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Kefir owocowy 0%
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Jogurt pitny 0%
250g Jovi mix smaków

209

Bukiet jarzyn
wiosenny 450g Hortex

kg Kie∏basa Âlàska

kg Szynka z liÊciem

919

299

1

10

99

99

85

0

Princessa CarmeLove
23g Nestle

59

5

199

Folia aluminiowa 20m
Jan Niezb´dny

Czekolada
mleczna, gorzka
100g Goplana

249

Woreczki do lodu 240 szt.
Jan Niezb´dny

Jeêdziecka 21F, WARSZAWA - Stara Mi∏osna czynne: pon-sob 7-22, niedz 9-18 (Totolotek)
Marsza∏kowska 138, 00-004 WARSZAWA czynne: pon-sob 7-22, niedz 12-22
Dworcowa 67A, 05-220
05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18
Kombatantów 78, 05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18 (Totolotek)
Czwartaków 26, 04-417 REMBERTÓW czynne: pon-sob 7-22, niedz. 9-18 (Totolotek)
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Z prac Rady Dzielnicy
Od poprzedniego wydania „WS” odby∏y si´ dwie
sesje Rady. Pierwsza z nich
by∏a 29 kwietnia. W jej programie znalaz∏y si´ m.in.
sprawozdanie z wykonania
bud˝etu za rok 2009, sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
OPS czy informacja o kosztach funkcjonowania oÊwiaty w naszej Dzielnicy. Prawdziwe emocje tradycyjnie rozbudzi∏a
uchwa∏a o preferencyjnej sprzeda˝y kolejnej
partii lokali komunalnych. Burmistrz tradycyjnie
uzasadnia∏ jà przepisami prawnymi, które nie
dajà mu mo˝liwoÊci odmowy prawa do wykupu
takiego lokalu przez dotychczasowych u˝ytkowników. Trójka radnych (Józef WojtaÊ, Ma∏gorzata Zaremba i ja) tradycyjnie ju˝ protestowa∏a
(niestety bezskutecznie), ˝e jeÊli mamy chore
prawo, to trzeba wreszcie coÊ zaczàç robiç, by
decydenci (w tym wypadku Sejm) zacz´li je
zmieniaç. Kolejnà burzliwà dyskusj´ wzbudzi∏
sk∏adany ju˝ chyba po raz trzeci czy czwarty
wniosek o zgod´ na otwarcie kasyna gier
w Starej Mi∏osnej, na rogu ul. Fabrycznej i Trak-

tu Brzeskiego. W∏aÊciciel zlokalizowanego tam
salonu gier che go przekszta∏ciç w kasyno,
gdzie mo˝na by prowadziç m.in. gry o wysokich
wygranych. Dyskusja by∏a goràca, ale w∏aÊciwie jednomyÊlna. Po raz kolejny Rada Dzielnicy
wypowiedzia∏a si´, ˝e nie ˝yczymy sobie ˝adnego hazardu w Weso∏ej. Nast´pnie Rada pozytywnie zaopiniowa∏a projekt uchwa∏y formalnie
powo∏ujàcy poradni´ psychologiczno-pedagogicznà w Weso∏ej. WczeÊniej Rada Warszawy
zagwarantowa∏a Êrodki niezb´dne dla adaptacji
na ten cel budynku dawnego komisariatu przy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku.
Kolejna sesja odby∏a si´ 20 maja. W jej programie by∏y w∏aÊciwie tylko informacje o wykonaniu bud˝etu za I kwarta∏ br., o organizacjach
pozarzàdowych dzia∏ajàcych na terenie Dzielnicy, o post´pie prac nad projektem WOW,
o stanie uregulowania ulic oraz o gospodarce
wodno-Êciekowej na terenie Dzielnicy. By∏y to
sprawy powszechnie znane, wi´c nie budzàce
wi´kszych dyskusji.
Kolejna sesja zosta∏a zapowiedziana na
czwartek 17 czerwca na godz. 14.00. Jej pro-

M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy
Min´∏a majówka, skoƒczy∏y si´ obowiàzkowe
matury, a gimnazjaliÊci czekajà na wyniki egzaminów. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale mimo
to czuç ju˝ coraz bardziej wakacyjnà atmosfer´.
W miar´ zbli˝anie si´ lata czekajà nas te˝ ciekawe wydarzenia. Tradycyjnie wÊród nich znajduje si´ Piknik Weso∏a, na którym b´dziemy
obecni jako wspó∏organizatorzy (wraz ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim Stara Mi∏osna) biegu dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Goràco zach´camy do wzi´cia udzia∏u, czekajà Êwietne
nagrody! Specjalnie dla Was przygotowaliÊmy
nowà ankiet´ niespodziank´. B´dziemy czekaç

na wasze propozycje, pomys∏y i zapytania, które b´dzie mo˝na sk∏adaç w naszym stoisku lub
w namiotach SSSM.
W imieniu M∏odzie˝owej Rady Warszawy pragniemy te˝ poinformowaç o powstaniu oficjalnej
strony MRW: www.mrm.warszawa.pl, gdzie
mo˝ecie znaleêç m.in. informacje o Radzie i jej
dzia∏alnoÊci oraz planach, terminach sesji zwiàzanych z Radà.
Do zobaczenia na Pikniku Weso∏a!
Marek Jadczak
Karolina Zadworna

Zbiórka odpadów gabarytowych
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e rozpoczyna akcj´ przyjmowania zg∏oszeƒ odpadów
gabarytowych od mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a.
Nie b´dà odbierane nast´pujàce rodzaje
odpadów:
• ulegajàce biodegradacji (bytowe, spo˝ywcze,
roÊlinne itp.)
• surowcowe podlegajàce segregacji (szk∏o,
papier, plastik),
• zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
• poremontowe (gruz, farby, lakiery itp.),
• niebezpieczne,
• opony.
Odpady b´dà odbierane u êród∏a. GotowoÊç
wystawienia odpadów nale˝y zg∏osiç telefonicznie lub osobiÊcie do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców (tel. 22 773-60-00). Zg∏aszajàcy b´dzie

proszony o podanie nast´pujàcych danych:
• imi´ i nazwisko,
• adres êród∏a odbioru,
• numer telefonu kontaktowego,
• zwi´z∏y opis odpadu zg∏aszanego do odbioru.
Odpady b´dzie mo˝na wystawiç przed posesj´ tylko w ustalonym terminie. O ewentualnej
zmianie terminu odbioru zg∏aszajàcy b´dà powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o demonta˝ wi´kszych odpadów

gram b´dzie dost´pny w internecie na stronie
Rady Dzielnicy, a ja ju˝ dziÊ, wszystkich zainteresowanych zapraszam do udzia∏u w jej obradach.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Oddzia∏y przedszkolne
dla dzieci 5-letnich
w Zespole Szkó∏ nr 94
w Warszawie, ul. Krótka 1
(osiedle Zielona)
Serdecznie zapraszamy pi´ciolatków do
rozpocz´cia przygody edukacyjnej w przygotowywanym specjalnie dla nich oddziale
przedszkolnym w naszej szkole. Na naszych
najm∏odszych czeka dostosowana do potrzeb dzieci, bogata oferta:
• Bezp∏atne zaj´cia wychowania przedszkolnego w godz. 8.00–13.00;
• Bezp∏atne zaj´cia dodatkowe:
– j´zyk angielski,
– religia,
– zaj´cia sportowe „Zabawa i Sport”;
• Bezp∏atna opieka w oddzielnej Êwietlicy
dla dzieci w wieku przedszkolnym w godzinach 7.00–18.00;
• Dostosowane do potrzeb dzieci sale lekcyjne, Êwietlica, szatnie, toalety, w oddzielnym, nowym skrzydle budynku;
• Sala rekreacyjna dla dzieci m∏odszych;
• Mo˝liwoÊç zapewnienia ca∏odziennego
wy˝ywienia (drugie Êniadanie, obiad,
podwieczorek);
• Plac zabaw na terenie szko∏y.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne
z udzia∏em dyrektora szko∏y, w∏adz dzielnicy, psychologa pedagoga w dniu 31 maja
(poniedzia∏ek) o godz. 18.00 w budynku
Zespo∏u Szkó∏ przy ul. Krótkiej 1.

w miar´ mo˝liwoÊci. Odpady niezg∏oszone, niekwalifikujàce si´ do odbioru lub zg∏oszone po
zakoƒczeniu akcji nie b´dà odbierane.
Poni˝ej przedstawiamy planowane terminy
odbioru z poszczególnych osiedli Dzielnicy Weso∏a (po tych terminach zg∏oszenia nie b´dà ju˝
przyjmowane):
• 14 maja – Zielona, Grzybowa, Groszówka
• 21 maja – Wola Grzybowska, Centrum, Plac
Wojska Polskiego
• 28 maja – Stara Mi∏osna
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

W kwietniowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” w zaproszeniu dla absolwentów Przedszkola „Pod D´bami” cytujàc fragment hymnu naszego przedszkola nieumyÊlnie nie poda∏yÊmy nazwiska autora tekstu – p. Tomasza Struzika.
Za zaistnia∏à sytuacj´ przepraszamy.
Dyrekcja Przedszkola
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Proces o Cyraneczk´
30 kwietnia br. mia∏a
miejsce kolejna rozprawa
w procesie z powództwa
m.st. Warszawy przeciwko
ZBDJiW Spó∏ka z o.o. o wydanie oczyszczalni Êcieków
„Cyraneczka” Na ten dzieƒ
Pani S´dzia przewidzia∏a
do przes∏uchania Êwiadków
zg∏oszonych przez pozwanà spó∏k´ w osobach:
Andrzeja Bema i Piotra Nowaka.
Zeznajàc, zarówno Andrzej Bem – prezes Zespo∏u w latach 1984–1989, jak równie˝ Piotr Nowak – prezes zarzàdu Zespo∏u od listopada 1994
r. do kwietnia 2002 r. i jednoczeÊnie cz∏onek zarzàdu Spó∏ki w latach 1993 do 1995 r. – mówià,
˝e przed 1994 r. system kanalizacji finansowa∏
Zespó∏ a Spó∏ka zajmowa∏a si´ wykupem gruntów w imieniu cz∏onków Zespo∏u. Ich zdaniem
wi´kszoÊç kosztów budowy systemu kanalizacji
zosta∏a poniesiona w latach 80-tych na wykonanie ulicznej sieci kanalizacyjnej. Na dokoƒczenie
budowy oczyszczalni za poÊrednictwem Gminy
Weso∏a w latach 1994–1997 Zespó∏ i Spó∏ka pozyska∏y dotacje z WFOÂ i z ministerstwa budownictwa w kwocie 5 750 000 z∏ ∏àcznie. Do tego
Zespó∏ i Spó∏ka wnios∏y swoje udzia∏y w kwocie
oko∏o 2,5 mln. z∏. Gmina, ich zdaniem, pe∏ni∏a rol´ formalnego przekaziciela pozyskanych pieni´dzy, bo same pieniàdze ZA¸ATWIA¸Y Zespó∏
i Spó∏ka. Niestety, nie mówili, ˝e pieniàdze wp∏acone przez Spó∏k´ pochodzi∏y ze sprzeda˝y dzia-

∏ek zakupionych za pieniàdze mieszkaƒców osiedla. Mo˝na by∏o dojÊç do wniosku, ˝e ich zdaniem ten majàtek, który w dobrej wierze mieszkaƒcy powierzyli Spó∏ce, sta∏ si´ jej w∏asnoÊcià
i wszyscy powinni to uznaç za fakt oczywisty.
Udzia∏ dotacji w odniesieniu do kosztów budowy ca∏ego systemu kanalizacji okreÊlili na nie
wi´cej ni˝ 10%. Ca∏oÊç kosztów budowy kanalizacji i oczyszczalni A. Bem oszacowa∏ na oko∏o
60–70 mln. nowych z∏otych. Na pytanie Pani S´dzi ile to by∏o w starych z∏otych – odpowiedzia∏:
– Nie wiem, wystarczy te kwoty podzieliç
przez 10 000. Potem przy pomocy adwokatów
Spó∏ki p. Bem doszed∏ do wniosku, ˝e jednak
nale˝y pomno˝yç przez 10 000.
Z kolei Piotr Nowak informowa∏, ˝e porozumienia Zespó∏ – Spó∏ka – Miasto Weso∏a by∏y
podpisywane w ka˝dym roku i w ka˝dym z nich
Zespó∏ i Spó∏ka zobowiàzywa∏y si´, ˝e po zakoƒczeniu budowy przeka˝à oczyszczalni´ i system
kanalizacji na rzecz gminy.
Zgodnie ze stanem faktycznym zeznawa∏,
˝e kanalizacja osiedlowa by∏a wykonywana ze
Êrodków przysz∏ych w∏aÊcicieli domów i mieszkaƒ za poÊrednictwem Zespo∏u, oraz ˝e przed
1994 r. Êrodki na budow´ kanalizacji wychodzi∏y z rachunku zespo∏u.
Obydwaj Êwiadkowie starali si´ uwypukliç
wk∏ad Spó∏ki przy budowie oczyszczalni, akcentujàc wniesienie przez Spó∏k´ pieni´dzy na budow´ oczyszczalni.
Józef WojtaÊ

Usprawnienie komunikacji pieszej
na Osiedlu Plac Wojska Polskiego
Wszystkich mieszkaƒców Placu Wojska Polskiego zbulwersowa∏ fakt zerwania chodnika i zagrodzenia jego przebiegu pomi´dzy budynkami nr 14 i 49,
co w bardzo znaczàcy sposób utrudni∏o komunikacj´ wewn´trznà ca∏ego osiedla.
Majàc na uwadze nasze wspólne dobro, jakim te˝ jest komunikacja wewn´trzna, spotyka∏em si´ dwa razy z zarzàdami wspólnot budynków 11, 14, 25
i 49 proponujàc rozwiàzanie, moim zdaniem korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron a mianowicie: w pierwszym
wariancie przekazanie terenu pomi´dzy wymienionymi blokami miastu, co nios∏o za sobà rozbudow´ w tym miejscu infrastruktury w postaci
remontu drogi, chodnika, budowy miejsc parkingowych itd., a w drugim wariancie pokrycie
chodnika nawierzchnià tartanowà – wyg∏uszenie
tupotu przechodzàcych chodnikiem.
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Niestety, moje propozycje nie zosta∏y przyj´te,
a szczególnie przy rozbiórce chodnika upiera∏ si´
jeden z mieszkaƒców budynku nr 49 – który ju˝
si´ z niego wyprowadzi∏.
S∏uchajàc ró˝nych opowieÊci o dalszym grodzeniu naszych posesji i innych spraw z tym
zwiàzanych, postanowi∏em jako Paƒstwa reprezentant w jakiÊ sposób temu zaradziç.

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

Zbiórka liÊci
Zespó∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e
w czerwcu odb´dzie si´ zbiórka liÊci z terenu
Dzielnicy Weso∏a. LiÊcie nale˝y zapakowaç
w worki oraz zg∏osiç gotowoÊç ich oddania do
Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców osobiÊcie lub pod
tel. 22 773-60-00. Worki mo˝na wystawiç przed
posesj´ tylko w wyznaczonym terminie odbioru.
Nie b´dà odbierane worki z liÊçmi zmieszanymi z odpadami komunalnymi.
Poni˝ej przedstawiamy terminy odbioru liÊci
z poszczególnych osiedli Dzielnicy Weso∏a:
• Zielona, Grzybowa, Groszówka – 7–11 VI,
• Centrum, Plac Wojska Polskiego, Wola
Grzybowska – 14–18 VI,
• Stara Mi∏osna – 21–25 VI.
Sylwia Duchna
Zespó∏ Ochrony Ârodowiska
Obserwowa∏em ró˝ne rozwiàzania w innych
dzielnicach Warszawy, w tym te˝ podniesienie cz´Êci jezdni i przeznaczenie jej na ruch pieszy, tym
bardziej, ˝e zgodnie ze znakami pionowymi
D-40 ca∏e osiedle jest strefà zamieszka∏à i wsz´dzie
dopuszczalny jest ruch pieszy.
Przed uruchomieniem procedury zwiàzanej z przystàpieniem do realizacji tego zamiaru rozmawia∏em z niektórymi mieszkaƒcami naszego
Osiedla i pomys∏ ten zyska∏
ich akceptacj´.
W 2009 roku z∏o˝y∏em
wniosek do Planu Inwestycyjnego na 2010 rok, Rada Dzielnicy udzieli∏a akceptacji i przyzna∏a Êrodki finansowe na realizacje budowy chodnika.
Jest ju˝ wykonany projekt
i Urzàd Dzielnicy przygotowuje
dokumenty do og∏oszenia
przetargu. Obok przedstawiam Paƒstwu koncepcj´ do projektu chodnika.
Mam nadzieje, ˝e ju˝ w wakacje chodnik zostanie oddany do Paƒstwa dyspozycji i poprawi komunikacj´ wewn´trznà naszego Osiedla.
Przewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski
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Jest bezpieczniej – mówi Marek Kubicki,
naczelnik VII Odzia∏u Terenowego Stra˝y Miejskiej
W Weso∏ej jest bezpieczniej. I ma byç jeszcze
bardziej bezpiecznie. Nie tylko w statystykach.
O tym, dlaczego stra˝nicy miejscy wreszcie sà widoczni, mówi WiadomoÊciom Sàsiedzkim Marek
Kubicki, naczelnik VII Oddzia∏u Terenowego Stra˝y
Miejskiej, którego obszar dzia∏ania obejmuje Prag´
Po∏udnie, Rembertów, Wawer i Weso∏à.

Pytany o zagro˝enia wskazuje przede wszystkim na narkotyki – w 2008 r. uj´to 1 osob´ zajmujàcà si´ sprzeda˝à narkotyków, w 2009 ujawniono 11 przypadków przest´pstw polegajàcych
na posiadaniu narkotyków. „To jeden z g∏ównych
problemów, z którymi przyjdzie nam si´ zmierzyç” – mówi.
Na pytanie o plany SM na kolejny rok, naczelnik Kubicki odpowiada: „Mamy jeszcze du˝o
do poprawienia. Pracujemy nad tym”.
Miejsca zagro˝one wyst´powaniem licznych
naruszeƒ bezpieczeƒstwa obywateli oraz porzàdku publicznego na terenie Weso∏ej to:
• Plac Wojska Polskiego – zak∏ócanie porzàdku
publicznego, spo˝ywanie alkoholu, dewastacja mienia,
• PKP Weso∏a – zak∏ócanie porzàdku publicznego, spo˝ywanie alkoholu, dewastacja mienia.
• Rejon ulic Mi∏a, Szarych Szeregów, Akacjowa,
Apteczna – gromadzenie si´ m∏odzie˝y spo˝ywajàcej alkohol, zak∏ócanie porzàdku publicznego.
• Brata Alberta – spo˝ywanie alkoholu, zak∏ócanie porzàdku, zanieczyszczanie.
• Krótka 1, Armii Krajowej 39, Wojska Polskiego 28 (okolice szkó∏) – palenie papierosów
przez nieletnich, wagary,
• Ul. Biesiadna – spo˝ywanie alkoholu, zaÊmiecanie terenu.

swojà funkcj´, zaczà∏em z ludêmi rozmawiaç.
Tego chyba nikt wczeÊniej nie robi∏. Potrzebna by∏a zmiana w mentalnoÊci, motywacji do
pracy” – opowiada. Dzi´ki temu stra˝nicy zacz´li „wi´cej widzieç”, wzros∏a ich reaktywnoÊç
na wykroczenia. Ponadto SM coraz ch´tniej pomaga mieszkaƒcom, którzy si´ do niej zg∏aszajà
w sprawach wykraczajàRys. 1. Interwencje Stra˝y Miejskiej w Weso∏ej – interwencje w∏asne
cych poza kompetencje
stra˝y. „Z jednej strony, mamy doÊwiadczonych pracowników i to chcemy wykorzystaç. Z drugiej –
mieszkaƒcy muszà mieç
poczucie, ze je˝eli si´ zg∏aszajà do Stra˝y Miejskiej,
otrzymajà jeÊli nie pomoc,
to chocia˝ porad´, gdzie tej
pomocy szukaç.
Powoli zmienia si´ tak˝e
podejÊcie do egzekwowania
prawa. „KiedyÊ na dwie interwencje przypada∏ 1 mandat i 1 pouczenie. Dzisiaj na
Naczelnik, który od marca 2009 r. kieruje Stra4 interwencje, trzy koƒczà si´ mandatami. Ale
Anna Paw∏owska-Pojawa
˝à Miejskà na naszym terenie, wczeÊniej przez 15
nie dlatego, ˝e chcemy w ten sposób reperowaç
lat pracowa∏ w policji. Cz´Êç swoich doÊwiadczeƒ
swój bud˝et, a dlatego, ˝e
przeniós∏ na prac´ w Stra˝y Miejskiej. Jak podkrechcemy egzekwowaç prze- Rys. 2. Interwencje Stra˝y Miejskiej w Weso∏ej – zg∏oszenia mieszkaƒców
Êla, kiedy rok temu zaczà∏ kierowaç VII OT SM, zastrzeganie prawa. Same
czà∏ od rozmów z pracownikami. Dzisiaj wyniki
pouczenia do tego nie wypodleg∏ej mu jednostki, przynajmniej na terenie
starczajà” – ocenia naczelWeso∏ej, robià wra˝enie. Przy niezmienionym
nik Kubicki.
sk∏adzie osobowym, kilkukrotnie wzros∏a liczba
Zwraca te˝ uwag´, ˝e
mandatów i pouczeƒ, roÊnie równie˝ liczba interWeso∏a, jako dzielnica jest
wencji w∏asnych stra˝y oraz osób uj´tych na gookolicà doÊç bezpiecznà,
ràcym uczynku. Bioràc pod uwag´, ˝e SM nie
m.in. z uwagi na specyfik´
mo˝e stosowaç technik operacyjnych dost´pzabudowy i terenu. „Jednak
nych policji – te liczby to du˝y sukces.
statystyki to nie wszystko.
Gdzie tkwi przyczyna zmian? Naczelnik KuMieszkaƒcy muszà mieç
bicki podkreÊla, ˝e bardzo wa˝na jest atmosfera
poczucie bezpieczeƒstwa.
pracy. „Bo narz´dzia pracy mamy wystarczajàDlatego staramy si´, aby
ce. Natomiast nie zawsze jest ch´ç czy wola ich
patrole SM by∏y w dzielnicy
pe∏nego wykorzystania” – mówi. „Kiedy objà∏em
widoczne” – mówi Kubicki.

Spacery po Weso∏ej
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
organizuje cykl spacerów po naszej dzielnicy.
Autorski program przygotowa∏y wykwalifikowane przewodniczki, które opowiedzà uczestnikom ciekawe historie zwiàzane z Weso∏à.
9 maja odby∏ si´ pierwszy spacer pt. „Mi∏osne” poczàtki Weso∏ej cz. 1, podczas którego
mo˝na by∏o dowiedzieç si´ jaki zwiàzek ma Stara Mi∏osna z mi∏oÊcià? Skàd i w jakim celu
„przyw´drowa∏” tu koÊció∏ Êw. Antoniego? Gdzie
zawieszony by∏ dzwon, w który bito na trwog´,
gdy wybuch∏ po˝ar? Dlaczego dyrektor miejscowej cegielni za∏o˝y∏ Ochotniczà Stra˝ Ogniowà
oraz dokàd jeêdzi∏ tramwaj konny?
Kolejne spacery odb´dà si´ w terminach:

• 23 maja – spacer II „Mi∏osne” poczàtki Weso∏ej cz. 2;
• 6 czerwca – spacer III Wokó∏ osiedla Weso∏a – Centrum;
• 20 czerwca – spacer IV Zielono mi... w Weso∏ej – Zielona, Grzybowa.
Spacer III: Wokó∏ osiedla Weso∏a – Centrum
Gdzie rozpocz´∏a si´ przedwojenna historia
weso∏owskiej oÊwiaty? Co ∏àczy KoÊció∏
pod wezwaniem OpatrznoÊci Bo˝ej z rzeêbà
Piusa Weloƒskiego „Gladiator”? Gdzie mo˝na nauczyç si´ gry na flecie i perkusji? Jaki
zwiàzek z dzielnicà ma Kolej Terespolska? Gdzie
w czasie II Wojny Âwiatowej dzia∏a∏o ko∏o PCK?

Spotykamy si´: 6 czerwca o godz. 11.00
przed budynkiem Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej Nr 12 przy ul. Armii Krajowej 9.
Czas trwania spaceru oko∏o 2 godziny.
Dojazd autobusami:
- z dzielnicy Weso∏a: autobus nr 198 (przystanek Moniuszki),
- z centrum Warszawy: autobus nr 514 (przystanek Weso∏a-Ratusz) i potem 198 (przystanek Moniuszki).
Serdecznie zapraszamy mieszkaƒców, a tak˝e
wszystkich zainteresowanych historià naszego
miasta, którzy zechcà zg∏´biaç tajemnice najm∏odszej warszawskiej dzielnicy.
Informacje o spacerze IV ju˝ wkrótce na
www.wesola.waw.pl
Karolina Baranowska
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Ruszy∏a budowa nowej szko∏y
Budowa szko∏y podstawowej w Starej Mi∏oÊnie
mia∏a wyjàtkowo „pod górk´”. Pomimo ˝e rozpocz´cie
budowy, majàc na uwadze
mo˝liwoÊci lokalowe starej
szko∏y i liczb´ dzieci mieszkajàcych na Osiedlu powinno nastàpiç pewnie z dziesi´ç lat temu, to jeszcze dzisiaj sà osoby, które
ch´tnie przeszkodzi∏yby w realizacji tej inwestycji.
Protoko∏em z dnia 26 kwietnia br. firma COLBI–KOTYNIA przej´∏a dzia∏k´ przy ul. Cieplarnianej
pod budow´ szko∏y podstawowej w Starej Mi∏oÊnie. Podpisana pomi´dzy tà firmà a Dzielnicà
Weso∏a umowa przewiduje wybudowanie nowej
szko∏y do koƒca lutego 2012 roku. Do koƒca br.
powinien byç wykonany stan surowy z dachem,
w roku 2011 i na poczàtku 2012 roku b´dà wykonywane prace wykoƒczeniowe budynku, boiska,
place zabaw, parkingi i inne elementy szkolnej infrastruktury. Od marca 2012 r. przewidziany jest
czas na dokonanie wszystkich czynnoÊci zwiàzanych z odbiorem inwestycji i dopuszczeniem jej
do u˝ytkowania, oraz wyposa˝eniem szko∏y
w niezb´dne sprz´ty i pomoce naukowe.
Na wykonanie ww. prac Dzielnica mia∏a zarezerwowane Êrodki w wysokoÊci 12 850 000 z∏., a wygra∏a oferta z kwotà 11 444 000 z∏. w zwiàzku z tym
pozostaje nam troch´ pieni´dzy na inne inwestycje.

Komu nie podoba si´ budowa szko∏y
na Cieplarnianej?
Zapozna∏em si´ ostatnio z pewnà publikacjà,
w której pan R. Piotrowski, powo∏ujàc si´ na autorytet i opinie osób zwiàzanych ze Spó∏kà Ziemskà, próbuje udowadniaç, ˝e pod budow´ szko∏y
powinna byç zakupiona dzia∏ka przy ul. Jeêdzieckiej. Twierdzi, ˝e Spó∏ka mog∏a sprzedaç miastu

Fot. J. Januszewska-MiÊków

dzia∏k´ taniej, chocia˝ dokumenty jasno pokazujà, ˝e ta ˝àda∏a wi´cej za 1 m2 ni˝ miasto zap∏aci∏o za dzia∏k´ przy ul. Cieplarnianej. A nawet jeÊli by tak by∏o, to uwa˝am ˝e, choçby dla zasady, miasto w imieniu i na potrzeby mieszkaƒców Osiedla Stara Mi∏osna, nie powinno kupow swoim wystàpieniu przedstawi∏ informacj´ dotyczàcà
inicjatywy Dnia Flagi podj´tà
przez radnego Pana Bogdana Rodziewicza pod koniec lat
dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku, a przed∏o˝onym do laski marsza∏kowskiej dzia∏aniami
Weso∏owskiego Ko∏a Platformy Obywatelskiej.
Wymaga te˝ podkreÊlenia, ˝e z inicjatywy
proboszcza Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej ks. Zbigniewa Wojciechowskiego i dyrektora OÊrodka
Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy Pana Edwarda Kalisza, odby∏ si´ w dniu 3 maja br.

Obchody Dnia Flagi oraz
Êwi´ta Konstytucji 3 Maja
Dowództwo 1. Warszawskiej Brygady Pancernej zorganizowa∏o 30 kwietnia br. uroczyste
obchody Dnia Flagi Paƒstwowej i 219 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W uroczystoÊciach wzi´∏y udzia∏ w∏adze samorzàdowe naszej Dzielnicy i inni zaproszeni
goÊcie.
Dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej
Pan p∏k dypl. Janusz Wiatr przedstawi∏ w swoim
wystàpieniu uwarunkowania spo∏eczno-polityczne uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja, jak te˝ i dalsze konsekwencje wynikajàce z tego wydarzenia.
Natomiast Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy dr Stefan S∏owikowski
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koncert w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej pod has∏em „Âwi´ta Mi∏oÊci Kochanej Ojczyzny”
– uÊwietniajàcy te wspania∏e Âwi´ta.
Organizatorom uroczystoÊci sk∏adamy serdeczne s∏owa podzi´kowania.
Stefan S∏owikowski
Fot. Wies∏aw Ga∏àzka

waç dzia∏ki, za którà mieszkaƒcy ju˝ raz zap∏acili. Uwzgl´dniajàc kwestie formalne móg∏by to
byç zakup ca∏ej dzia∏ki za 1z∏ i ani grosza wi´cej!!!
Ponad 20 lat temu mieszkaƒcy powierzyli
swój majàtek osobom które okaza∏y si´ nieuczciwe, które dosz∏y do wniosku, ˝e mogà
w nieskoƒczonoÊç wyzyskiwaç biernoÊç mieszkaƒców, sàdów i innych instytucji.
Podnosi równie˝ kwestie zwiàzane z uzbrojeniem ulic Cieplarnianej i Jeêdzieckiej. Prawdà
jest, ˝e ulica Jeêdziecka jest
uzbrojona we wszystkie media,
ale to Dzielnica Weso∏a wybudowa∏a w tej ulicy wodociàg,
kanalizacj´, chodniki i asfaltowà nawierzchni´.
Chc´ zapytaç w czym gorsza
jest ulica Cieplarniana, ˝e koszty budowy tej ulicy p. Piotrowski wskazuje jako zb´dny wydatek? Mieszkaƒcy ulicy Cieplarnianej majà takie samo
prawo do dojazdu ulicà
z prawdziwego zdarzenia jak
mieszkaƒcy innych ulic, a w∏adze samorzàdowe majà obowiàzek doprowadzenia mediów
i budowy nawierzchni na wszystkich ulicach,
z wy∏àczeniem budowy wodociàgów i kanalizacji, co nale˝y do obowiàzków przedsi´biorstwa
kanalizacyjnego.
Józef WojtaÊ

Odblaskowy Anio∏
7 maja, w piàtkowe wczesne popo∏udnie zadzwoni∏ telefon: Odblaskowy Anio∏ ze Szczecina z∏apa∏ gum´, jedê i zrób z nim wywiad. Porzuci∏am przygotowywanie obiadu dla
mojej rodziny, zapakowaliÊmy si´ do samochodu i dalej –
jazda, szukamy tego
anio∏a.....
Szczeciƒski anio∏
jest m∏odym m´˝czyznà, nazywa si´
Maciek Stawinoga,
przejecha∏ po Polsce
od stycznia ubieg∏ego roku na swoim rowerze 76 tys. kilometrów. Sobie tylko
Fot. M. J´drzejewska
znanymi sposobami
zdobywa odblaski
(od producentów, na stacjach benzynowych) i rozdaje je dzieciom. Zapytany dlaczego to robi odpowiada, ˝e by∏ Êwiadkiem wypadku, w którym zgin´∏a
ma∏a dziewczynka i nie chce, by na polskich drogach gin´∏y dzieci. Odblaski pomagajà – pieszy czy
rowerzysta jest widoczny na drodze.
Przy okazji zosta∏a przetestowana nasza lokalna
goÊcinnoÊç. Niestety, zak∏ady wulkanizacyjne na Trakcie Brzeskim nie pomog∏y goÊciowi. Honor uratowali
paƒstwo ze sklepu ze sprz´tem Karcher z Traktu Brzeskiego 66 – udzielili pomocy, napoili, udost´pnili
∏azienk´. Dzi´kuj´my, sàsiedzi!
Magdalena J´drzejewska
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si´ niezale˝ne zaj´cia sportowe. Jeden z nich b´dzie wyposa˝ony w 4
korty do badmingtona i po po∏udniu
b´dzie wykorzystywany przez sekcj´ badmingtona UKS Victor. Dwa pozosta∏e s∏u˝yç b´dà potrzebom innych dyscyplin zespo∏owych. Prócz

Co b´dzie w hali?
Budowa hali sportowej
przy ul. Klimatycznej idzie
pe∏nà parà, nawet nieco wyprzedzajàc pierwotny harmonogram. Jest szansa, ˝e
w paêdzierniku nastàpi jej
oficjalne otwarcie. A choç
jeszcze nie jest gotowa, to
ju˝ ustawiajà si´ kolejki ch´tnych do korzystania z niej. Mimo, ˝e powi´kszy
baz´ sportowà Starej Mi∏osny trzykrotnie, to i tak
nie zaspokoi w pe∏ni wszystkich potrzeb.
Najwa˝niejszà informacjà jest to, ˝e dla hali
nie b´dzie tworzona ˝adna dodatkowa administracja. Gospodarzem i dysponentem obiektu
b´dzie dyrekcja Gimnazjum 119. Codziennie
do godziny 15.00 hala b´dzie s∏u˝y∏a m∏odzie˝y
gimnazjalnej, potem b´dzie udost´pniana dzia∏ajàcym na naszym terenie klubom sportowym
i mieszkaƒcom.
W g∏ównej hali wydzielone b´dà trzy sektory.
W ka˝dym z nich, równolegle, mogà odbywaç

g∏ównej hali, w obiekcie b´dà trzy mniejsze sale:
jedna wyposa˝ona w mat´ do szermierki i u˝ytkowana g∏ównie przez sekcj´ szermierki UKS
Victor, druga, wyposa˝ona w profesjonalnà mat´ do sportów walki, b´dzie u˝ytkowana g∏ównie
przez Judo Fight Club. Trzecia, nieco mniejsza –

na potrzeby sekcji taƒca, aerobiku, cherleaderek,
fittnesu itp. B´dzie tak˝e niewielka sala przeznaczona dla sportów „stolikowych”, g∏ównie sekcji
szachowych.
Na g∏ównej hali jest tak˝e miejsce na wielkà
Êcian´ wspinaczkowà, jednà z najwi´kszych
w Warszawie. Niestety, ze wzgl´du na wysokie koszty urzàdzenia tej Êcianki w oparciu o atestowane i bezpieczne elementy,
jej zakup zosta∏ wstrzymany do czasu pozyskania jakichÊ dodatkowych Êrodków
finansowych, co mam nadziej´, nie b´dzie
zbyt odleg∏ym terminem.
Dodatkowo warto nadmieniç, ˝e na wyposa˝eniu hali b´dzie pe∏nowymiarowa mata boiska siatkarskiego, dzi´ki czemu w hali b´dzie mo˝liwoÊç rozgrywania turniejów
i profesjonalnych meczy siatkarskich.
Przypomn´ tak˝e, ˝e pe∏na koncepcja hali
zak∏ada w drugim etapie budow´ basenu. Na razie
jednak istnieje w Weso∏ej wiele innych potrzeb,
trzeba b´dzie na niego poczekaç. Oby nie tak d∏ugo, jak by si´ to mog∏o wydawaç.
Marcin J´drzejewski

Uratujà nas piàto- i szósto-klasiÊci
Nikt z mieszkaƒców naszej dzielnicy nie prze˝yje
nag∏ego zatrzymania krà˝enia, jeÊli nie udzieli mu
pierwszej pomocy znajdujàca si´ w pobli˝u osoba.
Murowany zgon
Nie ma cudów. Czas dojazdu karetki to w Warszawie teoretycznie 8 minut. Krócej nie bywa, bo nasza dzielnica nie ma
szpitala ani stacji pogotowia. Karetki doje˝d˝ajà
do nas z ul. Grenadierów, Mi´dzylesia lub Sulejówka. Do tego dochodzi czas dodzwonienia si´
do numer alarmowy i z∏o˝enia zawiadomienia co
potrafi trwaç 5–7 minut (w przypadku numeru
112 sprawdzi∏am to osobiÊcie, numer 999 jest
ponoç szybszy). Zatem czekamy z zatrzymanym

w Weso∏ej kurs udzielania pierwszej pomocy BLS-AED. To nie by∏o takie sobie
szybkie szkolenie z pogadankà i pokazaniem wybranym osobom paru chwytów
na manekinie, ale bardzo powa˝ny kurs
o standardach europejskich, przeznaczony g∏ównie dla doros∏ych i m∏odzie˝y powy˝ej 13 roku ˝ycia. Takiego kursu nie
mo˝na zaliczyç skreÊlajàc kwadraciki
w teoretycznym teÊcie. Trzeba wykazaç
si´ faktycznà umiej´tnoÊcià oceny stanu poszkodowanego, uk∏adania w pozycji bezpiecznej, udra˝niania dróg oddechowych i prowadze-

nia resuscytacji, czyli sztucznego oddychania
i masa˝u serca. Do tego szkolenie obejmowa∏o
umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ automatycznym

krà˝eniem lub bez oddechu 10–15 minut, a poniewa˝ ka˝da minuta odbiera 10% szans na prze˝ycie, ambulans przyje˝d˝a ˝eby stwierdziç zgon.
Uczeƒ podstawówki potrafi
Dlatego w∏aÊnie dzia∏acze fundacji Prometeusz zorganizowali w szkole podstawowej nr. 94
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defibrylatorem (AED), czyli urzàdzeniem, które
za pomocà silnego wy∏adowania elektrycznego
przywraca prawid∏owà akcj´ serca.
Wszyscy uczestnicy kursu trenowali przez 3,5
godziny, zanim opanowali z dobrym skutkiem te
umiej´tnoÊci. Mo˝emy byç z nich dumni, poniewa˝ poradzili sobie wszyscy, a egzamin, który
zdawali, by∏ obliczony na intelektualne i fizyczne
mo˝liwoÊci osób sporo starszych.
Czy wystarczy ratujàcych?
Mamy zatem w dzielnicy 40 m∏odych osób,
których umiej´tnoÊci fachowego udzielenia
pierwszej pomocy sà potwierdzone europejskim
certyfikatem i jest nadzieja, ˝e z g∏ów nie wypa-

rujà. Jest poÊród mieszkaƒców wi´cej ni˝ stu lekarzy i zapewne podobna liczba piel´gniarek.
Do tego znajdzie si´ garÊç osób przeszkolonych
przez WOÂP i takich, którzy „lizn´li” ratownictwa
przy okazji uprawiania ró˝nych sportów. Teoretycznie powinna byç te˝ spora liczba kierowców,
którzy majà jeszcze na Êwie˝o wiadomoÊci
z kursu prawa jazdy. Na pierwszy rzut oka wystarczy ˝eby zawsze znalaz∏ si´ ktoÊ, kto pomo˝e. Czy aby na pewno?
Obchodzenie i nieobchodzenie
Sama by∏am Êwiadkiem sytuacji, gdy w pobli˝u p´tli autobusowej na ul. Jana Paw∏a le˝a∏
nieruchomo na trawniku cz∏owiek. Mia∏ spo-

tnia∏à twarz i zamkni´te oczy. Nie rusza∏ si´.
Ludzie obchodzili go szerokim ∏ukiem. Po nawiàzaniu rozmowy okaza∏o si´, ˝e jest to dzielny biegacz w starszym wieku, który niedawno
skoƒczy∏ trening. Podobnie le˝akujàca na przystankowej ∏awce dziwnie pachnàca osoba mo˝e si´ okazaç nie pijakiem, ale cukrzykiem i tak
dalej. Mora∏ z tego taki, ˝e nawet jeÊli nie mamy bladego poj´cia o udzielaniu pomocy to
najwa˝niejsze, aby nas obchodzi∏ los nieznajomego na ulicy, a wtedy ktoÊ lepiej wyszkolony
(na przyk∏ad certyfikowany piàtoklasista) pewno si´ pod r´k´ nawinie.
Dorota Wroƒska

Prawdziwie czy fa∏szywie – historia szkolnej dzia∏ki
Kogo ma∏o nie zaspokoi
– tego ˝adne bogactwo
nie nasyci!

brym kierunku, ale pretensje do w∏asnoÊci dzia∏ki
zaczà∏ roÊciç sobie Zarzàd Zrzeszenia.
Pisze, ˝e Zarzàd Zrzeszenia nie chcia∏ braç
udzia∏u w negocjacjach na temat zakupu tej dzia∏ki, wystàpi∏ o zasiedzenie, doprowadzi∏ do zerwania
W drugim numerze z kwietrozmów i spowodowa∏, ˝e zakupiono innà dzia∏k´.
nia br. miesi´cznika „Stara MiPrawne pretensje Zrzeszenia na∏o˝y∏y si´
∏osna – Nasz Dom” Pan Ryszard
w czasie na najbardziej goràcy okres negocjacji.
Piotrowski opisa∏ histori´ zakuMiasto – rzekomo – nie mog∏o kupiç dzia∏ki
pu dzia∏ki pod budow´ szko∏y
przy ul. Jeêdzieckiej 20 w zwiàzku z problemami
podstawowej w Starej Mi∏oÊnie.
prawnymi, jakie mo˝e poprzez swoje pretensje
Szkoda, ˝e nie zapozna∏ si´ z dokumentami êróstwarzaç Zrzeszenie.
d∏owymi i mija si´ z prawdà na temat negatywnej
Jak na jeden fragment artyku∏u nazbiera∏o si´
roli jakà w tej transakcji odegra∏ Zarzàd Zrzeszenia
rekordowo du˝o fa∏szywych informacji.
pod moim przewodnictwem.
A teraz, jak by∏o naprawd´:
Pan Ryszard pisze, ˝e negocjacje zakupu dzia∏ki
1. Walne Zebranie Cz∏onków Zrzeszenia w swojej
przy ul. Jeêdzieckiej 20 pod budow´ szko∏y sz∏y w douchwale z grudnia 2007 roku
zdecydowa∏o, aby dzia∏k´ przy
ul. Jeêdzieckiej 20 przeznaczyç
Zapraszamy do Przedszkola „Pod d´bami”
za symbolicznà z∏otówk´ pod
budow´ szko∏y w Starej Mi∏ona piknik z okazji 60-lecia placówki
Ênie. PodkreÊlano przy tym, ˝e
grunty orne po∏o˝one wzd∏u˝
19 czerwca 2010 roku
ulicy Jeêdzieckiej zakupiono
w dniu 12 listopada 1985 roku
Program:
za 6.156.400 starych z∏otych od
1. Zabawy z b´bnami na rozgrzewk´ – 10.30–11.00;
Pani Urszuli H. Za pieniàdze
2. Tenis dla dzieci – 11.00–11.30;
cz∏onków Mi´dzyresortowego
3. Muzyczny plac zabaw – 11.30–12.00;
Pracowniczego zespo∏u Domów
4. Przedstawienie muzyczne grupy Motyli – 12.00–12.30.
Jednorodzinnych i WielorodzinW trakcie trwania pikniku:
• Spotkanie z by∏à kadrà przedszkola, wystawa, kronika,
zwiedzanie, rozmowy, s∏odki pocz´stunek;
• Kawiarenka z ciastkami;
• Loteria fantowa;
• Malowanie twarzy;
• Ozdoby z koralików i inne zabawy plastyczne;
• Zabawy zr´cznoÊciowe np. przeciàganie liny;
• Dmuchany zamek;
• Grill i inne smako∏yki.
Serdecznie zapraszamy by∏à kadr´ pedagogicznà,
absolwentów oraz rodziców!
Wszystkie osoby, które majà zdj´cia historyczne
dotyczàce naszego przedszkola
prosimy o kontakt – tel. 22 773 58 58.

www.przedszkole261.szkolnastrona.pl
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nych. Zarzàd Spó∏ki Ziemskiej nie Kserokopia wniosku do Sàdu z dnia 23 XII 2008 r. o zasiepodporzàdkowa∏ si´ woli miesz- dzenia dzia∏ki przy Jeêdzieckiej 20.
kaƒców Starej Mi∏osnej i chcia∏
pod budow´ szko∏y przy ul. Cieplarnianej, Zarzàd
maksymalnie zarobiç sprzedajàc
Zrzeszenia, w dniu 23 grudnia 2008 roku skierowa∏
ponownie to, za co zap∏acili cz∏ondo Sàdu spraw´ sàdowà o zasiedzenie.
kowie Zespo∏u.
3. Nieprawdà jest równie˝, i˝ Zarzàd Zrzeszenia nie
W uchwale stwierdzono, ˝e je˝echcia∏ braç udzia∏u w rozmowach na temat sprzedali Spó∏ka nie przeka˝e dzia∏ki
˝y dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej 20. Po prostu Zarzàd
pod budow´ szko∏y w∏adzom miasta
Spó∏ki Ziemskiej oÊwiadczy∏ w∏adzom dzielnicy WesoWarszawy Walne Zebranie zobowià∏a, ˝e nie ma mowy, aby siad∏ do sto∏u wspólnie z Zaza∏o Zarzàd Zrzeszenia do skierowarzàdem Zrzeszenia.
nia do Sàdu sprawy o zasiedzenie
Po co wi´c to zak∏amanie, po co ta hipokryzja?
w dobrej wierze dzia∏ki, której ZrzeNiech Zarzàd Spó∏ki Ziemskiej nie szuka koz∏a
szenia by∏o samoistnym posiadaofiarnego, bo Zarzàd Zrzeszenia nie jest w niczym
czem od 1986 roku.
winien, ˝e nie chcieliÊcie przekazaç dzia∏ki pod bu2. Prawda jest taka, ˝e Zarzàd Zrzedow´ szko∏y. GdybyÊcie to zrobili, to bylibyÊcie
szenia cierpliwie czeka∏ na wynik
chwaleni i nie by∏oby sprawy w sàdzie o zasiedzenie.
negocjacji pomi´dzy Zarzàdem
Kolejny raz woleliÊcie postawiç swój prywatny
Spó∏ki i w∏adzami Warszawy.
pi´cioosobowy interes nad interesem mieszkaƒców
Dopiero po informacji, ˝e w∏adze
Starej Mi∏osnej.
miasta Warszawy nie mog∏y si´ poTadeusz Opieka
rozumieç za Spó∏kà i kupi∏y dzia∏k´
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W 5. rocznic´ Êmierci Jana Paw∏a II
25 kwietnia o godz. 19.00 w KoÊciele Âwi´tego Brata Alberta przy ulicy Szerokiej 2 na
Osiedlu Zielona w 5. rocznic´ Êmierci Jana Paw∏a II odby∏ si´ koncert pt. „PieÊƒ o Bogu Ukrytym”. Mieszkaƒcy Weso∏ej wys∏uchali melodyjnych i g∏´bokich interpretacji wczesnych wierszy
Karola Wojty∏y w wykonaniu Marcina Stycznia
– piosenkarza, kompozytora, autora tekstów.
Koncert by∏ du˝ym prze˝yciem artystycznym
dzi´ki niepowtarzalnej poezji Karola Wojty∏y,
która jak si´ okaza∏o wcale nie jest trudna i nie-

dost´pna, a dziÊ po niedawnej tragedii narodowej nabra∏a ona dodatkowych znaczeƒ. Wyst´p
spotka∏ si´ ciep∏ym i ˝ywio∏owym odbiorem publicznoÊci.
Organizatorem koncertu by∏a Rada i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a oraz Ksiàdz Józef Skarpetowski – Proboszcz Parafii Âwi´tego Brata Alberta.

Z∏ote medalistki
30 kwietnia, kolejny ju˝ raz, odby∏y
si´ w Garwolinie Mistrzostwa Mazowsza Uczniowskich Klubów Sportowych w gimnastyce. Zawodnikami sà
uczniowie m∏odszych klas szkó∏ podstawowych. Wystartowali zawodnicy
z Mazowsza, a nawet i Lublina, bo zawody mia∏y charakter „otwartych mistrzostw”. By∏y reprezentacje Warszawy, Garwolina, Miƒska Mazowieckiego, Siedlec i Lublina. W sumie przesz∏o 100 zawodniczek i zawodnikow.
Szko∏a Podstawowa 172 wystawi∏a
9-osobowà ˝eƒskà reprezentacj´.
Cztery uczennice z klas I–IV stanowi∏y

Karolina Baranowska
Wydzia∏ OÊwiaty Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
reprezentacj´ dru˝ynowà, pozosta∏e startowa∏y w konkurencji indywidualnej. Dru˝yna ze szko∏y w Zielonej okaza∏a si´

bezkonkurencyjna i w trójboju gimnastycznym
wywalczy∏a z∏ote medale. W sk∏ad dru˝yny
wchodzi∏y: Kasia Szadkowska z klasy I, Urszula
Szewczyk z klasy II, Ola Kuta z klasy III i Nikola
Koç z klasy IV. Trójbój gimnastyczny to çwiczenia
wolne, çwiczenia na równowa˝ni i skok przez koz∏a. Sukces jest tym wi´kszy, ˝e pierwszy raz
od kilku lat uda∏o si´ pokonaç, dru˝yn´ z Garwolina, dotàd niezwyci´˝onà. dziewczynki z ZS 94
w Zielonej, od lat reprezentujà naszà dzielnic´
w gimnastyce sportowej. W tym roku startowa∏y
tez w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y zajmujàc 7 miejsce. Start w Mistrzostwach w Garwolinie okaza∏ si´ szcz´Êliwszy.
Indywidualnie najlepszà zawodniczkà by∏a Nikola Koç, a Ola Siudy zaj´∏a drugie miejsce.
trenerka Bo˝ena Borys
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Wyniki ankiety – mieszkaƒcy
wybrali turystyk´ i sport
W jednym z poprzednich
numerów Gazetki zapytaliÊmy, jakie imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie sà dla Paƒstwa atrakcyjne. Dzi´kujemy za liczne wypowiedzi.
Oto wyniki, na podstawie
których Stowarzyszenie decydowa∏o o planach na ten rok.
Jak g∏osowaliÊmy
Wypowiedzia∏o si´ 268 osób. Najbardziej popularne okaza∏y si´ wyjazdy turystyczne, zbierajàc 64% pozytywnych ocen. Nast´pnie, zbierajàc po 12,1% g∏osów ∏eb w ∏eb sz∏y imprezy biegowe i Liga Siatkówki.
Imprezy rozrywkowe i kulturalne cieszy∏y si´
mniejszym zainteresowaniem. Piknik Weso∏a
otrzyma∏ 5% g∏osów. PopularnoÊç Koncertów
Czwartkowych wynios∏a 3,4% a Warsztatów Plastycznych 1,9%. Najmniej osób, bo zaledwie 0,8% g∏osowa∏o na Zlot Cyklistów. Od tego
ostatniego wyniku rozpocz´∏a si´ goràca dyskusja
w czasie ostatniego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. Opowiem jà w skrócie.
Debata i dalsze losy imprez
Brak zainteresowania Zlotem Cyklistów nie by∏
dla nikogo zaskoczeniem. Widaç ju˝ go by∏o

po kurczàcej si´ dramatycznie liczbie uczestników. Najwi´kszym ciosem dla tej tak licznie
ucz´szczanej kiedyÊ imprezy by∏a zmiana formu∏y z wyÊcigów ulicznych na rajd leÊny. By∏y
g∏osy za tym ˝eby spróbowaç wróciç na ulic´,
ale tu niestety decydujà wzgl´dy techniczne. Zatrzymanie ruchu na g∏ównych ulicach Starej Mi∏osnej jest dziÊ o wiele bardziej skomplikowane
i kosztowne ni˝ kiedyÊ, kiedy nie jeêdzi∏y po nich
cztery linie autobusowe. Dlatego Zlot Cyklistów
przechodzi do historii. Byç mo˝e kiedyÊ od˝yje
o ile ktoÊ (mo˝e ktoÊ z Paƒstwa) znajdzie na niego dobry pomys∏.
Warsztaty Plastyczne w liczbach wypad∏y
skromniutko, ale to troch´ specyficzna dzia∏alnoÊç. Majà one wcià˝ grono sta∏ych zwolenników i zapalonych prowadzàcych, dlatego dopóki tak b´dzie – pozostanà.
Powolny zmierzch Wieczorów Czwartkowych
jest naturalnà konsekwencjà poszerzenia oferty
kulturalnej dost´pnej na Osiedlu. PrzestaliÊmy byç
kulturalnà pustynià i z tego nale˝y si´ tylko cieszyç.
Zainteresowanie godne podj´cia dzia∏aƒ zaczyna si´ od Pikniku Weso∏a. Tu Stowarzyszenie
zadecydowa∏o w∏o˝yç troszk´ wi´cej wysi∏ku,
ni˝ w poprzednich latach, ale szczegó∏ów nie podam – zobaczà Paƒstwo na Pikniku.
Zdecydowanie podtrzymane b´dà imprezy
biegowe i Liga Siatkówki. Wyjazdy turystyczne
zyska∏y uznanie za tak goràce, ˝e ˝artowano

o przemianie Stowarzyszenia w agencj´ podró˝y. No có˝, Stowarzyszenie od tego jest sàsiedzkie, ˝eby robiç to, co sàsiadom pasuje. Zatem
wyjazdy w du˝ej obfitoÊci i dopóki si´ nie znudzà. A co potem?
JesteÊmy ∏owcami g∏ów
G∏ów pe∏nych pomys∏ów na nowe imprezy
i gotowoÊci do ich realizowania. Potrzeba czegoÊ, co – jak dawny zlot cyklistów – t∏umnie
wyciàgnie sàsiadów z domów do kolegowania
si´, wspó∏zawodnictwa i zabawy. Przyda∏oby
si´ wi´cej pomys∏ów które, tak jak Warsztaty
Plastyczne, zgromadzà ludzi wokó∏ wspólnych
zainteresowaƒ. W szczególnoÊci zaÊ bardzo
brakuje czegoÊ ciekawego dla m∏odzie˝y: tej
koczujàcej na zwalonych pniach w wianuszku
puszek po piwie, wieszajàcej buty na przewodach elektrycznych i rozje˝d˝ajàcej las quadami. Nie wszystkie zaj´cia, które by im si´ podoba∏y, da si´ oficjalnie przeprowadziç, ale mo˝e
by si´ takie znalaz∏y.
Gie∏da Pomys∏ów otwarta
Drodzy starsi i m∏odsi Sàsiedzi, jeÊli macie jakieÊ pomys∏y na nowe dzia∏anie i imprezy to
przynieÊcie je na wtorkowe wieczorne spotkania
w siedzibie Stowarzyszenia. Mo˝na je te˝ przes∏aç mailem (dowronska@gmail.com) lub opowiedzieç przez telefon (796 15 99 29). Najpierw
stanà si´ one cz´Êcià nast´pnej ankiety skierowanej do mieszkaƒców. A jeÊli oka˝e si´, ˝e
b´dà ch´tni, by w nich uczestniczyç – droga do
realizacji stanie otworem.
Dorota Wroƒska

Chc´ biegaç cz. 3 – Debiut 29.05.2010 r.
Pewnego dnia dosta∏am prezent. Blaszk´
w kszta∏cie „nieÊmiertelnika” amerykaƒskich
˝o∏nierzy, a na niej tekst: „Niemo˝liwe jest mo˝liwe”. Mo˝e znaczyç wszystko i nic, zale˝y to
od ka˝dego z nas. Kiedy s∏ysz´, ˝e ktoÊ nie ma czasu
na bieganie, ale w kolejnych
zdaniach opowiada mi jakiÊ
nowy film, to wiem, ˝e rzeczywiÊcie czasu na bieganie
to on nie ma, bo przeznacza
go na oglàdanie telewizji. Tylko, ˝e ten cykl tekstów czytajà osoby, które czas na bieganie znajdujà i to jest pi´kne.
Macie za sobà ju˝ ∏adnych
par´ tygodni truchtania, biegania, treningów. Macie te˝
za sobà zmiennà pogod´
i pewnie wiele, wiele okazji
do powiedzenia sobie – biegn´, bo chc´, reszta
mo˝e poczekaç. Przyszed∏ czas na pierwszà imprez´ biegowà. Zapowiedzia∏am miesiàc temu,
˝e mam Êmia∏e plany. Wierzàc, ˝e niemo˝liwe
jest mo˝liwe, zacz´liÊmy ubieraç naszà wizj´
w realne kszta∏ty i tak narodzi∏o si´: Weso∏e Bieganie ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim Stara
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Mi∏osna. Nasz bieg b´dzie jednà z wielu imprez
sportowych towarzyszàcych Piknikowi Weso∏a,
który odb´dzie si´ 29 maja 2010 r. na naszym
Hipodromie. Impreza w zasadzie jest ca∏odniowa
i mocno wpisa∏a si´ w klimat
Weso∏ej. Nasze bieganie zaczniemy o 13.00 konkurencjami krasnali, czyli przedszkolaków, potem pobiegnà
dzieci w wieku szko∏y podstawowej. O 14.00 ruszy bieg
dla m∏odzie˝y gimnazjalnej.
Te konkurencje b´dà rozgrywane pod czujnym okiem nauczycieli kultury fizycznej,
na dystansach adekwatnych
do wieku zawodników. Start
biegu na 5 km dla debiutantów i wszystkich ch´tnych na
ten dystans zaplanowaliÊmy
na godzin´ 15.00. Wszystkie konkurencje s´dziowane b´dà przez uprawnionego s´dziego.
W biegu najwa˝niejsze jest dotarcie do celu, dlatego ka˝dy, kto ukoƒczy swój dystans zostanie
udekorowany pamiàtkowym medalem, otrzyma
napój i coÊ s∏odkiego, ˝eby si´ móg∏ szybko zregenerowaç. W obs∏udze imprezy pomogà nam

aktywnie radni z M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy, to
od nich wysz∏a inicjatywa organizacji biegu dla
m∏odszych uczestników pikniku. Z powodów organizacyjnych i bezpieczeƒstwa wprowadzamy
ograniczenie iloÊci uczestników do 150 osób
∏àcznie we wszystkich kategoriach wiekowych.
Zapisy b´dà prowadzone w biurze zawodów
(zielony namiot Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna), w dniu pikniku od godziny
12.00. Pierwszeƒstwo majà uczestnicy konkurencji rozgrywajàcych si´ w najbli˝szym czasie.
Ka˝dy z zawodników b´dzie poproszony o wype∏nienie na miejscu oÊwiadczenia. Rodzice wype∏nià zgody na start swoich dzieci. WÊród
wszystkich uczestników obecnych o godz.
15.55 przy namiocie Stowarzyszenia rozlosowane b´dà sportowe nagrody rzeczowe.
Zapraszam wszystkich aktywnych ruchowo
do udzia∏u, a ca∏e rodziny do goràcego dopingu.
W razie pytaƒ prosimy o maile na adres:
www.staramilosna.org.pl. Wychowawców i nauczycieli zach´cam do wystawiania przedszkolnych i szkolnych dru˝yn.
Widzimy si´ w sobot´ 29 maja na staromi∏oÊniaƒskim Hipodromie. Do zobaczenia!
Izabela Antosiewicz
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Program imprezy
“Piknik Weso∏a 2010”
29 maja 2010 r. teren hipodromu Szwadronu
Jazdy RP, ul. Szkolna 14, Warszawa
12.00–16.30 – wyst´py amatorskie na scenie
12.00–16.00 – zawody hippiczne „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody o puchar Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a”
12.00–19.00:
• sport – rozgrywki i miniturnieje sportowe (pi∏ka no˝na,
pi∏ka siatkowa, krykiet, bocce, minigolf);
• rekreacja – zestaw 12 konkurencji indywidualnych, rodzinnych i zespo∏owych (sumo, gladiatorzy, kolorowe
tunele, wyÊcig w dybach, gàsienica, twister, ∏apak, trena˝ery wioÊlarskie, stanowiska strzeleckie – trena˝ery laserowe, broƒ pneumatyczna i inne);
• mini miasteczko survivalowe (zjazdy na linie, wspinania,
przejÊcia na wysokoÊciach, wykrywacz metali, orientacja
w terenie, tor przeszkód);
• miasteczko zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym (8
stanowisk sprawnoÊciowych z opiekà instruktorów, konkurs plastyczny na ma∏ych i du˝ych formatach, ludowe
warsztaty artystyczne, wyst´py klownów i artystów cyrkowych);
• animatorzy w przebraniach postaci bajkowych
• rozrywka: plac zabaw (dmuchaƒce, samochodziki elektryczne dla dzieci, trena˝ery wioÊlarskie);
• strefa sponsorska: stoiska i materia∏y reklamowe osób,
firm i instytucji, które przyczyni∏y si´ do organizacji
imprezy;
• „Miasteczko Samochodowe” – stoiska firm motoryzacyjnych;
• Punkt Promocji Wojska;
• Rodzinny Festyn Prozdrowotny (profilaktyka chorób:
odtytoniowych, gruêlicy, kardiologicznych, alergologicznych, pneumologicznych, hematologicznych oraz
badanie cholesterolu i punkty konsultacyjne szczepieƒ
ochronnych);
• stoiska gastronomiczne (grill, dania obiadowe, s∏odycze, lody, napoje, piwo), stoiska handlowe (zabawki,
balony, itp.)
13.00–15.00 – turniej szachowy
13.00–15.00 – rodzinne bieganie:
13.00 – start dzieci w wieku przedszkolnym oraz szko∏y
podstawowej
14.00 – start m∏odzie˝y gimnazjalnej
15.00 – start doroÊli – bieg debiutantów na 5 km
Zapisy na placu od godziny 12.00. Dystansy dla dzieci
i m∏odzie˝y dostosowane do wieku
14.00–16.00 – zawody cyklotrialowe (rowerowy tor przeszkód)
16.40–17.30 – koncert zespo∏u HOMELESS ROCKERS
– laureata ROCK ON
17.30–18.30 – koncert zespo∏u SYNDROM KRETA
18.30–20.00 – koncert zespo∏u ODDZIA¸ ZAMKNI¢TY
20.00–22.00 – koncert zespo∏u BIG CYC
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Turniej na kategori´ szachowà
W sobot´ 24 kwietnia w SP 173 pasjonaci
„królewskiej gry” rozegrali turniej szachowy,
w którym by∏a mo˝liwoÊç uzyskania V i IV kategorii szachowej. Turniej zorganizowa∏ Klub Sportowy „Mi∏oÊnik”.
Zawody zosta∏y rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund po 30 minut dla zawodnika na parti´. Wszyscy uczestnicy turnieju
prowadzili zapis rozgrywanych partii.
W turnieju wy∏oniono równie˝ czterech najlepszych zawodników, którymi okazali si´:
I miejsce – Kamila Wierzejska (Grodzisk Mazowiecki),

II miejsce – Karol K∏opocki
– SP 173 (Warszawa- Weso∏a),
III miejsce – Maciej Groszyk (Klub
Kultury „Anin”),
IV miejsce – Hubert Badocha
(SP 98 Warszawa).
Zwyci´zcy otrzymali nagrody
z ràk dyrektora SP 173 Marioli
Wróblewskiej.
Wszystkim zawodnikom dzi´kujemy za wspania∏à rywalizacj´ oraz gratulujemy osiàgni´tych
wyników. Kolejnà imprezà szachowà w SP 173
b´dzie Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora

SP173, który odb´dzie si´ 22 maja 2010 r.
Szczegó∏owy komunikat mo˝na znaleêç na stronie Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego.
Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk

Dwa turnieje badmintona w jeden dzieƒ
25 kwietnia w Warszawie na Ursynowie
rozegrano 2 turnieje w 1 dzieƒ. Sala na
Ursynowie jest bardzo dobrze znana badmintonistom z ca∏ej Polski. W hali sportowej Szko∏y Podstawowej Nr 330 przy ul.
Mandarynki od wielu lat kilka razy w roku
odbywajà si´ ogólnopolskie turnieje badmintona dla m∏odzików i juniorów m∏odszych. Organizacjà zawodów zajmuje si´
od lat zas∏u˝ony dzia∏acz Ârodowiskowego Klubu Badmintona HARCOWNIK
i Mazowieckiego Okr´gowego Zwiàzku
Badmintona Marek Czapliƒski. W niedziel´ 25 kwietnia w∏aÊnie na Mandarynki do
po∏udnia odby∏ si´ wojewódzki turniej b´dàcy
eliminacjami do Mistrzostw Polski M∏odzików 2010, a po jego zakoƒczeniu Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa M∏odzików (MMM) 2010 b´dàce zawodami „Systemu
Spor tu M∏odzie˝owego”
Ministerstwa Sportu i Rekreacji.
W eliminacjach IMPM∏odzika rywalizacj´ w grze
pojedynczej m∏odziczek
wygra∏a Anna Ciok zawodniczka UKS DWÓJKA
Weso∏a uczennica 6 klasy
Ania Ciok
SP172 w Zielonej.

kole˝ankà klubowà i szkolnà. Obie dziewczyny
swoja przygod´ z badmintonem w UKS DWÓJKA Weso∏a zacz´∏y dopiero pó∏tora roku temu.
Zaj´cie trzeciego miejsca w gronie zawodniczek ze znacznie d∏u˝szym sta˝em Êwiadczy
o ich talencie, popartym sumiennà pracà na
treningach.
Poni˝ej klubowe podsumowanie wyników indywidualnych ze wszystkich pi´ciu konkurencji
(singiel m∏odziczek, singiel m∏odzików, debel
m∏odziczek, debel m∏odzików i mikst):
Ola Tyburczy

Drugi turniej, Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa M∏odzików, organizowany dla województw
Mazowieckiego i Mazursko-Warmiƒskiego zgromadzi∏ na starcie 21
dziewczàt i 41 ch∏opców
z 15 klubów. Wzmagania
zawodników trwa∏y przez
wiele godzin. Turniej zakoƒczy∏ si´ dekoracjami
medalistów dopiero oko∏o godziny 21-szej. I tu
po raz drugi Ania Ciok
stan´∏a na podium zajmujàc w deblu miejsce
trzecie grajàc w parze
z Olà Tyburczy, swojà

Zaj´te miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwa klubu
AZSWAT Warszawa
UKSB Milenium Warszawa
MUKBMDK P∏ock
KS Hubertus Zalesie Górne
UKS Jedynka Ruciane-Nida
UKS 70 P∏ock
LKS Naprzód Zielonki
UKS DWÓJKA Weso∏a
KS Weso∏a
MKS Garwolin
KKS Warmia Olsztyn
SLKS Tramp Orneta
Koliber ˚yrardów
ÂKB Harcownik Warszawa
UTS Akro-Bad Warszawa
Anna Janecka
Prezes UKS Dwójka Weso∏a

I Runda Pucharu Mazowsza Dzieci i M∏odzików
19 kwietnia na torach ∏uczniczych Mazowsza Teresin zosta∏a rozegrana I Runda
Pucharu Mazowsza dzieci i m∏odzików.
Klub Sportowy Weso∏a wystawi∏ 3 osobowà reprezentacj´ w sk∏adzie: Tomasz Charytonowicz, Klaudia ¸adziak, Anastazja
Stachwiuk. Dla naszych zawodników by∏y
to pierwsze zawody na torach otwartych
w kategorii m∏odzika. W konkurencji dziewczàt I miejsce zaj´∏a Anastazja Stachwiuk,
Klaudia ¸adziak by∏a VI. Prócz strzelaƒ indywidualnych rozegrano pojedynki mikstów.
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W sk∏ad miksta wchodzi najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka z danego klubu.
Mikst KS Weso∏a – Anastazja Stachwiuk
i Tomasz Charytonowicz, zajà∏ wysokie 8
miejsce. Mi∏a niespodziank´ sprawi∏a Klaudia ¸adziak, która zosta∏a powo∏ana do kadry Mazowsza i utworzy∏a miksta z zawodnikiem ROKiSu Radzymin Arkadiuszem Jeznachem. Po zaci´tym pojedynku z Mazowszem Teresin zaj´li 4 miejsce.
Hanna Koz∏owska

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
12 czerwca o godz. 15.00 – CZAS TWÓRCZYCH DOKONA¡. Prezentacja dorobku uczestników sekcji dzia∏ajàcych w OÊrodku Kultury
oraz OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”.

W programie: wyst´py muzyczne, taneczne, kabaretowe, teatralne, wystawa ceramiki i inne
atrakcje. Prowadzenie oraz koncert w wykonaniu Ewy i Jurka W∏odarków z zespo∏u KANTRY.

niewicz.Muzyka – Georges Brasens. Aran˝acja
i kierownictwo muzyczne – Jerzy Derfel. Przygotowanie wokalne – Renata Kuczyƒska. Varia
– Piotr Si∏a.
„Spektakl bardzo przyjemny w odbiorze, zabawny, lekki, a przede wszystkim przepe∏niony prostà
màdroÊcià. Stanis∏aw Górka faktycznie na 90 minut staje si´ Colasem, a tym, co go znajà wydawaç
si´ mo˝e, ˝e jest nim ju˝ od dawna. Górka podaje
histori´ wieÊniaka Breugnon w taki sposób, ˝e
chce si´ ˝yç i Êwi´towaç to ˝ycie razem z Colasem, a Êmierç nie wydaje si´ straszna (wszystkie
drogi prowadzà do rzeêni, jak wyrazi∏ si´ pewien
s´dziwy wó∏). Górka jako Colas Breugnon jest frywolny, ale nie wulgarny, prosty, ale nie prostacki,
màdry, ale nie przemàdrza∏y. Po raz kolejny udowodni∏, ˝e w tej formie scenicznej czuje si´ i porusza jak ryba w wodzie. Aktor mi´kkim, ciep∏ym,

***
28 czerwca – 16 lipca 2010 r. od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 9.00–15.00 – AKCJA LATO
W MIEÂCIE.

Zapraszamy dzieci w wieku 7–12 lat. IloÊç
miejsc ograniczona! Zapisy pod numerami telefonu: 22 773 61 88, 22 773 55 99.

***
18 czerwca o godz. 18.00 – „MI¢DZY PI¢TRAMI” – koncert Katarzyny Szczepanek.
W programie: piosenki Jacka Kaczmarskiego,
utwory w∏asne oraz z repertuaru innych artystów.
***
26 czerwca o godz. 18.00 – COLAS BREUGNON. Spektakl teatralny na motywach powieÊci
Romaina Rollanda przedstawia Towarzystwo Teatralne „Pod Górk´”.
W roli tytu∏owej – Stanis∏aw Górka. Re˝yseria
– Tadeusz WiÊniewski. Scenografia – Iza Toro-

kojàcym barytonem dobrze i czysto wyÊpiewuje
songi Georgesa Brasensa, akompaniujàc sobie
nierzadko na starej gitarze. W moim odczuciu ze
spektaklu wieje Êwie˝oÊcià i jest to zas∏uga wy∏àcznie Stanis∏awa Górki” – Piotr Si∏a.

W Bibliotece Publicznej...
KOGUTY I KURY
Tu˝ po Âwi´tach Wielkanocnych, 8 kwietnia zaprosiliÊmy dzieci z Przedszkola Nr 260 do Biblioteki na przedstawienie Teatru Wariacja pod tytu∏em „Koguty i kury”. Wiersze i opowiastki o „kurzej” tematyce sta∏y si´ podstawà bardzo zabaw-

nego przedstawienia. Oto Ch∏op i Baba majà ferm´ kurzà, mieszka tam ptactwo o bardzo du˝ych
ambicjach. Czas Wielkiej Nocy sprzyja spotka-

niom kur z kogutami i rozmowom o cudzie powstawania
˝ycia, w tym wypadku jajka.
Wielkanocne spotkanie w kurniku zosta∏o spisane wierszem
przez wielkich polskich poetów. „Mia∏a baba koguta” czy
„Na dziedziƒcu przy kurniku
krzyknà∏ kogut: KUKURYKU!!!”
to tylko niektóre i najbardziej
znane wiersze z kurami w roli
g∏ównej. Nie zabrak∏o podczas
spektaklu zabawy dla m∏odych
kurek i czupurnych m∏odych
kogucików. Odby∏y si´ przy wielkim aplauzie publicznoÊci kurze korowody i zawody z piania.
FRYCEK CHOPIN
W STAREJ MI¸OÂNIE
6 maja Biblioteka Publiczna zaprosi∏a uczniów
klas pierwszych ze SP Nr 173 na nietypowà lekcj´
muzyki. By∏ nià spektakl Teatru „Wariacja” zatytu∏owany „Frycek Chopin”. Licznie zgromadzeni wi-

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M. ST. WARSZAWY
05-075 Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
fax: 22 773 61 89
www.domkulturywesola.net
wesolakultura@domkulturywesola.net
dzowie poznali dzieciƒstwo
i m∏odoÊç kompozytora, jego
codzienne ˝ycie w ˚elazowej
Woli czy Szafarni oraz drog´
na salony, do wielkiego Êwiata i s∏awy, wraz ze wszystkimi l´kami i troskami jakie towarzyszà w zwiàzku z tym
m∏odemu cz∏owiekowi. Dzieci pomaga∏y Fryckowi odnaleêç si´ w owym wielkim
Êwiecie, niektórzy wcielili si´
na chwil´ w postaci jaÊnie
wielmo˝nych paƒstwa. Niezwykle ˝ywio∏owe przedstawienie wzbogaci∏y fragmenty
dzie∏ Chopina, a tak˝e muzyka ludowa, której jak wiemy, by∏ wiernym s∏uchaczem. Dzieci pozna∏y równie˝ rytm walca, oberka
i poloneza, a tak˝e kilka zwrotów w j´zyku francuskim, niezb´dnych w elitarnym towarzystwie. Jak
na porzàdnà lekcj´ muzyki przysta∏o ka˝dy z m∏odych widzów pozna∏ (i przeçwiczy∏ pod czujnym
okiem bohaterów spektaklu) postaw´ jakà nale˝y
przyjàç zasiadajàc do fortepianu.
Justyna Kwiatkowska
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Uj´cie tematu w malarstwie
W roku 1888 Emil Bernard namalowa∏ „Kobiety bretoƒskie na ∏àce”. Tak pisa∏a o tym W∏adys∏awa Jaworska: „Dotychczasowy sposób widzenia w malarstwie figuratywnym zosta∏ po raz
pierwszy zdecydowanie zmieniony. Obraz potraktowany jest zupe∏nie p∏asko, nie ma w nim
t∏a, nie ma perspektywy, nie ma modelunku.
Kompozycja wytrzymuje najÊciÊlej geometryczny podzia∏ po liniach wertykalnych i diagonalnych, a jednoczeÊnie dyspozycja p∏aszczyzn,
podobna jak w obrazie abstrakcyjnym, tzn. wedle form, linii i plam barwnych, a nie wedle sensu ikonograficznego, nie wedle tego, co si´
w obrazie «dzieje»”. („W kr´gu Gauguina – malarze szko∏y Pont-Aven”, Warszawa 1969).
Pomys∏ Bernarda wykorzysta∏ Gauguin. Jego
„Wizja po kazaniu” przesz∏a do historii
sztuki jako rewolucyjne odkrycie. Niespe∏na 20 lat póêniej, dosz∏o do kolejnego wa˝nego wydarzenia. Picasso
maluje „Panny z Awinionu”. Obraz jest
manifestem antyestetycznym. Postaç
kobiety, b´dàca przez stulecia, a nawet
tysiàclecia uosobieniem pi´kna, harmonii zosta∏a zdeformowana, odarta ze
swojej istoty, oszpecona. Przekroczenie
granicy wywo∏a∏o lawin´. Wysypa∏y si´
realizacje prowokujàce brzydotà, intelektualnym be∏kotem, negowaniem
warsztatu. Aparat fotograficzny mia∏
ca∏kowicie wyprzeç malarstwo realistyczne. ArtyÊci nie musieli ju˝ studiowaç natury, poznawaç warsztat starych
mistrzów, doskonaliç w∏asne umiej´tnoÊci. Pseudointelektualne wynurzenia
twórcy, zastàpi∏y czytelnoÊç samego
dzie∏a. Nowi artyÊci nie zwrócili jednak
uwagi na fakt, ˝e roÊnie przepaÊç mi´dzy twórcà a odbiorcà, ˝e sztuka przestaje byç komunikatywna.
Awangardowe tendencje nie omin´∏y
Polski. Na Ogólnopolskiej Wystawie
M∏odej Plastyki tzw. „Arsenale” w 1955
roku, m∏odzi twórcy prezentowali dzie∏a
mocno inspirowane sztukà zachodnià. Bezkrytycznie naÊladowano obce wzory. W kolejnych
latach polska sztuka zatraca∏a swój niepowtarzalny charakter, swojà odr´bnoÊç. G∏osiciele
hase∏ sztuki ponadnarodowej oÊmieszali polskie
korzenie, polskà tradycj´, a okreÊlenia: „zaÊciankowoÊç”, „prowincjonalizm” mia∏y uzasadniaç postaw´ negacji.
W 1964 roku na zlecenie Wytwórni Filmów
OÊwiatowych re˝yser Jaros∏aw Brzozowski realizuje film „Interpretacje”. Jest to czas, gdy
malowanie pejza˝u z natury, uznawano za anachronizm, wr´cz bana∏. Do udzia∏u w filmie zaproszono trzech malarzy: Tadeusza Brzozowskiego, Jerzego Nowosielskiego i Ludwika Maciàga.
Twórcy reprezentujàcy odmienne nurty w malarstwie artystycznym majà za zadanie zinterpretowaç ten sam temat: wschód s∏oƒca nad jeziorem.
Zdj´cia kr´cone sà niedaleko Augustowa. Porów-
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nanie pracy trzech tak ró˝nych artystów ods∏ania
wiele sekretów malarskiej kuchni. Nowosielski
tworzy geometryczny pejza˝ widziany z lotu ptaka. W tym, co robi i mówi jest konsekwentny
i zrozumia∏y. Mówi jedynie o zabiegach formalnych. Brzozowski sprawia wra˝enie zagubionego.
Interpretacj´ malarskà wspomaga wyjaÊnieniami
jak jego obraz ma byç odczytywany. Bez nich obraz mo˝e byç interpretowany zupe∏nie dowolnie.
Nie wspomina o rozwiàzaniach formalnych. Wykracza tym samym poza rol´ malarza, narzucajàc
widzowi swojà wizj´ zabiegami poza malarskimi.
Mówi – co, a nie jak maluje.
Maciàg, podobnie jak Nowosielski, komentuje swoje za∏o˝enia formalne. Maluje mocno
zgeometryzowany, ale realistyczny i czytelny

widok zamglonego jeziora. Kompozycja jego
obrazu jest bardzo prosta. Oparta na dwóch
pionach (linia brzegowa i stojàca postaç)
i dwóch poziomach (horyzont i ∏odzie). Swojà
prostotà przypomina abstrakcyjne kompozycje
Mondriana. D∏ugi pion znajduje si´ w 1/3 szerokoÊci obrazu tworzàc kontrast mi´dzy p∏aszczyznà wody i làdu. Krótki pion, na którego przed∏u˝eniu jest s∏oƒce i jego odbicie dzieli (rozbija) najwi´kszà p∏aszczyzn´ obrazu. Znajduje si´
w 1/4 szerokoÊci p∏ótna. Poziomy tworzà pasy
o ró˝nych szerokoÊciach. D∏ugi, masywny pas
nieba, kontrastuje z wàskà i krótkà szczelinà
Êwiat∏a pod ∏odziami. Subtelna, ciep∏a kolorystyka oddaje nastrój letniego poranka. Gama
barwna jest zaw´˝ona, niemal monochromatyczna, ale nie nudna. O˝ywia jà akcent graficzny Êwiecàcej plamy s∏oƒca i kolorystyczny,
oran˝u ∏odzi, bez którego obraz staje si´ niemal

bezbarwny, „gaÊnie”. Opozycjà do oran˝u jest
ch∏odny b∏´kit na burcie. Bia∏a plama s∏oƒca,
kontrastuje z czernià sylwetki stojàcej postaci.
Jako element abstrakcyjny, postaç zamyka
kompozycj´ z prawej strony. Struktury – to kolejny atut obrazu Maciàga. Pionowe, d∏ugie,
szerokie i mi´kko k∏adzione pociàgni´cia sugerujà wod´. Làd to drobne, krótkie po∏o˝enia. Relacja mi´dzy obiema strukturami jest bardzo
sugestywna. Mimo pewnej niedba∏oÊci, niestarannoÊci oglàdajàcy obraz ulega z∏udzeniu, ˝e
widzi wod´, piasek, drewno. I wreszcie temperatura, bez której obraz jest jedynie barwnà ilustracjà. Artysta po mistrzowsku pokazuje ró˝nice w temperaturze. Jasna i ch∏odna szaroÊç
wewn´trznej burty ∏odzi rybackiej kontrastuje
z ciemniejszà, ale i cieplejszà burtà zewn´trznà.
Ta sama szaroÊç staje si´ ciep∏a w relacji do
burty drugiej ∏ódki. Ma∏e ró˝nice temperaturowe
licznych szaroÊci Êwiadczà o wra˝liwoÊci i wirtuozerii malarskiej. Maciàg
prezentuje ÊwiadomoÊç Êrodków wyrazu równà dawnym mistrzom. Jego
detal nie jest wypracowany, ale wynika
ze Êladu narz´dzia. Po∏o˝enie plamy
jest pewne, zdecydowane. Obraz ca∏kowicie odchodzi od konwencjonalnego pejza˝u. Horyzont jest wysoko podniesiony, a linia brzegowa postawiona w pionie. Widziany w kadrze filmowym skos nabrze˝a zachowa∏ si´
w szczàtkowej postaci, na dodatek
zamaskowany ∏ódkami. Twórcza kreacja p∏aszczyzny obrazu nie budzi wàtpliwoÊci, choç sam Maciàg o nich mówi. WyjàtkowoÊç tego obrazu polega
na tym, ˝e nikt do tej pory pejza˝u tak
nie zobaczy∏. (...)
Ludwik Maciàg otworzy∏ nowà drog´ w malarstwie w czasach, gdy artyÊci, historycy sztuki i krytycy uznali, ˝e
po doÊwiadczeniach abstrakcji malarstwo realistyczne nie ma racji bytu, bo
w tym stylu wszystko ju˝ zosta∏o zrobione. Maciàg udowodni∏, ˝e si´ mylili.
Jest jakàÊ wielkà niesprawiedliwoÊcià
fakt, ˝e polscy historycy i krytycy sztuki nie zauwa˝yli tak wyjàtkowego artysty. Nikt
nie napisa∏ o twórczoÊci Maciàga tak jak pisano
o Bernardzie czy Gauguinie. A przecie˝ jego postawa twórcza jest wyjàtkowa, odwa˝y∏ si´ on
iÊç w∏asnà drogà, gdy wszyscy, podkreÊlam
wszyscy, mówili i myÊleli inaczej. Jako jeden
z nielicznych, nawiàzywa∏ do najlepszych tradycji malarstwa polskiego, a jako jedyny nada∏ realizmowi XX wieku nowà, sugestywnà form´.
Wieƒczys∏aw Pyrzanowski
(wyk∏ad wyg∏oszony 20 kwietnia 2010 r.)

PLENER MALARSKI
dla m∏odzie˝y (od 14 lat) i doros∏ych
Termin: 155-21 lipca 2010 r.
Instruktorzy: G. Bany i W.Pyrzanowski.
Zg∏oszenia: tel. 695 254 888.
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Malarze amatorzy pokazali swoje prace
22 kwietnia w goÊcinnych salach OÊrodka
Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna w Starej Mi∏oÊnie odby∏ si´ wernisa˝ prac malarzy amatorów, pracujàcych pod kierunkiem pani Marii
Surawskiej.
Na nauk´ nigdy nie jest za póêno, gdy trafi
si´ na dobrego Mistrza. Jestem uczestniczkà
tych warsztatów i jednà z 13 autorek prac wystawionych na wernisa˝u. Pragn´ si´ podzieliç
moimi wra˝eniami z tych przesympatycznych
zaj´ç. Uczestnicz´ w nich wraz z m´˝em
od grudnia ubieg∏ego roku. Kiedy pojawiliÊmy
si´ na pierwszych zaj´ciach, panie wykonywa∏y ikony. Wyglàda∏o to tak profesjonalnie, ˝e natychmiast chcia∏am zrezygnowaç, oceniajàc,
˝e nie podo∏am, a „mój talent” jest tak malutki,
˝e nie sprostam takiemu zadaniu. Okazalo sie, ˝e
poradziliÊmy sobie z tym i innymi zadaniami.

Malowanie tak wciàga, ˝e zapominamy
o wszystkich k∏opotach i troskach. Pani Maria
jest pe∏nà ciep∏a i ˝yczliwoÊci osobà. Jest takim

I miejsce Przedszkola nr 260
W niedziel´ 25 kwietnia
odby∏ si´ Koncert Laureatów XIV Ogólnopolskiego
Przeglàdu Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer” oraz uroczyste wr´czenie pucharów
i nagród. Jury w dniach
13–15 marca przes∏ucha∏o 182 solistów i 41 zespo∏ów z ca∏ej Polski, zauwa˝ajàc wysoki poziom tegorocznego przeglàdu.
Tym bardziej jesteÊmy
dumni, ˝e I miejsce w kategorii wiekowej 5–6 lat zaj´∏o
Przedszkole nr 260 w Starej

Mi∏oÊnie. Zespó∏ wokalny
„Hopsasa” w sk∏adzie: Ma∏gorzata Hajzik, Zofia Kraus,
Amelia Ogórek, Maja ˚arnecka od strony muzycznej,
przygotowa∏a pani Renata
Struzik. Aran˝acj´ instrumentalnà piosenki wykona∏
pan Tomasz Struzik.
Jury wyró˝ni∏o bardzo
wysoki poziom wokalny,
choreografi´ oraz swobod´
i profesjonalizm ma∏ych artystek. ˚yczymy im dalszych
sukcesów!!!

Tekst i fot. Bo˝ena Borys

Ekologiczny
klimat
w Gimnazjum
nr 118
Projekt „Klimat w Twoich r´kach” realizowany w Gimnazjum Nr 118 jest ju˝ na pó∏metku.
Przeprowadzono do tej pory trzy zadania konkursowe: elektroniczna eko-gazetka pt. „Zadbaj
o klimat – pomó˝ Ziemi” utrwalajàca wÊród
uczniów wiedz´ o zmianach klimatycznych

Dorota Waszczykowska

Wieczór pieÊni patriotycznej
i wspomnienia o Ludwiku Maciàgu
W sobot´, 8 maja na zaproszenie
Biblioteki przyby∏o na teren TKKF
w Weso∏ej ok. 50 osób. Spotkanie by∏o kolejnym wydarzeniem upami´tniajàcym wielkiego mieszkaƒca Weso∏ej
– Profesora Ludwika Maciàga. Tym
razem zebrali si´ przy ognisku przyjaciele i rodzina Profesora, mieszkaƒcy
Weso∏ej wraz z dzieçmi. W przyjaznej
i rodzinnej atmosferze ÊpiewaliÊmy
zgodnie z tytu∏em wieczoru pieÊni patriotyczne. GoÊcinnie wzbogaci∏ nasze
spotkanie grà na akordeonie Krzysztof Krawczyƒski. Nie zabrak∏o te˝ spontanicznego wyst´pu jednego z mieszkaƒców Weso∏ej. Po wspólnym Êpiewaniu by∏ czas na opiekanie w ogniu
smakowitej kie∏baski, w tym specjalizowa∏y si´
z wielkim oddaniem dzieci. Gdy zapad∏ zmierzch
wspominaliÊmy ojca, przyjaciela i mistrza.

nauczycielem, który nie zniech´ca, a zach´ca. Poznajemy ró˝ne techniki: malujemy farbami olejnymi, akwarelami, akrylami, a tak˝e rysujemy.
Zacz´liÊmy patrzeç inaczej na Êwiat.
Zauwa˝amy kolory, obrazy. Zajecia trwajà pó∏torej godziny i na ka˝de czekamy
z radoÊcià.
Na wystawie swoje race prezentowaliy:
Bo˝ena i Andrzej Borys, Urszulu Bucholtz-Stefaniak, Janina Gasiƒska, Marianna Grabska, Bo˝ena Jankowska-Piskorska, Iwona Jó˝wiak, Danuta Marsza∏ek, Natalia Partyka, Iwona Passini,
Barbara Smereczyƒska, Krystyna Wrzesiƒska i Anna Zyskowska.

Korzystajàc z okazji zach´cam wszystkich,
zw∏aszcza mi∏oÊników koni, do wzi´cia udzia∏u
w konkursie „Koƒ w fotografii, malarstwie, rysunku i grafice”. Regulamin dost´pny na stronie
Biblioteki www.wesola.e-bp.pl.
Justyna Kwiatkowska

Nagrodzone prace – „Ekologiczna doniczka”

zwiàzanych z brakiem oszcz´dzania energii,
ekologiczna doniczka z surowców wtórnych
promujàca wykorzystanie ekologicznych produktów oraz napisanie wiersza pt. „Oda do klimatu” – zach´cajàcego uczniów do aktywnego
dzia∏ania na rzecz klimatu w swoim Êrodowisku
oraz poza nim. Przed uczniami jeszcze zadanie
konkursowe – pomys∏ szko∏y na wspólnà akcj´
„Zmieniaj klimat”.
Wszystkie konkursy cieszy∏y si´ du˝à popularnoÊcià wÊród uczniów szkó∏ w dzielnicy Weso∏a: trzech gimnazjów 118, 119 i 120 oraz
szkó∏ podstawowych: 172 i 173. Konkursy zosta∏y rozstrzygni´te, laureaci zostali nagrodzeni na uroczystej gali, która odby∏a si´ 17 maja
w auli Gimnazjum Nr 118.
Koordynatorki projektu:
Anna Janecka i Marzena Borkowska
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Weso∏owski Êlad Marsza∏ka Sejmu
Do naszej redakcji dotar∏a interesujàcà wiadomoÊç, okaza∏o si´, ˝e wÊród naszych weso∏owskich sàsiadów mamy chrzeÊnic´ Marsza∏ka
Sejmu Bronis∏awa Komorowskiego. SkorzystaliÊmy z okazji i umówiliÊmy si´ z Olgà Krutikow,
bliskà przyjació∏kà rodziny Paƒstwa Komorowskich i jej córkà Jagnà, której Marsza∏ek jest wujem i Ojcem Chrzestnym.
Katarzyna Szaszkiewicz: Nie sposób nie zapytaç jak zacz´∏a si´ ta znajomoÊç?
Olga Krutikow: Bronka pozna∏am w wieku 13
lat, gdy przeprowadzi∏am si´ z rodzimej Weso∏ej
do Warszawy. ChodziliÊmy razem do klasy, najpierw w szkole podstawowej, potem w liceum
im. Cypriana Norwida na warszawskiej Woli.
Chocia˝ Marsza∏ek by∏ i jest zapalonym historykiem, to w∏aÊnie jemu zawdzi´czam zdany egzamin wst´pny z matematyki. Na liÊcie zawsze byliÊmy obok siebie, wi´c Bronek
zdawa∏ egzamin przede mnà. Wychodzàc pyta: – „Wzór na kul´
znasz?”. – „Nie znam”. – „4πR2”.
Wchodz´, pada pytanie: „Krutikow,
wzór na kul´!”. Odpowiedê by∏a
b∏yskawiczna, potem inne pytania.
Zda∏am i tak kolejne cztery lata byliÊmy razem w klasie.

znanego ˚o∏nierza?! Teraz ten sam Bronek stoi
tam w zupe∏nie innym charakterze. Mówimy
wtedy z Jagienkà: „jesteÊmy z ciebie dumne,
Broniu”, a on na to: „a ja z was”.
W wolnej Polsce nie awansowa∏ nagle jak
wielu liderów SolidarnoÊci, pe∏ni∏ kolejne funkcje
od podsekretarza stanu, ministra, pos∏a, wicemarsza∏ka i obecnie Marsza∏ka Sejmu. To, kim
jest dzisiaj, jest jakby naturalnym przystankiem
w jego ˝yciu – jest konsekwencjà jego pracy, zaanga˝owania, sumiennoÊci i kompetencji.
Z tej opowieÊci wynika, ˝e musi byç cz∏owiekiem niezwykle zapracowanym. Jak
w tym wszystkim znajdowa∏ czas dla rodziny
i przyjació∏?
O.K.: Bronek to cz∏owiek nadzwyczaj zorganizowany i uporzàdkowany. Poza tym, to w∏aÊnie w rodzinie znajdowa∏ olbrzymie wsparcie

No w∏aÊnie, Bronis∏aw Komorowski to dziÊ
– dla doros∏ej ju˝ Jagny –wuj i Tata chrzestny,
który w dodatku w du˝ej mierze zastàpi∏ jej
nieobecnego ojca.
Jagna ¸ukasik: W∏aÊciwie nie pami´tam, jak
to si´ sta∏o, ˝e wujek Bronek zosta∏ moim
chrzestnym, wiem tylko tyle, ˝e dla mnie, 7 letniej wówczas dziewczynki, by∏o to nadzwyczaj
oczywiste. W moim ˝yciu by∏ od zawsze.
Pami´tam, ˝e przy chrzcie by∏ problem z drugim imieniem, które mia∏am otrzymaç. Zapad∏a
wi´c decyzja, ˝e zostan´ Jadwigà na czeÊç
Mamy wujka Bronka.
Teraz z perspektywy czasu myÊl´, ˝e Mama
wybra∏a wuja ze wzgl´du na jego ogromnà odpowiedzialnoÊç, ale te˝ i ciep∏o i poczucie bezpieczeƒstwa, które potrafi∏ mi zapewniç. To wujek Bronek zaproponowa∏ mi wstàpienie do grupy Przymierza Rodzin, której instruktorem w tym
czasie by∏a jego najstarsza córka. Chodzi∏o nie tylko o moje
wychowanie katolickie, ale równie˝ o utrzymanie bliskiego
kontaktu po przeprowadzce
do wtedy jeszcze podwarszawskiej Weso∏ej. Cz´Êç spotkaƒ
Przymierza Rodzin odbywa∏a
si´ u Paƒstwa Komorowskich
w domu, wi´c mia∏am jeszcze
wi´cej okazji do spotkaƒ z wujostwem i ich bliskimi.

A prosz´ powiedzieç jakim by∏
wtedy cz∏owiekiem?
O.K.: Z tego okresu pami´tam go
bardzo wyraênie. By∏ niekwestionoJagna, mog∏abyÊ godzinami
wanym przywódcà i przewodniczàz przyjemnà dla ucha s∏uchacym klasy przez cztery lata, na tle
cza, pasjà i ciep∏em opowiainnych kolegów charyzmatyczny,
daç o wuju Broniu. Mo˝esz
W klasie III LO Bronis∏aw Komorowski – piàty od prawej w drugim rz´dzie
dojrza∏y i odwa˝ny. Zawsze mia∏
w skrócie podzieliç si´ kilkooraz Olga Krutikow – trzecia z prawej w pierwszym rz´dzie
swoje zdanie, które wypowiada∏
ma zwiàzanymi z nim wspog∏oÊno i wyraênie, co niestety,
mnieniami?
w tamtym komunistycznym Êwiecie, powodoJ.¸.: Zawsze strzeg∏ tradycji rodzinnych,
dla swojej dzia∏alnoÊci. Razem z Anià stworzywa∏o k∏opoty. W marcu 1968 roku zosta∏ po raz
do dziÊ w domu u wujostwa odbywa si´
li ciep∏y i otwarty dom dla rodziny i przyjació∏.
pierwszy aresztowany. Naszej klasie zamar∏o
wspólne kol´dowanie „krewnych i znajomy
Pami´tam taki obrazek, ma∏e mieszkanko, jeserce, tego zdarzenia nigdy nie zapomn´, na zakrólika”. A na Wigili´ zawsze wuj przebiera∏ si´
den pokój plus wn´ka, jakby drugi pokoik, mawsze wyry∏o ono w mojej pami´ci trwa∏y Êlad.
za Miko∏aja. Znam takà historyjk´, ˝e któregoÊ
∏a kuchenka, koniec stanu wojennego, by∏o
Do dziÊ Bronek wspomina, ˝e wtedy „Pierwszy
razu w przebraniu Miko∏aja, rozdawa∏ prezenty,
ubogo. Wpad∏am do nich wieczorem, a oni
raz poczu∏ kszta∏t i si∏´ milicyjnej pa∏ki na w∏ai jedna z jego ma∏ych wtedy córek, w potoku
ugoÊcili mnie ma∏à kolacjà. Odmówi∏am, wiesnych plecach”.
∏ez oskar˝y∏a Miko∏aja o kradzie˝ Tatusinych
dzàc, ˝e majà dzieci do nakarmienia, na to BroMyÊl´, ˝e dzi´ki przywódczoÊci Bronka nabucików. Bo Miko∏aj mia∏ ca∏y strój Miko∏aja,
nek „Zapami´taj to sobie na ca∏e ˝ycie – dopósza klasa jest bardzo z˝yta i do dziÊ, w∏aÊciwie
a buty Taty.
ki cz∏owiek ma jeden kawa∏ek chleba, dopóty
w pe∏nym sk∏adzie z naszà wychowawczynià,
Pami´tam równie˝ wakacje latami sp´dzane
mo˝e si´ nim podzieliç”.
spotyka si´ rok rocznie. Od roku 68 – przez 20
w „Bambinowie” pod Miƒskiem Mazowieckim,
Kiedy znów zamieszka∏am w Weso∏ej z ma∏à
kolejnych lat poÊwi´ca∏ si´ pracy nad „demonwtedy przyje˝d˝ali tam wszyscy Komorowscy,
Jagnà ochrzci∏am córk´. Mam wielu przyjació∏,
ta˝em komunizmu”, w czym pomaga∏a mu je∏àcznie z dziadkami. Nas dzieciaków potrafi∏o
ale to w∏aÊnie Bronka uzna∏am za najbardziej odgo wiedza historyczna. Mia∏ i ma w sobie du˝o
byç nawet kilkanaÊcioro. Dzieci wuja, jego
powiedniego kandydata na chrzestnego.
si∏y i predyspozycje do takich dzia∏aƒ. Kiedy
sióstr i dzieci przyjació∏. Wuj organizowa∏ nam
JakiÊ czas wczeÊniej Bronkowie wsparli
po studiach pracowa∏am w PAP-ie jako t∏utam gry, podchody, jakieÊ zaj´cia domowe czy
mnie w trudnych dla nas chwilach mówiàc, ˝e
macz podsuwano mi co roku po 11 listopada
ogrodowe, ciekawe rozmowy. Razem wybugdyby cokolwiek mi si´ sta∏o, to Bronek przyjeteksty o „chuligaƒskich wyczynach” Bronis∏adowaliÊmy w ogrodzie kapliczk´, przy której co
dzie i zabierze Jagienk´ do nich, przy pi´ciorgu
wa Komorowskiego pod Grobem Nieznanego
wieczór dzi´kowaliÊmy Bogu za udany dzieƒ.
w∏asnych dzieci, jedno wi´cej nie stanowi ˝ad˚o∏nierza. Nie t∏umaczy∏am tego, gniot∏am te
Wuj nie zapomina∏ o wychowaniu i kszta∏towanego k∏opotu. Ich s∏owa by∏y dla mnie jak balkartki i z oburzeniem rzuca∏am naczelnemu
niu zasad. Zasadà, która do dziÊ utkwi∏a mi
sam. Byli dla mnie wielkim wsparciem. Mam
na biurko. Jak mo˝na by∏o obra˝aç Bronka
w pami´ci by∏a odpowiedzialnoÊç za swoje
nadziej´, ˝e i ja dla nich, np. w okresie internoza patriotyczne demonstracje przy Grobie Nieczyny. Przy stole przejawia∏o si´ to tym, ˝e
wania Bronka.
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nam zasady by∏y konsekwentnie egzekwowane, ale nigdy nie
zabrak∏o ciep∏a, humoru i poczucia bezpieczeƒstwa, jakie
nam dawa∏.
O.K.: Pami´tam takie szkolne
wypracowanie Jagienki, w którym trzeba by∏o napisaç o swoim autorytecie. Nauczycielka
Jagny pogratulowa∏a mi po jego
przeczytaniu sukcesu wychowawczego, poniewa˝ moja
córka opisa∏a w wypracowaniu
Bronka i mnie, a inne dzieci opiBronis∏aw Komorowski na chrzcinach Jagny
sywa∏y bohaterów kreskówek,
ka˝dy móg∏ na∏o˝yç sobie tyle ile chcia∏, ale
piosenkarki czy pi∏karzy. MyÊl´, ˝e spory proi tyle, ile móg∏ zjeÊç. Talerz pozostaç musia∏
cent tego „sukcesu wychowawczego” zapusty. Ja, jako odwieczny niejadek, jad∏am
wdzi´czam Bronkowi, za co ogromnie mu jeoczami i potrafi∏am z prze∏adowanym talerzem
stem wdzi´czna.
siedzieç od Êniadania do po∏udnia w towarzystwie jednego z synów wuja Bronia. Wpajane
Cz´sto bywa waszym goÊciem w Weso∏ej?

J.¸.: Tak... z powodu koni, Marsza∏ka Pi∏sudskiego, wojska i mnie… Wujek uwielbia konie.
Cz´sto przyje˝d˝a∏ do nas, do Weso∏ej, ˝eby
pojeêdziç konno. Odwiedza te˝ muzeum Pi∏sudskiego w Sulejówku, które wspiera. Bywa∏
w naszej jednostce wojskowej. Zresztà bywajàc tu cz´sto zaprzyjaêni∏ si´ z kilkoma osobami. Po moich chrzcinach, nawiàza∏ bliskà i serdecznà przyjaêƒ z ksi´dzem pra∏atem Stefanem Wysockim, który wczeÊniej by∏ równie˝
przyjacielem mego ju˝ nie˝yjàcego dziadka
– Jerzego Krutikowa. Pozna∏ tak˝e Panià Ligi´
Krajewskà. Wujo Bronio mimo nat∏oku obowiàzków zawsze znajdowa∏ czas dla rodziny
i bliskich. Nawet w najgor´tszych momentach
odbiera swojà prywatnà komórk´ i nie ma
trudnoÊci w skontaktowaniu si´ z nim. Spotykamy si´ te˝ podczas jego oficjalnych wizyt
w Weso∏ej. Nie zapomina nawet o naszych
jamnikach – Êmieje si´ Jagna.

Âwi´to Szko∏y Podstawowej nr 174
30 kwietnia w SP 174 obchodziliÊmy
Âwi´to Szko∏y pod has∏em „Teatr to takie miejsce, w którym mocniej bije serce”. Pani dyrektor Ewa Skolimowska
powita∏a goÊci, nauczycieli i uczniów.
Na poczàtku uczniowie klasy II zaprezentowali inscenizacj´ „Lekcja
o Tadeuszu KoÊciuszce”, z której mo˝na by∏o dowiedzieç si´, kim by∏ nasz
patron i czym zas∏u˝y∏ si´ dla naszej
ojczyzny.
Druga cz´Êç uroczystoÊci to wyst´py
starszych uczniów, którzy przedstawili
scenki o teatrze, cz´sto o zabarwieniu
humorystycznym.

Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
Dzieci z klas m∏odszych i oddzia∏ów
przedszkolnych szeÊciolatków Êpiewa∏y piosenki, recytowa∏y wiersze, a tak˝e zaprezentowa∏y przedstawienie pt. „Dobra
ta chatka, gdzie mieszkajà ojciec i matka”. Nasi mali artyÊci ubrani byli w teatralne stroje, poruszali kukie∏kami, pacynkami i widaç by∏o, ˝e dobrze czuli
si´ na scenie i ˝e wyst´py sprawia∏y im
ogromnà radoÊç.
Âwi´to Szko∏y przebieg∏o u nas, jak
co roku, w mi∏ej, przyjemnej atmosferze.
Dzi´kujemy rodzicom za pomoc
w przygotowaniu scenografii oraz wykonanie bardzo ∏adnych kukie∏ek.
Ewa Knop

Sieć sklepów detalicznych

• Twój sklep na codzień
• Gwarancja jakości
• Miła sąsiedzka atmosfera
• Twój dobrze znany personel
• Twoje sprawdzone promocje
W „Groszku” kupisz

ta nie i
•
•
•
•

zdr owe produkty ˝ywnoÊciowe

Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki

nisk ie ce ny
SAMOOBSŁUGA

DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
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szych na Êwiecie morskich
organów. Przewodnik jest
bardzo czytelny i wyczerpujàcy. Opisuje te i wiele innych miejsc
Chorwacji, BoÊni i Hercegowiny, których na pewno nie mo˝na pominàç. Zapraszam równie˝ do przejrzenia innych
pozycji gatunku, które mo˝na znaleêç
w naszych placówkach. A pora ku temu
jak najbardziej stosowna.
Z ˝yczeniami udanych i ciekawych
urlopów:
Iza Zych

Kàcik bibliofila
Chorwacja, BoÊnia
i Hercegowina
– Praktyczny
przewodnik,
wyd. Pascal
Jeden z ostatnich,
wspominanych ju˝
poprzednio zakupów
bibliotecznych, wprowadzi szanownych Czytelników w cudowny Êwiat magicznych i urokliwych
zakàtków krajów nadadriatyckich. George Byron nazwa∏ Dubrownik „per∏à
Adriatyku”, Alfred Hitchcock zachwyca∏ si´ zachodami s∏oƒca w Zadarze.
W tej cz´Êci Êwiata b´dziemy mogli
ws∏uchaç si´ w tajemniczy dêwi´k pierw-

Qlturka

Potwór ikonà?
Lady Gaga
„The Fame Monster”
Do tej pory g∏ównie pisa∏am o ci´˝kim brzmieniu,
szczególnie ostatnio. Ale,
ku mojemu zaskoczeniu,
stwierdzi∏am, ˝e ciekawà
muzyk´ mo˝na znaleêç niemal wsz´dzie i zas∏ucha∏am si´ w twórczoÊci artystki, która ostatnio zdaje si´ biç absolutne rekordy popularnoÊci, a jest nià nikt inny jak Lady
Gaga. Kiedy zobaczy∏am jak Stefani Joanne Angelina Germanotta, bo tak naprawd´ nazywa si´
artystka, szturmuje kolejne listy przebojów oraz
play listy moich znajomych uzna∏am, ˝e coÊ
w tym musi byç. I co jest?
Przede wszystkim niesamowity wr´cz klimat
dziwnoÊci i kiczu roztoczony wokó∏ osoby
Stefani. Przyznam szczerze, ˝e w tym szaleƒstwie jest metoda, poniewa˝ stroje, teledyski
oraz koncerty Lady Gagi naprawd´ robià wra˝enie. JeÊli chodzi o poziom wariactwa to wed∏ug mnie Gaga na g∏ow´ bije starszà kole˝ank´ Madonn´, a wr´cz powoli, ale zdecydowanie
zrzuca jà z uprzywilejowanego miejsca skandalicznej gwiazdki numer jeden. Mo˝e i stosujà
obie te same chwyty: skandal, szokowanie
strojem, oprawà koncertów, jednak Lady Gaga
odró˝nia si´ od Madonny jednà, bardzo wa˝nà
wbrew pozorom w muzyce, cechà – ma imponujàcy warsztat muzyczny i ... naprawd´ Êpiewa. I to bardzo dobrze.
Utworki, jakie Lady Gaga prezentuje na swoim
najnowszym krà˝ku „The Fame Monster” mo˝e
nie sà zbyt skomplikowane, niektóre sà wr´cz
proste, ˝eby nie powiedzieç prostackie. Artystka
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***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Hurwitz G. A. – Amnezja
2. Wilbur S. – Assegai
3. Petelczyc K. – Bigos
4. Plebanek G. – Nielegalne zwiàzki
5. Pratchett T. – Niewidoczni akademicy
na pewno nie wyró˝nia si´ geniuszem godnym
Rogera Watersa, jednak w jej muzyce jest coÊ
co wszystkich przyciàga. Przy ca∏ej swojej prostocie utwory sà naprawd´ dobrze skomponowane, dajà energi´, sà Êwietne do taƒczenia,
nucenia, a nawet porannego zmierzenia si´
z drogà na przystanek autobusowy. Poza tym
jest w nich jakieÊ nowe, Êwie˝e brzmienie, o które do tej pory trudno by∏o na popowej scenie,
która zdaje si´ bezustannie kopiowaç samà siebie. Wyczuwam te˝ w utworach Lady Gagi trudnà do opisania atmosfer´ mroku, zagro˝enia, futuryzmu, a nie s∏odkiego rozwodzenia si´ nad

nastoletnimi mi∏ostkami, co w popie zdecydowanie dominuje. Gaga jest po prostu „ostrà laskà”, która poprzez teledyski pokazuje realne
problemy kobiet – chocia˝by w klipie do „Bad
Romance” mo˝na dopatrzeç si´ aluzji do handlu
kobietami, w innym do przemocy wobec nich ze
strony m´˝czyzn a w du˝ej cz´Êci utworów Gaga opisuje problemy dziewczyn porzuconych
czy zdradzonych, a nie tylko cudownie zakochanych. Robi to mo˝e w sposób prosty, ale
na pewno do tej pory niespotykany. Poza tym,
a mo˝e przede wszystkim, pokaza∏a wszystkim
kobietom, ˝e nie trzeba byç wzorowà, ale nudnà

6. Koontz D. R. – Wielkie ma∏e ˝ycie:
Wspomnienie o radosnym psie.
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stanecka Z. – Basia i dziadkowie
2. Simon F. – Koszmarny Karolek ma
urodziny
3. Graham I. – Niesamowite samoloty.
Fantastyczny Êwiat maszyn
4. Gaiman N. – Odd i Lodowi Olbrzymi
Literatura popularnonaukowa:
1. Kaczorowska T. – Dzieci Katynia
2. Wybór i adapt. tekstów; Anna Reda
– Ciasta bez pieczenia: 167 przepisów
3. Halik T. – Dotknij ran: DuchowoÊç
nieoboj´tnoÊci
4. Bigos J. – Dziecko z chmur (o adopcji i macierzyƒstwie)
5. Kaliciƒska M. – Fiko∏ki na trzepaku:
Wspomnienia z podwórka i nie tylko
pi´knoÊcià, ˝eby wybiç si´ – wystarczy pewnoÊç siebie i oryginalnoÊç.
Teksty równie˝ nie zwalajà z nóg, jednak jak
na muzyk´ popowà naprawd´ nie jest tak êle – bywa nawet ca∏kiem poetycko. Mi´dzy tymi prostymi, tanecznymi kompozycjami mo˝na znaleêç absolutne pere∏ki muzyki rozrywkowej, jak chocia˝by
utwór „Speechless”, w którym mo˝na si´ ws∏uchaç w niesamowite mo˝liwoÊci wokalne Lady
Gagi, która z muzykà ma bezustannie do czynienia
od szóstego roku ˝ycia i to s∏ychaç. Poza tym cudownie gra na fortepianie, wzruszajàc s∏uchaczy
kawa∏ka. Zresztà ten utwór w∏aÊnie na jednej z gali MTV Lady Gaga wykona∏a z samym Eltonem
Johnem, ∏àczàc go z jego wielkim, romantycznym
hitem „Your song”. Ten wyst´p na pewno mo˝e
Êwiadczyç o jej wielkoÊci. Nic dziwnego – w koƒcu Lady Gaga naprawd´ jest tytanem pracy, który
nie poprzestaje na odcinaniu kuponów od s∏awy
i jak sama mówi „wyÊpi si´ po Êmierci”.
Z ca∏ego krà˝ka moimi absolutnymi faworytami sà „Telephone” nagrany w doskona∏ym wr´cz
duecie z Beyonce, wpadajàce w ucho i bardzo
energetyczne, a jednoczeÊnie zaopatrzone w ów
nastrój niepokoju „Bad Romance” i „Alejandro”
oraz wspomniane „Speechless”, ale mi∏o te˝ potaƒczyç przy bardzo mocno elektronicznym
„Monster”. Wed∏ug mnie, mimo wspomnianego
ju˝ prostego w gruncie rzeczy schematu tworzenia utworów Lady Gaga pretenduje na kolejnà
ikon´ wspó∏czesnej muzyki. Mo˝na jà krytykowaç, mówiç, ˝e jest kolejnà pop laleczkà, jednak
ju˝ nied∏ugo wszyscy mogà si´ przekonaç jak
bardzo si´ mylà jeÊli przez kolejne lata nie opuÊci czo∏ówek list przebojów. Czego zresztà
szczerze jej ˝ycz´, bo wprowadzi∏a do muzyki
popowej wiele rzeczy, których w niej jeszcze nie
by∏o – oryginalnoÊç, osobowoÊç, a przede
wszystkim Êwie˝oÊç, nowe spojrzenie na twórczoÊç i ... ogromny wokalny talent.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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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@staramilosna.org.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane conajmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 7 czerwca 2010 r.

Julia Lejman
Urodzi∏a si´ 8 stycznia 2010 r.
Siostrzyczka Justynki.
Waga 3950 g., wzrost 59 cm.

Karol Szczygielski
Urodzi∏ si´ 6 paêdziernika 2009 r.
Braciszek Oli.
Waga 3640 g.

Maksymilian Kaszycki
Urodzi∏ si´ 24 czerwca 2009 r.
Waga 2850 g.

Jakub Oliwier Rudalski
Urodzi∏ si´ 21 marca 2010 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Urocze kotki do adopcji
Urodzi∏y si´ 25 kwietnia. Jest ich
w miocie szeÊcioro. Czarne jak w´gielki, niektóre popielate. Na razie nie
znamy ich p∏ci, ale ju˝ teraz organizujemy „casting na dobre domki” dla naszych maluchów. To potomstwo dzikiej kotki, ale urodzone w naszym
domu, wi´c kociaki b´dà oswojone
i nauczone czystoÊci. Maluchy b´dà

Zaginà∏ pies – 2-letni wy˝e∏ weimarski, szarej maÊci – z krótkim ogonem. Mia∏ na sobie
czerwonà obro˝´. Bardzo prosimy o telefon
z ka˝dà informacjà!

0-506-26-25-23

do odbioru po 15 czerwca. Na
zdj´ciach starsze rodzeƒstwo
„noworodków”.
Kandydaci na przysz∏ych towarzyszy ˝ycia kotków proszeni
sà o telefon pod numery:
510175461 lub 510175167.

Przyroda wiosnà ma buzi´ radosnà
20 kwietnia w Przedszkolu Prywatnym „KubuÊ” dzieci uczestniczy∏y w Warsztatach Przyrodniczych „Przyroda wiosnà ma buzie radosnà”.
Na terenie placu zabaw w lasku rozstawione
by∏y ma∏e kojce, a w nich umieszczone nowo
narodzone zwierz´ta gospodarskie – kózki, króliczki, kurczaczki.
Pan Roman Persona, organizator warsztatów,
z zawodu jest zootechnikiem i w∏aÊcicielem Gospodarstwa Rolnego, podzieli∏ si´ z dzieçmi
swojà wiedzà na temat ˝ycia zwierzàt w gospodarstwie na wiosn´.

Pan Roman prezentowa∏ ró˝ne rodzaje jajek,
od jaja kury do strusia, pokazywa∏ wiosenne
kwiatki oraz pozwala∏ zbli˝aç si´ do zwierzàt
w kojcach, g∏askaç i karmiç je. Cel zaj´ç zosta∏
ca∏kowicie osiàgni´ty: dzieci by∏y bardzo zainteresowane, zadawa∏y pytania i stosowa∏y si´ do
poleceƒ prowadzàcego.
Na zakoƒczenie podzi´kowaliÊmy pi´knie Panu
Romanowi za zaj´cia i zaprosiliÊmy goràco na
nast´pne spotkanie.
Aleksandra Karpiƒska
dyr. d/s dydaktycznych
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Raz na wodzie, raz pod wodà...
Mam kilkoro znajomych, którzy, gdy pierwszy
raz namawia∏em ich na sp∏yw kajakowy stukali
si´ w g∏owy, có˝ to za niedorzeczny pomys∏.
A po pierwszym razie, teraz nieustannie dopytujà si´, kiedy organizuj´ kolejny sp∏yw... Bo przygoda w kajakach ma swój niepowtarzalny klimat. Czasem jest oczywiÊcie op∏acona sporym
wysi∏kiem, ale daje niesamowite wyciszenie or-

Tak te˝ by∏o na Liwcu,
który by∏ miejscem kolejnego sp∏ywu zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Sàsiedzkie. Zebra∏o si´ nas
nieco ponad 40 osób,
w wieku od 3 lat (górnej
granicy nie ujawniamy...).
Sp∏yw mia∏ dwa etapy, od wsi Wyszków
do W´growa (w sobot´) oraz od Zawiszyna do Kamieƒczyka (w niedziel´).
Razem ok. 35 km
„w wios∏ach” (jak
przeliczy∏ to mój synek, da∏o to
oko∏o 70 000 machni´ç wios∏em na osob´). Trasa ∏atwa
i przyjemna, praktycznie bez
przeniosek (tylko jedno wyci´te
przez bobry drzewo). Pogoda
wr´cz wymarzona, ciep∏o ale nie

ganizmu, czas na refleksje. Gdy
kajak niesiony leniwym nurtem
meandruje mi´dzy zielonymi ∏àkami, gdy co chwila mija si´ ˝eremia bobrów, gdy Êwieci delikatne s∏oƒce i wieje lekki, ch∏odny wiatr cz∏owiek bardzo szybko
zapomina o miejskim zgie∏ku,
k∏opotach w pracy, poÊpiechu...

Marcin J´drzejewski
Fot. Marek i Bo˝ena
Jaêwiƒscy

Czarna Haƒcza
goràco, lekko zachmurzone niebo ale bez deszczu. No i rzeka naprawd´ wyjàtkowo malownicza.
Pierwszy oficer wyjazdu pan Janusz Chmielewski, który opracowa∏ tras´ i wypo˝yczy∏ kajaki, wyszuka∏ tak˝e nam nocleg w malowniczo
po∏o˝onym oÊrodku PTTK w Kamieƒczyku, gdzie
mogliÊmy spokojnie zregenerowaç si∏y przed
drugim dniem sp∏ywu.
Poniewa˝ w takich warunkach czas nieco si´
d∏u˝y, trzy za∏ogi postanowi∏y uatrakcyjniç nam
podró˝, wykr´cajàc efektywne „grzybki” (odwra-
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canie kajaka st´pkà do góry na Êrodku rzeki).
Poniewa˝ wszystkie cenne rzeczy, w tym komórki by∏y profesjonalnie zabezpieczone
w foliowych workach, oby∏o
si´ bez strat i z przyjemnoÊcià mo˝na by∏o wspominaç
to jako fajnà przygod´ przy
wieczornym ognisku.
Ale zamiast opisywaç co
nas spotka∏o, wol´ zaprosiç
Paƒstwa na kolejny organizowany przez nas sp∏yw – tym
razem Czarnà Haƒczà. Bo
przecie˝ zamiast czytaç, lepiej prze˝yç to samemu.

Wyjazd: 17 czerwca, godz. 17.30
Noclegi: domki turystyczne w oÊrodku Posejnele w Gibach. Pokoje wy∏àcznie 4–5
osobowe!
Wy˝ywienie: w oÊrodku Posejnele, w piàtek
kolacja, w kolejne dni Êniadania, suchy
prowiant i obiadokolacja
Program: trzy etapowy sp∏yw Czarnà Haƒczà. Kolejno: dzieƒ 1. – St. Folwark – Wysoki Most, dzieƒ 2. – Wysoki Most – Fràcki, dzieƒ 3. – Fràcki – Mikaszówka.
Wpisowe: obejmuje transport, noclegi, wy˝ywienie, wypo˝yczenie kajaków z osprz´tem: doroÊli – 220,00/osob´, dzieci
do lat 12 – 180,00/osob´
Powrót: niedziela 20 czerwca ok. godz. 23.00
Uwaga: wszystkich uczestników obowiàzuje
regulamin uczestnictwa w wyjazdach Stowarzyszenia, dost´pny na naszej stronie internetowej w zak∏adce „Turystyka”. Dzieci mogà
braç udzia∏ w wyjeêdzie wy∏àcznie pod opiekà rodziców lub upowa˝nionych opiekunów.
Zainteresowani mogà si´ zapisywaç
w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego,
w ka˝dy wtorek po godz. 20.00, lub telefonicznie u Kasi S∏uszniak – 609 349494.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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Filmowe Oscary w Gimnazjum nr 120
Jak co roku w Gimnazjum nr 120 obchodzony by∏
pierwszy Dzieƒ Wiosny. Tym razem obchodziliÊmy
go inaczej ni˝ zwykle. Samorzàd uczniowski wpad∏
na pomys∏, aby ka˝da klasa nakr´ci∏a swój w∏asny
film, który póêniej móg∏by stoczyç walk´ o najwy˝szà nagrod´ uznania – statuetk´ Oscara.
Ka˝da klasa, aby wziàç udzia∏ w zabawie, musia∏a wylosowaç jeden z wybranych gatunków
filmowych: musical, komedia, komedia romantyczna, horror, dramat i film dokumentalny.
Wszystko, co by∏o niezb´dne do nakr´cenia filmu, przygotowaliÊmy wczeÊniej. Obowiàzywa∏a
jedna zasada – ca∏oÊç trzeba by∏o zrealizowaç
jednego dnia. Kr´cenie rozpocz´liÊmy od rana 19 marca 2010 roku. W tym dniu wszystkie
klasy pracowa∏y bardzo intensywnie i z wielkim
zaanga˝owaniem, by szybko skoƒczyç nagrywanie scen, gdy˝ w nast´pnej kolejnoÊci czeka∏
ich monta˝, który wbrew pozorom nie jest ∏atwà
sprawà. Wszyscy doÊç szybko uporali si´ z zadaniem, aczkolwiek niektórym zaj´∏o to wi´cej
czasu, jak na przyk∏ad naszej klasie III a, która
zosta∏a w szkole a˝ do godziny 20.00.
W poniedzia∏ek po lekcjach, odbywa∏y si´
przygotowania do wtorkowej gali. W auli pani
od plastyki wraz z uczniami klas pierwszych robi∏a
dekoracje. Oprócz tego ka˝da klasa przynios∏a ciasta
i napoje, których mogliÊmy skosztowaç podczas
tamtego wieczoru.
W koƒcu nadesz∏a ta oczekiwana przez wszystkich
chwila. 23 marca o godzinie 18.30 odby∏a si´ gala

rozdania Oscarów. Podczas seansu jury w sk∏adzie:
dyrektor pani Beata Ma∏ecka, pedagog szkolny pani
Monika Dra˝an, aktor Mateusz Banasiak, przewodniczàcy M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a Marek
Jadczak i nauczycielka pani Joanna Borkowska-Goêdziewska burzliwie dyskutowali na temat ka˝dego fil-

mu. WÊród publicznoÊci rodzi∏y si´ najró˝niejsze
emocje – od Êmiechu do ∏ez. Po obejrzeniu wszystkich filmowych prezentacji, jury uda∏o si´ na narad´.
Odby∏o si´ tak˝e g∏osowanie zgromadzonych na sali,
aby móc przyznaç nagrod´ publicznoÊci. Jury szybko
podj´∏o decyzj´, po czym nastàpi∏o odczytanie werdyktu. Pierwszà nagrod´ przyznawa∏ pan Mateusz Ba-

Wyjazd j´zykowy do Szkocji
W dniach 6–14 marca niektórzy uczniowie
klas szóstych ze Szko∏y Podstawowej nr 173
w Warszawie wyjechali na wycieczk´ do Szkocji
pod opiekà wicedyrektor Marioli Wróblewskiej.
Wyjazd ten mia∏ na celu szlifowanie j´zyka angielskiego, ale by∏ g∏ownie frajdà. Codziennie
zwiedzaliÊmy inne miasto. Podró˝ trwa∏a ok. 24
godzin, lecz nikt si´ nie nudzi∏. Koordynatorem
wycieczki by∏o Europejskie Centrum M∏odzie˝y,
z którego przyjecha∏y do nas 4 panie przewodniczki. Choç zwiedzaliÊmy ca∏y tydzieƒ, nie dopad∏a nas s∏ynna „brytyjska pogoda”.
Zacz´liÊmy od wycieczki do Londynu, gdzie
zobaczyliÊmy wiele znanych miejsc, jak Buckingham Palce (tam mieszka królowa Anglii), Big

Ben, Westminster Abbey (tam
odbywajà si´ koronacje królewskie), czy Trafalgar Square. Nast´pnie zwiedzaliÊmy
Oxford. WidzieliÊmy jeden
z 39 oxfordzkich college`ów,
koÊció∏ i butiki akademickie.
Potem z Anglii pojechaliÊmy do Szkocji. ZwiedzaliÊmy
Glasgow. ZobaczyliÊmy tam
katedr´ Êw. Munga i Necropolis – jeden z najbardziej znanych cmentarzy na Êwiecie.
ZobaczyliÊmy, jak uczà si´
szkoccy uczniowie w Bran-

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Nawadnianie • Piel´gnacja
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Porcelana • Zestawy do grilla, wina

Doskonałe na prezenty !!!

Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
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nasiak w kategorii najlepszy aktor/aktorka. Statuetki
pow´drowa∏y do Pauliny Morawskiej i Sebastiana Zawolika. Wyró˝nienie otrzyma∏a Aleksandra Kamiƒska.
Nagrod´ publicznoÊci wr´czy∏ przewodniczàcy
MRDW – Marek Jadczak klasie III za film pod tytu∏em
„Chaos”. Po nast´pnà statuetk´ ponownie si´gn´∏a
klasa III, tym razem za najlepszy film. Wr´czy∏a
jà dyrektor naszego gimnazjum – pani Beata
Ma∏ecka. Kolejnà nagrod´ za najlepszy scenariusz, wr´czy∏a pani Monika Dra˝an klasie IIb
za film „Romeo i Julia historia najprawdziwsza”. Ostatniego Oscara za monta˝ wr´czy∏a pani Joanna Borkowska – Goêdziewska
klasie IIa za film „Problemy dzisiejszej m∏odzie˝y”. Ta nagroda wzbudzi∏a kontrowersje
wÊród uczniów, którzy uwa˝ali, ˝e nagroda powinna pow´drowaç do klasy III.
Wieczór filmowy dostarczy∏ nam wiele pozytywnych emocji i estetycznych prze˝yç. JesteÊmy pewne, ˝e uczniowie w nast´pnych latach
b´dà kontynuowaç t´ Êwietnà zabaw´ i b´dzie
to wpisane w tradycje naszej szko∏y. Wszystkie
klasy sà bogatsze o nowe doÊwiadczenia
i za rok na pewno stworzà bardziej dopracowane dzie∏a. Uwa˝amy, ˝e dla ka˝dego z nas by∏ to niezapomniany wieczór.
A o wagarach w pierwszym dniu wiosny – nikt
nawet nie pomyÊla∏.
Beata Grzyma∏a i Aleksandra Kamiƒska
Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
nock High School. Nast´pnie zatrzymaliÊmy si´
w Stirling. Tam zwiedzaliÊmy pi´kny Stirling Castle. Póêniej oglàdaliÊmy Edynburg- stolic´
Szkocji. OdwiedziliÊmy tam Our
Dynamic Earth i Edynburgh Castle. Potem pojechaliÊmy
do Nottingham.
Na koniec podró˝y udaliÊmy
si´ do Londynu, ˝eby przejechaç si´ London Eye.
W ka˝dym mieÊcie otrzymywaliÊmy zadania j´zykowe,
dzi´ki którym mieliÊmy zyskaç
swobod´ j´zykowà. To by∏o
niezapomniane prze˝ycie!
Justyna ˚arkowska
Julia Grosser
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Listy do redakcji
Warszawa Weso∏a – stacja brudna i go∏a
czyli dlaczego biegamy za pociàgiem?
Szanowna Redakcjo oraz równie szanowni Czytelnicy. Zapewne du˝a cz´Êç mieszkaƒców naszej okolicy
korzysta z dojazdu do Warszawy kolejà i SKM. Ile ludzi
codzinnie przewija si´ przez te dwa perony? Kilkaset?
A co widzimy jak si´ wchodzi na peron? Obskurne
brudne budki, ˝a∏osne (równie brudne) i zaÊlinione ∏awki, powybijane szyby, i d∏ugi pusty peron, gdzie czasami wiszà jakieÊ obdarte og∏oszenia. Czy dla tych kilkuset ludzi jest to oboj´tne, przyzwyczaili si´, spluwajà,
palà, przeklinajà i pchajà si´ do podje˝d˝ajàcej jednosk∏adowej kolejki. Czy to jest jakaÊ kultura? Czy mo˝e
ta stacja takà kultur´ „podmiejskà” promuje? Stojàc co
dzieƒ na tym d∏ugim pustym peronie, trz´s´ si´ z zimna jak wieje wiatr lub pada deszcz dzwigam swoje codzinne ci´˝ary, bo nie ma gdzie usiàÊç ani nawet gdzie
postawiç baga˝u i patrz´ na te kilkadziesiàt aut, które
codzinnie na tym parkingu parkuje. I myÊl´ sobie jak by
tak od tych kierowców parkujàcych aut zebraç co dzieƒ
po z∏otówce i zakupiç na ten peron 15 normalnych czystych ∏awek – ˝eby ka˝dy móg∏ usiàÊç, zbudowaç jakàÊ
wiat´ przyzwoità czy nawet poczekalni´ z ubikacjà i kawiarnià, z kasà przede wszystkim posiadajàcà te˝ bilety na skm, czy nie czulibyÊmy si´ wszyscy lepiej, kulturalniej, radoÊniej? A mo˝e te˝ na przystanku autobusowym 198 da∏oby si´ postawiç jakiÊ dach lub ∏awk´
– bo tyle ludzi tu czasami czeka? Czy kogoÊ to obchodzi? Czy nasze w∏adze majà na uwadze, ˝e ta stacja
PKP to jest ˝a∏osna wizytówka Weso∏ej? Czy PKP wie
jak to tragicznie wyglàda? Mo˝e trzeba zawiadomiç SANEPID o zagro˝eniu epidiologicznym widzàc iloÊç brudu i wymiocin na ∏awkach na peronie?
A doje˝d˝ajàc autobusem 198 zauwa˝am dziwnà
prawid∏owoÊç – ten autobus doje˝d˝a od pó∏ roku
na przystanek przy stacji w∏aÊnie wtedy, gdy pociàg
w kierunku Warszawy odje˝d˝a albo w∏aÊnie wje˝d˝a
na peron i wtedy po∏owa ludzi z autobusu w panice
wypada i gna biegiem przez zamkni´te tory, oby tylko
zdà˝yç i z∏apaç ten odje˝d˝ajàcy w∏aÊnie skm czy pociàg. Taka sytuacja powtarza si´ stale pomi´dzy 7 a 8
rano i zastanawiam si´ kto u∏o˝y∏ ten rozk∏ad jazdy 198
z adnotacjà, ˝e jest to autobus skomunikowany z pociàgiem lub skm? Czy ten ktoÊ bra∏ pod uwag´ ˝e ten
autobus rano stoi 10 minut w korku przy Lidlu?
Je˝eli jest mo˝liwa jakaÊ interwencja w tej sprawie
to prosz´ o pomoc i poszukanie funduszy na popraw´
tej katastrofalnej sytuacji stacji PKP.
A szanownych mieszkaƒców prosz´ o niespluwanie
i nie palenie, i nie przeklinanie na peronie z szacunku
dla siebie samych i innych osób, które tam przebywajà.
Barbara C.
***
Jeszcze o ulicy Pogodnej i inwestycjach
w naszej dzielnicy
Kilka dni temu do mieszkaƒców naszej dzielnicy
z okolic w∏aÊnie budowanej ulicy Pogodnej dotar∏ list
Burmistrza Weso∏ej pana Edwarda K∏osa. Pismo by∏o
odpowiedzià na zbiorowy list mieszkaƒców zaniepokojonych politykà inwestycyjnà w∏adz dzielnicy i nie tylko
w kontekÊcie ulicy Pogodnej. Pan Burmistrz K∏os wyjaÊnia nam to, o czym wszyscy wiemy, ˝e nowo budowana hala sportowa wymaga teraz dobudowania parkingów dla sportowców, którzy b´dà tu przyje˝d˝aç graç
w pi∏k´. RzeczywiÊcie jak ka˝dy mo˝e zauwa˝yç du˝a
cz´Êç nowo budowanej ulicy to parkingi. Pan Burmistrz
t∏umaczy, ˝e kiedy decydowano o budowie Hali nic nie
by∏o wiadomo o kryzysie i ci´ciach bud˝etowych. Otó˝
chyba si´ myli, o tych ci´ciach opowiada∏y sobie wiewiórki w naszym pi´knym lesie. By∏o zatem wiadomo
od dawna, ˝e propagandowa budowa Hali sportowej
z trybunami opóêni o kolejne lata budow´ ulic, na które
czekajà od lat wszyscy mieszkaƒcy naszego osiedla.
Pan Burmistrz s∏usznie zauwa˝a, ˝e nale˝y dbaç o harmonijny rozwój dzielnicy, czyli troch´ na sport, troch´

na kultur´, a troch´ na ulice. Trudno si´ jednak doszukaç
idei harmonijnego rozwoju w bud˝ecie, który w jednym
roku lokuje gros Êrodków na hal´ sportowà, a sytuacja
b´dzie jeszcze gorsza, bo w∏aÊnie rusza budowa kolejnej szko∏y, w którà ju˝ wpompowano 3 miliony, a to dopiero poczàtek. Weso∏a jest dzielnicà m∏odà i budowa
szko∏y zapewne ma sens, ale mo˝e warto lepiej wykorzystaç Êwiecàce pustkami po po∏udniu Gimnazjum
przy Klimatycznej zanim zbudujemy kolejny gmach, który za kilka lat b´dzie sta∏ pusty. Rozumiem tych rodziców, którzy majà dzieci w wieku szkolnym ale nie znam
˝adnego rodzica, który jest szcz´Êliwy z faktu, ˝e jego
pociechy poruszajà si´ po osiedlu bez ulic, latarni i kanalizacji deszczowej. Mam przykre wra˝enie, ˝e problem
braku w Polsce autostrad, dróg, ulic i latarni w wi´kszym
stopniu jest efektem mentalnoÊci urz´dników ni˝ braku
pieni´dzy. Wcale nie bogatsi od nas Czesi wyprzedzili
nas o lata Êwietlne w rozwoju infrastruktury drogowej,
nie mówiàc o Niemcach. W Polsce nie mieliÊmy szcz´Êcia dla inwestycji drogowych. Zawsze wa˝niejsze by∏y
pa∏ace (Kultury), stadiony (Dziesi´ciolecia) ni˝ normalne
ulice i latarnie dla ludzi. Mam obawy, ˝e coÊ z tej d´tej
peerelowskiej mentalnoÊci w stylu show off pozosta∏o
w g∏owach naszych radnych i urz´dników magistrackich. Je˝eli zatem znowu po kolejnym wi´kszym deszczu powstanà na Pogodnej na wysokoÊci Klimatycznej
i U∏aƒskiej, czyli tam gdzie zdecydowano póki co ulicy
nie budowaç kolejne wielkie bajora, wr´cz uniemo˝liwiajàce jakikolwiek ruch, zapraszam naszych radnych
i urz´dników na spacerek po tych bajorach, których raczej nie ub´dzie, bo Pan Burmistrz nie wyjaÊni∏ gdzie b´dzie odprowadzana woda deszczowa z nowo budowanych parkingów z kawa∏kiem ulicy Pogodnej, skoro nie
zbudowano odcinka do kana∏ku, który t´ wod´ ma odbieraç, kiedyÊ w przysz∏oÊci...
Igor Pogorzelski
Powy˝szy list jest komentarzem do pisma, jakie mieszkaƒcy ul. Pogodnej otrzymali od Burmistrza Krzysztofa Kacprzaka w odpowiedzi na ich skarg´ dotyczàcà budowy ich
ulicy. Aby mogli Paƒstwo zrozumieç kontekst, poni˝ej publikujemy tak˝e treÊç tego pisma. Ze swojej strony pozwol´
sobie na komentarz, ˝e choç rozumiem, ˝e ka˝dy lobbuje
za realizacjà inwestycji, które majà s∏u˝yç jemu, to jednak
czasem warto pochyliç si´ nad ca∏oÊcià problemów osiedla
Stara Mi∏osna. Zauwa˝yç, ˝e sà tu mieszkaƒcy majàcy inne
zainteresowania, majàcy innà drog´ dojazdowà, majàcy
dzieci w wieku szkolnym lub przedszkolnym... A rolà samorzàdu, jest w miar´ mo˝liwoÊci zaspokajaç potrzeby ich
wszystkich. I ˝adne demagogiczne listy nie zmienià w tym
zakresie poglàdów ani moich, ani innych radnych popierajàcych obecny Zarzàd Dzielnicy. Pierwszeƒstwo zawsze b´dà mia∏y inwestycje s∏u˝àce ogó∏owi mieszkaƒców, dopiero
potem te lokalne, nawet jeÊli s∏u˝à du˝ym skupiskom
mieszkaƒców (a do tych nale˝y budowa ul. Pogodnej).
Niejednokrotnie, zarówno autorowi tego listu, jak i innym
mieszkaƒcom ul. Pogodnej, zwracajàcym si´ do mnie w tej
sprawie obiecywa∏em, ˝e robimy wszystko, aby zdobyç dodatkowe pieniàdze i jeszcze w tym roku ich ulic´ skoƒczyç.
Najlepszym dowodem jest fakt, ˝e ju˝ miesiàc temu zosta∏y wygospodarowane dodatkowe Êrodki i w najbli˝szych
dniach zostanie dokoƒczona kanalizacja burzowa. Jednak
takie fakty lepiej ignorowaç, podobnie jak terminarz rozpocz´cia prac nad halà sportowà i pojawienia si´ kryzysu
w Polsce. Bo, jak to kiedyÊ by∏o modne, jeÊli fakty nie potwierdzajà stawianej tezy, to tym gorzej dla faktów...
A jeden fakt jest chyba niepodwa˝alny – budowa ul. Pogodnej ju˝ si´ rozpocz´∏a, wi´c jej dokoƒczenie jest bli˝sze ni˝ kilkudziesi´ciu innych, czekajàcych na swojà kolej innych ulic.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
W odpowiedzi na skarg´ uprzejmie informuj´, ˝e doskonale rozumiem Paƒstwa zniecierpliwienie. Staram
si´ uwa˝nie ws∏uchiwaç w ró˝ne opinie mieszkaƒców.
Niektórzy widzieliby wi´ksze nak∏ady na budow´ dróg
zamiast na oÊwiat´, inni proponujà budow´ nowych
Êcie˝ek rowerowych zamiast dróg, jeszcze inni chcieliby, aby w dzielnicy wybudowaç wi´cej obiektów sportowych takich jak basen czy lodowisko. Przytaczane

przy tym argumenty sà zazwyczaj s∏uszne, a propozycje
na pewno wa˝ne. Prosz´ jednak wszystkich mieszkaƒców o cierpliwoÊç. Musimy zadbaç o zrównowa˝ony
rozwój we wszystkich dziedzinach w ramach posiadanego bud˝etu. ˚àdanie wstrzymania budowy hali sportowej i przeznaczenie Êrodków finansowych na wybudowanie w ca∏oÊci ulicy Pogodnej jest niemo˝liwe zarówno ze wzgl´dów formalnych jak i praktycznych.
Zakoƒczenie budowy hali jest z niecierpliwoÊcià
oczekiwane przez jej przysz∏ych u˝ytkowników, czyli
przede wszystkim uczniów Gimnazjum 119, którzy nie
mogà w normalnych warunkach odbywaç zaj´ç wychowania fizycznego. Oczekiwana jest tak˝e przez
dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych mieszkaƒców z ca∏ego terenu naszej Dzielnicy, gdy˝ b´dzie to pierwsza i jedyna hala sportowa w Weso∏ej godna XXI wieku.
Inwestycja by∏a zaplanowana w czasach lepszej
kondycji bud˝etowej i wtedy nikt nie móg∏ przewidzieç
kryzysu finansowego. Prawdopodobnie dzisiaj decyzje
radnych Rady Dzielnicy i Zarzàdu Dzielnicy by∏yby inne.
Umowa na realizacj´ inwestycji zosta∏a jednak podpisana w 2008 roku z terminem zakoƒczenia w 2010 r.
Wstrzymanie budowy dzisiaj skutkowa∏oby roszczeniami finansowymi ze strony firmy realizujàcej inwestycje
znacznie przekraczajàcymi wartoÊç Êrodków potrzebnych na dokoƒczenie budowy ulicy Pogodnej.
Rozumiejàc Paƒstwa uwagi uprzejmie informuj´, ˝e
Dzielnica posiada kompletny projekt i pozwolenie na budow´ ulicy Pogodnej na ca∏ym odcinku od ul. Jana Paw∏a II do ul. U∏aƒskiej. Niestety w zwiàzku z trudnoÊciami
bud˝etowymi, Rada m.st. Warszawy nie przyzna∏a Dzielnicy wystarczajàcych Êrodków finansowych na realizacj´
zadania w pe∏nym zakresie. Zarzàd Dzielnicy stanà∏
przed alternatywà: albo budowaç fragment ul. Pogodnej
i w trakcie realizacji zadania podejmowaç intensywne
starania o zwi´kszenie Êrodków, albo czekaç z decyzjà
o og∏oszeniu przetargu na budow´ ca∏ego zaprojektowanego odcinka ulicy do czasu zwi´kszenia Êrodków inwestycyjnych. Zarzàd Dzielnicy podjà∏ decyzj´ o podzieleniu
zadania na etapy i rozpocz´ciu I etapu budowy ulicy Pogodnej w takim zakresie, na jaki pozwalajà posiadane
Êrodki finansowe tj. odcinka od ul. Jana Paw∏a II do ul. Klimatycznej. O tym, ˝e takie podejÊcie do sprawy w przypadku niewystarczajàcych Êrodków finansowych jest zasadne Êwiadczy fakt budowy w ubieg∏ym roku ulicy Diamentowej. Wówczas tak˝e mimo niewystarczajàcych
Êrodków finansowych na budow´ ca∏ej ulicy podj´to
na poczàtku roku 2009 decyzj´ o og∏oszeniu przetargu
i rozpocz´ciu budowy I etapu. W trakcie roku Zarzàd Dzielnicy pozyskiwa∏ kilkakrotnie dodatkowe Êrodki bud˝etowe, co pozwoli∏o stopniowo rozszerzaç zakres zadania
i w efekcie wybudowaç ca∏à ulic´. Zarzàd Dzielnicy podjà∏
ju˝ intensywne starania o pozyskanie wi´kszych Êrodków
na realizacj´ kolejnego etapu budowy ulicy Pogodnej.
Projekt budowlany przewiduje odprowadzenie wód
deszczowych do Kana∏u Wawerskiego, a wi´c budowa
ulicy Pogodnej obejmuje swoim zakresem równie˝ budow´ kanalizacji deszczowej. Wybudowanie odwodnienia
definitywnie zlikwiduje problem zalewania ulicy Pogodnej.
Rozpocz´cie budowy od strony ulicy Jana Paw∏a II jest równie˝ logiczne i le˝y w interesie mieszkaƒców.
Jest zwiàzane z koniecznoÊcià zagospodarowania terenu
przylegajàcego do powstajàcej hali sportowej. Uruchomienie takiego obiektu (oddanie do u˝ytku planowane
jest na jesieni br.) wià˝e si´ z koniecznoÊcià wybudowania wzd∏u˝ ulicy miejsc parkingowych, koniecznych
do jego obs∏ugi. Budowa samych miejsc parkingowych
bez wybudowania jezdni by∏aby niezasadna technicznie
i nieracjonalna ze wzgl´du na koniecznoÊç poniesienia
dodatkowych kosztów przy póêniejszej realizacji jezdni.
Mam nadziej´, ˝e przyjmà Paƒstwo ze zrozumieniem przedstawione powy˝ej wyjaÊnienia, które ostudzà troch´ emocje. Majàc doÊwiadczenie poprzednich
lat jestem równie˝ pe∏en optymizmu odnoÊnie realizacji naszych tegorocznych zamierzeƒ inwestycyjnych.
MyÊl´, ˝e b´dziemy wspólnie cieszyç si´ w tym roku
zarówno z wybudowanej ulicy jak i hali sportowej.
Wiceburmistrz ds. Inwestycji
Krzysztof Kacprzak
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Królowa w progach ksi´cia Bu∏haka
(czyli nauka filozofii w Pierwszym Gimnazjum Autorskim i I Spo∏ecznym Liceum Ogólnokszta∏càcym im. E. Bu∏haka)

Tekst sponsorowany

Kiedy przed pi´cioma laty wprowadzono najstarszà
z nauk – filozofi´ do obowiàzkowego kursu nauczania w Pierwszym Gimnazjum Autorskim im. Emanuela Bu∏haka mia∏em wàtpliwoÊci co do sensownoÊci tego kroku. Czy tak m∏odych ludzi da si´ zainteresowaç problematykà tego, co istotne w rzeczywistoÊci, co stanowi sens egzystencji? Przecie˝ stajemy tu na granicy ludzkich mo˝liwoÊci poznawczych, próbujemy z∏apaç samego Pana Boga
za nogi. Uczniowie nie pozostali oboj´tni na wdzi´ki pani filozofii. Jedni rozpoznali w niej màdroÊç
pozwalajàcà osiàgnàç pe∏ni´ ˝ycia, inni odrzucili
jako dalekà od ˝ycia abstrakcj´. Jedni i drudzy
podczas tego spotkania lepiej poznali samych siebie. Do mi∏oÊci zmusiç si´ nie da, a filozof nie dysponujàc pe∏nià prawdy, mo˝e byç tylko dà˝àcym
do niej mi∏oÊnikiem. Obecnie jestem przekonany
o koniecznoÊci podejmowania problematyki filozoficznej w gimnazjum. Postaram si´ krótko wymieniç najwi´ksze radoÊci jakie spotka∏y uczniów,
przynajmniej w opinii ich nauczyciela.
• Poczucie wolnoÊci – mo˝na pomyÊleç w uzasadniony sposób tak, i inaczej bez koniecznoÊci bezkrytycznego powtarzania za belfrem
czy niewolniczego trwania w Êwiecie obiegowych opinii.
• Si∏a logicznej argumentacji pozwalajàca rozu-

22

mieç prawd´ i wyzwalajàca ze z∏udzeƒ tak
cz´sto propagowanych przez wszechobecnà
psychologi´. Brutalna prawda budzi do ˝ycia,
∏agodna psychologiczna manipulacja usypia
cz∏owieka w imi´ dobrego samopoczucia
obiecujàc fa∏szywe zbawienie bez krzy˝a,
równie˝ tego logicznego.
• Rozpoznanie najwy˝szych wartoÊci prawdy,
dobra i pi´kna, dà˝enie do których pozwala
nam wznieÊç si´ ponad zwierz´ce przyjemnoÊci i zdystansowaç si´ do sztucznego, wirtualnego Êwiata wspó∏czesnej kultury masowej.
• Kontakt z arcydzie∏ami: s∏owem Platona, Arystotelesa, Êw. Augustyna i Tomasza, Kartezjusza, Kanta, Hegla i wielu innych, co umo˝liwia
wyrobienie sobie intelektualnego smaku, który odrzuca zubo˝one i stereotypowe myÊlenie
ta mocno propagowane w codziennej prasie
i szkolnych podr´cznikach.
• Uchwycenie ducha kultury staro˝ytnej, Êredniowiecznej, nowo˝ytnej, który najpe∏niejsze
uÊwiadomienie znalaz∏ w filozofii danego czasu oraz pokora wobec myÊli naszych ojców.
• Pog∏´bienie zrozumienia nauki, sztuki i religii,
zw∏aszcza tej ostatniej.
Wspó∏czesny cz∏owiek wyzbyty ˝ywej tradycji,
bez samoÊwiadomoÊci, jakà daje filozofia, skazany
jest na mody intelektualne, które zwykle wià˝à si´
z cudzymi interesami. Reakcja gimnazjalistów po-

zwala mieç nadziej´ na odbudowanie polskiej elity,
tak mocno zniszczonej w czasie II wojny Êwiatowej
i latach komunistycznej pseudowolnoÊci. Warto
przypomnieç, ˝e patron naszych szkó∏ ksià˝´ Emanuel Bu∏hak by∏ t∏umaczem klasycznych, greckich
tekstów filozoficznych. Cieszy si´ zapewne, ˝e
uczniowie gimnazjum i liceum mogà spotkaç si´
z tà intelektualnà królowà nauk.
Jacek Wnuk
„WnukiÊci”
„WnukiÊci”- tym ˝artobliwym mianem, wzi´tym od nazwiska naszego nauczyciela pana Jacka Wnuka – nazywajà nas, tych zajmujàcych si´
filozofià. Nauka w∏aÊnie tego przedmiotu i osoba
naszego nauczyciela, tworzà pewnà specyfik´
Pierwszego Gimnazjum Autorskiego im. Ksi´cia
Emanuela Bu∏haka.
Czym jest dla nas filozofia?
Dla niektórych ciekawostkà, chcàcych zobaczyç jak postrzega∏y Êwiat najwybitniejsze umys∏y
w dziejach. Dla innych pierwszym impulsem do
samodzielnego, abstrakcyjnego myÊlenia. W∏aÊnie
owa Królowa Nauk, oraz osoba pana Jacka Wnuka rozbudzi∏a w nas ciekawoÊç Êwiata, tak aby, nie
braç wszystkiego co wpajajà w nas doroÊli uznajàc to od razu za prawd´. Dziwiç si´. Bo filozofowanie pochodzi ze zdziwienia. A wi´c pytamy:
Dlaczego? Czemu? Czy aby na pewno?
KrzyÊ

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Wiosenny wysyp diet
Z dietetykiem Agnieszkà Dàbrowskà rozmawia Magdalena J´drzejewska
Organizm mamy tylko
jeden, dlatego nale˝y dbaç
o niego, bo musi nam wystarczyç na d∏ugo. Najlepszym sposobem jest w∏aÊciwy tryb ˝ycia, odpowiednia dieta i du˝o ruchu. Dlaczego odchudzamy si´ g∏ównie wiosnà?
Wiosna jest okresem, kiedy szczególnie przyglàdamy si´ naszej sylwetce i podejmujemy
próby zmian. Nadmiar kilogramów jest problemem nie tylko estetycznym. Oty∏oÊç jest chorobà, która stanowi przyczyn´ rozwoju wielu
innych schorzeƒ, takich jak: cukrzyca, nadciÊnienie t´tnicze, choroba niedokrwienna serca,
zawa∏y i udary, nowotwory z∏oÊliwe oraz wiele
innych. Choroby te majà wp∏yw zarówno na jakoÊç, jak i d∏ugoÊç naszego ˝ycia. Utrata zb´dnych kilogramów, oprócz istotnych korzyÊci
zdrowotnych, daje lepsze samopoczucie
i zwi´kszenie energii ˝yciowej.
Wiele osób podejmuje próby odchudzania
na w∏asnà r´k´, wykorzystujàc do tego diet´

„cud” znalezionà w gazecie lub poleconà
przez kole˝ank´. Czy to jest s∏uszne dzia∏anie?
Takie post´powanie mo˝e przynieÊç wi´cej
szkody ni˝ po˝ytku, dlatego, ˝e takie diety zazwyczaj skupiajà si´ g∏ównie na wartoÊci energetycznej, czyli iloÊci dostarczanych kalorii. Nie
uwzgl´dniajà odpowiedniej poda˝y niezb´dnych sk∏adników od˝ywczych. Szczególnym
zagro˝eniem sà diety k∏adàce nacisk na jeden
sk∏adnik od˝ywczy, np. bia∏ko. D∏u˝sze stosowanie takiej diety prowadzi do niedoborów ˝ywieniowych i przecià˝enia trzustki, wàtroby
oraz nerek. Prawdà jest, ˝e stosowanie restrykcyjnych diet przynosi szybkie efekty w postaci
utraty zb´dnych kilogramów. Dlatego diety te
sà tak popularne.
Czy te szybkie efekty sà d∏ugotrwa∏e?
Z moich obserwacji wynika, ˝e nie. Po tak
gwa∏townej redukcji masy cia∏a zazwyczaj dopada nas efekt jo-jo. Nale˝y pami´taç, ˝e jak wykaza∏y liczne badania naprzemienne chudni´cie
i tycie jest groêniejsze dla zdrowia ni˝ oty∏oÊç.
Jak jest alternatywa restrykcyjnych diet?

Alternatywà jest taki sposób odchudzania,
który zbija wag´ w powolnym tempie i jednoczeÊnie wyrabia nowe, zdrowsze nawyki ˝ywieniowe. Dieta, dzi´ki której pozbywamy si´ zb´dnych
kilogramów, powinna stanowiç model naszego
˝ywienia w przysz∏oÊci. Innymi: s∏owami
uwzgl´dniajàc zasady zdrowego od˝ywiania, indywidualne upodobania kulinarne, mo˝liwoÊci
czasowe oraz stan zdrowia pacjenta trzeba znaleêç diet´, której pacjent b´dzie si´ trzymaç ca∏e
˝ycie. To nie oznacza ciàg∏ego g∏odowania!
Jak dobrze wybraç diet´?
Dobrze dobrana dieta to taka, którà pacjent
b´dzie stosowa∏ i to z przyjemnoÊcià. Aby dieta
dostarcza∏a nam wszystkich niezb´dnych sk∏adników od˝ywczych musi byç odpowiednio zbilansowana. Dlatego wa˝ne jest, aby przy podejmowaniu próby odchudzania skorzystaç z wiedzy i doÊwiadczenia dietetyka. Nie nale˝y zapominaç, ˝e sama dieta nie zapewni nam trwa∏ych
efektów. Wa˝ne jest, aby zarówno w czasie odchudzania, jak i po pami´taç o codziennej aktywnoÊci fizycznej dostosowanej do naszych
mo˝liwoÊci.
Dziekuj´ za rozmow´.
Z mojà rozmówczynià mo˝na si´ skontaktowaç mailowo: agadab@o2.pl

Wakacje z Misjami 2010 w Ocyplu
Niedaleko Stargardu Gdaƒskiego, w otoczeniu Borów Tucholskich, nad spokojnym jeziorem
Ocypel znajduje si´ miejsce od wielu lat b´dàce celem wakacyjnego wyjazdu setek dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych. To tu Ksi´˝a WerbiÊci organizujà Wakacje z Misjami, czyli 10-dniowe
kolonie dla tych, którzy pragnà po∏àczyç przyjemne z po˝ytecznym i w duchu chrzeÊcijaƒskich wartoÊci decydujà si´ na wyjazd, bàdê
wys∏anie swoich dzieci do oÊrodka w Ocyplu.
Ta kolejna, bo ju˝ 24. edycja misyjnych wakacji tym razem nosi nazw´ „Stra˝nicy winnicy”.
Organizatorzy przygotowali program formacyjny, dostosowany do wieku uczestników. Turnus,
na którym zapraszam (26 VI–5 VII) przeznaczony jest dla dzieci od 9–15 lat. OczywiÊcie, sà
one podzielone na grupy wiekowe, którymi si´
opiekujà animatorzy posiadajàcy uprawnienia

pedagogiczne: m∏odzie˝, siostry,
klerycy oraz ksi´˝a. Na pewno swego rodzaju „ciekawostkà” sà bracia
werbiÊci z Indii, Togo, Indonezji,
Wietnamu czy Ukrainy, ale nie trzeba
si´ dziwiç: wszak werbiÊci to typowe
zgromadzenie misyjne, pracujàce
w 70 krajach ca∏ego Êwiata.

Czas w Ocyplu to próba po∏àczenia
w czasie wakacji swoistej katechezy,
formacji w duchu misyjnym, wspó∏tworzenia liturgii, wspólnej modlitwy
ze sportem, tanecznymi wieczorkami,
wycieczkami do lasu i w g∏àb Kaszub.
Dzieci ka˝dego dnia uczestniczà we
Mszy Êw., poznajà prac´ misyjnà, rozwa˝ajà S∏owo Bo˝e. Myli si´ jednak
ten, kto uwa˝a, ˝e to musi byç nudne

czy m´czàce! Skoro wakacje, to nie mo˝e zabraknàç zabawy, konkursów, rozgrywek sportowych, filmów, Êpiewu, dyskotek, kàpieli, wycieczek po Kociewiu oraz czasu wolnego,
rzecz jasna...
Wiele dzieci z Weso∏ej, Sulejówka czy Warszawy nie wyobra˝a sobie wakacyjnej przerwy
bez wyjazdu do Ocypla. Choç to doÊç daleko,
z dojazdem i powrotem nie ma problemu, poniewa˝ wszystkich ch´tnych zabieramy autobusem
z Weso∏ej, z Placu Wojska Polskiego, 26 czerwca rano. Wracamy 5 lipca wieczorem.
Zainteresowanych prosz´ o kontakt:
s. Dominika Jasiƒska SSpS
22/ 783 27 49; 606 411 976
www.seminarium.org.pl/referat
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Nasze
e propozycje
e naa 2010
0 r.
(III kwarta³)
PRYWATNE
E EMERYTURY
DYWERSYFIKACJA
WALUTOWO-PRODUKTOWO-REGIONALNO-INSTYTUCJONALNA
i .... aktywnaa alokacja!! Rokk zmiennoœci!!
1.. USD

Stawiamyy naa “optymaln¹¹ ekspansjê”
”
- NAJLEPSZE
E FUNDUSZE

rentownoœci roczna
(do 5.V.2010)

fundusz obligacji
fundusz obligacji rynków wschodz¹cych
fundusz akcji inwestuj¹cy w MiŒ
fundusz akcji - INDIE
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
fundusz akcji - rynki wschodz¹ce
fundusz akcji - sektor wydobywczy
1 € = 1,2749 $!!! 1 € = 4,1222 pln!!!
2.. EURO
fundusz obligacji
fundusz akcji - sektor wydobywczy
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
fundusz akcji - AZJA

+ 16,52%
+ 34,50%
+ 35,23%
+ 90,18%
+ 44,02%
+ 36,61%
+ 38,43%
+ 10,36%
+ 43,40%
+ 51,97%
+ 65,10%

3.. PLN

fundusz rynku pieniê¿nego
fundusz obligacji
fundusz ochrony kapita³u
fundusz aktywnej alokacji
fundusz selektywny
fundusz akcji MiŒ
fundusz specjalistyczny (infrastruktury)
fundusz akcji

+ 10,58%
+ 19,18%
+ 8,18%
+ 30,35%
+ 27,28%
+ 40,61%
+ 41,32%
+ 70,55%

W 20100 W£¥CZAMY
Y MYŒLENIEE I.... DORADZTWO
O FINANSOWE
dr.. Jacek
k Rembiszewski
doradca finansowy
tel. kom. +48 601 801 890
jacek.rembiszewski@polrentier.pl

POLRENTIER Sp. z o.o.

www.polrentier.pl
tel./fax: (22) 773 16 52

Pogodaa dla.... myœl¹cych
h racjonalnie!

tel. 22 763 20 90
ul. Trakt Brzeski 62
05-077 Warszawa-Weso∏a
❚ Terapie Spa na twarz i cia∏o
Pevonia Botanica
❚ Aromatyczne rytua∏y
❚ Masa˝e z ró˝nych stron Êwiata
❚ Kuracje modelujàco odchudzajàce
❚ Dietetyka
❚ Power Slim Active
jedna z najbardziej skutecznych metod
odchudzania
❚ Endermologia
❚ Manicure Pedicure Spa
❚ Bezpieczna opalenizna
❚ Fryzjerstwo Spa
❚ Makija˝ profesjonalny
❚ Bony upominkowe Vouchery dla firm
❚ Przed∏u˝anie w∏osów metodà Racoon

www.metamorfoza-spa.pl
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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1028 45 2/4
2
1000 48 1/2
1
1011 38 0/4
1
1012 76,86 1/1
4
1013 49 0/2
2
1014 117 2/3
4
1015 105 1/1
5
1005 77 1/2
3
1010 55 0/2
2
1008 50 2/3
2
1003 52 1/3
2
1016 63 2/2
3
1017 100 0/2
4
1020 47 2/10 3
1024 131,3 0/1
3

Nr
oferty
1269
1270
1271
1272
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1285
1287
1288
1289
1290

Rejon

Cena
w PLN
Marysin Wawerski 310.000
Stara Mi∏osna
370.000
Anin
228.000
Stara Mi∏osna
550.000
Stara Mi∏osna
379.000
Marysin Wawerski 880.000
Stara Mi∏osna
570.000
Stara Mi∏osna
540.000
Stara Mi∏osna
415.000
Stara Mi∏osna
414.000
Stara Mi∏osna
358.000
Zielona
466.000
Stara Mi∏osna
750.000
Marysin Wawerski 348.000
Stara Mi∏osna
1.331.000

Ma∏e mieszkania w Zàbkach ju˝ od 5.500 z∏/m2

Pow. Rejon

Cena Rodzaj
w PLN dzia∏ki
2050 Mi´dzylesie
1.537.500 budowlana
630 Stara Mi∏osna
500.000 budowlana
750 Wawer
915.000 bud-inwest.
1221 Zakr´t
390.700 budowlana
601 D´be Wielkie
82.000 budowlana
1700 Glinianka
260.000 budowlana
1200 Glinianka
147.000 budowlana
1500 Stara Mi∏osna 1.036.000 budowlana
900 Wawer
643.000 budowlana
158 Stara Mi∏osna
150.000 budowlana
1200 RadoÊç
1.080.000 budowlana
1380 Âródborów
416.700 budowlana
1509 Izabela
565.000 budowlana
657 Stara Mi∏osna
465.000 budowlana
1400 Wiàzowna
280.000 budowlana
1622 Wiàzowna
324.000 budowlana
CIEKAWE OFERTY WYNAJMU

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 22-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
621
627
608
607
615
625
623
618
619
624
628
629
630

Pow.
Pow.
domu dzia∏ki m2
150
200
189,9 1800
300
190
315
277
220
450
280
190
280
234
159
202
138
250
360
355
280
200
240
336
120
510

Rejon

Cena
w PLN
Stara Mi∏osna
682.000
Wiàzowna, Majdan 1.100.000
Stara Mi∏osna
950.000
Stara Mi∏osna
1.190.000
Weso∏a
480.000
Stara Mi∏osna
865.000
Stara Mi∏osna
900.000
Stara Mi∏osna
770.000
Stara Mi∏osna
670.000
Stara Mi∏osna
1.740.000
Stara Mi∏osna
1.127.000
Stara Mi∏osna
840.000
Stara Mi∏osna
1.150.000

Rodzaj
Rok
domu
bliêniak
2010
wolnostojàcy
2006
segment Êrodkowy lata 90
segment naro˝ny
bliêniak
2009
segment Êrodkowy 2009
segment Êrodkowy 1998
bliêniak
2010
bliêniak
wolnostojàcy
2000
segment Êrodkowy 2010
wolnost.-kanadyjcz. 1985
wolnost.-kanadyjcz.
-

Stan wykoƒczenia
bez pod∏óg i bia∏ego monta˝.
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
stan surowy otwarty
bez pod∏óg i bia∏ego monta˝.
wykoƒczony
w trakcie realizacji
stan developerski
wykoƒczony
wykoƒczony
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony po gen. remonc.
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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

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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Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94

„OSIEDLE
OSIEDLE
POD D¢BAMI”
D¢BAMI

Stara Miłosna,
ul. Kruszyny

• 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

domy w zabudowie
bliêniaczej
„ SOSNKOWSKIEGO
SOSNKOWSKIEGO”

Miƒsk Mazowiecki,
ul. Sosnkowskiego
mieszkania
i lokale usługowe

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

OPTIMED☺

W naszej ofercie równie˝ nieruchomoÊci z rynku wtórnego:

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 !!!

St. Miłosna,
Miłosna ul. Fabryczna
Fabryczna, 68 m2, 3 pokoje,
pokoje
dwupoziomowe budynek z 99 rr. po remoncie klatek
dwupoziomowe,
i elewacji.
elewacji

Cena: 420 000 zł
Cena

tel. 519 122 865

St Miłosna,
St.
Miłosna 152/193 m2, 6 pokoi, uroczy segment,
segment
podpiwniczony wybudowany w technologi kanadyj
podpiwniczony,
kanadyjskiej elewacja po remoncie,
skiej,
remoncie Êwietna lokalizacja,
lokalizacja
w pobli˝u komunikacja
komunikacja, szkoły,
szkoły przedszkola.
przedszkola

Cena: 680 000 zł
Cena

tel. 519 122 865

...z myÊlà o potrzebach kobiet

SI¸OWNIA•FITNESS•TANIEC•GIMNASTYKA
NOWOÂå:
TYLKO U NAS – ZUMBA!
ROZTA¡CZONA, ENERGETYCZNA,
WSPANIA¸A!!!
– to zaj´cia dla ka˝dego!!!
Zapraszamy w ka˝dà Êrod´.

Stara Mi∏osna

fitnessart.pl

ul. Trakt Brzeski 60/60a

Tel. (22) 773-14-33

Wawer/Zbytki 210/450 m2, dom wybudowany
Wawer/Zbytki,
w 2000 roku z materiałów najwy˝szej jakoÊci
jakoÊci.
Połàczony z sàsiadem gara˝ami
gara˝ami. Działka bardzo
ładnie zagospodarowana.
zagospodarowana

St Miłosna,
St.
Miłosna ul.
ul Dworkowa,
Dworkowa 68 m2, 3 pokoje
pokoje, 2003 r.r
mieszkanie na zamkni´tym i strze˝onym osiedlu
osiedlu. Do
zamieszkania. W cenie mieszkania miejsce postojowe
zamieszkania
na terenie osiedla.
osiedla Bardzo dobra lokalizacja.
lokalizacja

Cena: 1 125 000 zł
Cena

Cena: 491 000 zł
Cena

tel. 509 483 081

tel. 509 483 081

Sulejówek 288/1388 m2, bardzo funkcjonalnie za
Sulejówek,
zadom wykoƒczony przy u˝yciu najnowprojektowany dom,
najnow
technologii tani w utrzymaniu
szej technologii,
utrzymaniu. Bardzo blisko do
stacji SKM w Wesołej Woli Grzybowskiej i do przy
przymiejskich
stanku autobusów miejskich.

Rembertów ul.
Rembertów,
ul PoÊwi´tna, 140 m2, 5 pokoi, starannie
wykoƒczone nowe mieszkanie w budynku trzyrodzintrzyrodzin
nym Do mieszkania przynale˝ny gara˝ na dwa samonym.
samo
2
ok. 50 m – w cenie
chody i ogródek ok.
cenie. Bardzo dobra
lokalizacja.
lokalizacja

Cena: 1 600 000 zł
Cena

Cena: 788 000 zł
Cena

tel. 509 483 081

tel. 509 483 081
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PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE
OGRODÓW
tel. kom. 691 260 269
Zapraszamy tak˝e do

• firma istnieje od 1990 r.

ul. 1-go Praskiego Pułku 34, Wesoła (koło sklepu Bucik)
www.kwiaciarniazpasja.pl

• kremacje i ekshumacje

KWIACIARNI z Pasjà

• eksportacja zmar∏ych z domu
i szpitala do ch∏odni przez ca∏à
dob´ z ca∏ego kraju
• trumny, tabliczki i krzy˝e nagrobne
• sala do po˝egnaƒ – bezp∏atna
• ch∏odnia bezp∏atna

Sulejówek - Mi∏osna
ul. Armii Krajowej 76
Telefony ca∏odobowe
tel. 022 783-42-47
0-602-212-794

• organizacja pogrzebu
w ramach zasi∏ku pogrzebowego
ZUS i KRUS

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

• autokary i busy do przewozu
uczestników uroczystoÊci
• wieƒce, wiàzanki, stroiki
i kompozycje kwiatowe
• oprawa muzyczna ceremonii
pogrzebowej

Warszawa - Stara Mi∏osna
ul. GoÊciniec 10
Telefony ca∏odobowe
tel. 022 773-19-31
0-608-630-479

www.jankowscy.pl

OSTRZENIE
• NO˚E
• NO˚YCZKI
• CÑ˚KI
• NO˚E DO MASZYNEK
DO MI¢SA
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PROMOCJA!
Klucze samochodowe kodowane
15% TANIEJ
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DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

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

www.renoma2.com.pl

tel. 022 7730028
fax 022 7730029

MASA˚E
ajurwedyjskie, lomi lomi nui, akupresura stóp,
kamieniami, zabiegi wyszczuplajàce Guam,
stemplami zio∏owymi

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
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. 22

773 25 69, 22 773 38 91
www.podatkiwesola.pl

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

KARTY UPOMINKOWE

www.masazewesola.pl
tel. 0 609 450 200

marta.masaze@gmail.com

Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

KSEROKOPIARKI

DRUKARKI
TONERY

AFOCOPY
05-077 Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 3c
tel. 22 357 90 26, e-mail: afocopy@wp.pl

SPRZEDA˚ • SERWIS

tel. 501 671 999,

- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
NIERUCHOMOÂCI ),
RODZINNE , ROZWODY,
ADMINISTRACYJNE .

22 745-55-00

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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE

602 58 96 58 dojazd bezp∏atny

KANCELARIA ADWOKACKA

TEL.

Us∏ugi hydrauliczne

Najw

i´k

f ert
o
a
z
s

a

ol
w ok

icy

„DECOJUMA”
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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KWIACIARNIA
przy sklepie

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

KONSULTACJE ORTODONTYCZNE
czwartek 10 czerwca od 15.00, zapisy telefonicznie

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

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
Kosmetyka twarzy i cia∏a
Mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny
Manicure, Pedicure (Gewohl, Alessandro, OPI)
Przed∏u˝anie i zag´szczanie rz´s metodà
NOUVEAU LASHES
• Mezoterapia bezig∏owa Excell Derm
• Odm∏adzanie metodà fal radiowych RF
• Gabinet masa˝u
•
•
•
•

** NOWOÂå **
MAKIJA˚ PERMANENTNY – PROMOCYJNE CENY

PROSLIM ULTRA – lipoliza kawitacyjna
• modelowanie sylwetki
• redukcja tkanki t∏uszczowej i cellulitu.

Bony podarunkowe z okazji Dnia Matki
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• Medycyna Estetyczna
- usuwanie zmarszczek (Botox, Kwas hialuronowy)
- zabiegi laserowe VPL: depilacja, fotoodm∏adzenie
- peelingi medyczne, mezoterapia
• Specjalistyczne 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,
elektrokoagulacja
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 jamy brzusznej, sutka, tarczycy, USG Doppler
(przep∏ywy naczyniowe)

Zapisy telefoniczne:

0-22 40 30 765

www.medikocentrum.pl
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PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

KANCELARIA PRAWNA
– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI

☛ MASA˚ LECZNICZY

UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a

☛ TERAPIA MANUALNA

Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076

☛ 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
NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

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

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

§

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

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

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

www.warszawskieokna.com.pl

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h

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
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05-077 Warszawa os. Stara Miłosna ul. Trakt Brzeski 60c
tel. 22 773 24 12, 22 773 00 99 www.kluburody.pl

REWELACYJNE METODY LECZENIA
ZESPOŁU SUCHEGO OKA
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ZEGARMISTRZ

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

- PASKI; BRANSOLETY

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

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

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii
• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

Gimnastyka korekcyjna
zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

PROTEZY • NAPRAWA

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a
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tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce,
çw. kszta∏tujàce, stretching

s

Exp

res

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

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53 ul. Warszawa-Weso∏a
S∏onecznej Polany 5
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Dj na urodziny, imieniny lub na innà imprez´, konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie
tel. 502 600 775, 22 773 35 61.
◗ Bukowina Tatrzaƒska – pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalne – dom z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. Tel. 504-176-892.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501707236.
◗ Psycholog: kontakt: 667-700-609 – Stara Mi∏osna.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl Dom Bankietowy.
◗ Sprzedam meble: biblioteczk´ (orzech), rega∏
(olcha), stolik TV i stó∏ (110 x 70 cm). Tel.:
501 072 917.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr. 3296
– wycena nieruchomoÊci, tel. 022 773 39 47,
022 845 22 80, 0 502 730 87, 0503 183 082.
◗ Zatrudni´ do sprzeda˝y prywatnych emerytur i innych nowoczesnych produktów finansowych
(bankowo-inwestycyjnych) oferowanych przez
holenderskie korporacje finansowe. Jacek.Rembiszewski@polrentier.pl
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy
jako opiekunka lub niania. Referencje. Praktyka
krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi.
Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Sprzedam nowy, murowany dom do zamieszkania 190 m2: 2 wejÊcia, 2 kuchnie, jadalnia, 3 ∏azienki, 6 pokoi, 2 tarasy 26,5 m2 i 10 m2, dzia∏ka 914 m2, 2 gara˝e, wjazd z kostki, iglaki
i drzewka owocowe. Dobra komunikacja, tanio.
Miƒsk Maz. tel. 503-30-88-18.
◗ Gabinet Weterynaryjny ul. Hebanowa 16 oferuje
opiek´ stacjonarnà dla kotów na czas wyjazdu
w∏aÊciciela. Tel. 22 773 10 88, 606 482 555.
◗ Sprzedam atrakcyjnà dzia∏k´ budowlanà, po∏o˝ona w Karolinie, 2 km od Miƒsk Maz. pow.
1500 m2, wokó∏ zabudowa domów jednorodzinnych, mo˝liwoÊç podzia∏u. Tel. 503 065 483.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami, w wyznaczonym miejscu – dj. alicja. Tel.
502 600 775.
◗ Stylizacyjne warsztaty wizerunku dla osób prywatnych (analiza kolorystyczna, kompozycja
stroju, makija˝) studio Stara Mi∏osna. Zapisy
502 600 775 lub 22 773 35 61.
◗ Wesela, bankiety, bale szkolne, dyskoteki prowadzi dj-wodzirej (nag∏oÊnienie, oÊwietlenie, prowadzenie). Tel. 502 600 775.
◗ DoÊwiadczony manager poprowadzi restauracj´
lub dom weselny 22 773 35 61 lub 502 600 775.
◗ Uslugi remontowo-budowlane od A do Z. Tanio,
szybko, solidnie. Wycena gratis. Prosz´ o kont.
604 776 278.
◗ Do wynaj´cia lokal us∏ugowo-biurowy, Weso∏a-Centrum, nowoczesny, parter, wysoki, widoczny
z SKM. 65 m2, tel. 502 24 99 55.
◗ Do wynaj´cia studio fotograficzne z wyposa˝eniem, tel. 502 24 99 55.
◗ Do wynaj´cia parter pawilonu – Stara Mi∏osna ul.
Trakt Brzeski (przy delikatesach K&M), tel.
602 22 46 56.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ Us∏ugi hydrauliczne, remoaty i modernizacje instalacji gazowych, kanalizacyjnych, CO oraz przeglàdy i naprawy kominiarskie, tel. 696 321 228.
◗ Serwis, naprawy kopiarek, drukarek. Tonery, tusze zamienniki, orygina∏y – dojazd, kontakt
tel. 602 58 96 58, 501 671 999.
◗ Profesionalne Us∏ugi Ogrodowe: zak∏adanie ogrodów, trawników, piel´gnacja, porzàdkowanie, koszenie, 513-148-238.
◗ Tanio sprzedam nowy kocio∏ gazowy Vitopend 100W firmy Viessmann oraz zasobnik 150
litrów. Telefon 513017581.
◗ Zatrudni´ do prac ogrodowych w sezonie, kontakt 509 508 703.

◗ Kupi´ miejsce postojowe na parkingu przy ul. Pogodnej 10, tel. 515 199 445.
◗ Dzia∏ka przeznaczona pod zabudow´ produkcyjna, magazynowo-sk∏adowà i handel hurtowy, Pustelnik ow. od 3000 m2 do 1 ha, cena 35-50
z∏/m2, tel. 508-549-374.
◗ Us∏ugi remontowe. Solidny, uczciwy, wykona
prace w zakresie glazura–terakota–hydraulika,
PCV, malowanie, Êcianki z K. G. i inne. Tel.:
880 791 859.
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie, konkursy, 502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ Stara Mi∏osna – bezpoÊrednio sprzedam dom parterowy, wolnostojàcy, podpiwniczony z 1990 r.
Powierzchnia ca∏kowita 110/240 m2. Dzia∏ka 1550
m2. Budynek gospodarczy 18 m2 (ksi´ga wieczysta). Cena do uzgodnienia, tel.: 504 351 480,
661 525 061.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w wieku od 6 do 10 lat
w czasie wakacji – od 1 do 15 lipca, przez 9 godzin dziennie, u mnie w domu. Tel. 22 773 41 75
po 20-ej.
◗ Matematyka – Studentka SGH udzieli korepetycji
z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej,
gimnazjum i liceum. Tel. 609084967.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 48 m2 (1 pokój+aneks
kuchenny), osiedle Aleja Akacjowa. tel. 0-604521-344.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 630 m2 lub 1260
m2 w Starej Mi∏osnej, tel. 22-7733056.
◗ Szkolenie psów tel. 501 697 220.
◗ Wynajm´ ma∏y domek 56 m2 z ogródkiem, gaz,
kanalizacja. 1200 z∏/mies +op∏aty licznikowe.
tel. 501 697 220.
◗ Opieka nad dzieckiem – m∏oda, cierpliwa dziewczyna; poniedzia∏ek, Êroda, piàtek, sobota,
tel. 604-276-431.
◗ Indywidualne szkolenie psów. Tel. 727-550-331.
◗ Karmy i akcesoria dla psów i kotów na telefon.
Dowóz gratis tel. 727-550-331; 602-323-888.
◗ Matematyka, fizyka – dla szkó∏ Êrednich i studentów, doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798.
◗ Sprzedam opony letnie Kormoran Impulser 2szt. 185/70 R14, u˝ywane jeden sezon, stan
idealny. Cena 60 z∏/szt. Telefon 509- 222- 448.
◗ Sprzedam term´ elektrycznà 50l u˝ywanà, w stanie dobrym. Tanio! Tel. 518-051-567.
◗ Sprzedam rower damk´ u˝ywany w stanie dobrym. Tel. 518-051-567.
◗ Ogrody, balkony, zieleƒ przy firmach, publiczne
tereny zieleni, aran˝acje wn´trz zielenià. Projekty
wykonywane przez in˝yniera arch. kraj. z dyplomem SGGW, tel. 692 081 969.
◗ Przyjm´ ziemi´ z wykopu. Halinów 608-117-655.
◗ Firma A&P – Remonty i wykoƒczenia wn´trz i ∏azienek. Niskie ceny. Wycena gratis. Szybko i solidnie. 608-215-715.
◗ Niemiecki korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela mgr. germanistyki U.W. Dojazd
gratis tel; 0602-120-632.
◗ Prace remontowo-wykoƒczeniowe, w tym: malarskie, hydrauliczne, uk∏adanie glazury, modernizacje ∏azienek, uk∏adanie paneli oraz inne nietypowe. tel. 0 601 91 80 49.
◗ CMS Auto w Sulejówku f-ma bran˝y motoryzacyjnej zatrudni: blacharza samochodowego; osoby do prac wykoƒczeniowych przy zabudowach
pojazdów. Tel. 022 615 26 64.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa szeregowa 180 m2, kuchnia, 4 pokoje, 2 ∏azienki, 2 tarasy, balkon, kominek, nowe okna
(w piwnicy pokój z aneksem kuchennym i ∏azienka) Stara Mi∏osna tel. 668 449 986.
◗ Sprzedam dwupokojowe, bezczyszowe mieszkanie w Starej Mi∏osnej (48,5 m2) w niewielkim domu wielorodzinnym (6 mieszkaƒ); do mieszkania
przynale˝y miejsce parkingowe; 355 000 pln.
Tel. 502 527 800.
◗ Studentka reklamy z dyplomem technika reklamy poszukuje pracy na terenie naszych osiedli.
Praca w zawodzie reklamy lub biurowej. Tel.
513-017-558 – Anna.
◗ Psycholog z wieloletnim doÊwiadczeniem: porady,
konsultacje, rozmowy, diagnoza. Tel. 663410339.

◗ Zawioz´ do Êlubu nowym mercedesem E klasy.
Tel 784-891-822.
◗ Âwink´ morskà z klatkà – 50 z∏. Tel. kont.
22 773 82 31.
◗ Sprzedam ubranko do chrztu dla dziewczynki
na 80 cm: p∏aszczyk, sukienka, kapelusik, buciki,
koszt 80 z∏. Kontakt: 666 327 035.
◗ Sprzedam dom wolnostojàcy przy lesie – Stara
Mi∏osna. dom 280 m2, dzia∏ka 650 m2 Tel.
501 762 915.
◗ Sprzedam segment przy lesie – Weso∏a-Zielona.
dom 380 m2, dzia∏ka 980 m2. Tel. 501 762 915.
◗ Hydraulik – systemy instalacji sanitarnych, wod.kan., p-po˝., gazowej oraz s∏u˝ymy pomocà
w zakresie doradztwa, tematycznie zwiàzanego
z problematykà ww. systemów, us∏ugi projektowe. piotrek773@tlen.pl 601245748.
◗ Mieszkanie 80 m2 sprzedam lub zamieni´ na dom
ew. segment do 150 m2 (z dop∏atà)
tel.: 22 773 21 02, kom. 0 600 93 66 79.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 85 m2, 4 pokoje, I pietro: ciche, s∏oneczne, cz´Êciowo umeblowane,
kuchnia – komplet, z miejscem parkingowym.
tel. 664-429-426.
◗ Rower górski ch∏opi´cy sprzedam, przerzutki shimano, stan dobry – cena do uzgodnienia
tel. 664-429-426.
◗ J´zyk rosyjski – skutecznie, sympatycznie – nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdow, jezyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i tlumacz jez.
ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Ogrody, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy,
wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj.
z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo,
nadzór, piel´gnacja, tel. 507 285 400.
◗ Oriflame – dostawy na zamówienie / osoba w potrzebie, chora na SM. Pilne! – tel. 695 440 313.
◗ J´zyk polski – korepetycje, pomoc w pisaniu
prac, analizie i interpretacji tekstu, gramatyka,
przygotowanie do matury i in. egzaminów z j´z.
ojczystego, Weso∏a, tel. 22 7734 087.
◗ Oddam 2 m2 kostki brukowej tel 601-211-994.
◗ Weso∏a-Zielona dzia∏ka 1027m2 naro˝na, wszystkie media, aktualny plan zagospodarowania dom
do rozbiórki lub zamieszkania mo˝liwoÊç postawienia bliêniaka, ulice asfaltowe 1 000 000z∏ do
negocjacji tel. 601-539-910.
◗ Agregat do posadzek (mixokret) putzmeister 740db z koszem, zakupiony w listopadzie 2007 r., stan bardzo dobry, sprawny 100%.
Bardzo ma∏o u˝ywany 178 mh + koziolek + 80
metrów w´˝a + elektryczna zacieraczka brinkman tel 509-519-926 car_color@interia.pl cena 86 000 netto faktura vat.
◗ Remonty i prace wykoƒczeniowe: malowanie
agregatem hal i mieszkaƒ, g∏adzie gipsowe zacierane mechanicznie, ocieplanie i adaptacja poddaszy, wylewki agregatem spalinowym, posadzki
przemys∏owe, laserowe nanoszenie poziomów,
panele, glazura, karton gips, poddasza. Firma
House-color, W-wa Weso∏a, tel. 509-519-926.
◗ Zmywark´ „Siemens” SE25260 nowà sprzedam,
tel. 510 179 630.
◗ Krzese∏ko rowerowe dla dziecka kupi´,
tel. 510 179 630.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà 38 (max160cm), (haftowanà na gorsecie, jednocz´Êciowa) plus dodatki,
cena do uzgodnienia – 507130389.
◗ Oddam za darmo w dobre r´ce pó∏torarocznego
psa rasy syberian husky. Tel. 512-200-785.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci od lat 5, we wskazanym miejscu prowadzi dj-animator (muzyka,
konkursy). Tel. 502 600 775.
◗ Wynajm´ pokój w domu jednorodzinnym z mo˝liwoÊcià parkowania samochodu na terenie posesji. Stara Mi∏osna tel. 793591447.
◗ Sàsiedzi po˝yczcie drabin´! Problem w tym, ˝e
musi byç 7 metrowa co najmniej, ma ktoÊ takà?
B´dzimy wdzi´czni, a mo˝e jakoÊ si´ zrewan˝ujemy. Tel. 22 773 50 12.
◗ Uczennica klasy II liceum udzieli dzieciom w wieku wczesnoszkolnym ze Starej Mi∏osnej bezp∏atnych lekcji podstaw j´zyka angielskiego bàdê
hiszpaƒskiego. Kontakt: 507 200 496.
◗ Uk∏adanie glazury, terakoty, malowanie oraz inne
prace wykoƒczeniowe, bardzo solidnie. Tel.
798 698 433.

◗ Niemiecki- studentka germanistyki UW ch´tnie
udzieli koropetycji z j´zyka niemieckiego w zakresie gimnazjum, podstawówki. Tanio! Tel.:
697 583 096.
◗ Citroen C2R2 moc silnika 185 KM, bezwyp. zbud.
w 2007i 2008 w specyfikacji R2B. Dodatki karbonowe, wsp. hydr. jak C2R2 MAX, akumulator ˝elowy. Du˝o dodatków zawieszenie asfalt i szuter.
Do RSMP. Cena150 tys. z∏. Kontakt 792217161.
◗ Komis meblowy „SEZAM”. Skup, sprzeda˝ i komis mebli, urzàdzeƒ i wyposa˝enia. Us∏ugi transportowe, przeprowadzki. Grochów. www. komissezam. pl; biuro@komissezam.pl 22 6121340;
ul. ˚ó∏kiewskiego 44 pon-pt. 9-19, sob. 9-15.
◗ Dom pi´trowy, wolnostojàcy. BezpoÊrednio
sprzedam. Dzia∏ka 1400 m2. Du˝a, ogrzewana piwnica. Ciekawy, ogród z oczkiem i rybkami.
Atrakcyjna okolica i cena. Cicho a wsz´dzie blisko. Kontakt: emw2@wp.pl; 601 263215.
◗ Materac u˝ywany (na spr´˝ynach Bonnell), wymiar 160x200 cm, z pokrowcem – oddam gratis.
Tel. 0 662 190 517 Darek
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock (zamsz).
Drukujemy na czapkach, bluzach, spodniach,
kurtkach, odzie˝y roboczej i sportowej, na elementach tkanin itp. 22 773-70-41. Warszawa
Weso∏a Narutowicza 19.
◗ Sprzedam mieszkanie w Weso∏ej-Zielonej ul. Urocza 39. Kameralne osiedle czterech dwupi´trowych segmentów z 2005r. Powierzchnia 54 m2,
pierwsze pi´tro 435000PLN tel. 784-223-249.
◗ Tenis sto∏owy. Sprzedam stó∏ z siatkà, kilka razy
u˝ywany. Sk∏adany na pó∏, na kó∏kach. Weso∏a
Zielona. Cena 420 z∏ tel. 609864466.
◗ Firma zatrudni osoby do prac przy piel´gnacji i zak∏adaniu ogrodów. Praca w Warszawie i oklicach,
start z Weso∏ej. Stawki: 8,10,12 z∏/godz. Kontakt: 508 121 456., biuro@teczowe-ogrody.pl
◗ Zatrudnimy w dziale handlowym, wymagane: 2letnie doÊwiadczenie w sprzeda˝y us∏ug, b. dobra
znajomoÊç MS Office, ∏atwoÊç nawiàzywania
i utrzymywania kontaktów interpersonalnych,
prawo jazdy kat. B., dyspozycyjnoÊç. Zg∏oszenia
na adres: biuro@mdg.com.pl.
◗ Posadzki-wylewki-maszynà Mixokret. Posadzki
wykonane tà technologià gwarantujà równà
i g∏adkà powierzchni´. Konkurencyjne ceny,
tel. 511 320 426.
◗ Student PW udzieli korepetycji z matematyki
tel. 508840590.
◗ Us∏ugi geodezyjne– mapy do projektów, ZUD, tyczenia, inwentaryzacje. Tel. 22-773-30-44,
kom. 508 895 802.
◗ 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.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336 Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ M∏oda, dyspozycyjna mama zaopiekuje si´ dzieckiem lub pomo˝e w domu! Zakres obowiàzków
do uzgodnienia. Osoby zainteresowane, potrzebujàce pomocy prosz´ o kontakt pod nr.
tel: 0796-433-217 lub 0798-771-626.
◗ www.elektrycznie.com.pl naprawy, instalacje,
konserwacje urzàdzeƒ elektrycznych i AGD.
Tel: 696 970 406 serwis@elektrycznie.com.pl
◗ Pranie dywaów „na sucho”, usuwanie roztoczy
z ∏ó˝ek i materaców, czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy
„Kirby:. Tel.: 0 (22) 812 55 72, 0 513 678 008.
◗ Sprzedam u˝ywanà plastikowà piaskownic´
z pokrywà w kszta∏cie hipopotama; mo˝e s∏u˝yç
jako basenik. Wymiary wewn´trzne (owal):
105x85x31cm. Cena: 20 z∏. Tel: 665 039 476,
22 773 12 89.
◗ Pilnie poszukuj´ Pani do pomocy w domu i odbioru 7 letniego dziecka ze szko∏y. IloÊç godzin
do ustalenia. Praca w godzinach 12.30–20.30
lub 16.30–20.30 od pon. do pt. Tel. 691202407
i 883760714.
◗ Tipsy! Paznokcie akrylowe oraz ˝elowe, zdobienie,
stylizacja paznokci. Tanio, solidnie u mnie lub u ciebie w domu! Zainteresowane osoby prosz´ o kontakt nr. telefonu: 0796-433-217, 0798-771-626.
◗ Wyprzeda˝ garsonek, bluzek (du˝e rozmiary).
Weso∏a, Trakt Brzeski 68. Tel. 609711754.
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◗ Przeglàdy instalacji gazu, przewodów wentlacyjnych, spalinowych. Konkurencyjne ceny.
Tel. 0 600 735 198 lub 0 501 280 165.
◗ Sprzedam mleko Bebilon Pepti 2 – 5 opakowaƒ.
tel. 793 310 960 oraz inne rzeczy dla dziecka.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej, 1200 m2 z planem zagosp., dojazd drogà utwardzonà (asfalt), media.
E-mail: dzohar1@wp.pl, tel. 605 981 175.
◗ Poszukuj´ mieszkania do wynaj´cia, 2-pokojowego (45–53 m2) w przyst´pnej cenie. Tel.
22 296 11 66.
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury,
paneli pod∏ogowych, malowanie, sucha zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe. Staranne
i fachowe wykonanie, osobiÊcie, niepijàcy
tel: 503-759-763.
◗ Sprzedam u˝ywany rower damski z koszykiem,
tel. 507 104 940.
◗ Marbex – Profesjonalne us∏ugi przeciwpo˝arowe. 22 296 11 66, Warszawa-Weso∏a, ul. Jeêdziecka 20.
◗ Kompleksowy serwis motocykli i skuterów. Wymiana oleju, opon, klocków, ∏aƒcuchów nap´dowych oraz rozrzàdu i wiele innych. Stara Mi∏osna.
tel 785 923 540.
◗ Poszukuj´ osoby do dorywczej opieki nad dwoma dziewczynkami (2 i 6 lat). Tel. 502253258.
◗ Zatrudni´ doÊwiadczonà opiekunk´ do 2 dzieci
w wieku: 6 lat i 3 lata. Praca w godzinach: 15-18
od poniedzia∏ku do piàtku. Stara Mi∏osna,
od wrzeÊnia b. r. Telefon: 607-309-700.
◗ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 60,4m2, w segmencie w Starej Mi∏osnej. Gara˝. Cena 398 tys.
Tel. 603 380 163.
◗ Sporzàdzam
Êwiadectwa
energetyczne.
www.sche.neth.pl, 513 631 103.
◗ Prawnik pomo˝e. www.prawnik.zafriko.pl
513 631 103.
◗ Poszukuj´ osoby, najch´tniej z samochodem,
która dorywczo podczas wakacji czy choroby zaopiekuje si´ dzieçmi (5 i 10 lat). 604 53 63 47.
◗ Fryzjerce podnajm´ pomieszczenie w Studio Paznokci w Starej Mi∏osnej tel. 502-496-276.
◗ 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
◗ Domofony – wideodomofony, nowoczesna technologia firmy Eura. Serwis, sprzeda˝, monta˝.
Tel. 663-677-701. Weso∏a.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe – podcinanie
i wycinanie drzew, naprawa dachów, czyszczenie
rynien itp. Tel. 606-808-358.
◗ Us∏ugi remontowe od A do Z. Glazura, terakota,
uszczelnianie tarasów, ocieplanie i adaptacja
poddaszy, Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie,
sufity podwieszane, drobne prace domowe, itp.
Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Dzia∏ka w Weso∏ej 2445 m2 zalesiona, studium;
cena: 429z∏/m2 tel. 7735549.
◗ Dzia∏ka w centrum Weso∏ej! 655 m2, budowlana,
cena: 585tys z∏ brutto!!! (cena dzia∏ki plus
wszystkie koszty zakupu) tel. 7735549.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki – pod∏àcze.
Us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c. o. Tanio! Solidnie! Tel. 22 773-82-27 lub tel. kom. 503 583 568.

◗ Sulejówek dzia∏ka 660 m2, budowlana, aktualny
plan. zagosp. cena: 315 tys. z∏. Tel. 22 773 55 49.
◗ Szycie firan, zas∏on, lambrekinów. Wszywanie
taÊmy marszczàcej, lamówki, gipiury. Przelotki.
Weso∏a, tel. 505 594 870.
◗ Oddam potrzebujàcej mamie u˝ywany wózek 3ko∏owy. Wózek jest sprawny, ale trzeba wymieniç
jednà d´tk´. Kontakt: 0-501 546 848.
◗ Sprzedam niedrogo ró˝ne buciki (sanda∏ki, sportowe typu adidas, piankowe, plastikowe „basenowe”, kalosze, kapcie) w rozmiarach: 18, 19, 20,
21. Buciki sà w stanie idealnym, czyÊciutkie czekajà na nowego w∏aÊciciela – w∏aÊcicielk´. Telefon: 501 546 848.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 22-773-28-21, 506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 22-773-28-70.
◗ Restauracje, domy weselne zapraszam do
wspó∏pracy w celu pozyskiwania klientów na imprezy. Tel. 502 600 775.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – telefon: 691257-038.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29; 508 528 249.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie
nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 501-975-329.
◗ 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. 22-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 22-773-38-99.
◗ 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, 888-90-85-68,
22-499-80-59.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-20-78,
0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ Zu˝yte opony do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´.
Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19
tel. 0501-086-581.
◗ 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.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
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◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel.
609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ 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. 22 77349-64, 602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ 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.
603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 603-313-938.
◗ Sprzedam ubranka dzieci´ce: ch∏opi´ce
do roz. 80 i dziewcz´ce do roz. 92. Ubranka sà
czyste, zadbane, stan bardzo dobry i idealny.
Dom niepalàcy. Tel: 0-501 546 848.
◗ Przyjm´ reklam´ na tablice 3x2 m przy trasie
krajowej na Terespol w miejscowoÊci Zakr´t
(za Starà Mi∏osnà) cena do uzgodnienia. Tel.
509598441, 227732415.
◗ S. O. S. dla rodziców! Je˝eli Czeka Ci´: wizyta
u lekarza, sprawa w urz´dzie, itp. ch´tnie zaopiekuje si´ w tym czasie Twoim dzieckiem (u siebie
w domu) dyspozycyjna mama. Tel. 516 262 825.
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budynków (roczne i pi´cioletnie), tel. 503 583 568.
◗ Kobieta – spokojna, niepalàca – wynajmie pokój
z dost´pem do ∏azienki, tel. 605 546 401.
◗ Serdecznie zapraszam wszystkie „weso∏e” Panie
(oprócz zo∏z i cierpi´tnic) w ka˝dy pierwszy piàtek miesiàca (najbli˝sze spotkanie 4 czerwiec)
godz 19 budynek Stra˝y po˝arnej (wejÊcie od
Lidla) na DAMSKIE WIECZORY. Spotkania sà
czysto towarzyskie, do zobaczenia. Ma∏gosia –
tel. 608 062 162.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà min. 1000 m2. Tel.
608 069 169.
◗ 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.
◗ Wynajm´ lub podnajm´ koparko-∏adowark´ Waryƒski – Weso∏a Sulejówek i okolice 608 415 915.
◗ Zapraszam wszystkie Panie ze Starej Mi∏osnej
do wspólnego maszerowania. Trasa ma ok. 4 km
od ul. Mazowieckiej przez ca∏à Jana Paw∏a II,
od poniedzia∏ku do piàtku, zaczynamy o godz 19,
Ma∏gosia – 608 062 162.
◗ Kupi´ ma∏e mieszkanie lub domek w Starej Mi∏osnej lub okolicach – 608 062 162.

◗ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 79,6 m2 – Stara
Mi∏osna – 3 pokoje, parter, gara˝, ogródek,
piwnica. BezpoÊrednio. Tel. 601 27 85 56.
◗ Do sprzedania atrakcyjne mieszkanie 65 m2
w Starej Mi∏oÊnie na Osiedlu Aleja Akacjowa.
Tel.: 605 089 599.
◗ Second Hand & Outlet dla dzieci od 0 do 15 lat
– Weso∏a Zielona, ul. Warszawska 55 lok 213
wejÊcie od Brata Alberta – zapraszamy.
◗ Przyjm´: sprzàtanie, prasowanie i inne prace domowe 889 970 621.
◗ Komputery – sklep internetowy Telap. W ofercie
notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci, serwis.
Sprzeda˝ ratalna. Kontakt tel. 22 773 04 40,
504 251 007.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, posiadam d∏ugoletnie
doÊwiadczenie 604 071 473.
◗ Poszukuj´ pracy, 28 lat, doÊwiadczenie w pracy
biurowej (rozliczenia, prowadzenie biura etc), angielski, bieg∏a obs∏uga komp., prawo jazdy. Tel.
501 007 310.
◗ Uk∏adanie glazury i tarakoty, solidnie, tel 607120548.
◗ Sprzedam rower damski „kros classic”, dwa razy
u˝ywany na gwarancji, stan b. dobry. Tel. kont.
503-170-429.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà jednocz´Êciowà, Agora
rozmiar 38-40, wzrost 172. Tel. 793-367-372,
e-mail izusia-22@tlen.pl, zdj´cie na ˝yczenie.
◗ Marbex – Profesjonalne us∏ugi przeciwpo˝arowe,
www.gasnice.net.pl, warszawa-weso∏a ul. Jeêdziecka 20, tel. 22 296 11 66.
◗ Do wynajmu mieszkanie 50 m2, dla pary. Ciekawe warunki. Osiedle Pod Sosnami. Ul. Jeêdziecka. tel 501-063-474.
◗ Tanio odstàpi´ wózek BebeCar Tracker City trój-funkcyjny: fotelik samochodowy, gondola, spacerówka, daszek, torba, moskitiera i os∏ona p/deszczowa + stela˝ oraz dodatkowe kó∏ka.
Kolor niebiesko-granatowy. Wózeczek u˝ywany
przez mojà córci´. Tel.: 608-111-443.
◗ Pilnie kupi´ 2-pokojowe mieszkanie w Starej Mi∏osnej, tel. 609 728 384.
◗ Wynajm´ pokój 16m z balkonem dla jednej osoby
(650 z∏ z mediami) lub dla pary (2 osoby – 800 z∏
z mediami) w nowej kamienicy na Rumiankowej.
Wspólna ∏azienka i kuchnia. Tel. 607 263 604.
◗ Sprzedam Yorki, zosta∏y 3 pieski. Do odbioru
osobistego w Starej Mi∏osnej. Cena 700 z∏.
Tel. 607 263 604.
◗ Glazura – hydraulika, ogrzewanie pod∏ogowe,
uk∏adanie glazury terakoty, paneli pod∏ogowych,
wymiana drzwi, uszczelnianie tarasów i wszelkie
remonty osobiÊcie tel. 502-215-245.
◗ Remont, naprawa drobnych usterek domowych
solidnie. „Z∏ota ràczka” na terenie Weso∏ej i okolic. Tel. kom. 793-932-726.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten telewizyjnych i satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz
multiswitche. Telewizja N, Cyfra+, Polsat,
Trwam i na kart´. Tel. 663-677-701, Weso∏a,
www.swiatanten.pl
◗ Okazja! Sprzedam pi´kny intarsjowany stylowy
komplet mebli sto∏owych z litego drewna (ma∏o
u˝ywany): bufet 250cm/52/115, stó∏ rozsuwany 170/90, 6 krzese∏. Cena ca∏oÊci tylko 2800.
Tel. 505 023 488.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝
kuchenek pralek itp., wieloletnia praktyka, uprawnienia, wymiana wodomierzy. Tel. 22 773 82 27,
kom. 516 262 825.
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Reklama:
Joanna Januszewska
607 31 46 67
reklama@
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Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

ROK ZAŁO˚ENIA 1995

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

biuro rachunkowe
www.zapis.pl
Warszawa-Wesoła
ul. Brata Alberta 2C

(vis a vis delikatesów K&M,
nad pocztą )

tel. 22 773 43 17

Sulejówek, ul. Wspólna 23c
tel.
fax

BM

022 783 24 63
022 783 31 34

www.zua.pl
firma@zua.pl

WYWÓZ NIECZYSTOSCI
STA¸YCH I P¸YNNYCH
ZAK¸AD US¸UG ASENIZACYJNYCH MAREK BAKUN

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

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

