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Nr

Weso∏a pod wodà
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99

5

1299

kg Kie∏basa podwawelska

Jaja L szt.15

2149

kg Szynka z komina jasna

65

3

Dresingi 250ml
mix smaków Kuhne

289

Margaryna Manuel 450g

409

49

5

Olej Bartek
słonecznikowy 1l

Syrop 545g
mix smaków Vitax

249

Delicje szampaƒskie Wedel 147g
pomaraƒczowe, wiÊniowe, malinowe

09

2

Napoje Fresh
mix smaków Hortex 1l
SKLEPY M&L:
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Worki Magnum
Jan Niezb´dny cena od

529

629

Âcierka z mikrofibry frotte
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
Tak si´ akurat u∏o˝y∏y terminy wydawania WiadomoÊci Sàsiedzkich, ˝e sesj´
majowa zdà˝y∏em ju˝ opisaç w poprzednim numerze, zaÊ czerwcowa odb´dzie si´ ju˝ po wydrukowania obecnego numeru. Zaplanowano jà na 17 czerwca na godz. 14.00. G∏ównym punktem obrad b´dà sprawy bezpieczeƒstwa. GoÊçmi b´dà komendanci: naszego weso∏owskiego komisariatu
policji oraz rejonowego oddzia∏u stra˝y miejskiej. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
W wakacje Rada Dzielnicy b´dzie pracowa∏a
normalnie. Sà zaplanowane dwie sesje: 8 lipca
oraz 26 sierpnia. Szczegó∏y programu b´dà dost´pne w internecie, na stronach Urz´du Dzielnicy.
Poniewa˝ o pracy Rady napisa∏em niewiele, to
chcia∏bym uzupe∏niç ten tekst kilkoma wa˝nymi
informacjami z ostatniej chwili. Otó˝ po podtopieniach, jakie wystàpi∏y po ulewie z 2 i 3 czerwca,
Zarzàd Dzielnicy rozpoczà∏ szczegó∏owà inspekcj´ sieci kanalizacji deszczowej. Na pierwszy
ogieƒ posz∏o skrzy˝owanie ul. GoÊciniec i Diamentowej. Wst´pne ogl´dziny wykaza∏y, ˝e pomimo i˝ od kilku dni nie pada deszcz i ulice sà suche, kana∏em wcià˝ p∏ynie woda. Niezb´dne okaza∏o si´ rozkopanie ulicy. Odkrywka ods∏oni∏a zaskakujàcà rzecz: przecinajàcy ul. GoÊciniec dawny kana∏ melioracyjny zosta∏ przeci´ty i zamurowany, zaÊ jego odp∏yw w∏àczony do kanalizacji
burzowej. Sposób wykonania po∏àczenia wyklucza przypadkowoÊç dzia∏ania. A poniewa˝ jest to
niezgodne z projektem budowlanym ul. GoÊciniec, ca∏à sprawa wyglàda nie niez∏à „lewizn´”.
Warto zaznaczyç, ˝e ten kana∏ melioracyjny
Êciàga wod´ i z Traktu Brzeskiego, i parkingu pobliskiej stacji BP i sàsiednich bloków. Tak na

marginesie, z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, ˝e kilka lat temu, koncern BP zap∏aci∏
Spó∏ce Ziemskiej sporà kwot´ na przebudow´
tego kana∏u, w zamian za prawo przy∏àczenia
do niego odwodnienia swojej stacji.
Niestety wyjaÊnienia sprawy troch´ potrwajà,
gdy˝ inspektor nadzorujàcy tà budow´ nie jest ju˝
pracownikiem Urz´du. Nie wiadomo wi´c kto, na
czyje zlecenie i za czyjà aprobatà tà przeróbk´ wykona∏. A jest ona niebagatelna. Kolektor burzowy
w ul. GoÊciniec ma Êrednic´ 400 mm, zaÊ w∏àczony do niego kana∏ melioracyjny Êrednic´ 600 mm.
Nic wi´c dziwnego ˝e kanalizacja burzowa si´ zapycha∏a. Obecnie przywracany jest stan zgodny
z projektem, co w opinii Zarzàdu Dzielnicy powinno w diametralny sposób poprawiç funkcjonowanie odwodnienia w tym rejonie. Jeszcze jednà ciekawostkà w tej sprawie jest fakt, ˝e jeszcze przed
rozkopaniem ul. GoÊciniec, o sprawie zamurowania tego kana∏u melioracyjnego pisa∏a zwiàzana ze
Spó∏kà Ziemskà gazeta „Nasz Dom”.
Kolejne wàtpliwoÊci, jeszcze nie potwierdzone
budzi odwodnienie parkingu jednego z du˝ych
supermarketów. Zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy, mia∏ on mieç zbudowane pod parkingiem zbiorniki retencyjne opró˝niane przez
wozy asenizacyjne. Poniewa˝ wozy takie nie sà
tam widywane, Urzàd zamierza sprawdziç, czy
nie zosta∏o tam wykonane nielegalne pod∏àczenie do innego ze starych kana∏ów melioracyjnych. W tym celu zosta∏a zamówiona specjalna kamera, która wpuszczona w rury umo˝liwi
poszukiwanie nielegalnych wpustów.
W nied∏ugim czasie, Urzàd planuje kolejne dzia∏ania, zmierzajàce do doraênego uchronienia
mieszkaƒców przed skutkami du˝ych opadów,
o szczegó∏ach napisz´ w kolejnym numerze „WS”.
Marcin J´drzejewski

Co z tà Nowoborkowskà?
Pó∏ roku temu, w wyniku goràcych negocjacji, wspartych podpisami ok. 2 tys. mieszkaƒców uda∏o si´ wpisaç do bud˝etu inwestycyjnego ZMID kwot´ 9 mln. z∏ na budow´ tej tak
potrzebnej ulicy. Piszàc wówczas napomknà∏em, ˝e jedynym problemem jaki widz´, to fakt,
˝e pieniàdze te dosta∏ ZMID a nie nasza Dzielnica. Bo dla nas to inwestycja priorytetowa,
dla ZMIDu (budujàcego mosty, wiadukty itp.)
marginalna. No i wyglàda na to, ˝e wywo∏a∏em
wilka z lasu. Choç od 3 miesi´cy gotowa jest
ca∏a dokumentacja, do dziÊ nie zosta∏ og∏oszony przetarg na budow´. Kolejne terminy sà
przek∏adane, najpierw z powodu koniecznoÊci
uzupe∏nienia dokumentacji o wersj´ elektronicznà, potem o wycen´ gruntów, które trzeba
wykupiç pod drog´, a teraz to ju˝ sam nie
wiem z jakiego powodu. Oficjalnie, bo nie wiadomo, czy kwota pozosta∏a po wykupie gruntów wystarczy na budow´...

Naciskany w tej sprawie burmistrz Edward
K∏os obieca∏ prosiç o osobistà interwencj´ w tej
sprawie prezydenta Jacka Wojciechowicza. Niestety spotkanie b´dzie ju˝ po wydrukowaniu
obecnego numeru WS. Pozostaje mi wi´c mieç
nadziej´, ˝e prezydent Wojciechowicz nie pozwoli podleg∏ym sobie s∏u˝bà zmarnowaç z takim trudem wywalczonych pieni´dzy. I ˝e przygotowujàc kolejny (to b´dzie sierpniowy) numer
WS, b´d´ pisa∏ o ju˝ rozpocz´tej budowie.
Szkoda tylko, ˝e zmarnowano szans´, aby
prace wykonaç w najspokojniejszych pod wzgl´dem ruchu miesiàcach wakacyjnych. Bo nawet
jeÊli ju˝ teraz wszystko pójdzie g∏adko, to i tak
prace budowlane nie majà szans zaczàç si´
wczeÊniej ni˝ w po∏owie sierpnia. Na szcz´Êcie to
prosta (choç spora) inwestycja i nawet Êredniej
wielkoÊci firma drogowa powinna poradziç sobie
z nià w 2–3 miesiàce.
Marcin J´drzejewski

Wszystkich mieszkaƒców, którzy ucierpieli
podczas ostatnich ulew na skutek zalania,
szczególnie tych podtopionych przez wybijajàce w piwnicach Êcieki z kanalizacji sanitarnej,
radni dzielnicy ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
zapraszajà na swoje dy˝ury w ka˝dy wtorek
w godz. 20.00–22.00 w budynku OSP Stara
Mi∏osna. Odpowiemy na Paƒstwa pytania
o przyczyny podtopienia oraz podj´te dzia∏ania
dla ich unikni´cia w przysz∏oÊci a tak˝e oferujemy doradztwo techniczne oraz prawne w zakresie uzyskania odszkodowania.
Iza Antosiewicz
Marcin J´drzejewski
Józef WojtaÊ

Sukces
szóstoklasistów
Znane ju˝ sà oficjalne wyniki tegorocznego
sprawdzianu po szóstej klasie szko∏y podstawowej, który w tym roku uczniowie pisali 8 kwietnia.
W ca∏ym województwie mazowieckim test pisa∏o ponad 51 tys. szóstoklasistów. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków
ukoƒczenia szko∏y podstawowej. Sprawdzianu
nie mo˝na nie zdaç, jednak warto zadbaç o jak
najlepszy wynik. W tym roku Êredni wynik
w Warszawie to 29,06 pkt (maksymalnie uczeƒ
mo˝e uzyskaç 40 pkt). Z oficjalnej informacji
podanej przez Okr´gowà Komisj´ Egzaminacyjnà wynika, ˝e warszawscy uczniowie osiàgn´li
najlepszy wynik w ca∏ym województwie mazowieckim. Z tym wi´kszà satysfakcjà nale˝y spojrzeç na znakomite 3 miejsce szkó∏ podstawowych Weso∏ej (Êredni wynik wyniós∏ 30,19 pkt)
wÊród 18 dzielnic Warszawy. Uczniowie naszych szkó∏ podstawowych poprawili znacznie
i tak bardzo dobry ubieg∏oroczny wynik, kiedy
to, jako dzielnica, zaj´liÊmy 9 miejsce.
Nasi szóstoklasiÊci na pewno zas∏u˝yli na
udane, weso∏e wakacje.
Dzielnica
Ursynów
˚oliborz
Weso∏a
Bemowo
Bia∏o∏´ka
Ochota
Wawer
Praga Po∏udnie
Bielany
W∏ochy
Mokotów
ÂródmieÊcie
Rembertów
Ursus
Targówek
Wilanów
Wola
Praga Pó∏noc
dla Warszawy

Liczba
uczniów
1090
280
234
704
773
491
688
1119
1030
303
1252
762
204
394
950
164
789
465
11886

Âredni
wynik
31,76
30,49
30,19
30,03
29,97
29,8
29,59
28,99
28,86
28,85
28,73
28,72
28,36
28,36
28,07
28,02
27,42
25,02
29,06

Jaros∏aw Szmytkowski, UD Weso∏a
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Wybory prezydenckie 2010 r.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zosta∏y zarzàdzone postanowieniem Marsza∏ka Sejmu RP
z dnia 21 kwietnia 2010 r. na dzieƒ 20
czerwca 2010 r. Prawo udzia∏u w g∏osowaniu, prawo wybierania, ma ka˝dy
obywatel polski, który najpóêniej
w dniu g∏osowania koƒczy 18 lat i nie
zosta∏ pozbawiony praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sàdu,
praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybuna∏u Stanu lub ubezw∏asnowolniony prawomocnym orzeczeniem sàdu.
G¸OSOWANIE W MIEJSCU
STA¸EGO ZAMIESZKANIA
Wyborca, który zamierza g∏osowaç
w miejscu swojego sta∏ego zameldowania, nie musi przed g∏osowaniem wykonywaç w zasadzie ˝adnych czynnoÊci.

Zostanie on wpisany z urz´du do spisu
wyborców sporzàdzanego dla obwodu
g∏osowania w∏aÊciwego dla miejsca zamieszkania wyborcy. Oznacza to, ˝e na
wyborcy tym cià˝y w zasadzie tylko
obowiàzek sprawdzenia, gdzie znajduje si´ siedziba obwodowej komisji wyborczej, w której mo˝e oddaç g∏os.
PRZEBIEG G¸OSOWANIA:

• Lokale wyborcze b´dà czynne w godzinach 6.00–20.00,
• Do lokalu nale˝y wziàç dokument
to˝samoÊci. Najlepiej, jeÊli b´dzie to
dowód osobisty, paszport czy prawo
jazdy.
• Ka˝dy wyborca b´dzie móg∏ otrzymaç
od komisji wyborczej tylko jednà kart´ do g∏osowania. W razie pomy∏ki
czy zniszczenia karty nie b´dzie dopuszczalne otrzymanie kolejnej karty.

Nie daj si´ ponieÊç emocjom
Szanowni Sàsiedzi!
Zaczyna si´ seria wyborów. Teraz prezydenckie, jesienià samorzàdowe. Niestety, po raz kolejny niektóre sztaby wyborcze jedyne
co majà do zaoferowania to
granie na emocjach. Ja z racji zawodu jaki wykonuj´ (doradca finansowy)
chc´ napisaç kilka zdaƒ o ich ekonomicznym
wymiarze.
Polacy zaoszcz´dzili (przez 21 lat od momentu wprowadzenia gospodarki rynkowej) powy˝ej 1 biliona z∏ tj. ok. 384 mld. dolarów lub 280
mld euro po kursach obowiàzujàcych kilka dni
temu. To bardzo du˝o - ok. 75 % rocznego PKB.
Dla porównania Niemcy majà ok. 200 % PKB.
Samo to porównanie daje obraz nieprawdopodobnego wysi∏ku jednego tylko pokolenia, które
niejako w biegu poj´∏o swojà nowà rol´. Bo tylko
te oszcz´dnoÊci sà jedynym zdrowym êród∏em
inwestycji krajowych (narodowych) przyspieszajàcych rozwój kraju.
Przy szybkim wzroÊcie inflacji lub deprecjacji
z∏otówki – bo do tego chcà de facto doprowadziç niektórzy kandydaci na Prezydenta Polski
– mo˝na co prawda szybko daç pieniàdze grupom spo∏ecznym, które si´ kokietuje. A jakie by∏yby tego skutki?
Nie chcia∏bym tego momentu do˝yç. OczywiÊcie zamo˝ni Polacy sobie poradzà. Tak jak to zrobili zamo˝ni Grecy – wyprowadzàc swoje oszcz´dnoÊci za granic´. Wczoraj uczynili tak mieszkaƒcy
Argentyny. Przyk∏adów jest wi´cej. W rezultacie
zap∏acà w∏aÊnie te grupy spo∏eczne, które dziÊ b´-
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dà obdarowane (czyli ci którzy chcà opieki paƒstwa). Rozwój zawdzi´czamy pracowitym, ambitnym, wytrwa∏ym kreatywnym, wykszta∏conym
obywatelom. Oni p∏acà podatki, cz´sto nawet niema∏e. Paƒstwo poprzez bud˝et dzieli wypracowane
Êrodki tak, jak Sejm pozwoli – dotyczy to ok. 50 %
PKB. Du˝o. Jak wi´c jeszcze mo˝e rosnàç „kupka”
do podzia∏u o 5-6 – 7 % rocznie?!
Wybrany przez Naród rzàd administruje podzia∏em. Opozycja sprawdza, koniec. Takà demokracj´ mamy, a lepszej nikt jeszcze nie wymyÊli∏.
Powa˝ni analitycy gospodarczy typujà Polsk´
z „otoczeniem Nowej Europy” na Tygrysa rozwoju na najbli˝sze 20-lecie. Obok Indii, Chin, Da-

Po d∏ugiej i ci´˝kiej chorobie
odesz∏a od nas

pani Aldona Szuba.
Najserdeczniejsze wyrazy wspó∏czucia
Mamie, M´˝owi, Córkom
i pozosta∏ej rodzinie
sk∏adajà ∏àczàcy si´ w ˝alu
kole˝anki i koledzy
z grona pedagogicznego,
pracownicy i uczniowie
Gimnazjum nr 119 w Warszawie.

• Zasady g∏osowania w wyborach prezydenckich sà bardzo proste. Prawid∏owe oddanie g∏osu wymaga postawienia znaku „x” przy nazwisku jednego, wybranego kandydata.
Zast´pca urz´dnika wyborczego
w Dzielnicy Weso∏a
El˝bieta Bareja
lekiego „nowego Wschodu”, Turcji i Brazylii
z sàsiadami. To b´dà nowe centra Êwiatowego
biznesu. To tam b´dzie w´drowa∏ kapita∏ inwestycyjny starych zamo˝nych krajów. Ale jest warunek: zdrowe, przewidywalne finanse paƒstwa.
Dlatego ja b´d´ g∏osowa∏, i do tego
namawiam tak˝e Paƒstwa, w ka˝dych kolejnych
wyborach w∏aÊnie na przewidywalnoÊç. Na
wspó∏prac´ NBP z rzàdem. Nie mo˝e byç tak, ˝e
rzàd pracuje nad linià kredytowà z MFW, a NBP
mówi „dzi´kuj´”. Paranoja! Kiedy nadejdzie
czas wyborów na stanowiska prezydenta, pos∏ów, radnych: wybierzmy skutecznych menad˝erów. Tylko wtedy b´dziemy mogli liczyç ˝e
wreszcie i u nas b´dzie lepiej.
Jacek Rembiszewski

Bitwa Warszawska 1920
w trójwymiarze
Na poligonie w Weso∏ej ju˝ nied∏ugo b´dà kr´cone zdj´cia do nowego filmu Jerzego Hoffmana o bitwie, która w 1920 roku ocali∏a stolic´, polskà niepodleg∏oÊç i by∏a jednà z najwa˝niejszych
bitew w historii Êwiata. W filmie wystàpià m. in:
Borys Szyc i debiutujàca w filmie fabularnym Natasza Urbaƒska. W marsza∏ka Pi∏sudskiego wcieli
si´ Daniel Olbrychski. B´dzie to pierwszy polski
film w technologii 3D. Autorem zdj´ç b´dzie Êwiatowej s∏awy polski operator S∏awomir Idziak.
Pokazanie nieistniejàcej Warszawy z roku 1920 to trudne zadanie, dlatego scenografowi Andrzejowi Haliƒskiemu pomogà fachowcy
od komputerowych efektów specjalnych.
Zdj´cia powstanà w Belwederze, na Krakowskim PrzedmieÊciu, przy koÊciele Êw. Anny

i na placu Zamkowym, gdzie w komputerze
zostanà wykreowane ogromne topole, które ros∏y tam przed wojnà. B´dzie te˝ wirtualny most
Kierbedzia i widok na miasto od strony Wis∏y.
PrzedmieÊcia ówczesnej Warszawy zagra
Piotrków Trybunalski, jedno z nielicznych
miast, gdzie da si´ jeszcze nakr´ciç takie
sceny. Epizody batalistyczne b´dà kr´cone
w Modlinie, na poligonach w Zielonce i u nas
w Weso∏ej.
Premiera na 200 ekranach w ca∏ej Polsce planowana jest 23 wrzeÊnia 2011 roku. Film ma
kosztowaç 20 mln z∏.
na podstawie doniesieƒ medialnych
Magdalena J´drzejewska
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G∏osowanie poza miejscem sta∏ego pobytu
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Wyborca, czasowo przebywajàcy na
terenie Dzielnicy Weso∏a, mo˝e wziàç
udzia∏ w g∏osowaniu, je˝eli z∏o˝y wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek ten sk∏ada si´ w Urz´dzie
Dzielnicy Weso∏a, sala obs∏ugi, stanowisko 3 (tel. 22 773 60 12), najpóêniej
w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do
10 czerwca 2010 r. Formularz wniosku
mo˝na otrzymaç w punkcie informacyjnym lub pobraç ze strony internetowej www.wesola.waw.pl
Trzeba pami´taç, ˝e wyborca, który
zdecydowa∏ si´ na dopisanie do spisu
wyborców w miejscu czasowego pobytu, powinien tam zag∏osowaç równie˝
w drugiej turze wyborów (4 lipca 2010
r.). Osoby wpisane do spisu wyborców
– w zwiàzku z g∏osowaniem w dniu 20
czerwca br. – b´dà bowiem uj´te w tym
spisie wyborców równie˝ w drugiej turze wyborów.

W przypadku zmiany miejsca pobytu
przed drugà turà g∏osowania konieczne
b´dzie uzyskanie zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania. ZaÊwiadczenia b´dà wydawane w Urz´dzie Dzielnicy
Weso∏a w dniach 21 czerwca 2010 r.
– 2 lipca 2010 r.
ZAÂWIADCZENIE O PRAWIE DO
G¸OSOWANIA
Wyborca, który wyje˝d˝a przed
dniem wyborów mo˝e otrzymaç zaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania.
Z zaÊwiadczeniem takim mo˝na g∏osowaç w dowolnym obwodzie g∏osowania
w kraju lub za granicà.
ZaÊwiadczenia
sà
wydawane
do dnia 18 czerwca 2010 r. w Urz´dzie
Dzielnicy Weso∏a, sala obs∏ugi, stanowisko 3, „od r´ki”. Je˝eli jednak wyborca zamierza g∏osowaç poza miejscem swojego sta∏ego zamieszkania
tylko w drugiej turze wyborów, powi-

Nie wybierasz, nie narzekaj
Ju˝ za chwil´ wybory
prezydenckie. Warto o tym
przypomnieç, bo tak na co
dzieƒ, jakoÊ ta kampania
wyborcza w oczy si´ nie
rzuca. Jej wyjàtkowo krótki
czas, a nade wszystko cieƒ
smoleƒskiej tragedii, ca∏kowicie zmieni∏y to, do czego
byliÊmy przyzwyczajeni przez ostatnie lata. Brak
wszechobecnych bilboardów, skrzynki pocztowe nie p´kajà pod ci´˝arem ulotek, a programy
telewizyjne i radiowe nie obfitujà w ostre pyskówki polityków.
Z jednej strony mo˝na by si´ cieszyç, ˝e
wreszcie mamy kampani´ wyborczà na poziomie, kulturalnà i fair play. Nikt nie wyciàga
„dziadka z Wehrmachtu”, asystentek fa∏szujàcych oÊwiadczenia majàtkowe szefów czy innych haków. Ale te˝ z drugiej strony, przed tak
wa˝nym g∏osowaniem, relatywnie niewiele wiemy o kandydatach, o ich poglàdach, dokonaniach. Choç z drugiej strony czy na pewno?
Czy po prostu niektóre media, nie mogàc znaleêç kolejnego „newsa”, nie majàc kolejnej
plotki, kolejnej gafy kandydatów nie wmawiajà
nam takiego braku informacji?
Nie chcia∏bym tu deprecjonowaç pozosta∏ych kandydatów ani tym bardziej ich wyborców, ale chyba ka˝dy (nawet ci kandydaci)
zdaje sobie spraw´, ˝e rozstrzygni´cie nastàpi
pomi´dzy marsza∏kiem Sejmu Bronis∏awem
Komorowskim a prezesem PiS Jaros∏awem
Kaczyƒskim. Byç mo˝e ju˝ nawet w pierwszej

turze, choç to w du˝ej mierze zale˝eç b´dzie
od determinacji ich elektoratów. Przecie˝ obydwaj kandydaci od lat funkcjonujà w polityce.
Obydwaj wielokrotnie na przestrzeni lat wyra˝ali swoje poglàdy. Znamy ich dokonania.
Wybierajàc pomi´dzy nimi chyba niewielu
z nas mo˝e mieç wàtpliwoÊci na jaki program,
na jakie osoby i jakà koncepcj´ Polski na najbli˝sze 5 lat g∏osuje. Czy naprawd´ brakuje
nam wiedzy o nich? Czy mo˝e raczej brakuje
tej atmosfery przedwyborczej? Takiej przedwyborczej adrenaliny i przekonania, ˝e bierzemy udzia∏ w czymÊ wa˝nym, ˝e od naszego
wyboru coÊ realnie zale˝y, ˝e nasz g∏os si´ nie
zmarnuje!
I chyba to jest g∏ówny problem tej spokojnej,
kulturalnej kampanii: ˝e zostaliÊmy nià nieco
uÊpieni. Przyznam nawet, ˝e mi samemu czasem si´ zdarza z∏apaç na myÊli, „jak to, te wybory ju˝ za tydzieƒ??? Przecie˝ wydawa∏oby
si´ ˝e to jeszcze tyle czasu!”. Zastanawiam si´,
ile osób w Polsce przypomni sobie o wyborach, w∏àczajàc wieczorem telewizor i trafiajàc
przypadkiem na komentarze socjologów omawiajàcych wyniki w ramach telewizyjnego wieczoru wyborczego.
Ile osób z∏apie si´ wtedy za g∏ow´ i powie:
„kurcze, zabrak∏o tylko 2 procent, aby nie by∏o
drugiej tury!!!”, albo „no nie, kogo ci ludzie wybrali!!!”. I wtedy trzeba pami´taç o brutalnej
prawdzie: nie wybiera∏eÊ – nie narzekaj.
Warto te˝ pami´taç, ˝e w Warszawie frekwencja jest powy˝ej Êredniej krajowej. A Weso∏a zawsze mia∏a jednà z najwy˝szych fre-

nien wystàpiç o stosowne zaÊwiadczenie dopiero po pierwszej turze, tj. po
20 czerwca 2010 r. ZaÊwiadczenia
uprawniajàce do wzi´cia udzia∏u
w drugiej turze g∏osowania b´dà wydawane do 2 lipca 2010 r. Wyborca, któremu wydano zaÊwiadczenie o prawie
do g∏osowania zostanie z urz´du skreÊlony ze spisu wyborców w miejscu sta∏ego zamieszkania. Je˝eli zatem wyborca pobierze zaÊwiadczenie, a nast´pnie zdecyduje si´ jednak pozostaç
na wybory w miejscu sta∏ego zamieszkania, b´dzie móg∏ tam zag∏osowaç jedynie na podstawie zaÊwiadczenia.
Ponadto, w przypadku utraty zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania, niezale˝nie od przyczyny, nie b´dzie mo˝liwe
otrzymanie kolejnego zaÊwiadczenia.
Zast´pca urz´dnika wyborczego
w Dzielnicy Weso∏a
El˝bieta Bareja
kwencji ze sto∏ecznych dzielnic. JeÊli wi´c nie
dla potrzeby wsparcia swojego kandydata, to
choçby dla podtrzymania tej tradycji drodzy sàsiedzi, serdecznie was zach´cam do udzia∏u
w wyborach. JeÊli ktoÊ wyje˝d˝a poza Warszaw´ to przecie˝ mo˝e wziàç zaÊwiadczenie
(w Urz´dzie Dzielnicy otrzymuje si´ je od r´ki)
i zag∏osowaç w dowolnym miejscu w Polsce,
w dowolnej miejscowoÊci mijanej po drodze
na dzia∏k´. Ja na przyk∏ad w ten weekend prowadz´ sp∏yw kajakowy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Czarnà Haƒczà. Swoje zaÊwiadczenie by zag∏osowaç poza Warszawà ju˝ wzià∏em
i zach´camy do tego wszystkich uczestników
sp∏ywu. Swojà drogà, wyjdzie nam z tego niez∏y
happening, jak pod jakiÊ lokal wyborczy w ma∏ej wiosce podjedzie ca∏y autokar warszawiaków, aby zag∏osowaç... Ciekawe, czy nie b´dzie
to powód do protestów wyborczych, jak si´
oka˝e, ˝e w tym lokalu wyniki odbiegnà zasadniczo od trendu w regionie?
Na koniec jako ciekawostk´ chcia∏bym przypomnieç frekwencj´ wyborach prezydenckich
9 paêdziernika 2005 r. Ârednia frekwencja wynios∏a – 49,74%. Na ca∏ym Mazowszu by∏a
– 54,55%, w Warszawie – 63,55%, zaÊ w Weso∏ej – 65,79%. Rekordzistami zostali wówczas
wyborcy z komisji 778 (w Gimnazjum nr 119)
gdzie frekwencja wynios∏a a˝ 75,45%. W drugiej
turze 23 paêdziernika frekwencja by∏a jeszcze
wi´ksza. Ârednia frekwencja wynios∏a
– 50,99%. Na ca∏ym Mazowszu by∏a – 56,59%,
w Warszawie – 66,25%, zaÊ w Weso∏ej –
68,65%. Rekordzistami zostali ponownie wyborcy z komisji 778 – 78,58%.
Marcin J´drzejewski
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Weso∏a pod wodà
Troch´ niezr´cznie mi pisaç ten tekst, bo ten koszmarnie deszczowy weekend
sp´dza∏em 400 km od Weso∏ej. Jednak iloÊç telefonów,
jakie odbiera∏em sprawi∏y, ˝e
czu∏em si´ jak w centrum
wydarzeƒ. Zacz´∏o si´ niewinnie. Zadzwoni∏ do mnie
mój synek i komunikowa∏ z przej´ciem: „Tato,
a wiesz ˝e u nas pada taki wielki grad?”. Jednak to

Ale zacznijmy od poczàtku. Czemu akurat
Stara Mi∏osna?
● Wi´ksza cz´Êç Weso∏ej le˝y na terenach piaszczystych, gdzie grunty sà przepuszczalne. Rejon wzd∏u˝ Kana∏ku Wawerskiego le˝y na gruncie lessowym, trudno przepuszczalnym wod´.
Tu nawet po niewielkich deszczach tworzà si´
ka∏u˝e stojàce po kilka dni. Dodatkowym czynnikiem by∏ fakt, ˝e od miesiàca praktycznie codziennie z niewielkimi przerwami pada∏ deszcz.
Ziemia by∏a ju˝ nasiàkni´ta jak gàbka, nie by∏a
wi´c w stanie wch∏onàç nawet drobnej cz´Êci
padajàcej wody.
● Z ka˝dym rokiem w Starej Mi∏osnej przybywa
domów. Z ka˝dym nowym wybudowanym
dachem, z ka˝dym metrem wykonanego
chodniczka czy podjazdu go gara˝u kurczy
si´ tzw. powierzchnia biologicznie czynna,
czyli ta, która m.in. mo˝e sama wch∏onàç
wod´. Coraz jej wi´cej trzeba wi´c odprowadzaç do kanalizacji burzowej, czy te˝ do do∏ów ch∏onnych.

foto: Janusz
gradobicie by∏o tylko przygrywkà do prawdziwego
spustoszenia jakie spowodowa∏a szalejàca przez
kilkadziesiàt minut ulewa. Kolejny telefon dostaj´
od mieszkaƒca ul. Pogodnej, z informacjà ˝e woda zalewa piwnice domów. Starajàc si´ spowodowaç szybkà informacj´ próbuj´ si´ dodzwoniç
do burmistrza Krzyszfofa Kacprzaka odpowiedzialnego za infrastruktur´. Niestety bezskutecznie. Udaje mi si´ za to dodzwoniç do g∏ównego
burmistrza, Edwarda K∏osa. Mówi´ mu o zalaniu
Pogodnej, i czy mo˝e tam pojechaç sprawdziç co
si´ da zrobiç. On na to, ˝e w∏aÊnie jest na Pogodnej, ale z pe∏nym szacunkiem dla jej mieszkaƒców
i k∏opotów jakie majà, to prawdziwy kataklizm jest
na ul. GoÊciniec i Jana Paw∏a II. Tam woda wype∏ni∏a gara˝e na ponad metr... Po chwili oddzwania
burmistrz Kacprzak, przepraszajàc ˝e nie odbiera∏,
ale ma ma∏o czasu, bo ca∏a jego ulica jest pod wodà, a on tak jak i sàsiedzi majà ponad metr wody
w gara˝ach. Potem kolejnych kilka telefonów
od znajomych opisujàcych sytuacj´ i powoli buduje si´ ca∏oÊciowy obraz. Najdotkliwiej dotkni´ta zosta∏a Stara Mi∏osna, szczególnie domy po∏o˝one
w centrum Osiedla, wzd∏u˝ Kana∏ku Wawerskiego.
Okolice bli˝ej lasu, podobnie jak Weso∏a Centrum
czy Zielona te˝ zosta∏y zalane, ale tam tworzy∏y si´
wielkie ka∏u˝e na ulicach a woda w miar´ szybko
schodzi∏a i nie pozalewa∏a domów.
A nast´pnego dnia, dwie niewielkie ju˝ burze
spowodowa∏y prawie identyczny kataklizm...
OczywiÊcie rodzi si´ pytanie, jak do tego dosz∏o
i czy mo˝na by∏o uniknàç takich strat. Jak zwykle
jednoznacznych odpowiedzi na takie pytania nie
ma. Faktem pozostaje, ˝e skala opadów, iloÊç wody na ka˝dy metr kwadratowy by∏a tak niespotykanie wielka, ˝e pewnie ˝adna kanalizacja burzowa by
sobie z nià nie poradzi∏a. Przecie˝ w tym samym
czasie, zalana zosta∏a spora cz´Êç Warszawy.
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● Kiedy na Osiedlu mieszka∏o stosunkowo niewielu mieszkaƒców, w∏adze Spó∏ki Ziemskiej wyra˝a∏y zgod´ na w∏àczanie rynien dachowych
wprost do kanalizacji sanitarnej. P∏aci∏o si´ za to
niewielkà op∏at´ rycza∏towà i mia∏o wygod´.
DziÊ oczyszczalnia „Cyraneczka” pracuje
na górnej granicy przepustowoÊci, ale pod∏àczone przed laty rynny nadal do niej odprowadzajà wod´ deszczowà. Zarzàdzajàcy „Cyraneczkà” prywatny podmiot jakim jest Spó∏ka
Ziemska jak widaç zupe∏nie nie radzi sobie z tym
problemem, stàd te˝ cz´Êç domów by∏a zalewana nie tylko deszczówkà sp∏ywajàcà z ulicy, ale g∏ównie
Êciekami wybijajàcymi z kanalizacji sanitarnej.
● Jeszcze przed rozpocz´ciem
budowy Osiedla, teren ten
by∏ poci´ty siecià kana∏ów
melioracyjnych. By∏o tu te˝
kilkanaÊcie jeziorek i glinianek. W trakcie budowy Osiedla wi´kszoÊç z nich zosta∏a
zasypana. Jedynie Kana∏ek
Wawerski zosta∏ pog∏´biony
i przygotowany do odprowadzania wi´kszej iloÊci wody.

foto: J. Januszewska
Ostatnia du˝a glinianka u zbiegu ul. Jana Paw∏a II i Fabrycznej zosta∏ kilka lat temu sprzedana
przez Spó∏k´ Ziemskà prywatnej osobie. Poniewa˝ zbudowane wokó∏ ulice odci´∏y jà od naturalnego zasilania w wod´, kilkanaÊcie dni temu
widzia∏em ˝e by∏a ca∏kowicie wyschni´ta.
● W pierwotnych planach budowy Osiedla, zak∏adano, ˝e w jego wschodniej cz´Êci zostanà
zbudowane wielkie stawy retencyjne. Mia∏y
one s∏u˝yç m.in. jako zbiornik do odparowywania wody po oczyszczeniu przez osiedlowà
oczyszczalni´ Êcieków, ale te˝ jako retencja dla
wód deszczowych. Jednak po zmianie technologii oczyszczalni Êcieków i uzyskaniu zgody
na zrzut oczyszczonej wody do Kana∏ku Wawerskiego ówczesne w∏adze Zespo∏u zrezygnowa∏y z budowy stawów a w ich miejscu
zbudowano obecne osiedle Aleja Akacjowa.
● Kana∏ek Wawerski jest g∏´boki na terenie naszego Osiedla. Móg∏by przyjàç sporo wi´cej
wody. Niestety za Osiedlem w stron´ Anina staje si´ p∏ytki, a sam przepust pod torami kolejowymi jest tak wàski, ˝e dzia∏a jak tama. Stàd te˝
zarzàdzajàcy Kana∏kiem Wojewódzki Zarzàd
Melioracji i Terenów Wodnych, niewiarygodnie
rygorystycznie ogranicza prawo do iloÊci odprowadzanej do Kana∏ku wody deszczowej
z kanalizacji burzowej. Aby wype∏niç obowiàzujàce normy, w∏adze dzielnicy, przy budowie kolejnych ulic muszà stosowaç systemy mieszane: cz´Êç wody jest odprowadzana kolektorami
burzowymi do Kana∏ku, cz´Êç systemem drena˝owym rozprowadzana w gruncie, zaÊ cz´Êç
magazynowana w do∏ach ch∏onnych i zbiornikach retencyjnych. Ca∏y system dzia∏a dobrze,
dopóki iloÊç opadów nie spowoduje zape∏nienia tych zbiorników. A jak pisa∏em poprzednio,
przez ostatni miesiàc pada∏o niemal codzien-

foto: J. Januszewska
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nie, stàd pewnie ca∏a rezerwa z tych zbiorników
by∏a wype∏niona jeszcze przed rozpocz´ciem
tej ostatniej ulewy. A po niej, by∏y ju˝ ca∏kowicie przepe∏nione, stàd stosunkowo niewielkie
opady z dnia nast´pnego spowodowa∏y tak
wielkie podtopienia.
Mimo tych wszystkich niekorzystnych czynników, ca∏y system dzia∏a i sobie radzi. Niestety,
raz na jakiÊ czas przychodzi zjawisko atmosferyczne, które przekracza zak∏adane normy. Tak
zdarzy∏o si´ tym razem i kilkadziesiàt rodzin straci∏o sporà cz´Êç dobytku.
Jeszcze niedawno powódê oglàdaliÊmy tylko
w telewizji. Wspó∏czuliÊmy poszkodowanym.
Wielu z nas w∏àcza∏o si´ w akcje pomocy, wp∏aca∏o pieniàdze. DziÊ podobne nieszcz´Êcie spotka∏o naszych sàsiadów. Niektórzy z nich jeszcze
kilka dni temu pomagali – dziÊ byç mo˝e sami
potrzebujà pomocy. Czy mo˝na tego uniknàç na
przysz∏oÊç? Na ∏askawoÊç aury bym raczej nie
liczy∏. W naszej strefie klimatycznej gwa∏towne
ulewy by∏y, sà i b´dà normà. Nawet jak przez 10
lat opady b´dà mniejsze, to nikt nie zagwarantu-

rów powierzchni. Jeszcze kilka lat temu by∏a tam woda,
jednak budowa Osiedla,
a szczególnie kanalizacji sanitarnej spowodowa∏a obni˝enie poziomu wód gruntowych w ca∏ej okolicy i jeziorko wysch∏o. Projekt o którym
pisz´ zak∏ada∏ budow´ du˝ej
stacji pomp, która mog∏aby
pompowaç wod´ deszczowà
z Osiedla do tego w∏aÊnie jeziorka. Przy okazji zyskalibyÊmy dodatkowà atrakcj´.
Niestety koszty tego projektu
sà olbrzymie, obecnie chyba
zupe∏nie nierealne, poczàwszy od uregulowania
w∏asnoÊci gruntu, poprzez budow´ stacji pomp,
kolektora no i oczyszczalni, bo taka deszczówka
zawsze zabiera z jezdni ca∏e tony smarów, olejów, niespalonych resztek paliwa.
Druga mo˝liwoÊç by∏aby wykonalna, ale dopiero po przej´ciu oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka” przez samorzàd. Le˝àcy
na pó∏noc od Kana∏ku staw retencyjny
mo˝na by przebudowaç i pog∏´biç tak,
by spe∏nia∏ rol´ polderu dla Kana∏ku
Wawerskiego. Mo˝na by wówczas
zbieraç du˝o wi´kszà iloÊç wody poprzez Kana∏ek i magazynowaç go
w czasie opadów, a potem systematycznie spuszczaç w okresach suszy.
Kolejna sprawa to od∏àczenie rynien od kanalizacji
sanitarnej. MyÊl´ ˝e to ju˝
foto: Bartek
ostatni moment, by przeprowadziç takà operacj´. A zaje ˝e potem powtórzà si´ w podobnym lub jeszmiast tego, choç mam ÊwiadomoÊç ˝e
cze wi´kszym wydaniu. A domów w Starej Mi∏oto kosztowne i k∏opotliwe, przy domach
snej b´dzie jeszcze przybywaç, coraz mniej wopowinny byç budowane do∏y ch∏onne
dy b´dzie wi´c wsiàkaç a coraz wi´cej trzeba
i systemy drena˝owe, rozprowadzajàce
b´dzie gdzieÊ odprowadziç. Problemem jest to,
choç cz´Êç wody na naszych w∏asnych
˝e tak naprawd´ nie ma gdzie.
dzia∏kach. Tak na marginesie, to prawo
By∏ co prawda kiedyÊ ciekawy pomys∏. Idàc
budowlane zobowiàzuje w∏aÊcicieli niew g∏àb lasu ulicà Torfowà po lewej stronie mijaruchomoÊci do tego. Aczkolwiek mam
my wyschni´te jeziorko. Ma ∏àcznie kilka hektaÊwiadomoÊç ˝e czasem to jest niewy-

Podci´ty dàb pod kontrolà
W czasie budowy
hali sportowej w Gimnazjum przy ul. Klimatycznej ekipa budowlana uszkodzi∏a
korzenie
starego
i pi´knego d´bu, rosnàcego na terenie
szko∏y. Stos porozrywanych przez kopark´ korzeni zwalono u stóp drzewa.
Niektóre z nich sà naprawd´ du˝e,
majà ponad dziesi´ç centymetrów
Êrednicy. Zaalarmowani przez mieszkaƒców pracownicy Wydzia∏u Ochrony

Ârodowiska z Urz´du Dzielnicy, zrobili wizj´ lokalnà, przeprowadzili rozmow´ z Kierownikiem Budowy i regular-

foto: admin
konalne, bo co ma zrobiç w∏aÊciciel szeregowca,
który ma 150 m2 dachu i 80 m2 trawnika?
MyÊl´ sobie, ˝e to wszystko staje si´ niezwykle trudnym ale i niezwykle palàcym do rozwiàzania problemem. I ˝e ta ostatnia ulewa by∏a jasnym ostrze˝eniem, ˝e du˝o wa˝niejszym wyzwaniem tak naprawd´ jest nie budowania kolejnych ulic, a wczeÊniejsza budowa ich odwodnienia. Szkoda tylko, ˝e tyle osób musia∏o ponieÊç
tak wielkie straty by sta∏o si´ to tak widoczne.
Marcin J´drzejewski
Bardzo dzi´kuj´ za udost´pnione dla zilustrowania niniejszego tekstu zdj´cia forumowiczom
www.staramilosna.waw.pl

foto: Bartek

nie tam zaglàdajà. Sà gotowi wstrzymaç prace gdyby pojawi∏o si´ zagro˝enie dalszych szkód. Póki co, wydaje
si´, ˝e dàb dobrze zniós∏ strat´. Jego
system korzeniowy jest du˝y, co najmniej wielkoÊci korony, wi´c utrata
po jednej stronie powierzchniowej
warstwy nie powinna zagroziç jego
˝yciu. Natomiast pozbawienie go
tych du˝ych poziomych korzeni
zwi´ksza podatnoÊç na wywrócenie
przez wiatr, dlatego nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e przy projektowaniu bàdê
wykonywaniu tych prac komuÊ bardzo zabrak∏o wyobraêni.
Dorota Wroƒska
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Inwestycje i remonty wakacyjne w oÊwiacie
Dzielnica Weso∏a wzorem lat poprzednich
przeznacza bardzo du˝e Êrodki na remonty
i inwestycje oÊwiatowe. Wakacyjne remonty,
na które zaplanowano ∏àcznà kwot´ 1,2 mln z∏
b´dà przeprowadzone niemal we wszystkich
placówkach. Wi´kszoÊç przetargów zosta∏a
ju˝ rozstrzygni´ta, a ostatnie zostanà rozstrzygni´te w najbli˝szym czasie, co daje
gwarancj´ ukoƒczenia prac i oddania szkó∏ do
u˝ytkowania przed poczàtkiem nowego roku
szkolnego.
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Imponujàco prezentujà si´ w tym roku Inwestycje oÊwiatowe. Po wakacjach, w we wrzeÊniu
i paêdzierniku zostanà oddane kolejno: drugi etap
budowy Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Zielonej (koszt
ok. 3 mln z∏), hala sportowa przy Gimnazjum
nr 119 w Starej Mi∏oÊnie (∏àczny koszt ok. 17,5
mln z∏) oraz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 8 (koszt prac
modernizacyjnych budynku – 750 tysi´cy z∏).
Rozpocz´to te˝ budow´ wyczekiwanej w Starej
Mi∏osnej szko∏y podstawowej przy ul. Cieplarnia-

nej. Przygotowano plac budowy i rozpocz´to ju˝
roboty ziemne polegajàce na wykopach pod fundamenty pod g∏ówny budynek szko∏y. Ca∏oÊç inwestycji ma poch∏onàç 11,5 mln z∏. Trwajà te˝
prace projektowe nad kolejnà wa˝nà inwestycjà
oÊwiatowà. Do koƒca roku ma powstaç dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego
dla nowego przedszkola w osiedlu Zielona.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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XX-lecie Spo∏ecznej SP nr 12
23 maja w Teatrze RAMPA odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji XX-lecia istnienia Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12, jednej z pierwszych szkó∏
niepublicznych w Warszawie. Od rana nauczyciele przygotowywali dekoracje, stoiska z folderami, kronikami szko∏y, ksi´gà pamiàtkowà,
a uczniowie przygotowywali si´ do wyst´pu.
Od wczesnego popo∏udnia zacz´li schodziç si´
pierwsi goÊcie. Zaszczycili nas przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, w∏adz Warszawy, Kuratorium
OÊwiaty oraz przyjaciele szko∏y m.in.: p.
Miros∏aw Sielatycki
(Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej), p.
W∏odzimierz Paszyƒski (Wiceprezydent
Warszawy), p. Edward K∏os (Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a), p. Mieczys∏awa Piskorska (Starszy Wizytator Kuratorium OÊwiaty), ks. Pra∏at Stefan
Wysocki (przyjaciel szko∏y, darczyƒca zbiorów
bibliotecznych) i p. Ligia Krajewska (Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej,
Wiceprzewodniczàca Rady Miasta St. Warszawy, Fundator Szko∏y i jej wieloletni dyrektor).

Na poczàtku wszyscy obejrzeliÊmy filmowà histori´ szko∏y przygotowanà przez nauczycieli, uczniów i absolwentów. ¸ezka si´
w oku zakr´ci∏a, gdy oglàdaliÊmy jak
uczniowie klasy pierwszej odwiedzali pierwsze siedziby naszej szko∏y czyli sale katechetyczne w domu rekolekcyjnym w Weso∏ej oraz sale w Domu Katechetycznym
w Zielonej.
Nast´pnie
by∏y liczne przemówienia, wspomnienia, podzi´kowania
i upominki dla szko∏y przekazywane na
r´ce pani dyrektor
Anny Dziamy. Donios∏ym momentem
by∏o wr´czenie najwy˝szych odznaczeƒ resortowych,
medali Komisji Edukacji Narodowej dla trzech zas∏u˝onych nauczycielek: p. Anny Boguszewskiej (nauczyciel
j. francuskiego), p. Renaty Struzik (nauczyciel
muzyki, pierwszy dyrektor Szko∏y Muzycznej),
Joli Wiak (nauczyciel j. polskiego, wspó∏twórczyni gimnazjum).
Po cz´Êci oficjalnej obejrzeliÊmy wyst´py i popisy uczniów Szko∏y Muzycznej I stopnia im. Emanu-

ela Bu∏haka przygotowane od kierunkiem nauczycieli i p. dyrektor Ewy Sulikowskiej oraz znakomite
przedstawienie pt. „Dziura w desce” w wykonaniu
uczniów klas m∏odszych szko∏y podstawowej
pod kierunkiem p. Renaty Struzik. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z prawdziwà scenà teatralnà, co podkreÊlali pracownicy teatru.
Zakoƒczeniem uroczystoÊci by∏ skromny i elegancki pocz´stunek, podczas którego mo˝na by∏o powspominaç, spotkaç dawno niewidziane
osoby, porozmawiaç o obecnych wydarzeniach
szko∏y i kupiç p∏yt´ z piosenkami ludowymi wykonaniu uczniów SSP nr 12 „Dziura w desce”.
To by∏a naprawd´ bardzo mi∏a i sympatyczna uroczystoÊç, a ˝yczliwoÊç i pomoc pracowników Teatru RAMPA dodawa∏a nam otuchy i pomaga∏a pokonaç trem´.
Monika J´drzejewska
fot. M. J´drzejewska i www.emanuel.pl

0 r.
Niecodzienny jubileusz! Naszee propozycjee naa (II2010
I kwarta³)
Ka˝da rocznica, jak i jubileusz sà dla Êwi´tujàcych niezwyk∏ym prze˝yciem. Sk∏aniajà do refleksji, przypomnienia sobie okreÊlonych chwil i momentów ˝yciowych. W tym roku
przypada rzeczywiÊcie „niecodzienna”, bo pi´çdziesiàta
rocznica Êwi´ceƒ kap∏aƒskich ks. Zbigniewa Gaszkowskiego,
rezydenta parafii NajÊwi´tszego Serca Pana
Jezusa w Starej
Mi∏osnej. Z tej
okazji 27 czerwca, w niedziel´,
o godzinie 12.30
odb´dzie
si´
Msza Êw. w intencji dostojnego jubilata.
Pa m i ´ t a j m y
o ks. Zbigniewie, który zawsze ochoczo
i lojalnie s∏u˝y
pomocà dwóm
naszym staromi∏oÊniaƒskim parafiom.
AF

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 do 2.VI.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 € = 1,1948
8 $!!! 1 € = 4,1629 pln!!!
2.. EURO
fundusz obligacji
fundusz akcji - sektor wydobywczy
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
fundusz akcji - AZJA

+ 12,52%
+ 22,26%
+ 18,26%
+ 26,04%
+ 25,78%
+ 15,15%
+ 15,37%
+ 10,93%
+ 33,76%
+ 45,20%
+ 30,83%

3.. PLN

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

+ 9,79%
+ 17,39%
+ 6,98%
+ 10,31%
+ 25,84%
+ 36,59%
+ 21,09%
+ 61,66%

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!
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Wiosenny Bal Seniora
Ju˝ po raz trzeci mogliÊmy si´ przekonaç jakich wspania∏ych mamy seniorów – m∏odych duchem, kochajàcych taniec
i Êpiew. 21 maja w budynku Stra˝y Po˝arnej przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku goÊciliÊmy seniorów i osoby niepe∏nosprawne
z opiekunami, na wiosennym Balu Seniora.
Tym razem Dyrektor OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a Marzenna Todorska zaprosi∏a do wspó∏pracy
OÊrodek Kultury i by∏ to Êwietny pomys∏.
Dyrektor Edward Kalisz zapewni∏ stron´ artystycznà imprezy – muzyk´ do taƒca i profesjonalnego wodzireja.
Uczestnicy balu ch´tnie brali udzia∏ w przygotowanych
konkursach, parkiet by∏ pe∏en roztaƒczonych par do ostatnich minut imprezy.
Dla opuszczajàcych sal´ balowà goÊci wystàpi∏ z krótkim
recitalem sam pan Dyrektor Edward Kalisz. Brawurowo
wykonany przebój Czes∏awa Niemena „Wspomnienie” by∏
pi´knym podsumowaniem wieczoru.
Tatiana Kentla
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6 czerwca na Placu Pi∏sudskiego odby∏a si´ msza beatyfikacyjna ks.
Jerzego Popie∏uszki, w której uczestniczy∏o tysiàce warszawiaków.
Jedna z mieszkanek Starej Mi∏osnej, przes∏a∏a nam archiwalne zdj´cie
z czasów, kiedy ks. Jerzy odprawia∏ msze za ojczyzn´ na warszawskim ˚oliborzu. Na pierwszym planie ks. Jerzy, w g∏´bi ks. Wojciech Drozdowicz
– twórca „Ziarna”, dalej Andrzej Wajda i legenda SolidarnoÊci Zbigniew
Bujak oraz poczet sztandarowy warszawskich hutników.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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Pomagamy powodzianom ze wsi Budziska
WieÊ Budziska (gmina ¸ubnice, woj. Âwi´tokrzyskie) bardzo ucierpia∏a podczas pierwszej
fali powodziowej, druga na szcz´Êcie jà omin´∏a. Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
posanowi∏o zorganizowaç pomoc dla mieszkaƒców wsi. Skierowna
jest ona do kilkunastu rodzin, które w wyniku powodzi straci∏y dorobek ˝ycia i êród∏o utrzymania – wszyscy utrzymywali si´ z roli.
Zach´camy mieszkaƒców, aby zg∏aszali swojà ch´ç pomocy dla konkretnych rodzin, z którymi mamy bezpoÊredni kontkat i wiemy, jaka pomoc jest im najbardziej potrzebna. Pomoc trafi
do nich bezpoÊrednio! Sà to rodziny wielopokoleniowe i wielodzietne.
Potrzebne sà Êrodki czystoÊci, do dezynfekcji,
˝ywnoÊç d∏ugoterminowa, koce, ko∏dry, r´czniki,
poÊciel, tak˝e artyku∏y szkolne dla dzieci. JeÊli
uda nam si´ zgromadziç Êrodki finansowe – zakupimy powodzianom sadzonki truskawek, aby
mieli zapewniony byt w przysz∏oÊci – wszystkie
ich uprawy zala∏a woda.
Rodziny z Budziska serdecznie dzi´kujà
za wsparcie duchowe i pomoc ju˝ zaoferowanà.
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Lokalni przedsi´biorcy przy∏àczajà si´ do
naszej akcji – jako pierwszy z ofertà 20% zni˝ki
– na has∏o POMOC POWODZIANOM – zareago-

wa∏ sklep z artyku∏ami poÊcielowymi „Na
Wspólnej” w Weso∏ej Zielonej.
Klub Fitness Art przy Trakcie Brzeskim zorganizuje specjalnà akcj´ na rzecz powodzian z Budzisk. O akcji napiszemy w nast´pnym numerze
naszej gazety.

Pierwszy transport pomocy materialnej wyjedzie w najbli˝szym mo˝liwym terminie, gdy woda opadnie.
M∏odzie˝ z Gimnazjum nr 119 ze Starej Mi∏osny
zebra∏a podczas Pikniku Weso∏a pieniàdze, za które kupione zosta∏y artuku∏y pierwszej potrzeby dla
powidzian. Pierwszy transport pomocy wyjedzie
w najbli˝szym mo˝liwym terminie, gdy woda
opadnie. Pomoc w transporcie zaoferowa∏a firma
P&R Bogdaƒscy INSPIRO sp. komandytowa.
Artyku∏y budowlane obieca∏ przekazaç powodzianom Józef WojtaÊ z firmy Domeko. Zach´camy
lokalnych przedsi´biorców, producentów i handlowców o przy∏àczanie si´ do naszej akcji i kontakt z koordynatorkà M. Mazurkiewicz.
Na dary czekamy w ka˝dy wtorek w godz.
20.00–22.00 w siedzibie stowarzyszenia
(OSP Stara Mi∏osna). Koordynatorkà akcji pomocy ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara
Mi∏osna jest pani Ma∏gosia Mazurkiewicz,
tel. 608 062 162.
Magdalena J´drzejewska

Je˝eli chcecie Paƒstwo przekazaç pieniàdze na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian,
to prosimy o przesy∏anie darowizn na nasze konto Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna:
67 1240 2148 1111 0000 3032 1568, koniecznie z dopiskiem „powódê”. Istnieje mo˝liwoÊç
odliczenia tych darowizn od podstawy podatku, wystarczy by przelew opisany by∏: darowizna na
cele statutowe organizacji po˝ytku publicznego.
Izabela Antosiewicz
Prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
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Warszawska Liga M∏odzików w Badmintonie
22 maja 2010 zakoƒczy∏y si´ rozgrywki Warszawskiej Ligi M∏odzików
w Badmintonie. W lidze uczestniczy∏o

8 dru˝yn. W lidze prawo startu mieli
zawodnicy jednej szko∏y podstawowej
lub jednego klubu z terenu Warszawy
i jej okolic. W dru˝ynie mogli
graç zarówno ch∏opcy jak
i dziewczynki szkó∏ podstawowych, a wiec maksymalnie
uczniowie szóstych klas. Od
wrzeÊnia 2009 rozgrywki ligowe
by∏y rozgrywane systemem ka˝dy z ka˝dym, a wiec ka˝dy zespó∏ musia∏ stoczyç 7 meczów,
a ka˝dy mecz sk∏ada∏ si´ z czterech gier: trzech gier pojedynczych i jednej gry podwójnej.
Dzielnic´ Weso∏a reprezentowa∏a dru˝yna Uczniowskiego

Klubu Sportowego „Dwójka” z Zielonej sk∏adajàca si´ z nast´pujàcych zawodników: Anna Ciok, Aleksandra Tyburczy, Marcin Kietla, Micha∏ Konopczyƒski, Adam Kuta, Konrad Rawski
i Maciej Zdunek. W zespole UKS
„Dwójka” Weso∏a najwi´cej zwyci´skich odnieÊli: Anna Ciok i Micha∏ Konopczyƒski. Bezsprzecznymi faworytami byli AZSWAT Warszawa i UKSB
„MILENIUM” Warszawa I. Walka
o trzecie miejsce trwa∏a do ostatniego
dnia rozgrywek. Po skrupulatnym podsumowaniu wyników okaza∏o si´, ze
trzecie miejsce i wspania∏y puchar wywalczy∏a dru˝yna z Zielonej.
Anna Janecka
W kategorii Szkó∏ Gimnazjalnych:
I miejsce – Pawe∏ Jarmu∏ka – MKS
Polonia Warszawa
II miejsce – Mariusz Szewczyk – MKS Polonia Warszawa
III miejsce – Micha∏ Jarzyna – MDK Otwock
Najlepszym zawodnikiem SP 173 zosta∏a
Kinga Pastuszko.
Do lat 8 najwi´cej punktów uzyska∏ Mariusz Woênica (uczeƒ SP 173).
Na zakoƒczenie zwyci´zcy otrzymali
puchary, medale, dyplomy i nagrody z ràk
Dyrektora SP 173 Lidii Chmielewskiej.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiàgni´tych wyników. Z pewnoÊcià w przysz∏ym
roku b´dà one jeszcze wy˝sze. Do zobaczenia.

Turniej o Puchar Dyrektora SP 173
W sobot´ 22 maja w Szkole Podstawowej numer 173 odby∏ si´ tradycyjny coroczny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 173. Ju˝ po raz siódmy szachiÊci
z Warszawy i okolic walczyli o Puchar
Dyrektora naszej szko∏y.
Turniej otworzy∏a Dyrektor SP 173
Lidia Chmielewska, ˝yczàc zawodnikom
samych wygranych partii. Po rozegraniu 7 partii systemem szwajcarskim, po
15 minut dla zawodnika najlepszymi
okazali si´:
W kategorii szkó∏ Podstawowych:
I miejsce – ¸ukasz Jarmu∏ka – MKS Polonia
Warszawa

II miejsce – Krystian Furmaƒski – Warszawa
III miejsce – Andrzej Maciejewski – MKS Polonia Warszawa

Teresa Osypiuk

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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Mistrzowie z UKS Judo Fight Club
Mamy wielkà przyjemnoÊç zakomunikowaç ˝e
UKS Judo Fight Club wygra∏ w punktacji dru˝ynowej Warszawskà Olimpiad´ M∏odzie˝y (roczniki
99–96, ch∏opcy i dziewcz´ta) która odby∏a si´ 8/9
maja w zawodach bra∏o
udzia∏ 35 klubów z Warszawy i Mazowsza. Nasz klub
reprezentowa∏o 28 zawodników, którzy sà uczniami Weso∏owskich Szkó∏ podstawowych numer 173, 172, oraz
naszego Gimnazjum nr 119.
Indywidualne wyniki naszych
zawodników da∏y naszemu
klubowi koƒcowy sukces
z notà 51 punktów.
Tydzieƒ póêniej 16 maja
kolejny sukces: nasze trzy
dru˝yny bra∏y udzia∏ w Dru˝ynowych Mistrzostwach
Mazowsza.
• Dru˝yna Dzieci Dziewczynki (rocznik
1999/1998) – I miejsce
• Dru˝yna Dzieci Ch∏opcy (rocznik 1999/1998)
– II miejsce – pora˝ka w finale z UKJ 225

• Dru˝yna M∏odzików (rocznik 1997/1996)
– II miejsce – pora˝ka w finale z UKJ 225
Wielkie gratulacje dla zawodników!
Ale to jeszcze nie koniec: ju˝ wkrótce fina∏ Ligi

na pewno zaowocuje sukcesem sportowym.
Ju˝ wkrótce wakacje wi´c ˝yczymy naszym
zawodnikom i ich rodzicom udanego i sportowego wypoczynku.
trener Rados∏aw Lechowicz
Cz´Êç tabeli wyników

Maluchów – Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y
w dzieciach m∏odszych (rocznik 2002/2000) –
tu startuje nasza elita, przed ostatnimi zawodami nasi zawodnicy zajmujà dominujàce miejsca
w rankingach, ich ci´˝ka praca na treningach

Punktacja klubowa WOM Dzieci i M∏odzicy
roczniki 99/98 i 97/96
M-ce Klub
pkt
1
UKS Judo Fight Club - Weso∏a 51
2
UKJ 225 – Wola
49
3
AZS UW – ÂródmieÊcie
45
4–5 UKJ RyÊ – Ursynów
36
4–5 UKJ AON – Rembertów
36
6
UKS 7 Sochaczew
34
7
WKS Gwardia – Ochota
30
8
Judo Kontra – Miƒsk Maz.
23
9
UKS Sensei P∏ock
22
10-11 Start Radom
20
10-11 JSS Drako – ˚oliborz
20

Chc´ biegaç cz. 4 – Euforia biegacza
Co sprawia, ˝e zak∏adasz
buty i biegniesz? Pot? Ból?
Spuchni´te d∏onie? Zm´czenie? Brak oddechu? Nic
z tych rzeczy. To wszystko
razem i oddzielnie nie jest
w stanie zatrzymaç Ci´
w drodze do celu. Dzi´ki
mojemu bieganiu mam okazj´ bywaç w ró˝nych mediach. Nie tak dawno
goÊci∏am w nocnej audycji radiowej. Razem
z Wojtkiem Wanatem opowiadaliÊmy o naszym
bieganiu. O motywacji, o treningach, o naszych
biegowych i ˝yciowych celach. Bardzo wiele zawdzi´czam w moim ˝yciu w∏aÊnie bieganiu. To
bieganie nauczy∏o mnie planowania, wyznaczania celu, zdobywania moich w∏asnych szczytów
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i poczucia euforii. Bieganie da∏o mi poczucie
pewnoÊci siebie. Nauczy∏o mnie, ˝e systematyczna, dobrze zaplanowana praca zawsze doprowadzi mnie do wyznaczonego celu. Bieganie
pokaza∏o, ˝e wszystko jest mo˝liwe, jeÊli tylko
bardzo tego pragniesz i umiesz to zaplanowaç. I na ilu startach bym nie stan´∏a, ile kilometrów bym nie przebieg∏a, to na mecie nieustannie towarzyszy mi euforia. Najwi´ksza nagroda
za wysi∏ek w∏o˝ony w treningi i sam start. Nie
jest wi´c wa˝ne, czy porywasz si´ na 5 km
czy na maraton. Nie jest wa˝ne, czy wbiegasz
na met´ w czo∏ówce, czy dobijasz w ostatniej
dziesiàtce. Wa˝ne, co poczujesz wbiegajàc
na met´. Euforia to stan uniesienia, radoÊci, psychicznego krzyku radoÊci. Nic wtedy nie boli,
niczego wtedy nie analizujesz. Cieszysz si´, ka˝dym neuronem, ka˝dym mi´Êniem, ka˝dà
komórkà swojego cia∏a. P∏aczesz ze szcz´Êcia albo Êmiejesz si´
jak ma∏e dziecko. Dostajesz medal, pamiàtk´ kolejnego wyzwania, kolejnego startu
i kolejnej euforii na
mecie. JesteÊ szcz´Êliwy prostym szcz´Êciem cz∏owieka spe∏nionego.
JeÊli czytajàc moje
teksty
wzbudzi∏eÊ
w sobie, Drogi Czytel-

niku, ch´ç ruchu – jestem osobà szcz´Êliwà. JeÊli tym ruchem jest bieganie – jestem osobà
szcz´Êliwà podwójnie. JeÊli bieganie jest ju˝ dla
Ciebie filozofià, motywacjà, stylem ˝ycia, to czujesz to, co ja, czujesz eufori´ biegacza.

To ostatni tekst zach´cajàcy Was do biegania
w tym cyklu. Wiem, ˝e wiele osób zacz´∏o przygod´ z tym sportem w∏aÊnie m.in. pod wp∏ywem
moich tekstów. To bardzo zobowiàzuje. JeÊli
chcecie wiedzieç wi´cej, szukajcie w necie na
stronach dla biegaczy, forach internetowych,
w specjalistycznych sklepach i na imprezach
biegowych – gdzie mam nadziej´ Was spotkaç.
Do zobaczenia.
Izabela Antosiewicz
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W Bibliotece Publicznej...
ABY ZMÑDRZA¸Y ˚ABY W WYKONANIU
TEATRZYKU „JAÂ”
13 maja dzieci z klas 0–1 ze SP 174 mia∏y okazj´ obejrzeç organizowany przez Bibliotek´ spektakl w wykonaniu Teatrzyku JAÂ pod tytu∏em „Aby
zmàdrza∏y ˝aby”. Ma∏a ˝abka ma wielkie pragnienie zostaç królewnà. Pan Bajkopisarz przychodzi
z pomocà i przysy∏a szereg postaci, by zmieni∏y
pi´knem serca zielonà kumkajàcà ˝ab´ w Êlicznà
królewn´. Niestety ˝aden z bohaterów nie potrafi
tego zrobiç, poniewa˝ ˝aba zapatrzona w siebie
wcià˝ odrzuca mi∏oÊç. Dzieci wraz z g∏ównà bohaterkà przedstawienia powoli odkrywajà màdroÊç
i sens historii o ˝abce. Aby staç si´ prawdziwym
cz∏owiekiem, trzeba nauczyç si´ kochaç innych.
PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE
20 maja dotar∏y rankiem do Biblioteki dzieci
z Przedszkola Nr 259. Grupa „Jagódki” przydrepta∏a do nas, aby zwiedziç Bibliotek´ G∏ównà

i zapoznaç si´ z zasadami obowiàzujàcymi w krainie ksià˝ek.
Dzieci na zasadzie zagadek pozna∏y ksi´gozbiór popularnonaukowy w naszej Bibliotece, dowiedzia∏y si´ co to jest i gdzie si´
znajduje wypo˝yczalnia i czytelnia. Ka˝dy maluch wybra∏ dla siebie ksià˝k´ i prezentowa∏ swój
wybór kolegom. OpowiadaliÊmy
sobie oryginalnà bajk´, w której
g∏ównà rol´ odegra∏ Zielony Kapturek, a tak˝e... po namyÊle dzieci
przyby∏ mu na pomoc Czerwony
Kapturek. Przedszkolaki pozna∏y
„ProÊby ksià˝ki” i „Zasady zachowania si´ w Bibliotece”, postanowi∏y ich przestrzegaç i zaprzyjaêniç si´ z ksià˝kà. Uroczyste z∏o˝enie przysi´gi przyjaciela ksià˝ki
upami´tnione zosta∏o dyplomem
z∏o˝onym na r´ce opiekuna grupy.
Zapraszamy Przedszkola do umawiania si´ na zwiedzanie Biblioteki.
Kontakt: Biblioteka G∏ówna – Justyna Kwiatkowska, tel. 22 773 40 08.
Filia Nr 1 – Ma∏gorzata Kazimierska,
tel. 22 773 83 66.
WIECZORY BAJEK
W ka˝dy poniedzia∏ek w Bibliotece G∏ównej gromadzà si´ dzieci
ch´tne pos∏uchaç czytanej przez
bibliotekarza bajki.
Proponujemy najnowsze
pozycje literatury dzieci´cej, czasem te˝ wracamy
do dobrze znanych dzieciom opowieÊci. Wieczór
Bajek to te˝ rozmowa
o ksià˝ce i o czymkolwiek
innym, wyobraênia dziecka bywa cz´sto zaskakujàca... Aktywne s∏uchanie
∏àczymy z pracà twórczà,
po wys∏uchaniu bajki
dzieci uczestniczà w zabawie plastycznej.
Zapraszamy wszystkie
dzieci w poniedzia∏ki
o godz. 17 do Biblioteki
G∏ównej.
RADOSNE IGRASZKI
I DZIE¡ DZIECKA
Zapraszamy od wrzeÊnia na czwarty ju˝ sezon
niezwykle popularnych
wÊród rodziców i najm∏odszych dzieci (1–3 lata) zaj´ç „Radosne Igraszki”. Podczas ostatniego

spotkania 1 czerwca dzieci opanowa∏y Bibliotek´.
By∏y zabawy z chustà, zabawy plastyczne i mu-

zyczne. Ka˝de dziecko, które odwiedzi∏o tego dnia
Bibliotek´ otrzyma∏o pi´knà zak∏adk´ i s∏odkà niespodziank´.
LATO W MIEÂCIE
W ramach akcji „Lato w mieÊcie” proponujemy przy okazji lipcowych obchodów 600 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem cykl zaj´ç o rycerstwie. Program zaj´ç obejmuje budow´ zamku
rycerskiego, bal i zabawy na zamku, spotkanie
z rycerzem, obyczaje dworskie i rycerskie. Zapisy na pierwsze zaj´cia do 30 czerwca.
Justyna Kwiatkowska
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
temu b´dzie eksperymentalne
∏àczenie nowych mediów
w spektaklach oraz nowoczesne formu∏y warsztatów.
Nie by∏oby tych sukcesów, gdyby nie znakomita praca opiekuna Teatru – Bogumi∏y Stachurskiej. Re˝ysera, pedagoga teatralnego, filologa.
Pani Bogumi∏a jest absolwentkà Instytutu Romanistyki na UW, Instytutu Studiów Teatralnych
na Sorbonie Paris III oraz Mi´dzynarodowej Szko∏y Jacques Lecoq w Pary˝u. W swojej pracy re˝yserskiej i pedagogicznej kontynuuje metod´
„dramy” Gisele Barret oraz metod´ pracy aktorskiej Jacques Lecoq. Za szczególne osiàgni´cia
w dziedzinie edukacji artystycznej dzieci i m∏odzie˝y otrzyma∏a dyplom od Wiceprezydenta m.
st. Warszawy – W∏odzimierza Paszyƒskiego.
Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy jeszcze
wielu sukcesów na najpi´kniejszych scenach
Êwiata!
Maja Musia∏

Sekcja teatralna w ODT „Pogodna”
WÊród wielu sekcji dzia∏ajàcych przy OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” jedna wyró˝nia
si´ zdecydowanie – to Teatr Poszukujàcy prowadzony przez Bogumi∏´ Stachurskà, re˝ysera i pedagoga teatralnego. Teatr Poszukujàcy dzia∏a
w dwóch grupach:
– M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy (od 2006 r.)
w sk∏adzie: Nicola Hariasz, Zuzanna Krzy˝anowska, Marysia Dàbrowska, Ida Skrzeszewska, Bartek Starczewski i Karolina Sarniewicz.
– Ma∏y Teatr Poszukujàcy (od 2008 r.) w sk∏adzie:
Helena Dàbrowska, Zuzia Dworak, Joasia Mahor,
Julia ¸ab´dê, Tomek Baƒburski i Kuba Molski.
Teatr Poszukujàcy jest doskona∏ym miejscem
wypowiedzi dla m∏odego pokolenia. Zapewnia mo˝liwie najszybsze zdobycie umiej´tnoÊci scenicznych oraz twórczà zabaw´ w sta∏ym zespole.
Cz∏onkowie sekcji poznajà elementy wiedzy o teatrze, zdobywajà i doskonalà równie˝ praktyczne
umiej´tnoÊci. Przygotowujà nowoczesne spektakle,
których eksperymentalna forma nawiàzuje do teatru
ruchu, gestu i taƒca. Repertuar teatru ma odzwierciedlaç gusta wspó∏czesnej m∏odzie˝y oraz stanowiç kompromis preferencji ca∏ego zespo∏u.
Oto niektóre z sukcesów Teatru Poszukujàcego:
• 16–17 kwietnia 2009 r. odby∏ si´ XV Mazowiecki Przeglàd Dzieci´cych i M∏odzie˝owych Grup Teatralnych Minimaks. W tym roku w przeglàdzie wystàpi∏o ponad czterdzieÊci
zespo∏ów. Zarówno Ma∏y jak i M∏odzie˝owy
Teatr Poszukujàcy dosta∏y si´ do Fina∏u.
M∏odsza grupa zdoby∏a Bràzowego Minimaksa za spektakl „Pierwszy dzwonek”.
• W dniach 28 wrzeÊnia – 3 paêdziernika
2009 r. reprezentacja z∏o˝ona z m∏odych aktorów Teatru Poszukujàcego zasiad∏a w Jury
Juniorów XIII Mi´dzynarodowego Festiwalu
Teatrów Dla Dzieci i M∏odzie˝y Korczak
2009. Dzia∏ajàc w zespole, mieli samodzielnie
ustaliç w∏asne kryteria oceny oraz wypracowaç swój sposób dyskusji i osiàgania konsensusu, a potem – dokonaç wspólnego wyboru i przekazaç informacj´ w formie przygotowanego przez siebie komunikatu.
• 24 listopada 2009 r. obie grupy Teatru Poszukujàcego wzi´∏y udzia∏ w Warszawskim Festiwalu Teatralnym M∏odych organizowanym
przez Sto∏eczne Centrum Edukacji Kulturalnej
i dosta∏y si´ do Êcis∏ego fina∏u. Ma∏y Teatr
zdoby∏ Bràzowego Ikara brawurowym wykonaniem spektaklu pt. „Pierwszy dzwonek”.
• 11 grudnia 2009 r. odby∏a si´ III edycja Festiwalu TwórczoÊci Dzieci´cej i M∏odzie˝owej
„BROMBOLANDIA 2009”. Festiwal promuje
czytelnictwo wspó∏czesnej polskiej literatury dla
dzieci i m∏odzie˝y oraz rozwija u m∏odych ludzi
ich talenty i umiej´tnoÊci twórcze. Patronami festiwalu sà Maciej Wojtyszko oraz bohaterka jego
ksià˝ek niepowtarzalna Bromba. Tym razem
udzia∏ w konkursie wzià∏ Ma∏y Teatr Poszukujàcy,
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który otrzyma∏ od Jury wyróznienie. Wyró˝nienie
indywidualne za rol´ w spektaklu otrzyma∏ Jakub Molski. Jury doceni∏o równie˝ prac´ i trud
w∏o˝ony w re˝yseri´ „Pierwszego dzwonka”
przyznajàc wyróznienie dla instruktora Teatru
Poszukujàcego – Bogumi∏y Stachurskiej.
• Ogromnym sukcesem jest równie˝ udzia∏ Idy
Skrzeszewskiej z M∏odzie˝owego Teatru Poszukujàcego w mi´dzynarodowym projekcie IDEALNE MIASTO. 22 sierpnia 2009 roku 22 m∏odych ludzi zacz´∏o teatralnà podró˝ – odkrywanie
Berlina i Warszawy. W ramach projektu Goethe
Institut „Miasto obiecane” Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz
TUSCH (Theater und Schule) w Berlinie wys∏ali
m∏odzie˝ na poszukiwanie idealnego miasta. Projekt ∏àczy utopie i marzenia, stereotypy i codzienne doÊwiadczenia m∏odych ludzi z dwóch sàsiednich krajów.
• Kolejna utalentowana podopieczna Bogumi∏y Stachurskiej
to Karolina Sarniewicz, która bierze
udzia∏ w nowym
projekcie Teatru
Dramatycznego
m. st. Warszawy
im. G. Holoubka
– M¸ODA SCENA.
Projekt ten ma przekonaç dorastajàce
pokolenie odbiorców sztuki do medium teatru. S∏u˝yç

motortest

®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

Zaprasza do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 800–1900, sob. 900–1500.
Tel./fax 022 868-01-21

Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek
na zamówienie z gwarancjà.
Skupujemy auta u˝ywane – wszystkie marki za gotówk´.

www.motortest.com.pl
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
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 Toroniewicz. Muzyka – Georges Brasens. Aran˝acja i kierownictwo muzyczne – Jerzy Derfel. Przygotowanie wokalne – Renata Kuczyƒska. Varia – Piotr Si∏a.

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, 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
***

„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

mu! Z ca∏oÊcià mo˝na zapoznaç si´ na stronie
internetowej www.domkulturywesola.net.
Maja Musia∏

28 czerwca – 16 lipca 2010 r. – AKCJA LATO W MIEÂCIE. Od poniedzia∏ku do piàtku,
w godz. 9.00–15.00. Zapraszamy dzieci w wieku 7–14 lat. IloÊç miejsc ograniczona!
W programie moc atrakcji: zaj´cia plastyczne, gry i zabawy sportowe, zaj´cia perkusyjne,
basen, warszawskie muzea, ZOO, wycieczka
autokarowa do Zak∏adu Kynologii Policyjnej
w Su∏kowicach (pokaz tresury psów policyjnych i ognisko) oraz plenerowa inscenizacja historyczna w rocznic´ bitwy pod Grunwaldem
zorganizowana przez PPST Liga Baronów (turnieje rycerskie, gaw´dy, pokazy ∏ucznictwa).
A to zaledwie niewielka cz´Êç naszego progra-

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

Artystyczny Dzieƒ Matki
26 maja w OÊrodku Kultury w Weso∏a,
odby∏a si´ wystawa prac m∏odzie˝y z pracowni Rysunku i Malarstwa Gra˝yny Bany
oraz koncert sekcji muzycznych. Wszystko
dla mam. Po wernisa˝u odby∏ si´ pokaz
makija˝u. Mamy w mi∏ej atmosferze mog∏y
sp´dziç ten wieczór razem ze swoimi utalentowanymi dzieçmi.
mj

PLENER MALARSKI
dla m∏odzie˝y i osób doros∏ych
Zapraszamy na plener malarski od 15 do 21 lipca. Opiek´ merytorycznà (korekty i omówienie prac) sprawujà dwie osoby – artyÊci plastycy Wieƒczys∏aw Pyrzanowski oraz Gra˝yna Bany. W programie: malarstwo – olej na p∏ótnie, tempera,
akwarela, rysunek – o∏ówek, w´giel,
tusz, szkice kompozycyjne, perspektywa, plany w obrazie, kolor a nastrój w pejza˝u, studium z natury.
Plener przewidziany jest dla 10–15
uczestników. Koszt 650 z∏ – 700 z∏
w zale˝noÊci od iloÊci ch´tnych.
W kosztach wyjazdu: zakwaterowanie w bardzo dobrym pensjonacie,
wy˝ywienie, opieka artystyczna. Plener odb´dzie si´ w oÊrodku Stajnia
Klucz (www.stajniaklucz.pl). W oÊrodku istnieje mo˝liwoÊç wykupienia
jazdy konnej. Zapisy – 695 254 888. Zapraszam!
Gra˝yna Bany
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i pracowite ˝ycie wiele
wzruszeƒ, chwil bliskoÊci
i radosnych zabaw. To
dzi´ki niej ma∏˝onkowie uczyli si´
od nowa mi∏oÊci, akceptacji i cennej
umiej´tnoÊci odkrywania siebie nawzajem. Ksià˝ka napisana w znakomitym
stylu i du˝à dawkà humoru.
Goràco polecam!
Iza Zych

Kàcik bibliofila
Wielkie ma∏e ˝ycie.
Wspomnienia
o radosnym psie
Dean Koontz
Czego mo˝e dokonaç w ˝yciu cz∏owieka taka istota jak
pies? O tym opowiada w swojej zbeletryzowanej autobiografii znakomity amerykaƒski pisarz Dean Koontz. Wraz
z ˝onà Gerdà doÊwiadczyli, za sprawà
najcudowniejszej suni Trixie, niezapomnianych prze˝yç. Obdarzona urodà,
inteligencjà i ciep∏em ich towarzyszka
wnios∏a w uporzàdkowane, spokojne

***
Beletrystyka dla doros∏ych:
1. Janice Y. K. L. – Nauczycielka muzyki
2. Rudnicka O. – Zacisze 13. Powrót
3. Marklund L. – Zamachowiec
4. Griffin W. E. B. – Nowy gatunek
5. Szwaja M. – Zupa z ryby fugu
6. Littell R. – Epigram na Stalina
7. Grochola K. – Zielone drzwi

Qlturka

Muzyczne lato w naszym kraju...
... czyli co robiç, kiedy
chcemy us∏yszeç muzyk´
na ˝ywo i nie przekraczaç
w tym celu granicy.
Jak wiadomo, bàdê nie,
Polska z roku na rok staje si´
coraz bardziej obfita w koncerty. I to nie tylko lokalnych
gwiazdek robiàcych przypominajàcy o sobie tour po Suwa∏kach. Do naszego kraju zaczynajà zje˝d˝aç wielkie Êwiatowe gwiazdy, które zwykle omijajà naszà
ziemi´ jako ma∏o atrakcyjnà z punktu widzenia
sprzeda˝y p∏yt. Tym gwiazdom towarzyszà równie˝
wyrastajàce jak grzyby po deszczu festiwale muzyczne i wszelakie eventy, które majà zapewniç, ˝e
na letnie wakacje wybierzemy Polsk´. Mnie osobiÊcie bardzo to cieszy – oby tak dalej. Jednak przechodzàc do konkretów – gdzie w∏aÊciwe mo˝emy
si´ udaç, po co i za ile?
Zacznijmy wi´c od chyba najbardziej popularnego
festiwalu muzycznego ostatnich lat. Mowa oczywiÊcie o Open’er Festival, odbywajàcym si´ w Gdyni
w dniach 1-4 lipca 2010. Muzyka, którà b´dzie mo˝na us∏yszeç jest bardzo ró˝norodna, co mo˝na stwierdziç po obejrzeniu listy najwi´kszych
gwiazd Open’era – grunge’owy Pearl Jam, trip hopowy Massive Attack, Grace Jones, Klaxons (new rave),
elektroniczny Empire of the Sun, rockowe Kasabian
i The Hives, Skunk Anansie ze s∏ynnà Skin na wokalu oraz indie Kings of Convenience, taneczny Fatboy
Slim, hip hopowe Cypress Hill oraz rodzime zespo∏y
jak Lao Che czy te˝ Muchy. A to nadal nie wszystko.
Bilety sà dost´pne w cenach od 155 z∏ do 350 z∏
(zale˝nie od iloÊci dni). Przy okazji piszàc
o Open’erze, pragn´ wspomnieç, ˝e odbywa si´
on równolegle z drugà turà wyborów prezydenckich – jeÊli wi´c jedziecie na Open’era i jesteÊcie pe∏noletni koniecznie odbierzcie z urz´du miasta zaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania w innym miejscu ni˝ miejsce zameldowania
– bo ka˝dy g∏os si´ liczy.
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Podobne klimaty muzyczne reprezentuje Coke Live Music Festival odbywajàcy si´ 20–21 sierpnia
w Krakowie. Póki co og∏oszone zosta∏y tylko zespo∏y majàce wystàpiç na g∏ównej scenie i sà to: popularne w ostatnich latach kapele rockowe Muse
oraz 30 Seconds To Mars, hip hopowa grupa
N.E.R.D. oraz elektroniczny duet The Chemical Brothers. Kolejne zespo∏y poznamy ju˝ wkrótce. Bilety
sà nieco taƒsze ni˝ na Open’era – za bilet jednodniowy zap∏acimy 115 z∏, a za dwudniowy 200 z∏.
Czas na zupe∏nà zmian´ klimatu i przejÊcie
do muzyki ci´˝kiej. Zacznijmy od tego bardziej
popularnego, czyli od Metal Hammer Festival.
W tym roku ta jednodniowa impreza odbywa si´ 27
sierpnia w katowickim Spodku. Jako g∏ównà gwiazd´ mo˝na b´dzie zobaczyç nu-metalowy zespó∏
KoRn. Poza nimi zagra death metalowy zespó∏
Opeth, jeden z pionierów doom metalu – Katatonia,
polska kapela rockowo – metalowo – progresywna Riverside oraz dwa inne, jeszcze nie podane
do wiadomoÊci zespo∏y. Bilety na Metal Hammer
Festival sà w cenie od 140 z∏ do 400 z∏.
Nie wiem kiedy uka˝e si´ numer gazetki, do której pisze ten artyku∏, ale nie sposób tak czy inaczej
nie wspomnieç o Sonisphere Festival, nazywanym te˝ w tym roku koncertem Wielkiej Czwórki
(chocia˝ jako antyfan Metallici nie mog´ si´ z tym
zgodziç). 16 czerwca na warszawskim lotnisku Bemowo zagrajà Metallica, Slayer, Megadeth oraz Anthrax, a supportowa∏ im b´dzie polski Behemoth.
Wszystkie zespo∏y reprezentujà szeroko poj´tà muzyk´ metalowà, a bilety, w zale˝noÊci od miejsca
kosztujà od skromnej sumki 198 z∏ (p∏yta), przez
ju˝ niebotyczne 400 z∏ do niewyobra˝alnej wr´cz
sumy 880 z∏ za miejsca VIP. Jak widaç, za „gwiazdy” trzeba s∏ono zap∏aciç.
Najbardziej mrocznà imprezà tego lata, jak i ka˝dego poprzedniego od 1994 roku, jest jednak
Castle Party, czyli festiwal sceny dark independent. Muzyka, jakà mo˝na us∏yszeç na Castle Party
to przede wszystkim gotycka elektronika, której
wierny jest równie˝ zespó∏ b´dàcy g∏ównà gwiazdà,

Literatura pi´kna dla dzieci
i m∏odzie˝y:
1. Gawryluk B. – Wiosenna wyprawa
Gwizdka
2. Gawryluk B. – Gwizdek i lato na ∏àce
3. Wechterowicz P. – Mama
4. Powstanie 44 w komiksie
5. Farmer N. – Szko∏a Bardów
Literatura popularnonaukowa:
1. Moran M. – Kraj z ksi´˝yca: podró˝e
do serca Polski
2. Zarzàdzanie zasobami ludzkimi; Tworzenie kapita∏u ludzkiego organizacji
3. Frankl V. E. – Cz∏owiek w poszukiwaniu sensu
4. Pospiszyl I. – Patologie spo∏eczne
5.Ko∏aczkowski B. – Gospodarka finansowa samorzàdu terytorialnego
w Polsce
czyli And One. SpoÊród ca∏ego zatrz´sienia industrialowo – gotyckich brzmieƒ na festiwalu jako
jedna z g∏ównych gwiazd pojawi si´ zespó∏ Behemoth. To, co liczy si´ na Castle Party to przede
wszystkim niespotykany klimat – impreza odbywa
si´ na zamku w Bolkowie, przybywajàcy na nià fani
wyglàdajà jakby swoje mroczne stroje projektowali
jeszcze miesiàc przed festiwalem, a oprócz koncertów mo˝na obejrzeç pokazy grup artystycznych takich jak znana z Mam Talent grupa Infinity Pain prezentujàca tzw. freak show. Bilety kosztujà obecnie
od 120 z∏ do 195 z∏.
W artykule o letnich festiwalach trzeba wymieniç
legendarny ju˝ Przystanek Woodstock, który odb´dzie si´ mi´dzy 30 lipca a 1 sierpnia w Kostrzynie nad Odrà. Do tej pory znamy kilku artystów,
którzy pojawià si´ na woodstockowej scenie, a b´dà to Papa Roach (rock po∏àczony z wieloma innymi gatunkami), brytyjski skrzypek Nigel Kennedy,
Titus Tommy Gunn – solowy projekt Titusa z Acid
Drinkers, polskie legendy jak Armia i Perfect, Lao
Che, ¸àki ¸an, Maleo Reggae Rockers, zaskakujàca
w tym towarzystwie Justyna Steczkowska oraz ca∏y
szereg innych zespo∏ów, g∏ównie rockowych.
Na tym festiwalu równie˝ bardziej od samej muzyki
liczy si´ klimat, nieco hippisowski. B´dzie mo˝na te˝ us∏yszeç utwory Chopina (z okazji roku chopinowskiego) oraz spotkaç si´ z wieloma goÊçmi
w ramach Akademii Sztuk Przepi´knych, a b´dà to
mi´dzy innymi Marek Kondrat, Marek Niedêwiecki,
Andrzej Wajda, Jerzy Buzek oraz Micha∏ Ogórek.
Odb´dà si´ te˝ liczne warsztaty artystyczne. Festiwal, tradycyjnie, jest bezp∏atny.
Tak wi´c – naprawd´ jest co robiç w to lato.
Oprócz wymienionych przeze mnie festiwali, odbywajà si´ liczne koncerty oraz imprezy, jak bardziej teatralny festiwal Malta w Poznaniu czy te˝ wielki event
Êrodowisk LGBT czyli Europride w Warszawie (w jego ramach odbywajà si´ liczne koncerty, wystawy,
konferencje oraz inne imprezy zwieƒczone paradà,
która przejdzie ulicami stolicy). Jedyne co musicie
teraz zrobiç to wybraç najbardziej interesujàce was
wydarzenie, dopasowaç do wakacyjnych planów i …
przygotowaç si´ na zabaw´ nie z tej ziemi.
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.
AdaÊ Maliƒski
Adam Makowski
Urodzi∏ si´ 1 maja 2010 r.
Urodzi∏ si´ 1 stycznia 2010 r.
Nieposiadajàcym portretu nowonarodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponWaga 3330 g, wzrost 54 cm.
Waga 3660 g, wzrost 56 cm.
sor, 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 10 sierpnia 2010 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Warsztaty z pierwszej pomocy w Gimnazjum nr 120
W dniach 11–12 maja 2010r. w Gimnazjum
nr 120 im. Noblistów Polskich zosta∏a przeprowadzona pierwsza cz´Êç warsztatów dotyczàca
udzielania pierwszej pomocy. Inicjatorkà warsztatów by∏a pani piel´gniarka Maria Karolak. Klub
Motocyklowy BOANERGES zorganizowa∏ zaj´cia
dla uczniów naszej szko∏y pod has∏em „Ratujemy i uczymy ratowaç”.
Program pierwszej cz´Êci obejmowa∏ ogólne
zasady udzielania pierwszej pomocy m.in. post´powania na miejscu wypadku, bezpieczeƒstwa
ratownika i poszkodowanego, wzywania pomocy. Scenki i prezentacje pozwoli∏y nam szybciej
zapami´taç podstawowe czynnoÊci ratunkowe
w czasie wypadku i zdarzeƒ typu: zatrucie, zas∏abni´cie, rany i krwotoki oraz z∏amania.

Najwa˝niejszà cz´Êcià warsztatów by∏o praktykowanie resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej
(sztucznego oddychania) z u˝yciem fantoma

Na nas zawsze mo˝na liczyç!
Ju˝ po raz drugi Urzàd Naszej Dzielnicy obdarzy∏ wolontariuszy Gimnazjum 119 zaufaniem i powierzy∏ piecz´
nad sprzeda˝à biletów parkingowych
podczas Pikniku Weso∏a. W ubieg∏ym roku zebrane fundusze przeznaczone zosta∏y na wyposa˝enie Êwietlicy Oddzia∏u
Neurologii i Epileptyki CZD. W tym roku
wszyscy dokonujàcy op∏aty parkingowej
pomagali powodzianom. Dzi´kujemy organizatorom za przygotowane koszulki,
identyfikatory, za zapewniony pocz´stunek w „Cafe & Restaurant u Szymona”

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

czyli modelu tu∏owia cz∏owieka. UczyliÊmy si´,
jak sprawdzaç czy osoba poszkodowana jest
przytomna i Êwiadoma oraz poznaliÊmy zasady
resuscytacji i post´powania z poszkodowanym.
åwiczyliÊmy uk∏adanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Warsztaty zakoƒczy∏y si´ testem sprawdzajàcym naszà wiedz´, osoby
z najlepszymi wynikami otrzyma∏y nagrody.
Sàdzimy, ˝e wiedza zdobyta podczas tych
warsztatów jest nieoceniona dla ratowania ludzkiego ˝ycia. Bardzo cieszymy si´, ˝e b´dziemy
mogli jeszcze uczestniczyç w kolejnych warsztatach, poniewa˝ b´dà one odbywaç si´ w naszej szkole cyklicznie.
Katarzyna Midziak
Katarzyna Kozik
stanà towary pierwszej potrzeby dla mieszkaƒców z zalanej wioski Budziska, którà wspólnie ze
Stowarzyszeniem Sàsiedzkim Stara Mi∏osna
otoczymy ca∏orocznà opiekà.
Dzi´kujemy i polecamy si´ na przysz∏oÊç, bo
na nas zawsze mo˝na liczyç.
Wolontariusze z Gimnazjum 119

a wszystkim uczestnikom pikniku za dawane, cz´sto wi´cej ni˝
symboliczne 2 z∏ za
parking.
Za zebrane przez nas
pieniàdze zakupione zo-
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Piknik Weso∏a 2010
W sobot´ 29 maja, jak co roku odby∏a si´ najwi´ksza w naszej Dzielnicy impreza dla mieszkaƒców – „Piknik Weso∏a 2010” organizowana przez
Rad´ i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Od godziny 12.00 teren Szwadronu Jazdy RP
w Starej Mi∏oÊnie – tradycyjne miejsce Pikników
Weso∏a – wype∏niony by∏ atrakcjami.
Na g∏ównej estradzie prezentowa∏y swoje
osiàgni´cia dzieci i m∏odzie˝ z naszych placówek oÊwiatowych i kulturalnych.
RównoczeÊnie dzia∏a∏ imponujàcy plac zabaw
dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz olbrzymi
plac zabaw dla dzieci i m∏odzie˝y. Dzi´ki jeszcze
bogatszej w tym roku ofercie uda∏o si´ uniknàç
ucià˝liwych kolejek na obu terenach rekreacyjnych.

W cz´Êci sportowo-rekreacyjnej proponowaliÊmy:
– zawody hippiczne „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody o puchar Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a” (5 konkurencji)
– turniej szachowy
– rodzinny bieg ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim
Stara Mi∏osna (Bieg Krasnali – dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym na dystansach dostosowanych do wieku, Bieg M∏odzie˝y – m∏o-
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dzie˝ gimnazjalna na 2,5 km,
Bieg Debiutanta – bieg dla doros∏ych na dystansie 5 km),
– zawody cyklotrialowe (rowerowy tor przeszkód),
– turnieje pi∏ki no˝nej i siatkówki,
– urzàdzenia
pneumatyczne
(szeÊç ogromnych zje˝d˝alni
oraz najwy˝sza w Europie
Êcianka do wspinania – 12m
wysokoÊci), eurobungie,
– water-zorbing (kule na wodzie),
– gry rekreacyjne (bocco, krokiet,
mini-golf),
– zestaw 12 konkurencji indywidualnych, rodzinnych i zespo∏owych (sumo, gladiatorzy,
kolorowe tunele, wyÊcig w dybach, gàsienica,
twister, ∏apak, trena˝ery wioÊlarskie),
– stanowiska strzeleckie broni pneumatycznej
(sekcja strzelecka CWKS Legia),
– strzeleckie trena˝ery laserowe (stanowiska Wojska Polskiego i Policji).
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,
– plac zabaw (urzàdzenia pneumatyczne
– zamki do skakania, batuty, gàsiennica),
– samochodziki elektryczne dla dzieci,
– animatorzy w przebraniach postaci bajkowych.
Inne atrakcje:
– punkt promocji Wojska Polskiego (ekspozycja
sprz´tu bojowego: czo∏g PT-91, BWP – Bojowy Wóz Piechoty,
BRDM-2 – Opancerzony Samochód Rozpoznawczy),
– miasteczko Samochodowe – stoiska firm
motoryzacyjnych,
– wystawa starych samochodów (prywatna kolekcja p. Kazimierza Kiczyƒskiego).
Jak co roku wszystkie
atrakcje by∏y bezp∏atne.
Czynne by∏y stoiska
gastronomiczne, gdzie serwowano goràce dania
i zimne napoje oraz stoiska handlowe pe∏ne kolorowych zabawek, balonów, waty cukrowej
i popcornu.
Po raz kolejny Samodzielny Zespó∏ Publicznych Zak∏adów Lecznictwa Otwartego zorganizowa∏ tzw. „Festyn Prozdrowotny”. Tak jak w zesz∏ym roku i w tym mo˝na by∏o zrobiç pomiar

poziomu cukru, ciÊnienia i tkanki t∏uszczowej,
równie˝ uzyskaç informacje w punkcie konsultacyjnym szczepieƒ ochronnych.
Od poczàtku imprezy ze sceny bawi∏ wszystkich swym humorem Krzysztof Skiba, a przed
wyst´pami gwiazd mo˝na by∏o wys∏uchaç kon-

certów laureata konkursu ROCK ON zespo∏u Homeless Rockers oraz Syndromu Kreta. O godzinie 1900 wystàpi∏ zespó∏ „ODDZIA¸ ZAMKNI¢TY”, a nast´pnie gwiazda wieczoru „BIG CYC”,
który zagra∏ porywajàcy koncert.

W imieniu Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a dzi´kujemy wspó∏organizatorowi Stowarzyszeniu Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszystkim s∏u˝bom, które przyczyni∏y si´ do organizacji i zabezpieczenia tegorocznego Pikniku:
Policji, Stra˝y Miejskiej, Ochotniczym Stra˝om
Po˝arnym, Samodzielnemu Zespo∏owi Publicznych Zak∏adów Lecznictwa Otwartego, Zarzàdo-
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wi Dróg Miejskich, Zarzàdowi Transportu Miejskiego, pracownikom OÊrodka Kultury w Weso∏ej oraz pracownikom Urz´du Dzielnicy Weso∏a.
Dzi´kujemy tak˝e wszystkim osobom i firmom, dzi´ki wk∏adowi finansowemu których
uda∏o si´ zapewniç na PIKNIKU tyle atrakcji.
A sà to:

• KAR – GOS
• LINK EUROPA
• „¸API¡SCY” s. j. – wykonawca prac ogrodniczych i drogowych
• MALTAP
• „Nowal” Âlusarka Aluminiowa
• ORPA Sp. J
• Restauracja „Bar u Szymona”
• ROUDFIELD
• Skoda Sinclan Bis Sp. J.
• SOKO¸ÓW S.A. Zak∏ady Mi´sne
• TEL-BUD
• ZEPTER INTERNATIONAL POLAND SP. Z O. O.
• VILLA PARK WESO¸A Hotele i Restauracje

G¸ÓWNI SPONSORZY:
• „POLPAIN PUTKA” Piekarnie – Cukiernie
• K&M Delikatesy
POZOSTALI SPONSORZY:
• AQUAPARK WESOLANDIA
• Bank Spó∏dzielczy w Halinowie
• BRUKER Przedsi´biorstwo Drogowe
• DAX COSMETICS
• DOWBUD-C
• Przedsi´biorstwo DROGBET
• ED HAN Supersam
• EMBUD s. c.
• GROSZEK – sieç sklepów detalicznych
• HOME INVEST

Dzi´kujemy równie˝ za obj´cie patronatem
medialnym:
• TVP WARSZAWA
• Radio WAWA
• „MIESZKANIEC”
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Stowarzyszenie Sàsiedzkie
na Pikniku Weso∏a
Od wielu lat stoisko Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna na Pikniku Weso∏a cieszy si´ nies∏abnàcà
popularnoÊcià. W tym roku
zaproponowaliÊmy naszym
mieszkaƒcom dwa rodzaje
aktywnoÊci: kulturalnà i sportowà. Pod naszymi namiotami dzieci starsze i m∏odsze tworzy∏y wspólnà kompozycj´ na wielkich p∏achtach materia∏u. Ka˝dy
móg∏ te˝ spróbowaç si∏ w puszczaniu wielkich baniek mydlanych ze specjalnego, profesjonalnego
p∏ynu do robienia baniek. W namiocie obok zlokalizowaliÊmy biuro zawodów. Mi´dzy 13–16 rozegraliÊmy bowiem zawody biegowe pod wspólnà nazwà: Rodzinne Bieganie. Na starcie, we wszystkich
kategoriach wiekowych, stan´∏o 86-ciu zawodników. Ka˝dy z nich dosta∏ pamiàtkowy medal, oraz
drobny upominek ufundowany przez Urzàd Dzielnicy, Stowarzyszenie Sàsiedzkie i naszego sportowego sponsora – sklep www.napieraj.pl. By∏ licencjonowany s´dzia, strza∏ z pistoletu na start,

numery startowe, olbrzymia bramka
i wszystko, co potrzebne jest podczas
najprawdziwszego biegu.
Na podium w poszczególnych kategoriach stan´li:
• „Krasnale m∏odsze” – dziewczynki
– Rozalia K∏opocka;

• „Krasnale m∏odsze” – ch∏opcy – Maksymilian Kuciƒski, Filip Kiciƒski, Adam
Kossowski;
• „Krasnale starsze” – dziewczynki – Dominika Ducal, Julia St´pniewska, Natalia Augustyƒska;
• „Krasnale starsze” – ch∏opcy – Micha∏
Kowalski, Micha∏ Wojciechowski, Kacper Tatarczak;

• „Zajàce” – dziewczynki – Kaja Snopek, Ma∏gorzata Wilczak, Justyna Antosiewicz;
• „Zajàce”- ch∏opcy – Bernard K∏opocki, Jakub
Kryla, Maurycy J´drzejewski;
• „Lisy” – dziewczynki – Amanda Antoszewska,
Zuzanna Antosiewicz, Natalia Bilska;
• „Lisy” – ch∏opcy – Karol K∏opocki, Karol Wasiak, Marcin Kudowski;
• „Gepardy” – dziewczyny – Anita Jarzyƒska,
Zuzanna Korecka, Klaudia D´biec;
• „Gepardy” – ch∏opaki – Maciej Strzyczkowski,
Bart∏omiej Law, Miko∏aj Jaworski;
• „Bieg na 4,5 km” – kobiety – Izabela Antosiewicz, Ma∏gorzata Schiffers, Karolina Matysiak;
• „Bieg na 4,5 km” – m´˝czyêni – Mateusz Kisio∏ek, Piotr Bogdaƒski, Pawe∏ Ulbrych.
Wszystkim bawiàcym si´ ze Stowarzyszeniem
Sàsiedzkim dzi´kujemy za odwiedzenie naszego
stoiska. Nagrodzonych, którzy nie odebrali swoich dyplomów w stosownym czasie zapraszamy
do siedziby stowarzyszenia – budynek OSP I pi´tro w ka˝dy wtorek od godz. 20.00. Wszystkim
zaÊ weso∏owskim sportowcom polecamy sklep
naszego sponsora: www.napieraj.pl gdzie zamówiony towar mo˝na odebraç bez kosztów przesy∏ki w Weso∏ej.
Izabela Antosiewicz
fot. Joanna Januszewska-MiÊków
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Turniej Szachowy
„Piknik Weso∏a 2010”
W sobot´ 29 maja na terenie Hipodromu Szwadronu Jazdy RP odby∏a
si´ najwi´ksza impreza w dzielnicy
„Piknik Weso∏a 2010”. Od godz.
12.00 mo˝na by∏o korzystaç z licznych atrakcji tam oferowanych i super si´ bawiç. W ramach pikniku
o godz. 13.00 mi∏oÊnicy gry w szachy mieli mo˝liwoÊç zagrania równie˝
w turnieju szachowym. W bardzo mi∏ej atmosferze rozegrano 7 rund systemem szwajcarskim po 5 minut dla
zawodnika. S´dzià turnieju by∏a pani
Agnieszka Brustman, która wy∏oni∏a
najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
W ca∏ym turnieju najlepszymi zawodnikami
okazali si´:
I miejsce – Bartosz Rytel – Weso∏a
II miejsce – Tomasz Woênica – MKS Polonia
Warszawa
III miejsce – Micha∏ Bazan – MKS Polonia Warszawa
Najlepszym zawodnikiem ze Szkó∏ Podstawowych zosta∏ Patryk Bartold (uczeƒ SP 173).

Butelkowe
ludki
z Ekoplanety

Ze Szkó∏ Gimnazjalnych najwi´cej punktów
uzyska∏ Patryk Dziuba – (e-szach Wiàzowna).
Do lat 10 najlepszà zawodniczkà okaza∏a si´
Paulina Osypiuk (uczennica SP 173), natomiast
do lat 8 Mariusz Woênica, tak˝e uczeƒ SP 173.
Wszystkim zawodnikom dzi´kujemy za wspania∏à rywalizacj´. Zapraszamy za rok.

22 kwietnia to Âwiatowy Dzieƒ Ziemi. W tym
czasie, za sprawà m.in. mediów, cz´Êciej zadajemy sobie pytanie: czy robimy wystarczajàco du˝o w kierunku ochrony najbli˝szego
Êrodowiska.
Ekologia, to jeden z priorytetów w pracy
dydaktycznej Przedszkola nr 260 w Starej Mi∏oÊnie. Dzi´ki wspó∏pracy z panià Bernadettà
Gierczyckà (dzielnicowym koordynatorem
programu edukacji ekologicznej), nauczycielki
z naszej placówki majà okazj´ braç udzia∏
w szkoleniach, sesjach naukowych, zaj´ciach
terenowych. Gromadzone w ten sposób materia∏y dydaktyczne s∏u˝à nam do organizowania
ciekawych zabaw i zaj´ç podnoszàcych ÊwiadomoÊç ekologicznà dzieci w wieku przedszkolnym.
W trosce o poszerzenie zasi´gu tych oddzia∏ywaƒ nasze przedszkole zorganizowa∏o konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pt.:

Teresa Osypiuk

Wilk i Czerwone Kapturki
Wilk, Murzynek i Indianin zawitali 1 czerwca
do „Przedszkola Pod D´bami”! Jak to si´ mog∏o
staç?! Zwyczajnie, a w∏aÊciwie niezwyczajnie...
W tym wyjàtkowym dniu (Dziecka) ogród przedszkolny zamieni∏ si´ w scen´, a rodzice naszych
przedszkolaków w aktorów (czerwone kapturki
to w∏aÊnie my)!

Oj dzia∏o si´! Zamiast jednego Czerwonego
Kapturka, by∏o ich tyle, ˝e biedny wilk traci∏ nadziej´, ˝e zdo∏a je po˝reç! Rodzice przygotowali
przepi´kne stroje, chmura zatrzyma∏a zapowiadany deszcz, a dzieci wraz z nauczycielkami, Panià dyrektor i rodzicami stworzyli najcudowniejszà publicznoÊç! By∏o wspaniale!
Okaza∏o si´, ˝e na przedstawienie przyszli tak˝e goÊcie – burmistrzowie Weso∏ej: Edward K∏os

20

i Marian Mahor. Kiedy gratulowali nam pi´knej
gry byliÊmy dumni jak pawie (w koƒcu burmistrz
Mahor koƒczy∏ teatrologi´ na paryskiej Sorbonie!
Po przedstawieniu razem z burmistrzami zjedliÊmy upieczony przez Gajowà tort. Atmosfera
przy stole by∏a wyjàtkowa – rozmawiajàc o naszym przedszkolu i naszej dzielnicy straciliÊmy
rachub´ czasu… Uda∏o nam si´ poruszyç wiele tematów dotyczàcych naszej
dzielnicy. ByliÊmy zgodni, ˝e Weso∏a rozwija si´ w tempie b∏yskawicy. Prawie tak
szybko jak nasze przedszkole!
Bo to wyjàtkowe miejsce. Nie tylko
z powodu najwspanialszego po∏o˝enia
(w sercu lasu d´bowego!). Tu pracujà
wspaniali ludzie, wra˝liwi na potrzeby
dzieci. To tutaj rodzicom przedszkolaków nie jest wszystko jedno – wspólnie
robimy ogniska, wspieramy w ró˝nych
inicjatywach panià dyrektor Ma∏gorzat´
Riedel, która nigdy nie spoczywa na laurach! W ciàgu ostatnich pi´ciu lat pani
Ma∏gosia dokona∏a cudu w Przedszkolu
„Pod D´bami”! Mamy pi´knie wyremontowany
budynek, diety dla dzieci alergicznych i wiele
wspania∏ych akcji, które uczà nasze dzieci jak
˝yç spo∏ecznie i w zgodzie z naturà!
JesteÊmy dumni, ˝e mo˝emy pracowaç spokojnie, kiedy nasze dzieci sp´dzajà czas
w Przedszkolu „Pod D´bami”!
Joanna Gorzeliƒska
i rodzice przedszkolaków

„BUTELKOWE LUDKI Z EKOPLANETY”. Do
udzia∏u zaprosi∏yÊmy dzieci wraz z rodzicami,
z wszystkich publicznych przedszkoli na terenie
dzielnicy – Weso∏a.
Zadaniem uczestników by∏o wykonanie przestrzennej pracy z wykorzystaniem plastikowych
butelek ró˝nej wielkoÊci oraz innych materia∏ów
wtórnego u˝ytku. G∏ównym celem konkursu by∏o zach´cenie dzieci i rodziców do segregacji
odpadów, ale równie˝ integrowanie cz∏onków
rodziny poprzez wspólne dzia∏anie.
Mali twórcy i ich rodzice wykazali si´ ogromnà inwencjà twórczà. Jury postanowi∏o nagrodziç wszystkich autorów prac plastycznych.
Dumne z siebie przedszkolaki, odebra∏y nagrody
z ràk pani dyrektor Katarzyny Dzido.
Nam pozostaje nadzieja, ˝e zdobywane w toku dzia∏aƒ dydaktycznych, wiadomoÊci, umiej´tnoÊci i nawyki, zaowocujà proekologicznà
postawà w doros∏ym ju˝ ˝yciu naszych podopiecznych.
Dorota Waszczykowska
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Listy do redakcji
Droga Redakcji i Szanowni Sàsiedzi!
Nurturuje mnie jeszcze taka myÊl – dlaczego m∏odzie˝ w Starej Mi∏osnej siedzi w krzakach? I – Gdzie si´
tu bawiç?
Oto˝ niedawno by∏am obserwatorkà dwóch takich
sytuacji:
1) na placyk zabawa dla dzieci przy Jana Paw∏a
nad kana∏kiem wpada grupa pi´ciu m∏odych ch∏opców na rowerach. Energia ich rozpiera, hamujà z piskiem opon wzbudzajàc nie tylko tumany kurzy ale
te˝ lekki pop∏och wÊród m∏odszych dzieci bawiàcych si´ na placu. Podje˝d˝ajà pod tzw. pajàkà
i krzyczà dawaj tu, poganiamy si´, jazda... Ale
w tym momencie z ∏awek jakoÊ tak na raz wstaje ze
trzech, czterech m∏odych tatusiów pilnujàcych
swoim ma∏ych pociech i wszyscy ci m´˝czyêni zbli˝ajà si´ z ró˝nych stron placu do tego pajàka. Tak
si´ z∏o˝y∏o, ˝e akurat doÊç roÊli faceci nagle otoczyli rozbuchanà m∏odzie˝ i nastàpi∏a chwila konsternacji, m∏odzie˝ straci∏a entuzjazm do rozje˝d˝ania maluchów, popatrzyli jeden na drugiego i któryÊ
zawo∏a∏ – „to co spadamy?” i na tà komend´ wszyscy wskoczyli na rowery i gdzieÊ dalej pognali....
A jaki by∏by scenariusz tej akcji, gdyby tych panów
wtedy tam akurat nie by∏o?
2) idàc sobie spokojnà uliczkà Z∏otej Jesieni tu˝
nad kana∏kiem za Fabrycznà widz´ jak grupka m∏odych ludzi – 13–15 lat, znika w g´stych krzakach
nad kana∏kiem, po chwili ju˝ icn nie widaç, za to nadal s∏ychaç takie mniej wi´cej g∏osy „dawaj tu”,
„rzuç to”, „ja pierdol´”, „ha ha ha – ch∏opaki”, „ale
jaja”, „kurwa maç gdzie si´ pchasz”, „hi hi hi”
– dziewczyny.
I tak weso∏o mija m∏odzie˝y czas na ∏onie natury.
Pierwsza moja refleksja byla taka, ˝e jakby tak kilku
ros∏ych panów z okolicznych domów umówi∏o si´ i raz
a dobrze wpad∏o w te krzaki i powiedzia∏o szanownej
m∏odzie˝y ˝e nie ˝yczà sobie s∏uchaç tych tekstów na
co dzieƒ, to by si´ skoƒczy∏o.
A druga moja refleksja by∏a taka, ˝e ta m∏odzie˝ siedzi w krzakach, bo gdzie ma siedzieç?
W Starej Mi∏osnej nie ma gdzie posiedzieç na Êwie˝ym powietrzu. M∏odzie˝ nie ma dla siebie ˝adnego
miejsca, ˝adnej ∏awki, parku, boiska, kawiarni, skoczni dla rowerów, nawet nie ma gdzie pójÊc na lody, gofra czy lemoniad´? Bo gdzie? do Lidla?
Nawet doroÊli z dzieçmi chodziç mogà sobie ul.
Jana Paw∏a II w t´ i z powrotem, bo to jedyna ulica
o równej nawierzchni, gdzie mo˝na spokojnie iÊç
z wózkiem i z dzieckiem, nie wpadajac w jakieÊ dziury,
ale nie ma gdzie usiàÊç, wypiç kawy, puÊciç dziecko
˝eby si´ pobawi∏o na jakiejÊ hustawce, nie ma co zjeÊç
w niedziel´, ani gdzie zjeÊç bo te jakieÊ niby restauracje
sà w kàtach poukrywane, ponure i ciemne, bez ogródków, jedynie pizzernia Pepe ma jakieÊ stoliki na dworze.
Ludzie zróbcie coÊ!
Przy Jana Paw∏à w okolicy Jutrzenki sà du˝e wolne
powierzchnie, niech ktoÊ tam zrobi jakàÊ kawiarenk´
z ogórkiem i placykiem zabaw, jakieÊ ∏awki, gdzie mo˝na wypiç kol´ i zjeÊç tanio naleÊniki lub pierogi, albo
kawa∏ek goracego mi´sa z grila, jakiÊ sklepik gdzie
mo˝na kupiç dziecku balona, wat´ cukrowà albo lizaka.
Albo jakiÊ lokal gdzie mo˝na by wieczorem pójÊç ze
swoim facetem i potaƒczyç przy spokojnej muzyce
i najlepiej pod go∏ym letnim niebem. Spotkaç si´ z ludêmi, pogadaç, pos∏ychaç czegoÊ fajnego, jakàÊ ksià˝k´
mo˝e wziàç do r´ki. Tyle tu fajnych ludzi mieszka ale
czy spotykamy si´, czy rozmawiamy, czy si´ znamy?
A Szanowna M∏odzie˝ to podobno ma jakàÊ rad´?

Mo˝e rada by si´ zebra∏a i umówi∏a ˝eby tak zwo∏aç
pospolite ruszenie mlodzie˝owe i posprzàtaç na przyk∏ad to bardzo ∏adne miejsce nad kana∏kiem, gdzie teraz walajà si´ Êmieci i butelki i poprosiç o finanse doros∏ych i o zrobienie tam przyzwoitych ∏awek, czy sto∏ów gdzie mo˝na byç sobie posiedzieç i pogadaç, pograç w coÊ, a mo˝e gdzieÊ np pod linià energetycznà
da∏o by si´ wychaczyç jakiÊ teren na otwarte boisko
czy placyk do jazdy na rowerach?
A do szanownych Doros∏ych mam taki apel!
Nie bójmy si´ naszej m∏odzie˝y, pomó˝my im normalnie si´ bawiç, zróbmy im jakieÊ miejsce w tej naszej sàsiedzkiej rzeczywistoÊci, zaanga˝ujmy si´, w koƒcu to Nasze Dzieci – nawet te rozbuchane troch´ za bardzo. Trzeba im daç przyk∏ad dobrej inicjatywy i màdrej zabawy.
Pozdrawiam serdecznie wszystkie pokolenia!
Barbara C.
***
Na Pana r´ce chcia∏abym zaprotestowaç przeciw
wypowiedziom p. Igora Pogorzelskiego, który od d∏u˝szego czasu uzurpuje sobie prawo do krytycznych wypowiedzi w imieniu mieszkaƒców Starej Mi∏osnej.
Mieszkam tu od 18 lat i wiem od sàsiadów i znajomych ˝e z wielkim zainteresowaniem i aplauzem obserwowano budow´ hali sportowej. Najwa˝niejszy odcinek ulicy Pogodnej do gimnazjum z wygodnymi
chodnikami i parkingami wybudowano. Bez problemu
b´dzie mo˝na korzystaç z hali sportowej, a wiadomo
˝e sport to zdrowie. Z osiedla „Sosnowa” jest wygodny wyjazd na ul. Jeêdzieckà. Je˝eli mieszkaƒcy Pogodnej sà tak zaniepokojeni dalszà jej budowà i chcà przyspieszyç t´ inwestycj´ powinni si´ zorganizowaç i wystàpiç o dofinansowanie budowy do w∏adz miasta,
a cz´Êç kosztów pokryç w swoim zakresie. Wiele ulic
w osiedlu by∏o tak budowanych.
Wspaniale, ˝e ruszy∏a budowa szko∏y. Mam wnuki,
które lekcje w podstawówce koƒczy∏y o 18-ej. Czy ma
byç tak dalej w gimnazjum, bo postawiono zarzut ˝e
nie jest wykorzystane w godzinach popo∏udniowych?
JesteÊmy bardzo zadowoleni z zakoƒczenia budowy
ul. Fabrycznej, Diamentowej, Jeêdzieckiej, ronda
przy Lidlu. Dzieci bez ˝adnych problemów chodzà
do szko∏y i gimnazjum (a co wygodniejsze doje˝d˝ajà
autobusem). W obecnym kryzysie wszyscy powinni
mobilizowaç si´ do pomocy (nawet finansowej) a nie
tylko narzekaç.

Uwa˝am, ˝e listy takie jakie redaguje p. Pogorzelski
nie powinny byç brane pod uwag´ ani drukowane
w WiadomoÊciach Sàsiedzkich, bo tylko wywo∏ujà niepotrzebne konflikty i animozje wÊród mieszkaƒców.
Krystyna B∏ocka

Bardzo dzi´kujemy za powy˝szy list. Tym bardziej,
˝e ˝yjemy w czasach, w których ∏atwo o krytyk´, du˝o
trudniej o g∏os poparcia. Chcia∏bym jednak podkreÊliç,
˝e naczelnà zasadà WiadomoÊci Sàsiedzkich jest publikowanie wszelkich g∏osów czy relacji mieszkaƒców
Weso∏ej. Czasem, jeÊli si´ z nimi nie zgadzamy, uzupe∏niamy je komentarzami czy wyjaÊnieniami. Jednak
staramy si´ szanowaç odmiennoÊç poglàdów, szczególnie jeÊli sà wyra˝ane kulturalnie bez personalnych
ataków i fa∏szywych oskar˝eƒ.
Stàd od razu zastrzeg´, ˝e nie planujemy wprowdzaç
jakiejkolwiek cenzury, a wr´cz odwrotnie, serdecznie zapraszam do jak najcz´strzego pisania do naszej gazety.
Tak˝e tekstów krytycznych, bo uwa˝am ˝e racjonalna
krytyka jest ka˝dej w∏adzy potrzebna (w koƒcu jestem
te˝ radnym, czyli poniekàd przedstawicielem lokalnej
w∏adzy), aby sprowadzaç jà na ziemi´ i pomagaç w podejmowaniu màdrych decyzji.
Marcin J´drzejewski
***
Drogie WiadomoÊci,
pomó˝cie uratowaç drzewo! Przy budowanej hali
sportowej od strony ronda Pogodna roÊnie stary pi´kny dàb. Drzewo zosta∏o podkopane. Prawdopodobnie
cz´Êç korzeni uci´to. Teraz na wpó∏ wisi w powietrzu.
JeÊli nadal b´dzie tak zdewastowane, wkrótce umrze.
Obok tego naprawd´ wspania∏ego d´bu ros∏y dwa
m∏odsze, jeden z nich przeÊliczny, du˝y dàb. Te drzewa zosta∏y wyci´te, po to ˝eby zrobiç miejsce na parking czy drog´. Nie wiem kto i jakim prawem wycià∏
tak wspania∏e drzewa, choç mo˝na by∏o je z pewnoÊcià zachowaç. Kto pozwoli∏ na dewastacj´ ogromnego starego chronionego d´bu?
Prosz´ Was – ustalcie to. Ale przede wszystkim
– ratujmy rosnàcy nadal dàb – g∏ównà ozdob´ po∏udniowej strony hali sportowej.
Pozdrawiam
Anna B.

Powsta∏o nowe stowarzyszenie
23 wrzeÊnia ub. roku zawiàza∏ si´ komitet
za∏o˝ycielski nowego Stowarzyszenia Mieszkaƒców „Tu Weso∏a”. Po przebrni´ciu przez
procedur´ rejestrowà w dniu 23 kwietnia
2010 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, 13 Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego postanowi∏ wpisaç
do Krajowego Rejestru Sàdowego Stowarzyszenie Mieszkaƒców „Tu Weso∏a” pod numerem KRS: 0000354681.
W sk∏ad zarzàdu weszli: Ewa Aleksandra Sulikowska-Walczak – skarbnik, Albert Leszek
Kmieciƒski – prezes, Anna Maria Pasznik – sekretarz, Krzysztof Franciszek Ojdana – I wiceprezes, Olga Stachwiuk – wiceprezes.
Mimo ˝e dopiero rozpoczynamy dzia∏alnoÊç,
pomys∏ów nam nie brakuje.

Mamy nadziej´, ˝e nasze projekty i inicjatywy
spodobajà si´ mieszkaƒcom dzielnicy i zach´cà
do w∏àczenia si´ we wspólne dzia∏ania.
Pragniemy tak˝e nawiàzaç wspó∏prac´ z lokalnymi w∏adzami i funkcjonujàcymi na terenie
Weso∏ej organizacjami spo∏ecznymi, by w ten
sposób wspomagaç rozwój dzielnicy i wp∏ywaç
na kszta∏towanie postaw wykraczajàcych poza „w∏asny ogródek”.
Nasze Stowarzyszenie b´dzie posiada∏o swojà stron´ internetowà www.tuwesola.pl, gdzie
b´dà zamieszczane wszystkie aktualne informacje, a tak˝e adres meilowy.
Stowarzyszenie ma swojà siedzib´ na osiedlu
Stara Mi∏osna, Warszawa-Weso∏a.
Albert Kmieciƒski prezes
Krzysztof Ojdana I wiceprezes
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Zamki, klasztory, Puszcza Jod∏owa i ... bizony
mi widokami na go∏oborza. Nast´pnie pozwoliliÊmy sobie na odrobin´ luksusu i na Âwi´ty Krzy˝
wjechaliÊmy tramwajem konnym. Dzi´ki temu
mieliÊmy wi´cej czasu na zwiedzanie pobenedyktyƒskiego klasztoru (obecnie jest to klasztor zgromadzenia misjonarzy – ojców Oblatów). W klasztorze tym sà relikwie Krzy˝a Âwi´tego, niewielkie
ale ciekawe muzeum misyjne, zaÊ w podziemiach
jest krypta ze zmumifikowanym cia∏em wielkiego
wodza – ksi´cia Jeremiego WiÊniowieckiego.
Po sutym obiedzie ruszyliÊmy do Wàchocka.
Naszym celem nie by∏o bynajmniej poszukiwanie

Tak w najwi´kszym skrócie mo˝na by streÊciç program kolejnej wyprawy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie. Choç
do Warszawy dociera∏a w∏a-

Ênie fala powodziowa, Góry Âwi´tokrzyskie
w weekend 21–23 maja powita∏y nas przepi´knà
pogodà. Swojà wypraw´ rozpocz´liÊmy od w´drówki przez pasmo ∏ysogórskie. Najpierw podejÊcie malowniczym szlakiem na ¸ysic´, z pi´kny-
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mieszczàca dawniej skarbiec koronny. Pod Ch´cinami król W∏adys∏aw
¸okietek koncentrowa∏ swoje wojska
przed wojnà z krzy˝akami zakoƒczonà bitwà pod P∏owcami. Malowniczo
po∏o˝ony na wysokim wzgórzu zamek przez 300 lat pozostawa∏ niezdo-

inspiracji dowcipów, lecz przeÊliczne
opactwo cystersów, a w nim tablice upami´tniajàce liczne dzia∏ajàce w okolicy
ugrupowania partyzanckie. OddaliÊmy
tak˝e ho∏d pochowanemu tam chyba najs∏ynniejszemu polskiemu partyzantowi,
dowódcy stacjonujàcych na uroczysku
Wykus zgrupowaƒ partyzanckich majorowi Janowi Piwnikowi ps. Ponury. Nast´pnie z przewodnikiem
wyruszyliÊmy w∏aÊnie na
Wykus, w miejsca gdzie
przed laty obozowa∏y
i toczy∏y swoje boje te liczàce ok. 400 partyzantów ugrupowania Armii
Krajowej.
Drugi dzieƒ wyjazdu
rozpocz´liÊmy od zamku
w Ch´cinach. To dawna
rezydencja królewska,

byty, a˝ do czasu potopu szwedzkiego,
podczas którego zosta∏ zrujnowany i nigdy nie odzyska∏ ju˝
swojej ÊwietnoÊci.
Nast´pnie zwiedziliÊmy muzeum budownictwa ludowego
(potocznie nazywanego skansenem)
w Tokarni, gdzie oglàdaliÊmy m.in. wyrzeêbionà z drewna makiet´ bitwy pod Rac∏awicami. Kolejnym
punktem programu by∏o muzeum zegarów w J´drzejowie i ma∏e, ale urocze miasteczko Szyd∏ów.
Nosi ono nazw´ „polskiego Carcassonne”, choç
mo˝e nieco na wyrost. W porównaniu do swojego francuskiego odpowiednika, ma zachowany
w wi´kszoÊci uk∏ad murów obronnych, niestety
wewnàtrz zabudowa w sporej cz´Êci utraci∏a swój
pierwotny, Êredniowieczny charakter na rzecz
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bardziej wspó∏czesnych, tràcàcych nutkà socjalizmu budowli. Ale i tak robi wra˝enie...
No i na koniec pa∏ac w Kurozw´kach. Odzyskany przed laty przez dawnych w∏aÊcicieli niema∏ym
nak∏adem si∏ i Êrodków ju˝ prawie w pe∏ni odzyska∏
swojà ÊwietnoÊç. MieÊci hotel (bynajmniej ca∏kiem niedrogi jak na oferowany standard), restauracj´, a opodal jest udost´pniona do zwiedzania
hodowla prawdziwych amerykaƒskich bizonów!
W pa∏acowej restauracji mo˝na skosztowaç potraw z bizona, my próbowaliÊmy pierogów.
W smaku tak pomi´dzy dziczyznà a wo∏owinà, naprawd´ niez∏e... Serdecznie polecam, tak jak ca∏à
malowniczà i atrakcyjnà kielecczyzn´
Katarzyna Szaszkiewicz

A to Polska w∏aÊnie…
czyli VIII Festiwal Nauki w Gimnazjum 119
Tegoroczny fina∏ naszego najwi´kszego i najstarszego projektu edukacyjnego odby∏ si´ 1-go czerwca. Tradycyjnie by∏ to dzieƒ bez ksià˝ek, zeszytów,
dzwonków… za to pe∏en wyzwaƒ dla kreatywnych,
odpowiedzialnych, odwa˝nych... DziÊ z satysfakcjà
mo˝emy powiedzieç – tacy w∏aÊnie sà nauczyciele
i uczniowie G119.
Na dzisiejszy sukces pracowaliÊmy kilka miesi´cy.
Pomys∏ tegorocznego festiwalu zrodzi∏ si´ podczas
ubieg∏orocznego fina∏u, a scenariusz stworzyliÊmy
póênà jesienià. Kolejne miesiàce to trudna, koncepcyjna praca ka˝dej z klas prowadzàca do jak najlepszego wywiàzania si´ z powierzonych zadaƒ. Czy by∏o ∏atwo? Oj, moglibyÊmy opowiedzieç niejednà dramatycznà histori´ z czasów przygotowaƒ, dziÊ jednak
skoncentrujmy si´ na efektach wspólnego dzia∏ania.
Festiwal – otwarty uroczyÊcie przez Panià Dyrektor
Ew´ Tucholskà i Pana Burmistrza Mariana Mahora
– rozpoczà∏ si´ od przedstawienia inauguracyjnego.
Uczniowski wyst´p okaza∏ si´ wzruszajàcym, nastrojowym, pi´knym i màdrym spektaklem prowokujàcym do refleksji nad miejscem ojczyzny w hierarchii wartoÊci wspó∏czesnego Polaka. M∏odzi artyÊci si´gn´li do polskiej klasyki literackiej pokazujàc, ˝e
dylematy, podobne do tych
wspó∏czesnych, towarzyszy∏y nam od pokoleƒ. S∏owa
bohaterów z dzie∏ A. Mickiewicza, E. Orzeszkowej, St.
Wyspiaƒskiego i chwytajàce
za serce patriotyczne songi
z czasów narodzin wolnej
Polski zabrzmia∏y z niezwyk∏à si∏à i Êwie˝oÊcià. Wzruszona publicznoÊç goràcymi brawami wielokrotnie nagradza∏a m∏odych aktorów,
wokalistów i pianistów.
Temat przewodni VIII edycji Festiwalu okaza∏ si´ nieprzebranà kopalnià pomys∏ów dla autorów prezentacji
poszczególnych polskich krain, których gospodarzami byli trzecioklasiÊci i poznajàcy dopiero specyfik´ Festiwalu – ich m∏odsi koledzy z klas I.
I tak m∏odzie˝ wraz z wychowawcami zaprosi∏a
nas do Ma∏opolski, na Pomorze i Kaszuby, Podla-

sie, Mazowsze, Warmi´ i Mazury,
Kujawy i wreszcie w góry i na
Dolny Âlàsk. Krajobrazy, architektura, religia, stroje, muzyka,
taniec, gwara, ró˝norodnoÊç j´zykowa i narodowa, sztuka, kulinaria, ale te˝ wybitni Polacy wywodzàcy si´ z danego zakàtka
kraju i wa˝ne wydarzenia majàce
tam miejsce to tylko niektóre
aspekty uwzgl´dniane przez twórców stanowisk. M∏odzie˝ si´gn´∏a po zró˝nicowane sposoby
przedstawiania zdobytej wiedzy.
Obok profesjonalnie przygotowanych nowoczesnych prezentacji
multimedialnych obejrzeliÊmy
m.in. wyst´py tancerzy, wystawki
ludowych wycinanek, makiety
obiektów architektonicznych,
ekspozycje oryginalnych zabytkowych przedmiotów
u˝ytkowych i artystycznych. Ka˝dy zespó∏ bez wyjàtku serwowa∏ regionalne,
cz´sto zupe∏nie zapomniane, pyszne potrawy.
W tym miejscu serdecznie
dzi´kujemy
dziadkom i rodzicom naszych uczniów, którzy nie
tylko udost´pnili nam
– cz´sto bezcenne – pamiàtki rodzinne, zdradzili
sekretne przepisy na regionalne przysmaki, ale
te˝ poÊwi´cili czas, by
s∏u˝yç radà i pomocà
podczas uczniowskich
dzia∏aƒ nad stworzeniem
licznych elementów naszych prezentacji. Paƒstwa pomoc i wsparcie sà
nieocenione.
Podczas
oglàdania
ekspozycji, jak prawdziwi
turyÊci natrafialiÊmy na mi∏e niespodzianki. Czeka∏
na nas ch´tny do fotografowania si´ zakopiaƒski
niedêwiedê, pusty pla˝owy le˝ak czy Smok Wawelski udzielajàcy goÊciny chemikom z naszego ko∏a
naukowego. M∏odzi fizycy uruchomili w∏asnor´cznie

skonstruowanà wyrzutni´ zwanà grulownicà i mimo
deszczowej pogody okazali si´ atrakcyjnà propozycjà dla zwolenników konkurencji sprawnoÊciowych.
Wolontariusze za przys∏owiowà z∏otówk´ serwowali
wod´ mineralnà z ró˝nych regionów Polski, zbierajàc fundusze dla potrzebujàcych – tym razem byli to
powodzianie.
Od kilku lat podczas Festiwalu m∏odzie˝ uczestniczy
w przygotowanych konkursach. Zadanie zorganizowania konkursów wiedzy o Polsce spocz´∏o na uczniach
klas II. Dzi´ki ich staraniom
reprezentacje wszystkich klas
stan´∏y w szranki wykazujàc
si´ wiedzà z zakresu polskiej
architektury historii, kultury
oraz znajomoÊcià dokonaƒ
polskich matematyków, informatyków, lekarzy, biotechnologów i sportowców.
Uczniowie ka˝dej z klas II zadbali o upowszechnienie
sprawdzanej wiedzy przygotowujàc nietuzinkowe, efektowne dekoracje i zapewnili dobrà organizacj´ konkurencji, którà prowadzili. Z powodzeniem zmierzyli
si´ z typowymi trudnoÊciami popularyzacji nauki
dbajàc o to, by jak najciekawiej zadaç pytanie, sprawiedliwie oceniç odpowiedzi, sprawnie prowadziç
konkursowà dokumentacj´.
Podobnie, jak w roku ubieg∏ym, wspólnie z nami
bawi∏a si´ reprezentacja SP nr 171 – tym razem nasi goÊcie z Weso∏ej –Centrum do∏o˝yli swojà cegie∏k´ organizujàc quiz wiedzy o Weso∏ej. Ten konkurs sta∏ si´ jednym z elementów ogólnoszkolnej
klasyfikacji.
VIII Fina∏ ukoronowany zosta∏ wyst´pem szkolnego chóru i mini recitalem piosenki polskiej oraz
wr´czeniem nagród i wyró˝nieƒ.
Kolejny Festiwal przeszed∏ do historii naszej
szko∏y. Dzisiejszy dzieƒ skoƒczyliÊmy z poczuciem
ogromnego zm´czenia, ale te˝ satysfakcji, bo zrealizowany przez nas projekt sta∏ si´ dla wielu naszych
uczniów pretekstem do dzia∏aƒ, których nigdy by nie
podj´li siedzàc w szkolnej ∏awce, mo˝liwoÊcià przezwyci´˝enia nieÊmia∏oÊci, pokazania umiej´tnoÊci,
którymi nie wykazujà si´ na co dzieƒ, sprawdzenia
si´ w pracy zespo∏owej.
Cieszymy si´, ˝e w naszej szkole w Dniu Dziecka
uczniowie otrzymali informacj´; „Potraficie wiele zrobiç, jesteÊcie w tym dobrzy, Wy… „to Polska w∏aÊnie”.
Organizatorzy
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Z kart historii przedszkola nr 261 „Pod D´bami”
Przedszkole „Pod D´bami” w Weso∏ej powsta∏o w 1949 roku, a jego pierwszà kierowniczkà by∏a pani Krystyna Kowalczyk. Przedszkole nie od poczàtku mieÊci∏o si´
w przytulmym budynku, który zajmuje
teraz. Wówczas by∏ to drewniany barak nie spe∏niajàcy podstawowych
warunków bezpieczeƒstwa i higieny.
Jak wspomina∏a jedna z by∏ych kierowniczek przedszkola: „Barak przeznaczony na placówk´ przedszkolnà
mia∏ jednà bardzo du˝à sal´, którà
po pewnym czasie przegrodzono murowanà Êcianà. Pod∏ogi by∏y nieestetyczne i przegni∏e. Kuchnia o powierzchni 4 m2 mieÊci∏a sie na koƒcu
korytarza, w którym by∏a tak˝e szatnia
i umywalnia. Studnia na korbk´ znajdowa∏a si´ przed budynkiem. Zimà lustro wody obni˝a∏o si´, wi´c wod´
do gotowania i utrzymania czystoÊci przynoszono z sàsidnich posesji. Przy du˝ych opadach
wykorzystywano równie˝ Ênieg”.
Trudne by∏y tak˝e warunki sanitarno-higieniczne. Ówczesnym ∏azienkom daleko by∏o
do tych jakimi dysponuje przedszkole teraz.

Wed∏ug relacji ówczesnej kierowniczki:
„Przy wejÊciu do budynku by∏y dwie du˝e kabiny – deska do siedzenia z wyci´tym otworem

a pod nià wiadro. Do u˝ytku by∏y tak˝e trzy nocniki. Wszystko to dyskretnie umieszczono
za kretonowà kotarà”.
Przedszkole ogrzewano piecykiem. Niestety, przy nieszczelnych oknach i du˝ych szparach zimno w czasie mrozów okazywa∏o si´

Bronimy wiat
W ostatnià sobot´ kwietnia, na stacji kolejowej PKP Mi´dzylesie odby∏o si´ spotkanie
mieszkaƒców, mi∏oÊników oraz wszystkich którym zale˝y na ocaleniu w niezmienionej formie,
historycznych stacji po∏o˝onych wzd∏u˝ linii kolejowej Warszawa – Otwock. Pikieta ta by∏a wynikiem planów Polskich Linii Kolejowych dotyczàcych modernizacji tej˝e linii.
KtoÊ zada pytanie „dlaczego sà to stacje historyczne”? Otó˝ linia kolejowa Warszawa–Otwock jest tylko niewielkim fragmentem
wi´kszej ca∏oÊci jakà by∏ jeden z pierwszych
pod zaborem carskim, szlaków kolejowych biegnàcy z M∏awy przez Warszaw´, D´blin, Lublin
i Che∏m do Kowla. Inauguracja przewozów mi´dzy tymi miastami mia∏a miejsce ponad 140 lat
temu, bo ju˝ w 1877 roku. Nie mniej wa˝nà datà by∏ 15 grudnia 1936 roku. Wtedy to
do Otwocka dotar∏ z Warszawy, pierwszy pociàg
elektryczny. By∏ to pierwszy pociàg elektryczny
jaki w ruchu planowym kursowa∏ na ówczesnych ziemiach polskich. W∏aÊnie w zwiàzku
z elektryfikacjà linii wybudowano wtedy nowe,
na wskroÊ nowoczesne przystanki wraz z wiatami nad peronami. Te bardzo funkcjonalne budowle powsta∏y modnym wówczas stylu moder-

nistycznym. Mimo up∏ywu ponad 70-ciu lat
od ich budowy, dwukrotnego przejÊcia frontu
dzia∏aƒ wojennych oraz zaniedbaƒ ze strony
w∏aÊciciela, wiaty w dalszym ciàgu doskonale
spe∏niajà swojà rol´. Nierozerwalnie ju˝ wpisa∏y
si´ w pejza˝ podmiejskiej infrastruktury, na równi ze s∏ynnymi ju˝ „Êwidermajerami”.
My, jako mieszkaƒcy gminy Weso∏a chcàcy
korzystaç z us∏ug PKP, zostaliÊmy zmuszeni kilka lat temu do korzystania ze szpetnych, niefunkcjonalnych i obskurnych przystanków na linii kolejowej Warszawa – Miƒsk Mazowiecki.
Czy to przykre doÊwiadczenie musi spotkaç
tak˝e naszych sàsiadów zza miedzy? Czy
Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
w imi´ êle poj´tej noNaczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
woczesnoÊci mamy
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
godziç si´ zaprzePorcelana • Zestawy do grilla, wina
paszczenie dorobku
Doskonałe na prezenty !!!
naszych dziadków
i ojców?
Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
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bardzo dotkliwe. Temperatura spada∏a czasem
do 4 stopni Celsjusza.
Oprócz ci´zkich warunków lokalowych placówka przedszkolna dysponowa∏a skromnym wyposa˝eniem w sprz´t i pomoce dydaktyczne. Jedynà wartoÊciowà
rzeczà by∏o zabytkowe pianino, dzi´ki
któremu nasze przedszkole od poczàtku by∏o weso∏e i rozÊpiewane.
Mija∏y lata i dzi´ki staraniom jednej
z kierowniczek – pani Henryki Witek
– przy baraku postawiono budynek,
do którego przeniesiono kuchni´,
urzàdzono pomieszczenie do zmywania naczyç i obieralnie warzyw.
Tak by∏o do grudnia 1963 roku,
kiedy to przedszkole przeniesiono do
przedwojennej willi otoczonej pi´knym ogrodem, w którym znajduje
si´ do dziÊ”.
Na zdj´ciu powy˝ej pierwszy rocznik przedszkola (1950). W górnym rz´dzie druga z lewej
stoi pani Henryka Witek z córkà.
El˝bieta Kasprzyk
Jako organizator pikiety na stacji w Mi´dzylesiu, zbiera∏em podpisy
pod apelem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie do rejestru zabytków modernistycznych wiat peronowych wraz z poczekal-

niami oraz kasami biletowymi na linii kolejowej
Warszawa – Otwock. Podpisów tych, w czasie
stosunkowo krótkiej, bo ledwie godzinnej akcji
uda∏o si´ zebraç ponad 120. Dla wszystkich,
którzy z ró˝nych przyczyn nie mogli byç na
stacji w Mi´dzylesiu w sobot´ 24 kwietnia,
stworzy∏em internetowà wersj´ listy. Na liÊcie
tej mamy ju˝ podpisy ponad 100-u osób z niemal˝e ca∏ego Êwiata! Wszystkich którzy identyfikujà si´ z naszà akcjà zapraszam do kontaktu ze mnà romeks@go2.pl
Roman Solnicki
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Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12 im. Emanuela Bu∏haka

Nasze wyniki, nasze sukcesy
Mija kolejny rok
nauki, kolejny sprawdzian dla uczniów
szkó∏ podstawowych. By∏ stres, niepokój i obawy a otrzymaliÊmy:

• Nasze miasto – uczniowie wszystkich
klas 6 w Warszawie 29,06,
• Uczniowie wszystkich klas 6 w Polsce
24,56.
Ocena umiej´tnoÊci:

33,96 punktów
(na 40 pkt. mo˝liwych do uzyskania).

Tekst sponsorowany

Taki wynik osiàgn´li uczniowie klas 6
Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej im.
Emanuela Bu∏haka. Tegoroczny wynik
naszej szko∏y znajduje si´ (jak zawsze)
w najwy˝szym dla szkó∏ przedziale
(w tym roku obejmuje on szko∏y, które
uzyska∏y wyniki od 30,0 do 37,7 pkt).
Tak wysokie wyniki osiàgn´∏o tylko 4,2% szkól w ca∏ej Polsce!
Wyniki Êrednie:
• Nasza dzielnica – uczniowie
wszystkich szkó∏ podstawowych
w Weso∏ej 30,19 (3 miejsce wÊród
dzielnic Warszawy, po Ursynowie
i ˚oliborzu),

nauczycieli i rodziców, zgoda na wypracowany program wychowawczy, wiele
dzia∏aƒ pozalekcyjnych sprzyjajàcych
wszechstronnemu rozwojowi uczniów
i najwa˝niejsze – budowanie dobrych
relacji mi´dzy uczniem i nauczycielem.

Êrednia
Êrednia
naszej szko∏y w Weso∏ej
czytanie

8,83

8,19

7,36

pisanie

8,46

7,64

5,32

rozumowanie

7,08

6,29

5,23

wykorzystywanie wiedzy w praktyce

6,29

5,22

4,27

korzystanie z informacji

3,29

2,84

2,37

Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele
cieszà si´ z takich osiàgni´ç, ale nale˝y
pami´taç, ˝e jakoÊç szko∏y to nie tylko
matematyczne statystyki i miejsce
w rankingach, to przede wszystkim misja szko∏y realizowana wspólnie przez

Zestawienia wyników i statystyki,
na podstawie wyników OKE w Warszawie i CKE opracowa∏a – Anna
Dziama.

DRZWI POL-SKONE

wielkie
obni˝ki

-10%

tel. 22 40 30 765
Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400
• Medycyna estetyczna:

•

•

-20%

•
•
•

-50%

Monika J´drzejewska
Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa

05-077 Warszawa-Weso∏a,
ul. Trakt Brzeski 75
tel. 22 773 21 55, fax 22 773 30 41
pn.–pt. 900–1900 sob. 900–1500

POD¸OGI

Êrednia
w kraju

•
•
•

Botox, kwas hialuronowy, mezoterapia, peelingi
medyczne, depilacja laserowa VPL
Specjalistyczne gabinety lekarskie:
ginekologia, dermatologia, pediatria, interna, chirurgia,
medycyna pracy, szeroki zakres badaƒ USG
Kosmetyka twarzy i cia∏a
Makija˝ permanentny
Przed∏u˝anie rz´s Nouveau Lashes
Odm∏adzanie metodà radiofrekwencji RF
Lipoliza kawitacyjna Proslim Ultra
Piel´gnacja d∏oni i stóp-nowa oferta
Gabinet masa˝u

www.medikocentrum.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
dwupoziomowe, budynek z 99 rr. po remoncie klatek
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 kanadyjpodpiwniczony,
kanadyj
skiej
skiej, elewacja po remoncie,
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
Maraton Charytatywny

„Dla Powodzian”

St Miłosna,
St.
Miłosna ul.
ul Jeêdziecka,
Jeêdziecka 38 m2, 2 pokoje
pokoje, bardzo
widne, słoneczne mieszkanie usytuowane w Osiedlu
widne
Pod Sosnami.
Sosnami Do zamieszkania
zamieszkania. W cenie komórka
lokatorska.
lokatorska

St. Miłosna,
St
Miłosna ul.
ul GoÊciniec
GoÊciniec, 107 m2, 4 pokoje, dwu
dwupoziomowe
poziomowe, ciche
ciche, słoneczne,
słoneczne mieszkanie w Osiedlu
Akacjowa, do mieszkania przynale˝à dwa miejsca
Akacjowa
postojowe oraz komórka
komórka. Godne polecenia.
polecenia

Cena: 315 000 zł
Cena

Cena: 745 000 zł
Cena

tel. 509 483 081

tel. 509 483 081

19 czerwca o godz. 13.00
Zapraszamy do aktywnego udzia∏u!
Zbieramy poÊciel, r´czniki, ko∏dry,
poduszki, pampersy.
Szczegó∏owe informacje w recepcji klubu.

Stara Mi∏osna

fitnessart.pl

ul. Trakt Brzeski 60/60a

Tel. (22) 773-14-33

Sulejówek, 288/1388 m2. Bardzo funkcjonalnie zaza
projektowany dom
dom, wykonany przy u˝yciu najnowszej
technologii, tani w utrzymaniu
technologii
utrzymaniu. Ogrzewany pompà
ciepła.
ciepła

Cena: 1 600 000 zł
Cena

tel. 509 483 081

Wiàzowna, 165/750 m2. Dom w zabudowie bliêniaczej
usytuowany w otulinie Mazowieckiego Parku KrajoKrajo
brazowego Stan deweloperski
brazowego.
deweloperski. NieruchomoÊç mo˝e
byç obj´ta programem dofinansowania kredytem
„Rodzina na swoim”.
swoim”

Cena: 590 000 zł
Cena

tel. 519 122 865
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• firma istnieje od 1990 r.
• eksportacja zmar∏ych z domu
i szpitala do ch∏odni przez ca∏à
dob´ z ca∏ego kraju
• kremacje i ekshumacje
• trumny, tabliczki i krzy˝e nagrobne
• sala do po˝egnaƒ – bezp∏atna

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

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

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12
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• 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
• 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
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Kleszcze – êród∏o chorób psów
Kleszcze sà przyczynà powa˝nych zaburzeƒ zdrowia psów. Wynika to zarówno z faktu
samego paso˝ytowania
kleszcza na psie jak
i z przeniesienia przez
niego chorób. Do najcz´Êciej wyst´pujàcych chorób nale˝à:
1. babeszjoza zwana te˝ piroplazmozà,
2. erlichioza,
3. borelioza.
Najcz´Êciej spotykanym problemem
sà zachorowania psów na babeszjoz´.
Schorzenie to wywo∏uje pierwotniak bytujàcy w erytrocytach. Na Êwiecie jest
wiele gatunków babeszji, natomiast
w Polsce choroba ta wywo∏ywana jest
g∏ównie przez Babusia canis. Wyst´powanie tego paso˝yta jest ÊciÊle zwiàzane
z wyst´powaniem na danym terenie
kleszczy m.in. z gatunków: Ixodes ricinus
lub Dermacentor reticulatus. Do zaka˝enia dochodzi podczas zasysania krwi
przez kleszcze, które poprzez skór´ wraz
ze swojà wydzielinà z gruczo∏ów Êlinowych wprowadzajà pierwotniaka. Istnie-

je te˝ mo˝liwoÊç zaka˝enia jednego psa
od drugiego, ale tylko drogà transfuzji
krwi, gdy zwierz´ od którego pobrano
krew by∏o nosicielem choroby. Psy
na drodze innych bezpoÊrednich kontaktów, np. zabawy, nie mogà zakaziç si´ od
siebie. Na szcz´Êcie babeszjoza nie stanowi zagro˝enia dla cz∏owieka. W Europie choroba ta nie dotyczy kotów.
Okres inkubacji choroby wynosi
od kilku dni do kilku tygodni. Objawy
kliniczne sà nast´pstwem nasilonego
rozpadu erytrocytów. Poczàtkowo pojawia si´ wysoka goràczka (do 42°C), nast´pnie do∏àcza si´ hemoglobinuria (dajàca czerwono-brunatne zabarwienie
moczu) i wysoka bilirubinemia (objawiajàca si´ ˝ó∏taczkà). Babeszjoza mo˝e
mieç postaç nadostrà, ostrà i przewlek∏à. W postaci ostrej i nadostrej mo˝liwe jest równie˝ wystàpienie kulawizn
i zaburzeƒ ruchu. Te postacie mogà prowadziç cz´sto do Êmierci zwierz´cia.
W postaci przewlek∏ej mo˝e wystàpiç
goràczka, brak ∏aknienia, ˝ó∏taczka, powi´kszenie wàtroby, Êledziony. Choroba
ta w d∏u˝szym okresie czasu mo˝e pro-
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LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

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

KSEROKOPIARKI

DRUKARKI
TONERY

SPRZEDA˚ • SERWIS

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

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

tel. 501 671 999,

602 58 96 58 dojazd bezp∏atny

wadziç do uszkodzenia wielu narzàdów
wewn´trznych oraz oÊrodkowego uk∏adu nerwowego. Wiadomo równie˝, ˝e
w przebiegu babeszjozy mo˝e dochodziç do tworzenia si´ w organizmie psa
przeciwcia∏ skierowanych na niszczenie
w∏asnych erytrocytów. Nasilenie objawów zale˝y od zjadliwoÊci pierwotniaka
a tak˝e od indywidualnej odpornoÊci
psa. W Unii Europejskiej dopuszczona jest do stosowania szczepionka przeciwko babeszjozie, niestety w Polsce tego preparatu nie ma w sprzeda˝y.
Na polskim rynku stosowane sà obecnie
dwa preparaty do leczenia babeszjozy:
Imizol i Carbesia firmy Schering-Plogh.
Uzupe∏nieniem podstawowej terapii
jest leczenie objawowe, m.in. podawanie p∏ynów wieloelektrolitowych, witamin, preparatów nasercowych, itp.
Najlepiej jednak nie dopuszczaç, aby
nasz pies mia∏ kleszcze i dlatego nale˝y
stosowaç preparaty ochronne w formie
spot-onów (np. Exspot) lub obro˝y
(np. Kiltix).
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz Weterynarii
Gabinet Weterynaryjny – ul. Rubinowa 14
Tel. 22 773 13 89

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
Najw
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„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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Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

KONSULTACJE ORTODONTYCZNE
czwartek 1 lipca od 15.00, zapisy telefonicznie

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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Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki

ZEGARMISTRZ

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

- PASKI; BRANSOLETY

Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0601 737 573 ul. Jeêdziecka

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

BIURO RACHUNKOWE

TA X I - W E S O ¸ A

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

tel. 022

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

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

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.

22 745-55-00

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

☛ MASA˚ LECZNICZY

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

☛ TERAPIA MANUALNA

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

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

☛ 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.
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Klinika Medi
MediDerm
Derm

PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE
OGRODÓW

Medycyna Estetyczna - Dermatologia

tel. kom. 691 260 269

dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

Nowoczesne metody odm∏adzania
Themage, Fraxel, Botoks,
tel. 022 611 84 11
Kwas hialuronowy, Lipoliza,
Liposukcja Body-Jet
www.mediderm.com.pl

15 lat doÊwiadczeƒ, najnowsze technologie, autoryzacje
i certyfikaty gwarantujàce najwy˝szà jakoÊç us∏ug

REWELACYJNE METODY LECZENIA
ZESPOŁU SUCHEGO OKA
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Zapraszamy tak˝e do

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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
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Licencja
nr 0000505

DETEKTYW

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

www.renoma2.com.pl

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

KARTY UPOMINKOWE

www.masazewesola.pl
tel. 0 609 450 200

marta.masaze@gmail.com

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

Gabinet Weterynaryjny Amicus

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

ul. Hebanowa 16, tel. 22 773 10 88, 606 482 555

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

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

DARMOWE CZIPOWANIE KOTÓW I PSÓW

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

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

§

www.remont-expert.pl
✔ profesjonalne adaptacje ∏azienek

granit, marmur, trawertyn, gres, drewno, stal nierdzewna
✔ izolacje tarasów i balkonów

tel.

602-372-102

Rolety materiałowe i zewn¢trzne ·
˚aluzje · siatki przeciw owadom · okna
pvc i dachowe · Âlusarka aluminiowa
NAJWY˚SZA JAKOÊå
Warszawa
Tel. 0 502 028 554

www.warszawskieokna.com.pl

PROTEZY • NAPRAWA
34
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PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42

s

ul. Łukowska 27

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Zatrudni´ do sprzeda˝y prywatnych emerytur i innych nowoczesnych produktów finansowych (bankowo-inwestycyjnych) oferowanych przez holenderskie korporacje finansowe. Jacek.Rembiszewski@polrentier.pl
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy
i nauczyciel biologii; tel: 22-773-2829; 508 528 249.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie
stopnie nauczania tel. 22-773-28-07.
◗ 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. 022-773-38-99.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy. Tel.
502 600 775, www.djalicja.waw.pl – Dom
Bankietowy.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara
Mi∏osna, tel. 500-322-255 – Jan Stachyra.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-9085-68, 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. 22 773-20-78, 509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max
i czas wolny. Tel. 513-144-668.
◗ 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. Telefon:
22-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 515-34-94-60.
◗ Zu˝yte opony do utylizacji nieodp∏atnie
przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt
Brzeski 19. Tel. 501-086-581.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów,
tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´
o kontakt tel. 507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 608-612979.
◗ Sprzedam meble: biblioteczk´ (orzech), rega∏ (olcha), stolik TV i stó∏ (110 x 70 cm).
Tel.: 501 072 917.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603313-938.
◗ 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.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy
i dla domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami, w wyznaczonym miejscu dj. alicja
– 502 600 775.

◗ 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.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.
yoyo.pl
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie
– tel. 691-257-038.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”.
Tel. 22 773-82-27 lub 516-262-825.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe,
OFE. Tel. 501 104 755.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie
(renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. Tel. 22 783-28-37;
kom. 606-752-724.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów
– tel. 22 773-49-64, 602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 504- 960-914.
◗ Komputery – sklep internetowy Telap. W ofercie notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna. Kontakt tel.
22 773 04 40, 504 251 007.

◗ 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. 603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie,
konkursy, 502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ Us∏ugi remontowo budowlane od A do Z.
Tanio szybko i solidnie. Wycena gratis.
Zni˝ki w hutowniach z materia∏ami budowlanymi. tel. 604 776 278.
◗ 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´. Telefon:
501 707 236.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ Rzeczoznawca Majatkowy Upr. zaw.
Nr. 3296 – wycena nieruchomoÊci, tel.
22 773 39 47, 22 845 22 80, 502 730 87,
503 183 082.
◗ 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.
◗ Opieka nad grobami – jeÊli brak Ci czasu
lub z innego powodu nie mo˝esz odwiedziç
grobu osoby bliskiej – ta oferta jest dla Ciebie, zadzwoƒ 513-330-676.
◗ Matka z córkà szukajà niewielkiego mieszkania do wynaj´cia z dobrym dojazdem do
szko∏y 173. Tel. kom: 515 738 064.
◗ Kupi´ u˝ywana siatk´ ogrodzeniowà. Tel.
22 773 57 23.
◗ Serdecznie zapraszam wszystkie „weso∏e”
Panie (oprócz zo∏z i cierpi´tnic) w ka˝dy
pierwszy piàtek miesiàca (najbli˝sze spotkania 2 lipca i 6 sierpnia) 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.
◗ Do wynaj´cia lokal na biuro, kancelari´ itp.
o pow. 40 m2. Idealna lokalizacja – Centrum Weso∏ej w pobli˝u banku i poczty.
Tel. 609-590-222.
◗ Sprzedam wózek g∏´boki w∏oski – inglesina
granatowy, wn´trze bia∏e – tanio tel.
698 884 349.
◗ Sprzedam huÊtawk´ pokojowa – Graco
– z melodyjkami i wirujàcymi zabawkami
dla ma∏ych dzieci pochodz. USA – tanio.
Tel. 698 884 349.
◗ Weso∏ek – sklep z art. dla dzieci zaprasza
na wyprzeda˝. Rozmiary 152,158,164
z rabatami do -50%. Weso∏a-Zielona Br. Alberta 2B (na ty∏ach poczty).
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia gara˝u w Starej
Mi∏osnej. Tel: 0-665065001.
◗ Ogrody – profesjonalne i kompleksowe
us∏ugi w zakresie projektowania, realizacji,
piel´gnacji oraz instalacji automatycznego
nawadniania. Tel. 504-167-731 www.greenpartner.pl
◗ Dj na urodziny, imieniny lub na innà imprez´,
konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie. Tel. 502 600 775, 22 773 35 61.
◗ 13 maja ok. godz. 15 w okolicach ulicy Pogodnej student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zgubi∏ Elektroniczna Legitymacj´ Studenckà. Dla znalazcy nagroda.
Kontakt 504630221.
◗ Kupi´ dom ok. 300 m2 parterowy z dzia∏kà
od 3–5 tys. m2, okolice Warszawy. Tel.
507-155-195.
◗ Us∏ugi remontowo-budowlane, wykoƒczenia wn´trz: glazura, zabudowy G-K, g∏adê,
malowanie itp. Tel. 508 863 579.
◗ Sprzedam spacerówk´ typu parasolka kolor granatowy z elementami w kolorze jasny ró˝owy. Tel: 513 272 328.
◗ Kompleksowy serwis motocykli i skuterów.
Wymiana oleju, opon, klocków, ∏aƒcuchów
nap´dowych oraz rozrzàdu i wiele innych.
Stara Mi∏osna. tel 785 923 540.
◗ Angielski, niemiecki-podstawówka, gimnazjum, liceum. Przygotowanie do testu gimnaz. i matury. Równie˝ w wakacje. Dojazd
do ucznia. Tel. 695 442 879.
◗ Kupi´ dzia∏k´ od 3-5tyÊ m2 z mo˝liwoÊcià
zabudowy i mediami okolice warszawy
tel. 507-155-195
◗ Sprzedam dom 270 m2 stan deweloperski
w Krzewinie k/Halinowa dzia∏ka 1000 m2,
cena 549 tyÊ.
◗ Ubrania, bielizna, kapcie, gry, zabawki i akcesoria dla dzieci do kupienia w sklepie
Weso∏ek. Weso∏a -Zielona Br. Alberta 2B
(na ty∏ach poczty). Zapraszamy!

◗ Wspólnota Mieszkaniowa „GoÊciniec”, zatrudni rencist´ lub emeryta do pracy
w charakterze konserwatora zieleni (koszenie trawników, ˝ywop∏otów – raz w tygodniu), tel: 510 179 630.
◗ Sprzedam u˝ywany wózek dzieci´cy X-LANDER XA (gondola+spacerówka), stan idealny, czerwony. W komplecie: folia przeciwdeszczowa, moskitiera, saszetka, pompka,
Êpiworek. Cena 800 z∏. Tel. 505 792 130.
◗ Sprzedam Audi A6 Quattro Kombi 2,5TDI
180 KM, 2000 r. automat, skóra, webasto,
niebieski metalik, serwisowany. Telefon:
602 249 472.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 11900 m2 z domem 30 m2
w Gminie Puszcza Mariaƒska k. ˚yrardowa,
media, kanalizacja, projekt rozbudowy domu, ogrodzenie, droga asfaltowa, tereny najwartoÊciowsze przyrodniczo mi´dzy ¸odzià
i Warszawà. 226 100 z∏. D. n. bezpoÊrednio,
tel. 22 773 22 68, 606 475 691.
◗ Piel´gniarka – bezboleÊnie–bezstresowo–
–profesjonalnie. Zabiegi piel´gniarskie
w Twoim domu. Tel. 604 214 213.
◗ Karmisz piersià? Pojawi∏y si´ problemy?
Zadzwoƒ! Doradca Laktacyjny pomo˝e.
Wypo˝yczalnia laktatorów, wizyty domowe. Tel. 604-214-213.
◗ Wesela, bankiety, bale szkolne, dyskoteki
prowadzi dj-wodzirej (nag∏oÊnienie, oÊwietlenie, prowadzenie). 502 600 775.
◗ M∏ody, pracowity, uczciwy poszukuje zatrudnienia w okolicach Weso∏a-Stara Mi∏osna. Najch´tniej jako kierowca osobisty,
kat. (ABCE), pracownik budowlany lub do
biura. Pisanie bezwzrokowe.
◗ Do wynaj´cia nowe mieszkanie 50 m2,
dwupokojowe na osiedlu „Pod sosnami”,
w Starej Mi∏osnej. Jest w pe∏ni umeblowane
z dost´pem do internetu i tel. 601-355-855.
◗ 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.
◗ Ubezpieczenia Multiagencja – wszystkie
typy w 15 Towarzystwach. Dojazd do
Klienta. Najlepsze OFE. Stara Mi∏osna
i okolice Tel. 0-663-332-554. sekretariat@
nasza-polisa.pl
◗ Makmed – profesjonalne us∏ugi piel´gniarskie w Twoim domu. Noworodki, dzieci oraz
osoby doros∏e – pe∏en zakres us∏ug. Wspó∏praca z Laboratorium Diagnostycznym.
Tel. 600 885548. www.twojapielegniarka.pl
◗ Francuski z dojazdem – absolwentka Sorbony, ˝ona by∏ego dyplomaty Ambasady
Francji w Wwie tel. 0 602 276 202.
◗ Sala w stylu dworkowym, do wynaj´cia
na kameralne imprezy. Zadzwoƒ: 0501 735 519.
◗ Szukasz fajnego miejsca na wieczór panieƒski lub kawalerski z zabiegami kosmetycznymi. Zadzwoƒ: 0-501 735 519.
◗ Wynajm´ sal´. tel 0-501-735-519.
◗ Angielski, niemiecki-podstawówka, gimnazjum, liceum. Przygotowanie do egz. gimnazjalnego i matury. Mo˝liwe spotkania
równie˝ w miesiàcach letnich. Dojazd
do ucznia. Tel. 695 442 879.
◗ Us∏ugi krawieckie, kaletnictwo, poprawki,
przeróbki, wyprzeda˝ garsonek. Tanio. ul.
Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna),
tel. 609-711-754.
◗ Przyjm´ reklam´ na tablic´ stalowà 3x2 m2
przy trasie na Terespol w miejscowoÊci Zakr´t za Starà Mi∏osnà. Cena do uzgodnienia, 509598441.
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◗ Sprzedam Dzia∏k´ rekreacyjno-budowlanà
w Woli Karczewskiej 801 m2. Przy∏àcze
elektryczne, s∏oneczna, sucha, ogrodzona z 2 stron, 7 min. do Âwidra. BezpoÊrednio tel509598441.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej. 1200 m2
media, tel 605 981 175 dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam ubranko do chrztu dla dziewczynki na 80 cm: p∏aszczyk, sukienka,
kapelusik, buciki. Cena 80 z∏. Kontakt:
666 327 035.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci od lat 5, we
wskazanym miejscu prowadzi dj-animator
(muzyka, konkursy) 502 600 775.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz
naprawy, fachowo i solidnie. Tel.:
509 358 336 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ 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.
◗ Oferujemy us∏ugi w zakresie: sprzàtanie
biur, sklepów, domów, mieszkaƒ, klatek
schodowych posesji, itp. Prace ogrodnicze: koszenie trawników, zak∏adanie ogrodów, piel´gnacja, itp. Tel: 512494313.
◗ Ogrody – piel´gnacja, koszenie, nawo˝enie, sadzenie, przycinanie, nawadnianie,
malowanie. Tel. 693022301,607973803.
◗ Przyjm´ reklam´ (baner, tablica, stojak,
na parkanie) na posesji w Sulejówku
przy ul. Okuniewskiej Tel. 507952121.
◗ 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
◗ Poszukuj´ osoby ch´tnej do wspó∏dzier˝awy kuca, tel. 726-215-548.
◗ Sprzedam u˝ywane okno dachowe typu
Vellux w b. dobrym stanie roz. 90/120
na drewnianej ramie z aluminiowym skrzyd∏em i szybami zespolonymi cena 500 z∏.
Weso∏a- Zielona tel. 601209578
◗ Sprzedam 3 du˝e arkusze szwedzkiej blacho-dachówki Sara Nova Mat 742 (kolor
ceglasty) cena 400 z∏. (nowe pozosta∏e
po kryciu dachu). Weso∏a-Zielona tel.
601209578.

◗ Studentka ch´tnie pomo˝e Twojemu dziecku w nauce j´zyka angielskiego oraz odrabianiu lekcji na poziomie szko∏y podstawowej. Zaj´cia z dojazdem do ucznia. Kontakt
pod numerem telefonu: 517-482-034.
◗ Udziel´ korepetycji z j´zyka polskiego i angielskiego. Tanio, skutecznie i sympatycznie! Tel. 889 654 123.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 48 m2, dwa pokoje z kuchnià + garderoba na osiedlu Al.
Akacjowa. Tel. 501-622-572.
◗ Pracowita, solidna i uczciwa Pani posprzàta,
umyje okna i poprasuje, tel. 514-735-019.
◗ Ogrody Agaty, piel´gnacja, zak∏adanie
ogrodów, ogródków, sezonowa piel´gnacja. porady. kont. tel. 509-720-863 ogrodyagaty@op.pl
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà o powierzchni 1300 m2 w Sulejówku na Szkopówce.
Media, blisko p´tla autobusu 514 i przystanek 173. Tel 501 285 992.
◗ Prosz´ o publikacj´ og∏oszenia: Maturzysta
udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego lub
francuskiego. Mog´ te˝ pomóc w innych
przedmiotach humanistycznych. Tel. kont.
889 654 123.
◗ Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 61,26 m2
z ma∏ym ogródkiem w Starej Mi∏osnej przy ulicy Mazowieckiej. Lokal po∏o˝ony w budynku 6-cio lokalowym. Tel. 601 24 25 48.
◗ Sprzedam mieszkanie o pow. 56,08 m2
w Starej Mi∏osnej przy ulicy Mazowieckiej
w budynku 6-cio lokalowym w sàsiedztwie
osiedla S∏oneczne Tarasy 505 101 132.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏osnej, przy ulicy Mazowieckiej, pow.
657 m2, cena: 450 000 z∏. 601 24 86 56.
◗ Wykonam Sesje Fotograficzne dzieciom
i doros∏ym w plenerze, tel. 508 835 335.
◗ Do wynaj´cia samodzielny budynek o powierzchni 100 m2, najch´tniej na ma∏à
dzia∏alnoÊç gospodarczà, lub magazyn.
Budynek znajduje si´ w Starej Mi∏osnej.
Telefon kontaktowy 501 366 572.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki, pod∏àcze, us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz,
c.o. Tanio! Solidnie! tel. 0-22 773-82-27
lub tel. kom. 503 583 568.
◗ Us∏ugi geodezyjne – mapy do projektów,
ZUD, tyczenia, inwentaryzacje. Tel. 22773-30-44, kom. 508 895 802.

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

◗ Drukarka nowa DeskJet F2480 cena 100 z∏. Weso∏a- Zielona tel. 601209578
◗ Sprzedam Daewoo Tico 2000r, kolor zielony, przebieg 97000. Auto bezwypadkowe
w stanie bardzo dobrym, przeglàd, OC,
akumulator na gwarancji, podwozie biteksowane. Tel: 517 908 420.
◗ Uslugi remontowo-budowlane: elektryka,
hydraulika, malowanie, wszystkie drobne
naprawy, szybko i tanio. tel: 606 478 725.
◗ Czyszczenie ceg∏y: klinkier, piaskowiec itp.
szybko, tanio solidnie tel 606478725.
◗ Prace rozbiórkowe: wyburzenia i sprzàtanie. tel 606478725.
◗ Koszenie trawników, sprzàtanie. Telefon:
606478725.
◗ Sprzedam suk´ rasy tosa inu, 2 lata, wysterylizowana, tylko w dobre r´ce, do domu bez ma∏ych dzieci. Stara Mi∏osna, tel.
603366670 16-21.
◗ Robienie zakupów na telefon i dowóz
do klienta tel: 606478725.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio atrakcyjne, wykoƒczone mieszkanie, 1 pi´tro, 58,5m2, 3-pokoje, loggia, piwnica, strych, Stara Mi∏osna,
U∏aƒska. Tel. 512-433-164.
◗ Do wynaj´cia pokój (lub dwa), domek
stare budownictwo. Stara Mi∏osna nr tel.
773-19-85.
◗ 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.
◗ Oddam kotki w dobre r´ce. Rudy i czarny,
zdj´cia na maila: marta.masaze@gmail.com,
lub osobiÊcie w Zielonej, 604-705-816.
◗ Udziel´ lekcji z zakresu podstawowej obs∏ugi komputera i korzystania z internetu.
Tanio i bezstresowo. Stara Mi∏osna i okolice. 602 786 021.
◗ Angielski, niemiecki w wakacje. Studentka
germanistyki poszukuje ch´tnych do nauki
j. niemieckiego i j. angielskiego w wakacje.
Wszystkie poziomy. Mo˝liwoÊç dojazdu
do ucznia. tel. 518-339-517.
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budynków
(roczne i pi´cioletnie) tel. 503 583 568.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika,
monta˝ kuchenek pralek itp., wieloletnia praktyka, uprawnienia, wymiana wodomierzy,
tel. 22 773 82 27, kom. 516 262 825.
◗ 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.
◗ Kupi´ ma∏e mieszkanie lub domek w Starej
Mi∏osnej lub okolicach – 608 062 162.
◗ Wymiana wodomierzy, instalacje sanitarne
i inne. Wieloletnia praktyka, solidnie i tanio.
Tel.. 22 773 82 27 lub 503 583 568.

◗ 48 m2, 2 pok. z widnà kuchnià, po remoncie, do wynaj´cia Warszawa Muranów.
tel. 506 233 800.
◗ Glazura – hydraulika ogrzewanie pod∏ogowe, uk∏adanie glazury terakoty, uk∏adanie
paneli pod∏ogowych, wymiana drzwi,
uszczelnianie tarasów i wszelkie remonty
osobiÊci tel. 502-215-245.
◗ www.masazewesola.pl 609-450-200 – zapraszamy.
◗ Elektryk z uprawnieniami, wymiana instalacji, monta˝e, drobne naprawy. Tanio i solidnie. tel. 604 776 278.
◗ Dom nowy, du˝y 500m2/1400m2 lux, umeblowany, do wynaj´cia na cele rezydencyjno-biurowe. Osiedle Stara Mi∏osna, tel.
603 91 31 81.
◗ Kupi´ miejsce postojowe na parkingu
przy ul. Pogodnej 10, tel. 515 199 445.
◗ Stylizacyjne warsztaty wizerunku dla osób
prywatnych (analiza kolorystyczna, kompozycja stroju, makija˝) studio stara mi∏osna, zapisy 502 600 775 lub 22 773 35 61.
◗ Sprzedam atrakcyjnà dzia∏k´ budowlanà
po∏o˝onà w Karolinie, 2 km od Miƒska
Maz., 1500 m2, mo˝liwoÊç podzia∏u, tel.
503 065 483
◗ Naprawa TV u klienta, tel. 22 815 47 01,
603 692 499
◗ Restauracje, domy weselne zapraszam
do wspó∏pracy w celu pozyskiwania klientów na imprezy, tel. 502 600 775.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà min. 1000 m2.
Tel. 608 069 169.
◗ Wynajm´ lub podnajm´ koparko-∏adowark´
Waryƒski – Weso∏a Sulejówek i okolice.
Tel. 608 415 915.
◗ DoÊwiadczony manager poprowadzi restauracje lub dom weselny. 22 773 35 61
lub 502 600 775.
◗ 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.
◗ Piesek Labrador – czarny, pi´kny, zdrowy,
przyjazny, 7-letni szuka nowego dobrego domu na tle problemów egzystencjalnych dotychczasowych w∏aÊcicieli. Tel. 603 91 31 81.
◗ Kupi´ fotelik rowerowy dla dziecka i rower
górski, nr tel.: 502373902.
◗ Sprzedam dom 120 m2 (dzia∏ka 866 m2)
na obrze˝ach Miƒska Maz. tel. 516 950 765.
◗ Matematyka, fizyka – dla szkó∏ Êrednich i studentów, doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798.
◗ Do wynaj´cia 2 pokoje z ∏azienkà, oddzielne wejÊcie; 3 min do stacji PKP. tel. 022783-52-16.
◗ Sprzedam rower – damk´ w kolorze ró˝owym, z baga˝nikiem i kompletnym oÊwietleniem; dla dzieci w wieku gimnazjalnym.
Cena do ustalenia. Tel. 602-214-373.

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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Reklama:
Joanna Januszewska
607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl
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POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

• Warszawa ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl

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

