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„Rzeka”
rozp∏ywa si´
w szerokim uÊmiechu
i zadowoleniu
bo skrywa ˝ycie
brzegi zdobi
zielona zmarszczka drzew
ukryta w brunatnej toni
zabarwionej kolorem nieba
chmury Êcigajà si´
i przeglàdajà w rzece
przeczuwajàc swoje korzenie
do których powrócà deszczem
s∏oƒce
wypija je
gaszàc pragnienie
a woda szepcze

Fot. Bo˝ena Jaêwiƒska

Irena ¸ukszo

•
•
•
•
•

Nowe place zabaw - str. 4
Pomagamy powodzianom - str. 7
Zapraszamy do MRU - str. 17
P∏yn´liÊmy Czarnà Haƒczà - str. 18
Il Canto na W´grzech - str. 22
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129

29

Lody Solo
105ml KORAL

Lody Ro˝ek
110ml KORAL

1449

1499

Schab drobiowy
z majerankiem

kg Kiełbasa

grunwaldzka

Makarony PRESTIGE 500g, od

249 1449

25

29

49

1549

kg Ogonówka

99

Oliwa Salvadori
extra vergine 0,5l

Kawa Nescafe Gold
200g mix smaków

grunwaldzka

139

Napój
energetyczny
Blizz 250ml

29

1

Płatki owocowe
Nesvita 49g/47g
wybrane smaki

5

Ser Patros z pomidorami
i bazylià w kostkach,
z ziołami Êródziemn.150g;
naturalny w kawałku 200g

209

Napoje Hortex 1l
mix smaków

SKLEPY M&L:
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

419

Szklanka Palladio
kwadratowa 280ml

849

1

Kefir 400g
Piàtnica

Dzbanek
Roxy 1l

265

Serek Twój Smak
Puszysty 150g mix smaków

339

R´kawica
kuchenna z magnesem

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)
Patriotów 137, WARSZAWA - Miedzeszyn, czynne: pon-sob. 7-22, niedz. 9-18 (Totolotek)
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Z prac Rady Dzielnicy
Sesja sierpniowa Rady
Dzielnicy odb´dzie si´ ju˝ po
skierowaniu „WS” do druku,
nie b´d´ wi´c pisa∏ relacji
z sesji. Pozwol´ sobie za to
na ogólne rozwa˝ania nad rolà Rady. A jest ku temu niez∏y
powód – za∏o˝enia do bud˝etu inwestycyjnego na rok
przysz∏y. Wynika z nich, ˝e czekajà nas kolejne, i to
coraz pot´˝niejsze, ci´cia. Tegoroczny, i tak niewystarczajàcy, bud˝et inwestycyjny wynosi ok. 24
mln z∏. Na rok przysz∏y w∏adze Warszawy narzucajà ograniczenia do zaledwie 15 mln z∏. Co to oznacza dla Weso∏ej, t∏umaczyç chyba nie potrzeba.
Osiem lat temu ekipa Lecha Kaczyƒskiego, metodami administracyjnymi dà˝y∏a do ograniczenia
roli dzielnic i przekszta∏cenia Urz´dów Dzielnic
w biura podawcze Ratusza. Cztery lata temu ekipa
Hanny Gronkiewicz-Waltz sz∏a do wyborów m.in.
z has∏em decentralizacji zarzàdzania Warszawà.
Co prawda w bólach i nie do koƒca zgodnie
z oczekiwaniami dzielnic zosta∏ uchwalony statut
Warszawy i statuty dzielnic, przekazujàce dzielnicom jasne kompetencje. Jednak, poprzez zarzàdzanie bud˝etem, mo˝liwoÊci samodzielnego wywiàzywania si´ dzielnic ze swoich obowiàzków
zosta∏y ograniczone praktycznie do zera.
Rozumiem, ˝e potrzeby centrum stolicy sà
ogromne. Rozumiem, ˝e sà to inwestycje strategiczne, z których korzystaç b´dziemy tak˝e my – mieszkaƒcy obrze˝y. Ale istnieje poj´cie harmonijnego
rozwoju, które, oprócz myÊlenia o najbli˝szym otoczeniu Ratusza, kaza∏oby pomyÊleç tak˝e o peryferiach. OczywiÊcie, ˝e nie na takà samà skal´. My nie
wymagamy u nas parków, promenad i fontann.
Doceniam Panià Prezydent za to, ˝e jest dobrym
gospodarzem. Doceniam wiceprezydenta Jacka

Wojciechowicza, ˝e wreszcie rozkr´ci∏ od dawne
niezb´dne inwestycje. Ale w sprawie decentralizacji czuj´ si´ zawiedziony i myÊl´, ˝e tak mogà si´
czuç tak˝e inni mieszkaƒcy dzielnic obrze˝a Warszawy. Bo nawet jeÊli rozumiemy, ˝e jest kryzys,
˝e trzeba oszcz´dzaç i ˝e niektóre pomys∏y i potrzeby muszà troch´ poczekaç, to nie mog´ zgodziç si´ z pomys∏ami, aby problemy zwiàzane
z kryzysem rozwiàzywaç kosztem najs∏abiej zagospodarowanych obszarów. Tym bardziej ˝e po
kilka milionów zabrane dzielnicom to i tak kropla
w morzu potrzeb, nierozwiàzujàca tak naprawd´
˝adnego strategicznego problemu Warszawy.
A dla nas to byç albo nie byç (w tym przypadku
nie byç) realizacji ˝ywotnych potrzeb.
A to jeszcze nie koniec z∏ych wiadomoÊci.
Od dawna wyczekiwana budowa ul. Nowoborkowskiej mia∏a wreszcie ruszyç w czasie wakacji.
By∏ ju˝ nawet og∏oszony przetarg. Niestety oferty
przetargowe by∏y wy˝sze ni˝ zak∏adano w kosztorysie. Do tego dochodzi koniecznoÊç wykupu
gruntów pod drogi, równie˝ za kwoty sporo wi´ksze ni˝ zak∏adano. Efekt – przyznane na budow´ 9
mln. z∏. jest niewystarczajàce. Od kilkunastu dni
trwajà goràce rozmowy co dalej z tà inwestycjà,
teoretycznie wszystko jest mo˝liwe. Nie chcia∏bym
teraz rozwijaç tego tematu, bo chyba coraz mniej
mam optymizmu (w ka˝dym razie w tej sprawie).
Wol´ wróciç do sprawy w nast´pnym numerze
WS jak ju˝ zapadnà ostateczne rozstrzygni´cia.
Chcia∏bym tu poruszyç jeszcze jeden temat:
w poprzednim numerze WS pisa∏em o zrealizowanej przy budowie ul. GoÊciniec przeróbce
skrzy˝owania kanalizacji burzowej z dawnym
kana∏em melioracyjnym. Po tym artykule wp∏ynà∏ do redakcji anonim podpisany „mieszkaƒcy”,
a zatytu∏owany „Protest”. Poniewa˝ naszà naczelnà zasadà jest niepublikowanie anonimów,

mimo i˝ autor (-ka, -rzy) ˝àdali wydrukowania
go w ca∏oÊci, niestety, zrobiç tego nie mo˝emy.
Zresztà w wi´kszoÊci tekst ten pokrywa∏ si´
z tym, co pisa∏em, w niektórych fragmentach by∏
jedynie bardziej szczegó∏owy. Natomiast na koniec
zosta∏ mi postawiony zarzut, ˝e win´ za „tà lewizn´” próbuj´ zrzuciç na Spó∏k´ Ziemskà. Przestudiowa∏em swój tekst dok∏adnie i jakoÊ niczego takiego si´ nie dopatrzy∏em. OczywiÊcie nasuwajà
mi si´ pewne przypuszczenia co do ew. winnych,
ale poniewa˝ sprawa jest nadal wyjaÊniana, nie
chcia∏bym pope∏niç b∏´dów pewnego by∏ego ministra sprawiedliwoÊci i publicznie stawiaç zarzutów,
póki wszystkie fakty nie zostanà potwierdzone.
A co do ew. mojej niech´ci do Spó∏ki Ziemskiej i stawianych jej zarzutów, to akurat w tej
sprawie bardzo bym si´ zdziwi∏, gdyby mia∏a ona
coÊ wspólnego z tà kuriozalnà przeróbkà.
Owszem, uwa˝am, ˝e prawem kaduka uzurpuje sobie prawo w∏asnoÊci do zbudowanej w wi´kszoÊci za publiczne pieniàdze oczyszczalni Êcieków. Uwa˝am, ˝e ca∏kowicie sobie nie poradzi∏a
z problemem deszczówki sp∏ywajàcej z pod∏àczonych do jej kanalizacji rynien. ˚e pobiera op∏aty
za odprowadzanie wód deszczowych, a nie potrafi ochroniç mieszkaƒców przed skutkami zalewania piwnic wybijajàcymi z kratek Êciekowych i rewizyjnych tymi w∏aÊnie wodami. Uwa˝am, ˝e
za takie zalania pe∏nà odpowiedzialnoÊç ponosi
w∏aÊnie Spó∏ka Ziemska jako aktualny operator
oczyszczalni Êcieków. O „lewizn´” przy Diamentowej zdecydowanie jej nie podejrzewam. Bez
wàtpienia zalania nastàpi∏y tam na skutek b∏´dów
w projekcie lub nadzorze ze strony Urz´du. I jako
radny zamierzam doprowadziç do wyciàgni´cia
konsekwencji wobec osób winnych zaniedbaƒ,
o ile wczeÊniej nie zrobi tego Burmistrz.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Urzàdzanie skwerów osiedlowych - warsztaty
architektoniczno-urbanistyczne w Weso∏ej
Dzielnica Weso∏a planuje modernizacj´ skwerów na terenie trzech osiedli:
Stara Mi∏osna (przy ul. Jeêdzieckiej ko∏o Centrum Pogodna), Wola Grzybowska (ul. 1. Praskiego Pu∏ku, róg ul. Sikorskiego) oraz Weso∏a Zielona (ul.
Wspólna, róg ul. Brata Alberta).
W dniach 3–4 wrzeÊnia w godzinach
10.00–16.00 przy Centrum Pogodna
przy Poczcie Polskiej (ul. Jana Paw∏a II)
stanie makieta dok∏adnie odwzorowujàca teren i wst´pnà koncepcj´ jego modernizacji. Makieta b´dzie zbudowana z ruchomych elementów, dzi´ki czemu ka˝dy b´dzie móg∏ spróbowaç swoich si∏ jako projektant i zaplanowaç swój
wymarzony skwer. Obecni na miejscu

animatorzy i architekci pomogà w planowaniu. Ca∏y proces b´dzie na bie˝àco
fotografowany, tak aby nie umknà∏ ˝aden z pomys∏ów zaprezentowanych
przez mieszkaƒców na makiecie.
Nast´pne makiety stanà w dniach
24–25 wrzeÊnia w godzinach 10.00–
–16.00 przy ul. W∏adys∏awa Sikorskiego (przy Poczcie Polskiej) oraz 8–9
paêdziernika w godzinach 10.00–16.00
przy ul. Wspólnej (przy pomniku).
Efekty konsultacji w formie raportu
i makiety podsumowujàcej zg∏oszone
podczas konsultacji propozycje mieszkaƒców zostanà zaprezentowane Urz´dowi
Dzielnicy Weso∏a, projektantom oraz
u˝ytkownikom na oddzielnym spotkaniu.

Zapraszamy do udzia∏u w warsztatach
wszystkich mieszkaƒców. Nie obowiàzujà ˝adne zapisy – ka˝dy mo˝e po prostu
podejÊç i poczuç si´ jak architekt!
Konsultacje sà organizowane przez Centrum Komunikacji Spo∏ecznej m.st. Warszawy oraz Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji spo∏ecznej
w m.st. Warszawie”, realizowanego dzi´ki
wsparciu udzielonemu przez Norwegi´ poprzez dofinansowanie ze Êrodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Centrum Komunikacji Spo∏ecznej
Urz´du Miasta Sto∏ecznego Warszawy
tel. 22 773 60 87
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Osiedle Plac Wojska Polskiego
– wiadomoÊci bie˝àce
Pierwsze wiadomoÊci
– bardzo Êwie˝e i na czasie:
plan
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
Plac Wojska Polskiego
w Dzielnicy Weso∏a i funkcjonowanie sklepu osiedlowego b´dàcego w∏asnoÊcià
spó∏ki prawa handlowego
Wojskowego Przedsi´biorstwa Handlowego.
Otó˝, ˝eby móc dotrzymaç danego s∏owa, ˝e
zrobi´ wszystko, aby na naszym Osiedlu by∏
sklep z prawdziwego zdarzenia – oczywiÊcie
w pierwszym rz´dzie z artyku∏ami pierwszej potrzeby, rozpoczà∏em dzia∏ania w tym zakresie ju˝
w 2003 roku. Znalaz∏em inwestora, którego
skontaktowa∏em z Dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (w∏aÊcicielem terenu).
Zosta∏a opracowana koncepcja, inwestor wystàpi∏ o pozwolenie na budow´, ale nie otrzyma∏ zgody.
Formalnie teren w okreÊlonych zapisach by∏ terenem leÊnym, osiedle – osiedlem zamkni´tym, a warunek podstawowy to brak planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego.
W zwiàzku z powy˝szym przygotowa∏em odpowiednie dokumenty z projektem uchwa∏y
i wnioskiem pod obrady Rady Dzielnicy. 29 kwietnia 2004 roku podj´ta zosta∏a uchwa∏a Nr
XXIV/64/2004 o podj´ciu czynnoÊci zmierzajàcych do sporzàdzenia planu zagospodarowania
przestrzennego i przes∏ana do m.st. Warszawy.
OtrzymaliÊmy odpowiedê, ˝e w zwiàzku z brakiem
planu zagospodarowania m.st. Warszawy w 80%,
mo˝na przystàpiç do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego najwczeÊniej za dwa lata.
Po moim spotkaniu z Wicedyrektorem Biura
Architektury i Planowania Miejscowego oraz
przedstawieniu stosownych dokumentów Rada
m.st. Warszawy podj´∏a w dniu 20 grudnia 2007
roku uchwa∏´ Nr XXI/723/2007 o przystàpieniu
do sporzàdzenia planu miejscowego obszaru
Plac Wojska Polskiego.
Aby mieç wp∏yw na przeznaczenie poszczególnych dzia∏ek z obr´bu Osiedla, wnios∏em pod obrady Rady Dzielnicy projekt uchwa∏y z zapisami
o przeznaczeniu poszczególnych dzia∏ek, w tym
o pozostawieniu ogródków dzia∏kowych w stanie
niezmienionym i przeznaczeniu dzia∏ki przy ul.
Okuniewskiej na us∏ugi i handel (czytaj du˝y sklep
– teren pod sklep z parkingami to 4221 m2).
Wykonawca planu zagospodarowania przestrzennego opracowa∏ trzy warianty planu zagospodarowania obszaru Plac Wojska Polskiego,
które zosta∏y przedstawione do zaopiniowania
Zarzàdowi Dzielnicy.
Wspólnie z burmistrzem, panem Edwardem
K∏osem, odnieÊliÊmy si´ do przedstawionych
wariantów, wskazujàc do przyj´cia wariant II
z uwagami i wnioskami zawartymi w piÊmie
do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z dnia 19.01.2010 roku.
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w ich imieniu i swoim w∏asnym sk∏adam serdeczne
s∏owa podzi´kowania pani prezydent m.st. Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz, panu wiceprezydentowi Jackowi Wojciechowiczowi, panu dyrektorowi
Biura Architektury i Planowania Miejscowego Markowi Mikosowi, a tak˝e, za szczególne wspieranie
mnie w przedmiotowych dzia∏aniach, burmistrzowi
Dzielnicy panu Edwardowi K∏osowi i wszystkim Paniom i Panom Radnym naszej Dzielnicy.
Co dalej? Otó˝ procedowanie przyj´cia planu nie
jest zakoƒczone i trudno to wszystko opisaç, jako ˝e
i obj´toÊç swoich artyku∏ów musz´ ograniczaç.
Mam zamiar po wakacjach, we wrzeÊniu br.,
zaprosiç Paƒstwa – mieszkaƒców Osiedla Plac
Wojska Polskiego – na spotkanie, na którym
przedstawi´ informacje, co si´ dzieje, co si´ b´dzie dzia∏o (z przedstawieniem graficznym wariantów planu zagospodarowania przestrzennego), a tak˝e na spotkanie z dyrektorem Wojskowego Przedsi´biorstwa Handlowego, panem Tomaszem Maksymowiczem, którego to (WPH)
sklep osiedlowy pozostaje w jurysdykcji jako
spó∏ki prawa handlowego. Z panem Dyrektorem
WPH i z panem burmistrzem Edwardem K∏osem
spotkaliÊmy si´ 22 lipca br., rozmawiajàc o zmianie podejÊcia do klienta (taniej i lepiej).
Mam nadziej´ – i w tym kierunku idà moje
dzia∏ania, ˝e w nied∏ugim czasie na naszym Osiedlu b´dziemy mieli du˝y i tani sklep i nie tylko.
Prosz´ Paƒstwa o wspieranie moich dzia∏aƒ.

W dniu 19 lutego by∏em na spotkaniu w Urz´dzie m.st. Warszawy, z udzia∏em przedstawicieli
wszystkich biur Urz´du, gdzie przedstawi∏em nasze racje – myÊla∏em, ˝e wszystko idzie po naszej
myÊli i dla dobra naszych mieszkaƒców, ale...
˚eby zorientowaç si´, na jakim etapie jest opracowanie projektu planu zagospodarowania, zaprosi∏em na sesj´ Rady Dzielnicy, planowanà na 8 lipca br., panià Agnieszk´ Jasielskà – przedstawiciela Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydzia∏ Planowania Miejscowego. Dzia∏ Wschód.
Po informacji – jak grom z jasnego nieba! –
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
m.st. Warszawy zarekomendowa∏a wariant III,
najgorszy, z planowanym przeznaczeniem budowy budynków wielorodzinnych na terenie ogródków dzia∏kowych i nie tylko.
Na tej˝e sesji, z mojej inicjatywy, Rada Dzielnicy podj´∏a stosowne Stanowisko nr 4./2010
w sprawie trybu procedowania projektów miejscowych planów mówiàce o narzuceniu sposobu zagospodarowania terenu Plac Wojska Polskiego, przed jakim chcieli si´ ustrzec mieszkaƒcy tego terenu, wyst´pujàc o obj´cie go planem.
Stanowisko zosta∏o skierowane do Pani Prezydent i Przewodniczàcej Rady m.st. Warszawy.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
W dniu 21 lipca (na mojà proÊb´) spotka∏em si´
m.st. Warszawy dr Stefan S∏owikowski
z wiceprezydentem, panem Jackiem Wojciechowiczem, i Dyrektorem
Biura Architektury i Planowania Miejscowego
Urz´du m.st. Warszawy panem Markiem
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk
Mikosem.
Sà jednak na tym
Êwiecie a szczególnie
• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
we w∏adzach Warsza– bólów kr´gos∏upa
wy, ludzie dobrej woli, liczàcy si´ z normalnymi
– zmian zwyrodnieniowych
zjadaczami chleba, a nie
– bólów g∏owy
tylko z instytucjami.
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
Decyzja
zosta∏a
zmieniona; opracowa– dyskopatii
ny projekt planu... nie
zak∏ada wprowadze• REHABILITACJA PO URAZACH
nia budownictwa wie• FIZYKOTERAPIA
lorodzinnego na terenie ogródków dzia∏ko• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce
wych, a tak˝e cz´Êciowej likwidacji na•
szego parku.
Za zmian´ wariantu
zaj´cia indywidualne i grupowe
opracowywanego plaz elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.
nu miejscowego (podj´tà przez urz´dników
•
– pilates, çw. wyszczuplajàce,
i szczególnie wypracoçw. kszta∏tujàce, stretching
wanà przez Miejskà
Komisj´ Urbanistycz•
no-Architektonicznà)
i wzi´cie pod uwag´
Warszawa-Weso∏a
g∏osu mieszkaƒców
tel.
ul. S∏onecznej Polany 5

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

Gimnastyka korekcyjna

Aerobic

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53
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Za∏atw spraw´ w urz´dzie...

Za∏atwianie spraw z dzieçmi
„Miejsce przyjazne
rodzicom i dzieciom”
Mi∏o nam poinformowaç Paƒstwa, ˝e Fundacja „Ma Ma”
uzna∏a Urzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy za „Miejsce
przyjazne rodzicom i dzieciom”.

spraw, przygotowaliÊmy baloniki,
a w okresie wakacyjnych upa∏ów dodatkowo soczki w kartonikach
z logo m. st. Warszawy.

Z pewnoÊcià wiele osób zastanawia si´, jak b´dzie przebiega∏a
wizyta w urz´dzie w sytuacji, gdy musi
zabraç ze sobà dzieci. W Urz´dzie
Dzielnicy Weso∏a staramy si´, aby rodzice mogli dope∏niç formalnoÊci urz´dowych w jak najkrótszym czasie,
a dzieci mog∏y zajàç si´ zabawà i przygotowanymi atrakcjami.
Zaczynamy od balonika…
W trosce o najm∏odszych mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a, którzy cz´sto towarzyszà rodzicom w za∏atwianiu

Najwi´kszym powodzeniem cieszy
si´ kàcik zabaw – dzieci mogà w nim
rysowaç, kolorowaç przygotowane dla
nich rysunki, uk∏adaç uk∏adanki, oglà-

daç i czytaç ksià˝eczki. Tu znajdà si´
tak˝e zabawki, klocki, gry zr´cznoÊciowe i zabawki edukacyjne oraz tablica
do pisania kredà. Dzieci majà do swojej dyspozycji charakterystyczny niebieski stolik i krzese∏ka dostosowane
do ich wzrostu oraz komod´ z zabawkami i przyborami do rysowania,
a wszystko pod gigantycznà, zielonà palmà.
Kàcik usytuowany jest mi´dzy
dwiema salami obs∏ugi, tak aby
rodzice ca∏y czas mogli mieç swe
pociechy w zasi´gu wzroku.
Mamy z ma∏ymi dzieçmi mogà
skorzystaç z przewijaka zainstalowanego w ∏azience. Przewijak wyposa˝ony jest w jednorazowe
podk∏adki dla maluchów. Wydzielone zosta∏o równie˝ pomieszczenie dla matki karmiàcej,
naprzeciwko którego znajduje si´
saturator z wodà.
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Marek Tronina - laureatem nagrody m.st. Warszawy
Rada Miasta Sto∏ecznego
Warszawy rokrocznie, na
uroczystej sesji w „Dniu Pami´ci Warszawy”, przyznaje
zas∏u˝onym dla miasta wyjàtkowe wyró˝nienie. Zaszczytu tego dost´pujà osoby,
które swojà pracà, pasjà i zaanga˝owaniem na rzecz
Warszawy zas∏ugujà na szczególne
wyró˝nienie. WÊród laureatów znajdziemy szeroki przekrój ludzi oddanych
ró˝nym ideom i aktywnoÊciom. 31 lipca podczas sesji odbywajàcej si´
na Zamku Królewskim swojà nagrod´
odebra∏ nasz sàsiad, Marek Tronina.
W uzasadnieniu do uchwa∏y przyznajàcej wyró˝nienie czytamy:
Marek Tronina, Dyrektor Maratonu
Warszawskiego.
Ukoƒczy∏ Wydzia∏ Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993–1996 pracowa∏ jako komentator sportowy TVP, potem t∏umacz j´zyka angielskiego i redaktor. W latach 2004–2005 by∏ zast´pcà dyrektora Biura Programowego Polskiego
Radia. Od 2002 r. jest dyrektorem Maratonu
Warszawskiego. Wydawca magazynu „Bieganie”. Jest tak˝e wspó∏twórcà Fundacji „Maraton
Warszawski”, która zajmuje si´ organizowaniem

warszawskich imprez biegowych: m.in. Maratonu Warszawskiego, Pó∏maratonu Warszawskiego, Maratonu Sztafet oraz Pucharu Maratonu
Warszawskiego. Prowadzi akcje: „Mistrz Kibicowania” i „Firma Przyjazna Bieganiu”, a tak˝e program stypendialny dla polskich biegaczy.

Tyle suchych faktów. Wspó∏pracujàc z Markiem od wielu lat, przyglàdam si´, jak niepozorny, spontaniczny akt desperacji biegaczy ratujàcy przed upadkiem imprez´ biegowà z ponad dwudziestoletnim sta˝em przerodzi∏ si´
w sprawnie funkcjonujàcà organizacjà, która niewàtpliwie wyznacza bardzo wysoki standard organizacyjny imprez sportowych. Oto fakty.
W 2002 roku zapad∏a decyzja, ˝e 24. Maratonu

Warszawskiego ma po prostu nie byç. Biegacze,
mi´dzy innymi Marek, powiedzieli NIE. Sami zrobili imprez´: start by∏ o godz. 16, tras´ wytyczono na p´tli wokó∏ Teatru Wielkiego, a na mecie
zanotowano wyniki 307 osób, w tym 11 kobiet.
Po biegu wszyscy si´ rozeszli, a organizatorzy
zacz´li porzàdkowaç ulice z plastikowych kubeczków. Dla nich impreza skoƒczy∏a si´ du˝o póêniej. Entuzjazm Marka jest zaraêliwy. Fundacja
rozwija∏a swojà dzia∏alnoÊç i ju˝ rok
póêniej Maraton Warszawski ukoƒczy∏y 1063 osoby. Marzenie, by upadajàcy
bieg znalaz∏ si´ na mapie biegajàcej Europy, wkrótce sta∏ si´ rzeczywistoÊcià.
W zesz∏ym roku na mecie biegu zanotowano wyniki 3164 zawodników, w tym
wielu z zagranicy. W opinii biegaczy imprezy organizowane przez Marka i jego
ekip´ sà niepowtarzalne i perfekcyjnie
dopracowane, stàd rosnàca popularnoÊç warszawskich biegów. Biegnàc 42 kilometry ulicami Warszawy,
mo˝na doceniç jej urok i niepowtarzalny charakter. Stojàc na chodniku i dopingujàc biegaczy,
mo˝na doceniç wysi∏ek i hart ducha ka˝dego zawodnika. Razem z Markiem zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej na tras´ 32. Maratonu Warszawskiego, ju˝ 26 wrzeÊnia 2010 r.
Izabela Antosiewicz
Zdj´cie ze strony www U.M. Warszawy
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W 2009 roku rozpocz´to tak˝e budow´ bàdê modernizacj´
kolejnych trzech placów zabaw:
– przy ul. Jana Paw∏a II w osiedlu Stara Mi∏osna,
– przy ul. Akacjowej w Centrum,
– przy ul. Warszawskiej w osiedlu Zielona.
W I etapie wyposa˝ono te obiekty w cz´Êç
urzàdzeƒ zabawowych, wykonano alejki oraz
ogrodzenia. W 2010 roku inwestycje by∏y
kontynuowane, place zosta∏y wyposa˝one
w kolejne urzàdzenia zabawowe, bezpieczne
nawierzchnie wokó∏ zabawek, ∏awki, stoliki,
kosze na odpady, stojaki na rowery. Wykonano nowe nasadzenia i zadbano o istniejàcà
zieleƒ. Place zosta∏y oÊwietlone, dla zapew-

Nowe place zabaw
Pierwszy nowoczesny
plac zabaw w Weso∏ej powsta∏ 12 lat temu staraniem
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. Cz´Êç pieni´dzy stanowi∏y darowizny mieszkaƒców, sporà kwot´ przekaza∏
te˝ strategiczny sponsor
– firma Provident. Drewniane zabawki powoli podlega∏y zu˝yciu, zresztà
w dziedzinie wyposa˝enia placów zabaw w tym
okresie nastàpi∏ niewiarygodny wr´cz post´p.
Zresztà jeden taki plac zabaw na ca∏à naszà
dzielnic´ to by∏o zdecydowanie za ma∏o.
W 2009 roku Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
przyjà∏ do realizacji Program osiedlowych
skwerów oraz otwartych placów zabaw, polegajàcy na zorganizowaniu w ka˝dym osiedlu Dzielnicy po jednym obiekcie. Inwestycje
zosta∏y roz∏o˝one na dwa lata 2009 i 2010.
W 2009 roku jako pierwszy zosta∏ wybudowany plac zabaw na terenie osiedla Plac

Wojska Polskiego. Inwestycja obejmowa∏a zakup i monta˝ zabawek, nasadzenia roÊlinnoÊci,
za∏o˝enie trawników, instalacj´ dodatkowego
wyposa˝enia (∏awki, kosze na Êmieci, stojaki
na rowery), wykonanie bezpiecznych nawierzchni oraz ogrodzenia.
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nienia bezpieczeƒstwa wszystkie place wyposa˝ono w monitoring (siedemnaÊcie kamer). W poniedzia∏ek 23 sierpnia dokonano
uroczystego otwarcia tych trzech placów zabaw: godz. 10.00 przy ul. Akacjowej w Centrum, godz. 11.00 przy ul. Warszawskiej
w osiedlu Zielona, godz. 12.00 przy ul. Jana
Paw∏a II w osiedlu Stara Mi∏osna. We
wszystkich trzech uroczystoÊciach uczestniczy∏y licznie przyby∏e grupy dzieci z rodzicami lub wychowawcami z pobliskich przedszkoli
oraz reprezentanci urz´dów i placówek: szkó∏
i przedszkoli, instytucji kultury, policji, stra˝y miejskiej oraz urz´du dzielnicy. Miasto sto∏eczne reprezentowa∏a wiceprzewodniczàca Rady Warszawy pani Ligia Krajewska. Z ramienia Rady Dzielni-

cy Weso∏a otwarcia dokonywa∏ przewodniczàcy
pan Stefan S∏owikowski, a obecni byli tak˝e liczni
radni dzielnicy. W imieniu Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a wst´g´ przecina∏ burmistrz dzielnicy pan

Edward K∏os, a towarzyszyli mu jego zast´pcy: Krzysztof Kasprzak i Marian Mahor. Wszystkie place zabaw zosta∏y tak˝e
poÊwi´cone przez ksi´˝y parafii, w których si´ one znajdujà.
Po uroczystoÊciach otwarcia dzieci
uczestniczy∏y w zabawach i grach organizowanych przez klaunów i animatorów
zaproszonych w tym w∏aÊnie celu.
Nak∏ady na budow´ i modernizacj´
placów zabaw ponoszone przez bud˝et
Dzielnicy Weso∏a w latach 2009–2010 wyniós∏
dotychczas ∏àcznie 1 860 000 z∏. Warto jednak
podkreÊliç, ˝e wi´kszoÊç z nich, to kwoty pozyskane „dodatkowo”, z przeznaczeniem na ten
konkretny cel, które staraniem Zarzàdu Dzielnicy
zosta∏y pozyskane z ró˝nych programów i jednostek centralnych m.st. Warszawy.
W bud˝ecie dzielnicy na bie˝àcy rok pozostaje jeszcze kwota 500 tys. z∏, za które to Êrodki
jeszcze w tym roku zostanà urzàdzone dwa nowe skwery z placami:
– wi´kszy – przy ul. Jeêdzieckiej w osiedlu Stara Mi∏osna
– mniejszy – przy ul. Âwierkowej w osiedlu Wola Grzybowska.
Marian Mahor
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Co s∏ychaç w Zrzeszeniu Mieszkaƒców?
Zrzeszenie Mieszkaƒców to powsta∏a
w roku 2000 organizacja spo∏eczna, skupiajàca cz∏onków by∏ego Zespo∏u (czyli
tej niby-spó∏dzielni, która budowa∏a
osiedle Stara Mi∏osna). Od kwietnia bie˝àcego roku urz´dujemy w nowej siedzibie przy ulicy Trakt Brzeski 68. W pierwszych miesiàcach nasza dzia∏alnoÊç skupi∏a si´ na organizacji nowego biura, porzàdkowaniu dokumentacji, analizie sytuacji finansowej oraz umów i porozumieƒ zawartych w 2009 roku. PrzekazaliÊmy Komisji Rewizyjnej wszelkie dost´pne dokumenty celem oceny dotychczasowej dzia∏alnoÊci Zrzeszenia. Osoby
zainteresowane szczegó∏owym opisem
minionych zdarzeƒ odsy∏am do lektury
artyku∏ów Tadeusza Opieki.
Prowadzimy dzia∏ania prawne, których
celem jest odzyskanie majàtku Zrzeszenia z naniesieƒ na dzia∏ce przy ulicy Jeêdzieckiej. Pragn´ przypomnieç, ˝e Zarzàd zosta∏ zobligowany uchwa∏à Walnego Zgromadzenia do rewizji Trójporozumienia pomi´dzy Zrzeszeniem, Spó∏kà
Ziemskà a Firmà Batexim w sprawie
sprzeda˝y infrastruktury znajdujàcej si´
w miejscu dawnej siedziby Zespo∏u.
Po spotkaniu z w∏adzami Dzielnicy
aktywnie w∏àczyliÊmy si´ do rozmów ze

Spó∏kà Ziemskà i mamy nadziej´, ˝e
dzi´ki dobrej woli stron powstanie park
miejski na terenie lasu za Centrum Pogodna. Efektem wielu spotkaƒ jest
szansa na prze∏amanie impasu w rozmowach dotyczàcych formy u˝yczenia
studni g∏´binowych. Spó∏ka, w której
zarzàdzie znajdujà si´ uj´cia, przedstawi∏a ofert´ MPWiK i oczekuje na odpowiedê. Rozwiàzanie tego problemu
poprawi mo˝liwoÊci zaopatrzenia
mieszkaƒców w wod´. Pragn´ przypomnieç, ˝e jednym z podstawowych zadaƒ statutowych stowarzyszenia jest
dzia∏anie na rzecz rozwoju infrastruktury, jednak z powodu bardzo ograniczonych mo˝liwoÊci finansowych mo˝emy jedynie nak∏aniaç do wspó∏pracy
i zawierania kompromisów korzystnych
dla naszego osiedla.
JesteÊmy bliscy zawarcia porozumienia ze Spó∏kà Ziemskà w sprawie rekompensat dla tych cz∏onków dawnego Zespo∏u, którzy wp∏acali w przesz∏oÊci Êrodki finansowe na rzecz tworzenia osiedla,
a nie otrzymali ani mieszkania, ani dzia∏ki pod budow´ domu. Spraw´ traktujemy jako priorytetowe dzia∏anie Zarzàdu
w 2010 roku. Na bie˝àco b´dziemy informowali o efektach post´pów rozmów

BezkarnoÊç rozzuchwala
Czytajàc rewelacje
Andrzeja Bema publikowane w pojawiajàcym si´ od pewnego
czasu
miesi´czniku
„Nasz Dom”, zastanawiam si´, czy w WSNS
przy KC PZPR uczyli
takich „màdroÊci”, czy te˝ p. Andrzej
zbyt cz´sto wagarowa∏. W numerze 5/6
tego pisma A. Bem opisuje finansowà
stron´ dzia∏alnoÊci oczyszczalni Êcieków
„Cyraneczka”. Z jego wywodów wynika,
˝e zarzàdzajàca oczyszczalnià spó∏ka
od wskazanego tam 2005 r. w ka˝dym
roku dok∏ada∏a do funkcjonowania
oczyszczalni wielkie kwoty. W latach
2005–2009 op∏aty za Êcieki wynios∏y
9 494 807 z∏, a koszty dzia∏alnoÊci oczyszczalni zamkn´∏y si´ kwotà 13 503 342 z∏.
Daje to ponad 40% deficytu w okresie
pi´ciu lat. Ka˝de normalne przedsi´biorstwo stara si´ wypracowaç zysk,
a z relacji A. Bema wynika, ˝e Spó∏ka

Ziemska upodoba∏a sobie ponoszenie
strat, generujàc te straty od kilkuset
tysi´cy z∏otych rocznie w latach wczeÊniejszych do ponad trzech milionów
w 2009 r. Nie wiem, co w tych wynikach
zachwyca A. Bema, bo taki wynik powinien wzbudzaç g∏´boki niepokój, poniewa˝ firma, która od wielu lat ponosi
straty, musi kiedyÊ zbankrutowaç i co
wtedy z naszymi Êciekami? Tak naprawd´ nale˝y przypuszczaç, ˝e albo p. Andrzej wyrwa∏ z kontekstu troch´ liczb,
albo nasza ulubiona spó∏ka prowadzi
kreatywnà ksi´gowoÊç, bo nikogo z grona osób w∏adajàcych oczyszczalnià nie
posàdzam o dok∏adanie do produkowanych na osiedlu Êcieków. A mo˝e A. Bemowi przypomnia∏o si´, gdzie sà zdefraudowane przez niego i S. Pawlika
w Spó∏ce Akcyjnej pieniàdze i tymi w∏aÊnie pieni´dzmi ∏ata dziury w bud˝ecie
oczyszczalni?
W kontekÊcie historii Spó∏ki Akcyjnej i roli, jakà A. Bem tam odegra∏,

i szczegó∏ach propozycji rozwiàzania
sprawy tzw. Zamra˝arki.
Nie pozostaliÊmy oboj´tni na problem
zwiàzany z planowanym przebiegiem
Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Nie
do zaakceptowania by∏y przedstawione
przez projektanta rozwiàzania komunikacyjne przenoszàce znacznà cz´Êç ruchu pojazdów z WOW na wàskie uliczki
osiedla. WsparliÊmy postulaty mieszkaƒców, co spotka∏o si´ z pozytywnà reakcjà ze strony inwestora (GDDKiA).
Wprowadzone zmiany w znaczàcy sposób ograniczà ruch tranzytowy przez nasze osiedle, czego obecnym przyk∏adem
sà samochody omijajàce zakorkowany
Trakt Brzeski ulicà GoÊciniec. OsobiÊcie, jako mieszkaniec wschodniej cz´Êci
Starej Mi∏osnej, dzi´kuj´ wszystkim,
którzy zaanga˝owali si´ i przyczynili
do rozwiàzania tego problemu.
Zapraszamy do wspó∏pracy osoby zainteresowane przysz∏oÊcià i rozwojem
Starej Mi∏osnej. Zrzeszenie jest otwarte na nowe pomys∏y i oferuje pomoc,
w miar´ swoich mo˝liwoÊci, w rozwiàzywaniu problemów osiedla.
Arkadiusz Ciupak
Prezes Zarzàdu ZWMiDJ
powo∏ywanie si´ przez niego na zasad´
poszanowania w∏asnoÊci w odniesieniu
do w∏asnoÊci zagrabionej jest przekroczeniem granic bezczelnoÊci. Podobnie powo∏ywanie si´ na praworzàdnoÊç przez osob´, która tylko u∏omnoÊci wymiaru sprawiedliwoÊci zawdzi´cza unikni´cie wieloletniego wyroku,
jest s∏usznym wykpiwaniem obowiàzujàcego u nas prawa. Je˝eli czyn zabroniony nie zostaje sprawiedliwie osàdzony, a sprawca nie ponosi ˝adnej
odpowiedzialnoÊci, nie tylko sam
sprawca, ale te˝ wielu obok dochodzi
do wniosku, ˝e nic si´ nie sta∏o. Po
up∏ywie paru lat mo˝na podejmowaç
ró˝ne dzia∏ania, mo˝na ubiegaç si´
o zaszczyty, mo˝na kreowaç si´ na autorytet. Nie tylko dla mnie oczywistym
jest, ˝e zarówno pojawienie si´ miesi´cznika „Nasz Dom”, jak te˝ obserwowana ostatnio du˝a aktywnoÊç
A. Bema i innych budowniczych osiedla 50-Lecia PRL wynika z faktu zbli˝ajàcych si´ wyborów samorzàdowych.
Józef WojtaÊ
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UTW w Weso∏ej
„Wiek – to nie powód by si´ zestarzeç”
W paêdzierniku 2010 r. rozpoczynamy II Rok
akademicki 2010/2011
Wszystkich s∏uchaczy UTW i sympatyków zapraszamy do uczestnictwa w wyk∏adach i zaj´ciach fakultatywnych.
W roku akademickim 2010/2011 poszerzymy
ofert´ tematycznà wyk∏adów i urozmaicimy program zaj´ç dodatkowych.
Tematy wyk∏adów podamy w oddzielnej informacji w II po∏owie wrzeÊnia.
Dniem wyk∏adów pozostaje wtorek – sala wyk∏adowa Szk. Podst. 171.
• Lektoraty: angielski, hiszpaƒski, w∏oski – gr.
poczàt., zaawansowane
• Zaj´cia sportowe: gimnastyka korekcyjna,
pilates, ping-pong, bryd˝
• Kursy komputerowe: gr. Êredniozawansowana i zawans. – cykl 20 godz.
• Spotkania muzealne – Muzeum Narodowe
• Spotkania z Historià – spacery po Warszawie
– z licencjonowanym przewodnikiem
• Warsztaty psychologiczne
• Spotkania Artystyczno-Kulturalne – mi´dzypokoleniowe spotkania z koncertami
• WyjÊcia do teatrów
• Dodatkowe propozycje:
- Etno-taniec,
- spotkania z historià wspó∏czesnà,
- „Damà byç” – wiza˝, fryzjerstwo, kosmetyka,
- samoobrona,

W dniu 21 sierpnia 2010 r.
odszed∏ od nas

Pan Andrzej Winiarski
wieloletni Przewodniczàcy Rady
Rodziców przy SP 173.
Rodzinie i przyjacio∏om sk∏adamy
wyrazy szczerego wspó∏czucia.
Dyrekcja, grono pedagogiczne,
pracownicy, rodzice i uczniowie
Szko∏y Podstawowej Nr 173.
Panie Andrzeju – nie ma Ci´ z nami,
ale pozostaniesz w naszych
myÊlach i sercach.

Z ogromnym smutkiem przyj´liÊmy
wiadomoÊç o Êmierci
Pana Andrzeja Winiarskiego.
Najbli˝szym wyrazy g∏´bokiego ˝alu
i wspó∏czucia sk∏ada
Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz
z rodzinà
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- spotkania dla hobbystów,
- motory, samochody sporty ekstremalne,
wspinaczka, nurkowanie, kitesurfing
Przy Bibliotece G∏ównej powsta∏ Klub Interesujàcej Ksià˝ki. Odbywa∏y si´ dyskusje nad wybranà i wczeÊniej przeczytanà ksià˝kà i oglàdanie adaptacji filmowych wybranych ksià˝ek.
Spotkania odbywa∏y si´ w Bibliotece publicznej.
Rozpoczynamy dzia∏alnoÊç wolontariatu.
Tyle jesteÊ wart, ile dajesz z siebie.
Pomagajàc innym, pomagasz te˝ samemu sobie.
Apel do s∏uchaczy UTW Weso∏a oraz mieszkaƒców naszej dzielnicy!!! Zostaƒ wolontariuszem bez wzgl´du na wiek, p∏eç, poziom zamo˝noÊci, zawód, wykszta∏cenie, doÊwiadczenie itd.
Najwa˝niejsza jest uczciwoÊç i odpowiedzialnoÊç oraz ch´ç niesienia pomocy. Zapraszamy
te˝ studentów oraz m∏odzie˝. Wierz´, ˝e ka˝dy
znajdzie dla siebie pole do dzia∏ania – wystarczy
chcieç. Do∏àcz do nas!
Pragniemy zaoferowaç pomoc dzieciom w nauce, odwiedzaç chorych, samotnych – wspieraç
ich, czytaç ksiàzki, wychodziç na spacery
a przede wszystkim s∏uchaç... Napiszemy ciekawe historie, bo przecie˝ ka˝dy ma bogate ˝ycie,
i podzielimy si´ nimi na ∏amach „WiadomoÊci”.
JesteÊ samotny, rodzina daleko lub nie ma zbyt
wiele czasu, ˝eby porozmawiaç, wys∏uchaç Ci´,
powróciç wspomnieniami, oglàdajàc zdj´cia...
Prosz´, zadzwoƒ do nas. Osoby ch´tne do dzia∏ania i korzystania z naszej oferty proszone sà
o kontakt: e-mail: mp24528@gmail.com lub
utw.wesola@wp.pl. – Maria Paƒczocha.
Szczegó∏owe informacje dot. zaj´ç b´dà podane
na stronie UTW, adres: www.utw-wesola.org.pl
W imieniu Zarzàdu UTW Weso∏a
Teresa Polowczyk
***
Inauguracja II Roku Akademickiego 2010/2011
Odb´dzie si´ 9 paêdziernika 2010 r. (sobota)
o godz. 11.00 w Gimnazjum nr 120 przy ul. Ar-

mii Krajowej. W planie m.in. koncert Tadeusza
Woêniakowskiego z utworami Jana Rychnera,
wyk∏ad o Halinie Szwarc oraz inauguracyjny, tradycyjny pocz´stunek. Przygotowanie i prowadzenie inauguracji Bogdan Falicki.
***
Zapraszamy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Weso∏ej
Rozpoczynamy zapisy:
• od 6 paêdziernika (poniedzia∏ek),
• do 15 paêdziernika (piàtek) w∏àcznie.
Zapisy prowadziç b´dzie kasjerka p. Ewa ˚o∏àdek w Bibliotece G∏ównej, Weso∏a, ul. I Pu∏ku Praskiego 31 (przy Stra˝y Po˝.), w ka˝dy piàtek
w godz. 15–16 oraz w Bibliotece w Starej Mi∏oÊnie, ul. Pogodna, w ka˝dy wtorek w godz. 15–16.
S∏uchacze poprzedniego roku uiszczajà op∏at´
semestralnà w wys. 60,00 z∏. Nowi s∏uchacze
wp∏acajà 30,00 z∏ wpisowe (op∏ata jednorazowa) oraz 60,00 z∏ za I semestr i wype∏niajà deklaracj´ o przystàpieniu do UTW.
Informacje mo˝na tak˝e uzyskaç pod adresem utw.wesola@wp.pl lub tel. (22) 773 19 91.
Prezes Regina Kozerska
***
14 czerwca 2010 r. odby∏o si´ Nadzwyczajne
Walne Zebranie Cz∏onków Stowarzyszenia Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Weso∏ej, na którym to zebraniu zosta∏ uzupe∏niony sk∏ad Zarzàdu:
• Prezes – Regina Kozerska
• Wiceprezes ds. organizacyjnych – Maria Surawska
• Wiceprezes ds. programowych – Teresa Polowczyk
• Sekretarz – Janina Paradowska
• Skarbnik – Marianna Kisiel
***
S∏uchacze, którzy nie podali swojego adresu
e-mailowego, proszeni sà o uzupe∏nienie go.
Drogà telefonicznà b´d´ kontaktowa∏a si´ z Paƒstwem (z akceptacjà pani prezes – Reginy Kozerskiej). Umo˝liwi to ∏atwiejszy kontakt ze s∏uchaczami, w celu przekazywania (drogà internetowà) informacji UTW.
Janina Paradowska

Sàsiedzka Liga Siatkówki
Konczà si´ wakacje, siatkarze koƒczà okres ci´˝kich przygotowaƒ do
nowego sezonu ligowego 2010/2011.
Jak co roku rozgrywki Sàsiedzkiej
Ligi Siatkówki rozpocznà si´ w drugiej po∏owie paêdziernika. Regulamin i system rozgrywek pozostajà
bez zmian. Zg∏oszenia do nowego
sezonu przyjmowane b´dà wy∏àcznie w formie papierowej (druk zg∏o-

szenie na stronie SSSM) do 5 paêdziernika br. w siedzibie Stowarzyszenie w ka˝dy wtorek w godz.
20.00–22.00. Mo˝na tak˝e skorzystaç ze skrzynki pocztowej SSSM zawieszonej na bramie przed wejÊciem
do OSP Stara Mi∏osna.
Organizator Ligi
Pawe∏ Malinowski

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Mieszkaƒcy Weso∏ej
nie zawiedli powodzian
Nasz wyjazd do Budzisk w woj. Êwi´tokrzyskim zosta∏ niestety opóêniony.
Wsi grozi∏o powtórne zalanie, dlatego
te˝ do powodzian dotarliÊmy dopiero
w piàtek 25 czerwca
2010 roku. ZawieêliÊmy ˝ywnoÊç, poÊciel,
r´czniki, Êrodki czystoÊci, materia∏y budowlane, czyli wszystko to,
co dzi´ki hojnoÊci
mieszkaƒców Starej
Mi∏osnej zgromadziliÊmy. TrafiliÊmy do rodziny Stanis∏awa Biskupa. Liczy ona 5
osób (2 córeczki i syn).
Dzieci sà w wieku
szkolnym. Tego wieczoru zgromadzi∏o sie
u nich wi´cej sàsiadów. Przyj´li nas bardzo serdecznie. Byli
wdzi´czni i ogromnie
wzruszeni. Mówili, ˝e
wszystkie rzeczy bardzo im si´ przydadzà. Opiekà obj´liÊmy równie˝ 13
sàsiednich gospodarstw. Wszystkie
w podobnej sytuacji materialnej. Dary rozdzieliliÊmy na wszystkie rodziny, z uwzgl´dnieniem liczebnoÊci ka˝dej z nich. Wszyscy podkreÊlali, jak
wa˝na jest dla nich ÊwiadomoÊç, ˝e
ktoÊ o nich myÊli i ˝e w swoim nieszcz´Êciu nie pozostali zupe∏nie sami.
ZaprosiliÊmy ich do siebie do Starej
Mi∏osnej. W ostatnim tygodniu sierpnia przyjedzie rodzina Biskupów. To
bardzo mili ludzie.

To, co zobaczyliÊmy po przyjeêdzie,
przesz∏o nasze wyobra˝enia. Od powodzi minà∏ ju˝ wtedy ponad miesiàc,
a w piwnicy nadal sta∏a woda. Nie wypompowywano
jej, ˝eby nie naruszyç konstrukcji budynku. Na
Êcianach
by∏y
Êlady po wodzie
na wysokoÊci nawet do 1,6 m.
Przed domem le˝a∏y sterty znisz-

czonych mebli, drzwi, paneli i innych
sprz´tów. Pola zosta∏y pokryte wysuszonym mu∏em naniesionym przez
rzek´ i wyglàda∏y jak suche dno jeziora. Nie by∏o widaç
na nich ˝ycia. Pozosta∏ tylko szlam
i Êmieci naniesione
przez wod´. W domach non stop
pracowa∏y urzàdzenia do osuszania budynków. To
nie tylko ogromny
cios materialny,
ale tak˝e psychiczny. Ludzie ci stracili nie tylko najpotrzebniejsze rzeczy
codziennego u˝ytku, ale wiele pa-

miàtek, zdj´ç, kaset, które sà bezcenne. Tego naprawiç si´ ju˝ nie da, ale
my mo˝emy sprawiç, ˝e ich przysz∏oÊç
b´dzie choç troch´ weselsza.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie nadal
prowadzi zbiórk´ pieni´dzy na pomoc
mieszkaƒcom ze wsi Budziska – sà one
potrzebne na nowe sadzonki truskawek i w´giel na zim´. Przypomn´, ˝e
w powodzi stracili dochód ca∏oroczny.
Na dwa tygodnie przed zbiorami woda
zabra∏a im ca∏e pola truskawek. Teraz
prowadzone sà badania, czy ziemia nadaje si´ do dalszych upraw.
Zbieramy równie˝ przybory szkolne,
˝ywnoÊç d∏ugoterminowà, Êrodki czystoÊci, pampersy.
Ma∏gorzata Mazurkiewicz

Na dary czekamy w ka˝dy wtorek
w godz. 20–22, w siedzibie Stowarzyszenia (OSP Stara Mi∏osna). Koordynatorkà akcji pomocy ze Stowarzyszenia
Stara Mi∏osna jest pani Ma∏gorzata
Mazurkiewicz, tel. 608 062 162.
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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Listy do redakcji
Witam. Pisz´ do Paƒstwa w zwiàzku z listem, jaki
przeczyta∏em na ∏amach Paƒstwa Gazetki – chyba majowej – tzn. mieszkaƒcy zastanawiali si´, co jest wa˝niejsze. Chodzi konkretnie o budow´ ulicy Pogodnej
w Starej Mi∏osnej czy budowanie parkingów przy Gimnazjum, czy mo˝e priorytetem powinno byç dokoƒczenie ulicy w stron´ Traktu Brzeskiego – tak w skrócie.
I tak sobie pomyÊla∏em, ˝e warto te˝ wspomnieç
o ju˝ wybudowanym kilka lat temu odcinku ul. Pogodnej od ronda przy ul. Jana Paw∏a II do ul. Cyklamenowej w stron´ lasu (po∏udnia).
Jestem akurat mieszkaƒcem tej cz´Êci Starej Mi∏osnej
(ul. Lawendowa) i ciesz´ si´, ˝e nasza g∏ówna i jedyna
droga dojazdowa do tej cz´Êci Mi∏osnej (ta spora cz´Êç
jest „cyplem” wchodzàcych w las i wszyscy mieszkaƒcy
tej cz´Êci muszà najpierw jechaç ul. Pogodnà w stron´ lasu, ˝eby dojechaç do swoich uliczek) jest równa z kostki
i ma latarnie – ALE NIE MA CHODNIKA ANI GARBÓW
SPOWALNIAJÑCYCH JAZD¢ SAMOCHODÓW, a ruch jest
naprawd´ podobny jak na ul. Jana Paw∏a. Obecnie, jeÊli
gdzieÊ jest budowana droga, zawsze ma chodnik i zatoczki do parkowania. Ta czeÊç uliczki mo˝e wyglàda na mapie niepozornie, ale to naprawd´ bardzo ruchliwa droga.
Mo˝e wi´c mo˝na by si´ zastanowiç, czy nie jest
wa˝niejsze bezpieczeƒstwo pieszych, tak˝e dzieci, bo to
one g∏ównie po tej drodze si´ poruszajà, ni˝ miejsca
parkingowe dla samochodów, którym nic si´ nie stanie,
jeÊli zaparkujà na p∏ytach (oczywiÊcie to te˝ si´ przyda),
czy ma∏o ruchliwy odcinek ul. Pogodnej za gimnazjum
w stron´ Traktu (który te˝ dobrze by by∏o dokoƒczyç).
Mam nadziej´, ˝e mo˝e i w tym przypadku, dzi´ki
publikacji mojego listu, ja i sàsiedzi dostaniemy jakàÊ
odpowiedê czy coÊ si´ da zrobiç z chodnikiem, oczywiÊcie po wybudowaniu parkingów i Êcie˝ek rowerowych, bo jednak pieszych jest najmniej w Mi∏osnej.
Pozdrawiam
Mieszkaniec ulicy Lawendowej

Ulica Pogodna na odcinku od ul. Cyklamenowej
do ul. Jana Paw∏a II zosta∏a utwardzona kostkà betonowà kilka lat temu i mia∏a pos∏u˝yç przez pewien
czas jako ciàg pieszo-jezdny. Plany inwestycyjne przewidywa∏y wybudowanie w nied∏ugim czasie ulicy Cyklamenowej wraz z kanalizacjà deszczowà. A poniewa˝ odprowadzenie deszczówki z ulicy Cyklamenowej
do kolektora deszczowego w ul. Jana Paw∏a II zaprojektowano w∏aÊnie w ulicy Pogodnej, wi´c Dzielnica
nie inwestowa∏a dalej w ten odcinek drogi, majàc
w perspektywie jego gruntownà przebudow´. Ze
wzgl´du na ci´cia w bud˝ecie Miasta, wszystkie plany
inwestycyjne w Dzielnicy musia∏y zostaç zmodyfikowane. Inwestycja na Cyklamenowej, oraz zwiàzana z nià przebudowa po∏udniowego odcinka Pogodnej,
zosta∏y niestety przesuni´te na rok 2013. Wtedy przewidziana jest wi´c budowa parkingów, Êcie˝ek rowerowych, progów zwalniajàcych i chodników. Dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa pieszych, które dla mnie jest
równie˝ najwa˝niejsze, zwróc´ si´ do Naczelnego
In˝yniera Ruchu Miasta Sto∏ecznego, aby do czasu
przebudowy wyrazi∏ zgod´ na zainstalowanie tymczasowych progów zwalniajàcych w tym rejonie.
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza d/s Inwestycji
***
Szanowny Panie Redaktorze, Panie Radny,
Chcia∏bym z góry podzi´kowaç za Paƒskà deklaracj´
opublikowania w sposób nieocenzurowany ka˝dego listu, niezale˝nie od krytyki w nim zawartej. OsobiÊcie poczu∏em si´ dotkni´ty pewnà eskalacjà dzia∏aƒ na ∏amach
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” dla zdyskredytowania opinii
prezentowanych przez pana Igora Pogorzelskiego, dotyczàcych pilnego rozwiàzania kwestii zakoƒczenia budowy ul. Pogodnej, w tym jej kanalizacji. We wczeÊniejszych numerach pisma okreÊli∏ Pan jego stanowisko
mianem demagogicznego. Chcia∏bym, aby Pan wiedzia∏,
˝e takich „demagogów” jak on jest daleko wi´cej, w tym

Czy mo˝emy coÊ zmieniç?
Âwiat jest pi´kny, a ˝ycie niezwyk∏e, wspania∏e, godne szacunku i mi∏oÊci…
Czy jednak zawsze i dla wszystkich?
Zawsze obok dobra istnia∏o z∏o, obok radoÊci
– smutek, obok szcz´Êcia – nieszcz´Êcie i cierpienie, obok jasnoÊci – ciemnoÊç. Zwyczajny
cz∏owiek, odruchowo, cz´sto odwraca si´ od
cierpienia, boi si´ smutku, ucieka od ciemnoÊci,
manipuluje z∏em dla w∏asnych korzyÊci…
Jednak od wieków wielu wielkich myÊlicieli,
filozofów, poetów i odkrywców zadaje sobie pytanie, jak zmieniç ten Êwiat na lepszy.
Jakich si∏ ducha trzeba, by wykrzesaç
bijàc na oÊlep rozpaczà o rozpacz
iskierk´ Êwiat∏a has∏o pojednania
– to s∏owa Zbigniewa Herberta.
Czy mo˝emy coÊ zmieniç? Nie wiem, czy Wy
zadajecie sobie takie pytania. Nie wiem te˝, czy
znajdujecie na nie odpowiedê. Ja znalaz∏em taki
sposób i myÊl´, ˝e to, co robi´, ma sens. Nie pami´tam, kiedy to si´ zacz´∏o, ale kilka lat temu
zaczà∏em bezinteresownie pomagaç innym ludziom potrzebujàcym: biednym, niepe∏nospraw-
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nym. Sprawia mi niesamowità frajd´ patrzeç na
uÊmiech chorego dziecka w szpitalu. Od kilku
miesi´cy wspó∏pracuj´ z Fundacjà Doktora
Clowna, która zajmuje si´ leczeniem uÊmiechem. Naszym znakiem rozpoznawczym jest
czerwony nos, który ka˝de dziecko dostaje
na pamiàtk´ naszych odwiedzin. Ka˝dy cz∏owiek
zas∏uguje na szacunek i zauwa˝enie, a zw∏aszcza ma∏e dzieci zamkni´te w szpitalnych salach.
Wolontariat to nic trudnego. Jest wiele form
tego zaj´cia, mniej lub bardziej zobowiàzujàcych. Czasem trzeba zrobiç naprawd´ niewiele,
aby uszcz´Êliwiç drugiego cz∏owieka. Otwórzmy
si´ na innych, na cierpienie i z∏o. Zaproponujmy
sàsiadce z klatki, ˝e zrobimy jej zakupy, oddajmy
zabawki dzieci do pobliskiego Domu Dziecka czy
szpitala. KtoÊ na pewno si´ ucieszy i zap∏aci
nam uÊmiechem i magicznym s∏owem „dzi´kuj´”, bo to jest najwi´kszà zap∏atà za naszà prac´, za prac´ wolontariackà.
Serdecznie pozdrawiam, ˝ycz´ wielu uÊmiechów i powodzenia.
Wojciech Szewczyk
wszewczyk7@o2.pl

i ja. MyÊl´, ˝e wyra˝am tutaj opini´ je˝eli nie wszystkich
to na pewno zdecydowanej wi´kszoÊci mieszkaƒców:
Pogodnej, èródlanej, Zdrojowej, przylegajàcych do
ul. Pogodnej bloków osiedli „Sosnowa” i tzw. „Serka”,
a tak˝e feralnego, ciàgle zalewanego skrzy˝owania
ul. Klimatycznej z Pogodnà. Dobrych kilkaset osób, wyborców w zbli˝ajàcych si´ wyborach samorzàdowych.
Nie chcia∏bym tutaj wchodziç w niepotrzebne polemiki z autorkà listu opublikowanego na ∏amach ostatnich „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Ufam, ˝e by∏ on spontaniczny, a nie inspirowany, a zawarte w nim tezy sà
szczere, choç Êwiadczà o braku wiedzy na temat zagadnienia b´dàcego przedmiotem naszych interwencji.
Zacznijmy jednak od wyjaÊnieƒ dla mniej zorientowanych.
Dokoƒczenie budowy ul. Pogodnej funkcjonuje
w sposób has∏owy, przez co mo˝e si´ wydawaç, ˝e
dotyczy tylko tej ulicy i interesów stosunkowo wàskiej
grupy ludzi przy niej mieszkajàcych. W rzeczywistoÊci
rozwiàzanie tego problemu, tj. dokoƒczenie kanalizacji
ulicy umo˝liwiajàcej likwidacj´ ogromnych rozlewisk
powstajàcych po wi´kszym deszczu i budowa nawierzchni z prawdziwego zdarzenia, ma przeogromne
znaczenie dla funkcjonowania i bezpieczeƒstwa mieszkaƒców wymienionych wy˝ej ulic tzw. osiedla „Prototypów” (najstarszej cz´Êci Starej Mi∏osny zbudowanej
przez Zespó∏) oraz przyleg∏ych bloków.
Doskonale Pan wie, ˝e z uwagi na skal´ problemu
sugestia autorki opublikowanego przez „WS” listu, by
mieszkaƒcy sami, drogà wspó∏finansowania, zbudowali sobie drog´ i kanalizacje, jest nierealna. Pozostawiony sobie newralgiczny odcinek, który wymaga pilnej budowy, by nie powtarza∏y si´ opisywane sytuacje,
stanowi jedynà drog´ wyjazdowà dla ulic èródlanej
i Zdrojowej, bloków osiedla „Serek” przy ul. Pogodnej,
parkingu samochodowego i z ci´˝kim sprz´tem budowlanym wykorzystywanym m.in. w Starej Mi∏oÊnie
oraz blisko 50 samochodów mieszkaƒców osiedla
„Sosnowego” zaparkowanych na ul. Pogodnej miedzy
Zdrojowà a ˚ródlanà.
Przyznam szczerze, ˝e w wydaniu „WS” opublikowanym zaraz po zalaniu naszej dzielnicy oczekiwa∏em potwierdzenia, ze zgodnie z Pana zapowiedzià z wczeÊniejszego wydania pisma nied∏ugo ruszà prace nad budowà
kanalizacji dalszego odcinka ul. Pogodnej (pisa∏ Pan wtedy, ˝e sprawa ruszy na dniach, a minà∏ ju˝ ponad miesiàc). Zamiast tego opublikowa∏ Pan list zawierajàcy opini´, by mieszkaƒcy sami sobie ten problem rozwiàzali.
W kontekÊcie tego, co si´ dzieje podczas ulew, nie
powinno nikogo dziwiç niepodzielanie przez nas aplauzu zwiàzanego z budowà hali sportowej. Wiem, ˝e zatrzymanie jej budowy nie wchodzi w rachub´, choç
obserwacja jej skali, realizacja ze szkodà dla innych
priorytetów mo˝e budziç uzasadnionà irytacj´, a nawet
gniew. Ostatniego zalania budynków na wymienionych
wczeÊniej ulicach mo˝na by∏o uniknàç, gdyby kanalizacja ul. Pogodnej zosta∏a rozpocz´ta od w∏aÊciwej
strony, czyli od Kana∏ku Wawerskiego. Nawet niedokoƒczona odprowadzi∏aby ona ca∏à wod´ burzowà
z posesji i gara˝y wymienianych wczeÊniej ulic, zapobiegajàc ich zalaniu i powstawaniu rozlewisk. Zamiast
tego zbudowano cz´Êç drogi, z nies∏u˝àcym na tym
etapie nikomu odcinkiem kanalizacji z zafoliowanymi
studzienkami bez odp∏ywu, pogarszajàc de facto stan
istniejàcy wczeÊniej. Sp∏ywajàca przy spadku woda
zape∏nia studzienki i wyskakuje w postaci efektownych
gejzerow, po czym, gdy rozlewisko przybiera rozmiar
nieprzejezdnego jeziora (co jest normà przy opadach),
nast´pnym etapem jest ju˝ zalanie gara˝y i piwnic, co
mia∏o miejsce dwukrotnie ostatnio.

c.d. na str. 21
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Dzieƒ Dziecka w 1. Brygadzie
Zdaj´ sobie spraw´,
˝e materia∏ mówiàcy
o
Dniu
Dziecka
1 czerwca br. jest materia∏em troch´ zalatujàcym „myszkà”, ale
moja
nieobecnoÊç
i wakacje naszego
miesi´cznika „WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawi∏y, ˝e dopiero teraz kreÊl´
na ten temat kilka s∏ów.
Intencjà mojà jest g∏ównie przekazanie serdecznych podzi´kowaƒ organizatorom tego pi´knego Êwi´ta, które
w nas, ludziach ju˝ doros∏ych, budzi
przyjemne wspomnienia.

Gro przedsi´wzi´ç odby∏o si´ na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, w tym pokaz sprz´tu
bojowego, koncert orkiestry
Wojsk Làdowych, jazda quadami, strzelanie z paintballa, zamki – zje˝d˝alnie,
zawody sportowe, jazda
koƒmi i kucykami, pokazy
wyposa˝enia policyjnego,
w∏àcznie z ruchomym komisariatem, no i oczywiÊcie
by∏a serwowana wojskowa grochówka.
Rodzice, których dzieci uczestniczy∏y
w tym, nazwijmy to, pikniku, na pewno
majà pe∏niejszy obraz
tego Êwi´ta.
Ale wracajàc do
meritum sprawy i korzystajàc, jak zwykle,
z ∏amów „WiadomoÊci

Otó˝ ju˝ na poczàtku maja tego roku
spotykaliÊmy si´ w goÊcinnych progach 1. Warszawskiej Brygady Pancernej u jej dowódcy, pana pu∏kownika
Janusza Wiatra, wraz z Dyrektorkà
Szko∏y Podstawowej nr 174 Panià Ewà
Skolimowskà, kierowniczkà Klubu
Garnizonowego panià Monikà Urbanik, a tak˝e z mjr. rez. panem Romanem Madejem, który pod
mojà przewidywanà nieobecnoÊç, a na mojà proÊb´
mia∏ koordynowaç przedmiotowe przedsi´wzi´cie
w dniu 1 czerwca br.
˚eby nie zamykaç tego
wspania∏ego Êwi´ta tylko
na Osiedlu Plac Wojska
Polskiego, przekazaliÊmy
zaproszenia do naszych
szkó∏ z Osiedla Centrum.
Na szcz´Êcie pogoda dopisa∏a, a i dzieci tak˝e
– wed∏ug relacji uczestników by∏o ich kilkaset.

Sàsiedzkich”,
chc´ za pomoc
w organizacji
i zabezpieczeniu obchodów
Dnia Dziecka
serdeczne podzi´kowaç szczególnie
dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej panu p∏k. dypl. Januszowi Wia-

trowi i Jego podw∏adnym, kierowniczce Klubu Garnizonowego pani Monice
Urbanik – w∏o˝y∏a Pani bardzo du˝o
swojej inwencji i pracy, komendantowi
naszego Komisariatu Policji Panu
nadk. Mariuszowi Màczkorowskiemu,
dyrektorce Szko∏y Podstawowej nr 174
pani Ewie Skolimowskiej, Panu mjr.
rez. Romanowi Madejowi, Zarzàdowi

Dzielnicy a tak˝e wszystkim bezimiennym mundurowym i niemundurowym
Paniom i Panom, którzy poÊwi´cili
swój czas dla naszych najm∏odszych mieszkaƒców.
Pan burmistrz K∏os, dzwoniàc do mnie z wizytacji obchodów Dnia Dziecka, powiedzia∏ „Stefan, czapki z g∏ów”.
Ja te˝ chyl´ g∏ow´ i jeszcze
raz wszystkim tym, którzy
wnieÊli swój wk∏ad w realizacj´ tego przedsi´wzi´cia, serdecznie dzi´kuj´!
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski
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Judocy ∏adujà akumulatory
Okres wakacji to nie tylko odpoczynek i mi∏e sp´dzanie czasu, ale w przypadku judoków to równie˝ dwa obozy
sportowe. Pierwszy ju˝ si´ zakoƒczy∏.
Pi´kna pogoda nad morzem w Dêwi-

rzynie sprzyja∏a wszystkim, codzienne pla˝owanie zmieni∏o karnacje naszych zawodników. Ponadto Êwietne zaplecze sportowe,
jakim dysponuje Gmina Dêwirzyno, pozwoli∏o nam przeprowadziç
kompleksowy program ogólnorozwojowy. Prawie wszyscy zawodnicy uczestniczàcy w naszym obozie
podnieÊli swoje stopnie szkoleniowe, co wymaga∏o od nich nie lada wysi∏ku. W czasie zorganizowanych kolejnych zaj´ç obozowych nasi zawodnicy p∏ywali kajakami i rowerami wodnymi po jez. Resko, jeêdzili na gokar-

tach, strzelali z ∏uków i wiatrówek.
Dodatkowym urozmaiceniem by∏y wycieczki autokarowe do wioski rodem
z Dzikiego
Zachodu

w Zieleniewie, gdzie jeêdzili konno
i zwiedzali zoo oraz byli Êwiadkami
napadu na bank ☺. Drugi wyjazd autokarowy do Ko∏obrzegu z rejsem
po morzu i „Pirackà Przygodà” w któ-

rej programie by∏y ró˝ne zadania ˝eglarskie – od pieÊni ˝eglarskich zaczynajàc, poprzez cumowanie, a na walce
poduchami na bomie koƒczàc. Nasz
obóz sportowo-rekreacyjny wszyscy
b´dà wspominaç mi∏o, a to dzi´ki s∏o-

necznej pogodzie, o którà to
w ostatnich latach trudno nad
Ba∏tykiem.
Ostatnie dwa tygodnie
sierpnia to obóz sportowy
w Murzasichlu k. Zakopanego. Niestety, tym razem b´dzie troch´ wi´cej zakwasów
i mocniejsze treningi, ale na
pewno wynagrodzà to pi´kne
tatrzaƒskie widoki. Obóz ci´˝ki, ale ju˝ od wrzeÊnia nowy sezon startowy – ∏adujemy akumulatory i szlifujemy form´ na sezon jesienny.
Rados∏aw Lechowicz
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
•
•
•
•

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

www.motortest.com.pl

zdr owe produkty ˝ywnoÊciowe

Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki

n is ki e c e ny
SAMOOBSŁUGA

DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18
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Sukcesy weso∏owskich ∏uczników
rii m∏odzików. Prócz zawodników zentacji Mazowsza i wraz z kole˝ankà
z klubu do fina∏u tej imprezy zakwalifi- z Mazowsza Teresin Jolantà Kierzkowkowa∏o si´ dwoje zawodników ze Szko- skà zaj´∏y 1. miejsce.
∏y Podstawowej nr. 174: Julia
Maciejewska (kategoria dzieci) i Patryk Jasku∏a (kategoria
m∏odzik). Swojà przygod´
z ∏ucznictwem zacz´li oni
na dodatkowych zaj´ciach organizowanych przez szko∏´.
Najlepiej spisa∏y si´ nasze
dwie m∏odziczki, które zdoby∏y
∏àcznie 6 medali. Na odleg∏oÊç 40 metrów Anastazja Stachwiuk zdoby∏a z∏oto, a Klaudia ¸adziak srebro. W kolejnej
odleg∏oÊci – 30 metrów, role si´
odwróci∏y: Klaudia zdoby∏a
MMM – T. Charytonowicz, Z. Koz∏owski, K. ¸adziak,
z∏oty medal, a Anastazja srebrP. Jasku∏a, A. Stachwiuk
ny. W ∏àcznej klasyfikacji 1.
Mikst klubowy w sk∏adzie: Klaudia
miejsce zaj´∏a Klaudia ¸adziak. Ana¸adziak i Tomasz Charytonowicz zajà∏
stazja Stachwiuk by∏a 2.
Dzielnie walczyli równie˝ pozostali bardzo wysokie 5. miejsce.
zawodnicy. WÊród m∏odzików Jaros∏aw Stolarz zajà∏ 23. miejsce, Patryk XXVII Mi´dzynarodowy Memoria∏
Jasku∏a by∏ 24. W kategorii dzieci Julia Ireny Szyd∏owskiej, Warszawa,
Maciejewska uplasowa∏a si´ na 20. po- 19–20.06.2010 r.
W dniach 19–20 czerwca na torach
zycji, a Karol ¸adziak na 26.
W klasyfikacji klubowej KS Weso∏a sto∏ecznego Drukarza rozegrany zoWarszawska Olimpiada M∏odzie˝y,
sta∏ XXVII Memoria∏ I. Szyd∏owskiej.
zajà∏ 3. miejsce.
Warszawa, 9.06.2010 r.
Wszyscy reprezentanci pobili rekor- Impreza mia∏a charakter mi´dzynaro9 czerwca na torach Klubu Sportowego Drukarz rozegrany zosta∏ fina∏ dy ˝yciowe i pokazali prawdziwego du- dowy. Prócz najlepszych zawodników
z Polski wystartowa∏o wiele ekip zagraWarszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y. cha walki. Serdecznie gratulujemy!
nicznych, mi´dzy innymi z Litwy, Estonii, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy.
Mi´dzywojewódzkie
WÊród tych zawodników znalaz∏o si´
Mistrzostwa M∏odzików,
czworo zawodników z Weso∏ej: BarbaSupraÊl, 12–13.06.2010 r.
Wielkim sukcesem zakoƒ- ra Koz∏owska, Piotr Stachwiuk, Micha∏
czy∏y si´ Mi´dzywojewódzkie Ko∏odziejczyk oraz Andrzej Olszanka.
W kategorii ∏uków bloczkowych
Mistrzostwa M∏odzików rozgrywane w SupraÊlu w dniach Barbara Koz∏owska zaj´∏a wysokie 5.
12–13 czerwca. Nasza repre- miejsce.
Nasi dwaj juniorzy m∏odsi: Micha∏
zentacyjna czwórka: Klaudia
¸adziak, Anastazja Sta- i Andrzej, dzi´ki wysokim wynikom
chwiuk, Tomasz Charytono- strzelonym w kwalifikacjach zostali powicz i Patryk Jasku∏a, wróci∏a wo∏ani do dru˝yny reprezentacji Maz 6 medalami. Niewàtpliwie zowsza. Po strzeleniu Zespo∏owej OlimWOM – J. Maciejewska, K. ∏adziak, K. ¸adziak,
zawody
nale˝a∏y do Klaudii pijskiej Rundy FITA zaj´li 5. miejsce.
A. Stachwiuk, J. Stolarz, P. Jasku∏a, Z. Koz∏owski
¸adziak. Zdoby∏a ona 4 z∏ote
Hanna Koz∏owska
To jedna z najwa˝niejszych imprez dla medale we wszystkich mo˝liwych kondzieci i m∏odzików rozgrywanych w se- kurencjach indywidualnych. Bràzonie letnim.
Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
Naszà dzielnic´ reprezentowa∏o 6 za- zowy medal wyNaczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
wodników. Czworo z KS WESO¸A: walczy∏a AnastaSztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Stachwiuk.
Klaudia ¸adziak w kategorii m∏odzi- zja
Porcelana • Zestawy do grilla, wina
czek, Anastazja Stachwiuk w tej samej Obie m∏odziczki
Doskonałe na prezenty !!!
kategorii, Karol ¸adziak w kategorii powo∏ane zosta∏y
Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
dzieci oraz Jaros∏aw Stolarz w katego- do dru˝yny repreAkademickie Mistrzostwa Polski,
Kraków, 5.06.2010 r.
Po raz kolejny na torach ∏uczniczych
Krakowskiej Akademii Wychowania
Fizycznego rozegrane zosta∏y Akademickie Mistrzostwa Polski. W zawodach wystartowa∏o 62 najlepszych studentów z ca∏ej Polski. Troje z nich to
zawodnicy Klubu Sportowego Weso∏a:
Barbara Koz∏owska, Marcin Koz∏owski
oraz ¸ukasz S∏omka.
Strzelano kwalifikacje na odleg∏oÊç
70 metrów, nast´pnie pojedynki wed∏ug zasad Indywidualnej Olimpijskiej
Rundy FITA. Po kwalifikacjach Barbara zajmowa∏a wÊród studentek 3. miejsce, wÊród studentów Marcin by∏ 4.
a ¸ukasz 5. Po pojedynkach zarówno
Basia, jak i Marcin zaj´li 4. miejsce
w swoich kategoriach. ¸ukasz obroni∏
pozycj´ wywalczonà w kwalifikacjach.
Rozegrano równie˝ pojedynki mikstów. W sk∏ad miksta wchodzi najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka
z klubu. Nasz mikst, Basia i Marcin
Koz∏owscy, wywalczy∏ srebrny medal.
Serdecznie gratulujemy!
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BadmintoniÊci z rekordowà liczbà medali
W dniach 22–23 maja w hali sportowej Gimnazjum nr 27 na Goc∏awiu rozegrano Warszawskà Olimpiad´ M∏odzie˝y 2010 (WOM) w Badmintonie. Turniej rozegrano w czterech katego-

zdobywajàc 11 medali, w tym 2 z∏ote krà˝ki
i zajmujàc w klasyfikacji klubowej trzecie miejsce. Medalistami zostali: Adam Ciok, Adam MaÊnik, Marcin Ciok, Jan Karolak, Micha∏ Konopczyƒski, Konrad Rawski, Adam Kuta, Maciej Zdunek, Anna Ciok, Aleksandra Tyburczy, Milena Suchecka, Martyna ˚mijewska. Z∏ote medale zdobyli debliÊci: Adam Ciok w kategorii juniora, grajàc w parze z Jackiem Ko∏umbajewem z AZSUW
Warszawa, i m∏odzicy: Konrad Rawski i Micha∏
Konopczyƒski. Poni˝ej ostateczna kolejnoÊç po
podsumowaniu wyników ca∏ych zawodów:

Adam Ciok (pierwszy od prawej)

Od lewej Konrad Rawski i Micha∏ Konopczyƒski
riach wiekowych: junior, junior m∏odszy, m∏odzik, dzieci. Trzy najstarsze grupy wiekowe walczy∏y we wszystkich konkurencjach: singiel

ch∏opców, singiel dziewczàt, debel ch∏opców,
debel dziewczàt, gra mieszana, natomiast dzieci
tylko w grach pojedynczych. W zawodach wystartowa∏o 7 warszawskich klubów badmintonowych, w tym 2 z naszej dzielnicy. Zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”
trenujàcego w Zielonej przy Zespole Szkó∏ nr 94
ustanowili absolutny rekord w historii klubu

WOM 2010 – Badminton
UKSB Milenium Warszawa
AZSWAT Warszawa
UKS Dwójka Weso∏a
AZSUW Warszawa
SKB Harcownik Warszawa
KS Weso∏a Warszawa
UTS Akro-Bad Warszawa

Punkty
129
123
81
45
41,5
36,5
25
Anna Janecka

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy zaprasza do udzia∏u w konkursie fotograficznym „Weso∏a – nieznane oblicze” oraz
konkursie amatorskich zespo∏ów rockowych
ROCK ON.
Konkurs ROCK ON „Powstanie’44” ma na celu
uczczenie rocznicy zakoƒczenia Powstania
Warszawskiego, inspirowanie m∏odych muzyków do
artystycznych poszukiwaƒ, konfrontacj´ dokonaƒ oraz
doskonalenie warsztatu
muzycznego. W konkursie
mogà wziàç udzia∏ amatorskie
zespo∏y grajàce szeroko poj´tà muzyk´ rockowà, nie posiadajàce umowy z wytwórnià p∏ytowà oraz profesjonalnego wydawnictwa fonograficznego. Zespo∏y powinny przygotowaç 3 utwory: 2 piosenki w∏asnego autorstwa o dowolnej
tematyce i 1 piosenk´ b´dàcà wspó∏czesnà interpretacjà utworu z okresu okupowanej Warszawy. Zg∏oszenia przyjmujemy do 4 wrzeÊnia
br. SzeÊç wybranych przez Jury zespo∏ów zaprezentuje si´ na scenie podczas koncertu fina∏owego, który odb´dzie si´ 18 wrzeÊnia na terenie przy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31. Nagrodà dla zwyci´zcy b´dzie nagranie profesjonanego singla.
Gwiazdà wieczoru b´dzie zespó∏ LAO CHE.
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***
Konkurs fotograficzny „Weso∏a – nieznane oblicze”. Przedmiotem fotografii powinny byç krajobrazy,
zabytki i urokliwe miejsca Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, przedstawione o ró˝nych porach roku. Konkurs jest otwarty dla wszystkich
fotografujàcych. Ka˝dy z autorów mo˝e nades∏aç maksymalnie 5 fotografii. Technika wykonania prac jest dowolna. Fotografie nale˝y nadsy∏aç do 30 wrzeÊnia 2010 r. Wybrane prace b´dà
opublikowane na stronie internetowej Organizatora i w kalendarzu na 2011 rok, który wyda
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Organizator przewiduje nagrody finansowe oraz rzeczowe dla zwyci´zców konkursu.
Honorowy patronat nad konkursami objà∏
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
– Edward K∏os. Szczegó∏owe informacje na stronie Organizatora – www.domkulturywesola.net.

pisaç si´ na warsztaty i zaj´cia artystyczne. Proponujemy: warsztaty fotograficzne,
warsztaty projektowania wn´trz, Klub
Malucha, zespó∏ wokalny GAMELAN, zaj´cia perkusyjne, lekcje gry na gitarze,
rysunek i malarstwo, gimnastyk´ korekcyjnà, chór Seniorów MALWY, lekcje gry
na pianinie, ceramik´, jog´, zespó∏ hip-hopowy FUNKY KIDS, zaj´cia utaneczniajàce z elementami baletu, taniec jazzowy, szachy. Najm∏odszych zapraszamy o godz. 16.00 na spektakl teatralny dla dzieci. Ul. Starzyƒskiego 21.
Maja Musia∏

***

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY

5 wrzeÊnia w godz. 14.00–18.00, w ramach
DZIECI¢CEJ STOLICY BIS, OÊrodek Kultury zaprasza na DZIE¡ OTWARTY. Tego dnia mo˝na b´dzie uzyskaç informacje na temat planowanych dzia∏aƒ OÊrodka w sezonie 2010/2011, za-

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

„Damy dworu i rycerze”,
czyli lato w Bibliotece Publicznej
W ramach akcji „Lato w mieÊcie”
Biblioteka Publiczna zorganizowa∏a
w lipcu cykl zaj´ç o tematyce rycerskiej w zwiàzku z obchodzonà w tym
roku 600. rocznicà Bitwy pod Grunwaldem.
ZAMEK RYCERSKI
Spotkania rozpocz´∏a „wycieczka”
po zamku rycerskim (6 lipca), czyli pokaz slajdów prezentujàcych ró˝ne rodzaje zamków. Uczestnicy zaj´ç dowiedzieli si´, jakie funkcje pe∏ni∏y poszczególne cz´Êci Êredniowiecznych warowni, m.in. jak by∏y one zbudowane, co
kry∏o si´ w lochach, jak wyglàda∏a
cz´Êç mieszkalna, a jak
obronna... Po krótkiej
projekcji wszystkich czeka∏o nie lada zadanie,
czyli w∏asnor´czna budowa zamku z kartonowych
pude∏ek. Aby lepiej poczuç „klimat Êredniowiecza”, ka˝de z dzieci mog∏o te˝ zrobiç sobie pamiàtkowe zdj´cie w dybach lub z kulà u nogi.
SPOTKANIE
Z RYCERZEM
Po poznaniu specyfiki zamku Êredniowiecznego nadesz∏a pora na spotkanie rycerza (8 lipca).
Dzieci dowiedzia∏y si´, jakie wiód∏
on ˝ycie, jakimi cechami musia∏ si´ wykazywaç. Zaprezentowane i omówione
zosta∏y elementy zbroi, rodzaje broni,
oraz sposoby walki. Okaza∏o si´, ˝e rycerz nie tylko musi byç odwa˝ny, ale
tak˝e bardzo silny, by unieÊç na sobie 40-kilogramowà zbroj´ i sprawnie
si´ w niej poruszaç. Gratkà dla uczestników spotkania by∏a mo˝liwoÊç wcielenia si´ w rol´ giermka, czyli rozebrania rycerza. Dzieci z ogromnà ciekawoÊcià przymierza∏y elementy zbroi.
Po spotkaniu z rycerzem rozdane zosta∏y tarcze, które wszyscy w∏asnor´cznie przyozdobili wymyÊlonymi przez
siebie herbami.
ZABAWA NA ZAMKU
Jako ˝e ˝ycie na zamku to nie tylko
ciàg∏e potyczki, ale te˝ miejsce, gdzie
toczy si´ ˝ycie dworskie, 13 lipca m∏o-

dzi goÊcie Biblioteki uczestniczyli
w „Zabawie na zamku”.
Rozpocz´∏a si´ ona od uroczystej
prezentacji dam dworu i rycerzy. Ka˝de dziecko tego dnia u˝ywa∏o imienia,

ranie zapa∏ek w grubej r´kawicy.
Na koniec zgromadzeni na zamku goÊcie zostali powiadomieni listownie
przez wró˝k´ Niewidk´ o ukrytym
skarbie. Dzieci wykona∏y szereg zadaƒ,
m.in. ∏amig∏ówek, rebusów, ˝eby zdobyç od wró˝ki kolejne wskazówki dotyczàce skarbu. Po odnalezieniu z∏otych,
czekoladowych monet, ku zadowoleniu
wszystkich, kapitanowie
grup sprawiedliwie podzielili ∏upy.
MALI RYCERZE
I DAMY DWORU
Ostatnim tematem cyklu
byli mali rycerze i damy
dworu (20 lipca). Uczestnicy spotkania mieli okazj´ poznaç szczeble kariery rycerza (paê, giermek),
dowiedzieç si´, jak wyglàda∏ ceremonia∏ pasowania
na rycerza, a tak˝e przekonaç si´, ˝e nie tak ∏atwo by∏o zostaç
damà dworu.
Przedstawione zosta∏y idea∏y rycerskie oraz ˝ycie paƒ na zamku, któe
musia∏y sprawdziç si´ w roli starannie
wykszta∏conych, dobrych organizatorek ˝ycia w tak wielkiej posiad∏oÊci.
Przygotowaniem do pasowania ma∏ych rycerzy i dam dworu by∏o wykonanie koron i welonów oraz mieczy.
Po próbie odwagi i zaufania
dla rycerzy oraz testu na delikatnoÊç, màdroÊç i dobroç
serca dla dam uroczyÊcie
z∏o˝yliÊmy przysi´g´.
W ten sposób Êmia∏o mo˝emy zaÊwiadczyç, i˝ mamy
w dzielnicy prawdziwych rycerzy i damy dworu!
Na koniec zaj´ç ka˝de
dziecko pomalowa∏o gipsowà figurk´ rycerza. Wszystkie prace, ku uciesze zebranych, mo˝na by∏o zabraç
na pamiàtk´ do domu.

przydomka i herbu wymyÊlonego przez
siebie. Po oficjalnym rozpocz´ciu balu
„zataƒczyliÊmy” taniec na siedzàco,
Justyna Kwiatkowska
przy akompaniamencie muzyki dawMa∏gorzata Kazimierska
nej. Po pierwszym taƒcu uczestnicy balu oddali si´ zabawom minionych
Licencja
DETEKTYW
nr 0000505
pokoleƒ, takim
jak: pierÊcionek,
Us∏ugi dla osób prywatnych i firm:
ciuciubabka, sla– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.
lom na czas z pi∏eczkà na drewtel. 022 7730028
www.renoma2.com.pl
fax 022 7730029
nianej ∏y˝ce, zbie-
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OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych POGODNA dla dzieci
do 6 lat, wprowadzajàcych
najm∏odszych w Êwiat kultury i sztuki. ¸àczàc elementy dramy, muzyki, literatury dzieci´cej i filmu,
dzieci rozwijajà swoje zainteresowania i wyobraêni´. Wszystko to w spokojnej i mi∏ej atmosferze,
zapewniajàcej uczestnikom bezpieczeƒstwo oraz
pozwalajàcej na Êmia∏e
dzia∏ania twórcze. Podczas zaj´ç wykorzystywaWyst´p dzieci z Akademii Malucha podczas tegorocznej
ne sà ró˝norodne techniki
prezentacji Czas Twórczych Dokonaƒ. Dzieci same wybra∏y
plastyczne (malowanie,
temat sztuki, pracowa∏y nad scenariuszem, tytu∏em
rysowanie, wyklejanie,
i scenografià, dobra∏y równie˝ muzyk´. Na zdj´ciu:
stemplowaKarolina, Nikola, Klaudia, Ania, Basia, Marysia.
nie, kola˝
itp.). Efekty wspólnej godniu po trzy godziny. Przez ten czas
pracy
prowadzàcych dzieci pozostajà pod opiekà dwóch
i dzieci, prezentowane sà paƒ prowadzàcych.
Wszystkich ch´tnych zapraszamy
w formie wystàpieƒ,
przedstawieƒ oraz wy- do OÊrodka na dzieƒ otwarty, który
staw organizowanych dla odb´dzie si´ we wrzeÊniu. B´dzie to
wi´kszej publicznoÊci. doskona∏a okazja do wspólnego poznaDzieci mogà poczuç si´ nia si´, a tak˝e uzyskania wszelkich injak prawdziwi artyÊci, formacji od prowadzàcych zaj´cia. Doktórych wytwory sà doce- st´pna jest te˝ strona internetowa
niane i podziwiane. Aka- www.domkulturywesola.net lub numer
demia Malucha to jed- tel. 22 427 37 74.
Serdecznie zapraszamy!
nak nie tylko praca nad
tworzeniem
Jula, Wojtek, Wiktor i Rafa∏ z rodzicami rysujà kredami
sztuki. Zaj´po czarnym kartonie podczas zaj´ç Twórczy Maluch
cia sà doskocie w dziecku ró˝nych predyspozycji. na∏à okazjà do poznawaZaj´cia majà na celu rozbudzenie twór- nia rówieÊników i wchoczego myÊlenia dziecka, dostarczenie dzenia z nimi w ró˝norarodzicom pomys∏ów na ciekawà zaba- kie interakcje. Znajdzie
w´ z dzieckiem, ∏agodne wprowadzanie si´ tu tak˝e czas na swomaluszka w Êwiat twórczoÊci. A wszyst- bodnà zabaw´ oraz liczne
ko to w fascynujàcym otoczeniu wystaw zaj´cia ruchowe, dzieci´zarówno doros∏ych artystów, jak i trosz- ce masa˝yki i zabawy pak´ tylko starszych kolegów i kole˝anek. luszkowe rozwijajàce moZaj´cia odbywajà si´ raz w tygodniu. w´ i myÊlenie. Wa˝nym
elementem zaj´ç jest rówCzas trwania to ok. 45 minut.
Przedszkolaki zapraszamy natomiast nie˝ relaksujàcy odpoczydo Akademii Malucha, która od wrze- nek przy spokojnej muzyPraca nad scenografià do przedstawienia pt. Koncert
Ênia rusza ju˝ po raz piàty. To propozy- ce lub bajce. Zaj´cia odleÊnych zwierzàt, na corocznà prezentacj´ sekcji
cja zaj´ç artystycznych dla dzieci od 3 bywajà si´ dwa razy w tyOÊrodka Kultury Weso∏a.
Od wrzeÊnia po raz drugi w OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych POGODNA rusza
cykl spotkaƒ dla najm∏odszych dzieci
od 1. do 3. roku ˝ycia – Twórczy Maluch. Jest to propozycja dla rodziców
z maluszkami, którzy pragnà w màdry
i kreatywny sposób sp´dziç czas ze swoim dzieckiem. Dzieci za pomocà muzyki, sztuk plastycznych dostosowanych
do wieku, zabaw zorganizowanych
poznawaç b´dà Êwiat sk∏adajàcy si´
z dêwi´ków, kolorów, smaków, zapachów i faktur. Opiekun natomiast,
wspó∏pracujàc z instruktorem zabawy,
b´dzie mia∏ szans´ na pog∏´bienie wi´zi z dzieckiem, obserwowanie go podczas ró˝norodnych aktywnoÊci i odkry-

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Nawadnianie • Piel´gnacja
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Wakacje ze sztalugà pod r´kà
Ka˝dy z nas nie mo˝e doczekaç si´ wakacji,
wyczekujemy tego okresu przez ca∏y rok – niewa˝ne, czy jesteÊmy jeszcze uczniakami, czy powa˝nymi biznesmenami. A kiedy nadchodzi upragniony lipiec, co robimy? Wylegujemy si´ na kanapie, walczàc o prawo do pilota. Bardziej wysportowani czy te˝ ˝àdni przygody wybierajà si´ na dzia∏k´ albo pobliskà pla˝´. Zamo˝ni rozbijajà swojà porcelanowà Êwink´ lub
wyciàgajà bankomatowy niezb´dnik i udajà
si´ na zorganizowanà wycieczk´, gdzie robià
dok∏adnie to samo, tylko w innym otoczeniu.
Niektórzy, o nieco bardziej wyrafinowanym
guÊcie, p´dzà szlakami czy te˝ mknà po bezkresnych terytoriach Êwiata. Jest te˝ garstka
– nazwijmy humorystycznie – ocalonych,
którzy chcieliby zrealizowaç swoje marzenia,
ale ciàgle brakuje im czasu i odwagi, pomimo nieodpartej ochoty na coÊ innego ni˝
bank, piekarnia czy biuro, w których pracujà.
W tym roku mia∏am to szcz´Êcie, ˝e zrealizowa∏am jedno ze swych marzeƒ, a jednoczeÊnie
spróbowa∏am czegoÊ innego i ca∏kowicie nowego.
Plener malarski, którego by∏am uczestnikiem, zosta∏ zorganizowany przez Gra˝yn´ Bany (instruktora malarstwa z OÊrodka Kultury) niedaleko Warszawy we wsi Skrzeszew, w „Stajni Klucz”. Odby∏
si´ dzi´ki pomocy naszych „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Przez siedem wspania∏ych dni grupa najró˝niejszych amatorów pod bacznym okiem mistrza

Wieƒczys∏awa Pyrzanowskiego (ucznia L. Maciàga), stawa∏a si´ artystami-malarzami. Ka˝dy z nas
móg∏ zmierzyç si´ z blejtramami, sztalugami oraz
paletà farb olejnych. Pod p∏aszczykiem otaczajàcej
zieleni, a tak˝e ró˝norodnej maÊci koni, odkrywaliÊmy swój potencja∏ malarski. Jedno musz´ przy-

znaç, i˝ jeÊli komukolwiek przysz∏o kiedyÊ pomyÊleç, ˝e malarz to tylko coÊ pobazgrze, postoi i nie
nam´czy si´ – to kategorycznie zaprzeczam. Codziennie wczesnym rankiem, tu˝ po Êniadaniu,
podczas którego nasz Mentor opowiada∏ o malarstwie Wernera czy te˝ innych znakomitych artystów, udawaliÊmy sie na uprzednio wybrane
i przemyÊlane przez nas miejsce pracy. Pan Weƒczys∏aw i pani Gra˝yna ka˝demu z osobna udzie-

lali porad dotyczàcych kompozycji i kolorystyki
malowanego przez nas pejza˝u, martwej natury,
studium postaci czy przepi´knych koni. By∏a to
wyczerpujàca fizycznie i psychicznie forma odpoczynku. Przerwa na posi∏ek i powrót do p∏ócien.
Ka˝dego wieczoru Mistrz ocenia∏ skoƒczone prace, dawa∏ jak˝e cenne wskazówki i czasami gani∏
nasz manieryzm, a zdarza∏o si´, ˝e docenia∏ inwencj´ twórczà. Atmosfera tego rodzaju pleneru
jest troszeczk´ inna ni˝ organizowanego
przez szko∏y czy nawet uczelnie. Ten plener
da∏ mi mo˝liwoÊç nauki nie wyciàgni´tej
z jakichkolwiek programów, na∏o˝onych
przez system, uwolni∏ pok∏ady artyzmu k∏´biàce si´ w mej duszy i barwniej postrzegaç
to, co mnie otacza. Ten˝e plener malarski
dla amatorów pozwoli∏ wyjÊç poza codziennoÊç zszarza∏ej rzeczywistoÊci i wyzwoli∏
w uczestnikach pok∏ady, o których nam si´
nie Êni∏o. Zatem kiedy nast´pnym razem b´dziesz mia∏, drogi Czytelniku, ochot´ z humorem, a zarazem twórczo sp´dziç wakacje albo wolny czas, taki plener na ∏onie
natury z malarzem i sztalugami, b´dzie niezapomnianà formà aktywnego wypoczynku.
A przez ca∏y rok niech Ci towarzyszy bardzo màdra ponadczasowa myÊl: „Nie samym chlebem
˝yje cz∏owiek”.
Iwona Górna-Kasprzak
Nast´pny plener 3-dniowy odb´dzie si´ w drugim tygodniu paêdziernika (8,9,10) – zapraszamy. Informacje – 695 254 888.

Szko∏a j´zykowa

Tom Law’s School of English
Ucz si´ od najlepszych, rozmawiaj tylko z NATIVE SPEAKERS
●

Angielski w grupach i indywidualnie

●

Dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli

●

Specjalne programy dla FIRM

●

Wszystkie poziomy

●

Egzamin gimnazjalny i matura

●

Kursy FCE, CAE i CPE

●

Semestr ju˝ od 650 z∏

●

Zni˝ki dla rodzin

Testy kwalifikacyjne od 1 do 11 wrzeÊnia w godzinach
1000–1800 lub po telefonicznym umówieniu si´.
IloÊç miejsc ograniczona. Poczàtek zaj´ç 13 wrzeÊnia.
Zapraszamy!

TOM L AW’S SCHOOL OF ENGLISH
ul. GoÊciniec 18, Warszawa Stara Mi∏osna,

22-773-32-70, 22-773-33-70
0501 645 913 (Ma∏gosia), 0504 123 283 (Tom)

www.tomlaws.pl
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Kàcik bibliofila
Ostatnia
kwadra ksi´˝yca
Krystyna
Januszewska
Ambitna, ciep∏a
i bardzo wra˝liwa
proza polskiej, utalentowanej wspó∏czesnej pisarki Krystyny Januszewskiej. Ksià˝k´ przedstawi´ Paƒstwu, cytujàc s∏owa z ok∏adki:
„Ostatnia kwadra ksi´˝yca” to powieÊç, której akcja ma swoje poczàtki
w póênych latach siedemdziesiàtych
ubieg∏ego stulecia. Na Êwiecie dobiega
koƒca rewolucja spo∏eczno-obyczajowa, dogasajà ruchy hipisowskie. Grupa
m∏odych ludzi wchodzi w doros∏e ˝ycie.
WÊród nich jest ambitna i wra˝liwa
dziewczyna z tak zwanego dobrego domu. Niestety w wyniku tragicznego rozwoju wypadków trafia do wi´zienia

o wyostrzonym rygorze. Wychodzi na
wolnoÊç po dwudziestu latach odarta
ze z∏udzeƒ, okaleczona. Samotna, bezdomna, z baga˝em trudnych do zniesienia wspomnieƒ, wraca do innego Êwiata i próbuje si´ w nim odnaleêç. Jedynà
podporà majà byç jej dawni znajomi,
przyjaciele z przesz∏oÊci. Tymczasem
przez dwadzieÊcia lat wiele si´ w ich
˝yciu zmieni∏o. Za∏o˝yli rodziny, firmy,
jedni odnieÊli sukcesy, inni ponieÊli
pora˝ki. Jak pomóc kole˝ance naznaczonej pi´tnem przesz∏oÊci, kiedy ich
losy sà te˝ trudne i nie mniej zagmatwane?
Polecam!
Iza Zych
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Januszewska K. – Ostatnia kwadra
ksi´˝yca
2. Enerlich K. – Czas w dom zakl´ty

3. Mendoza E. – Brak wiadomoÊci od
Gurba
4. Jurek P. – Kochanowo i okolice
5. Smoliƒski J. – ˚ycie do góry nogami
6. Rakusa M. – ˚ona Adama
7. Levy M. – Wszystko, czego nie zdà˝yliÊmy powiedzieç
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. ¸amig∏ówki rycerskie (6–8 lat)
2. Olech J. – Pulpet i Prudencja, Smocze pogotowie przygodowe
3. Helbrough E. – 1001 robaczków do
odnalezienia
4. Nordqvist S. – Pettson na biwaku
5. Child L. – Ale to sà przecie˝ moje
urodziny
Literatura popularnonaukowa:
1. Semka P. – Lech Kaczyƒski. OpowieÊç arcypolska
2. Philips M. – Londonistan. Jak Wielka Brytania stworzy∏a paƒstwo terroru
3. Pawlikowska B. – Blondynka, jaguar
i tajemnica Majów
Iza Zych

Kleszcze – êród∏o chorób psów, cz. II
W poprzednim artykule
napisa∏am, jak bardzo niebezpieczne dla zdrowia naszych psów sà inwazje
kleszczy. Spowodowane
jest to wieloma chorobami
które wywo∏ujà. Do najcz´Êciej wyst´pujàcych nale˝y
babeszjoza (o niej pisa∏am
w poprzednim numerze). Innymi równie niebezpiecznymi sà erlichioza i borelioza.
Erlichioza jest chorobà wywo∏ywanà przez riketsje. Sà to paso˝yty wewnàtrzkomórkowe bytujàce
g∏ównie w krwinkach bia∏ych. Do zaka˝enia mo˝e
dojÊç w wyniku ukàszenia przez kleszcza, transfuzji krwi, poprzez ∏o˝ysko lub zanieczyszczone ig∏y.
Choroba ta mo˝e wystàpiç w postaci ostrej lub
przewlek∏ej. W postaci ostrej objawy najcz´Êciej
sà nieswoiste i zwierz´ta szybko ginà. Natomiast
przy postaci przewlek∏ej wyst´powaç mogà bardzo zró˝nicowane objawy, np.: sennoÊç, biegunka, brak apetytu, os∏abienie, zanik tkanek (wokó∏
oczu), guzki na wargach i pysku (przypominajàce
opryszczk´), krwawienie z nosa i oczu, infekcje
skóry, pora˝enia, kaszel, zapalenie p∏uc, bóle sta-

wowe i inne. Czasami mo˝e te˝ dojÊç do sytuacji,
kiedy wytworzy si´ równowaga mi´dzy riketsjami
a organizmem psa. Taki stan mo˝e trwaç nawet
rok. Niestety, zachwianie tej równowagi poprzez
stres, ci´˝kà prac´, operacj´ czy inne choroby
mo˝e spowodowaç rozwini´cie si´ nieujawnionej
wczeÊniej erlichiozy. Diagnostyka tej choroby
opiera si´ g∏ównie na okreÊleniu poziomu przeciwcia∏. Niestety, nie zawsze jest on jednoznaczny
i dlatego trudno czasami jà rozpoznaç.
Innà chorobà wywo∏ywanà przez kleszcze jest
borelioza, zwana te˝ chorobà z Lyme. Wywo∏ywana jest przez kr´tki z grupy Borrelia burgdorferi. Wyst´puje ona równie cz´sto u ludzi, jak
i u zwierzàt. Objawy sà cz´sto nieswoiste i wyst´pujà w ró˝nym nasileniu: goràczka, kulawizny, apatia, utrata apetytu, bolesnoÊç koƒczyn.
Cz´sto mo˝na zaobserwowaç równie˝ bolesnoÊç ca∏ego cia∏a, depresj´. Mogà te˝ wystàpiç
zaburzenia pracy serca, nerek, wàtroby i uk∏adu
nerwowego. U psów cz´sto dochodzi do zmian
zachowania. Nie leczona borelioza mo˝e prowadziç do post´pujàcego przewlek∏ego zapalenia
stawów, a w konsekwencji do trwa∏ego uszkodzenia chrzàstek stawowych.

Czasami zdarza si´, ˝e pomimo zaka˝enia
(w badaniach stwierdzano obecnoÊç przeciwcia∏) u psów nie dochodzi do wystàpienia objawów klinicznych.
Diagnostyka boreliozy opiera si´ równie˝
na okreÊlaniu poziomu przeciwcia∏ i, tak jak
w poprzedniej chorobie, nie zawsze mo˝na jà
rozpoznaç, poniewa˝ wynik jest niejednoznaczny.
Leczenie erlichiozy i boreliozy polega na stosowaniu d∏ugotrwa∏ej antybiotykoterapii, podawaniu leków przeciwzapalnych i leczeniu objawowym.
W Polsce dost´pna jest szczepionka przeciwko boreliozie Biocan B czeskiej firmy Bioveta.
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, Stara Mi∏osna
tel. 22 773 13 89, tel. kom. 604 871 490

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji
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Oto nasi kolejni najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom, a tak˝e rodzicom wszystkich innych
weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy, Drogie Maleƒstwa, 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

Szymon Konarski
Urodzi∏ si´ 20 lipca 2010 r.
Waga 3170 g, wzrost 54 cm.
Mieszka przy ul. Jana Paw∏a II.

Kalina Julia Skibniewska
Urodzi∏a si´ 1 kwietnia 2010 r.
Waga 2820 g, wzrost 53 cm.

Tomasz Szyszkiewicz
Urodzi∏ si´ 20 maja 2008 r.
w szpitalu przy ul. Madaliƒskiego.
Waga 3125 g, wzrost 55 cm.

Wycieczka w Mi´dzyrzecki
Rejon Umocniony
Po I wojnie Êwiatowej, w przewidywaniu kolejnej wojny z Francjà, Niemcy potrzebowali zabezpieczyç swojà wschodnià granic´, przed
sprzymierzonà z Francjà Polskà. Niektóre prace
fortyfikacyjne w Prusach Wschodnich, Pomorzu
i Âlàsku podj´to ju˝ w 1932 roku. Najwa˝niejszy,
strategiczny kierunek tzw. Brama Lubuska, prowadzàca m.in. na Berlin mia∏ byç ufortyfikowany
najpot´˝niej. W maju 1935 roku ukoƒczono
prace koncepcyjne, oparte na za∏o˝eniach frontu
ufortyfikowanego. Mimo przewidywanych
ogromnych kosztów budowy Hitler, zafascynowany projektem, zaakceptowa∏ plan budowy.
W nast´pnym roku ruszy∏y prace budowlane.
Gdy budowa zacz´∏a nabieraç coraz wi´kszego
tempa, zacz´∏y pojawiaç si´ symptomy zmiany
doktryny wojennej Niemiec. Hitler zdajàc sobie
spraw´, ˝e kierunek francuski z zaczepnego
zmieni∏ si´ na obronny, wiosnà 1938 r. wyda∏
rozkaz wzmocnienia fortyfikacji zachodnich,
a ju˝ latem 1938 r. postanowi∏ przerwaç budow´
MRU. Do walki w kierunku wschodnim potrzebne mu by∏y dywizje pancerne, a nie bunkry.
Ostatecznie do wybuchu wojny Niemcy na ca∏ej ok. stukilometrowej linii MRU zdà˝yli wybudowaç 106 bunkrów, w tym 21 po∏àczono wspólnà
siecià podziemnych tuneli o ∏àcznej d∏ugoÊci ponad 30 kilometrów i g∏´bokoÊci do 40 metrów co
stanowi∏o zaledwie 30% pierwotnego planu.
Fortyfikacje MRU zosta∏y zdobyte przez wojska radzieckie na prze∏omie stycznia i lutego
1945 roku. Rosjanie zaj´li ca∏à pot´˝nà linie for-

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora –
sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru
w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma
Foto-OSKAR, takie zdj´cie wykona za darmo!
Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie
zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie Baby Boom –
ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres: wiadomosci.
sasiedzkie@staramilosna.org.pl (zdj´cie musi byç
zeskanowane co najmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego
numeru przyjmujemy do 14 wrzeÊnia 2010 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

Martyna Anna Manjak
Urodzi∏a si´ 10 kwietnia 2010 r.
Waga 3320 g, wzrost 53 cm.

tyfikacyjnà w ciàgu zaledwie 3 dni,
gdy˝ w tym czasie za∏ogi poszczególnych bunkrów stanowi∏y jednostki bardzo nieliczne i nie przeszkolone do obrony
takiej fortyfikacji.
Obecnie MRU stanowi najwi´kszà atrakcj´
Ziemi Lubuskiej. W jego podziemiach mieÊci si´
najwi´kszy w Europie rezerwat nietoperzy. Zimuje tutaj oko∏o 30 000 nietoperzy nale˝àcych

do 13 gatunków. Do zwiedzania udost´pnionych jest kilka podziemnych tras turystycznych
o d∏ugoÊci od 1,5 do 8 km. Nie jest to zresztà jedyna atrakcja Ziemi Lubuskiej. W Miedzyrzeczu
jest zamek z czasów Kazimierza Wielkiego,
w Kostrzynie pozosta∏oÊci pruskiej twierdzy
i wiele ciekawych muzeów, np. Obozów Jenieckich, Dawnych Tortur, etnograficzne czy te˝
park Dinozaurów.

Antosia
Urodzi∏a si´ 9 marca 2010 r.
Waga 2930 g, wzrost 53 cm.

Wszystkich zainteresowanych zwiedzaniem
powy˝szych atrakcji serdecznie zapraszamy
na kolejny wyjazd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego:
Termin: 24–26 wrzeÊnia (lub1-3 paêdziernika)
Wyjazd: w piàtek, ok. godz. 16.00
Program: W´drówka podziemnymi trasami
MRU z przewodnikiem + inne obiekty muzealne
i historyczne (szczegó∏y wkrótce na stronie Stowarzyszenia).
Wyposa˝enie: ka˝dy uczestnik zobowiàzany jest
posiadaç wodoodporne buty do w´drówki oraz
latark´.
Wpisowe: obejmuje transport, noclegi, wy˝ywienie, wst´py, obs∏ug´ przewodnickà: doroÊli
– 180,00/osob´, dzieci do lat 12 – 160,00/osob´
Powrót: niedziela ok. godz. 24.00
Uwaga: wszystkich uczestników obowiàzuje regulamin uczestnictwa w wyjazdach Stowarzyszenia, dost´pny na naszej stronie internetowej
w zak∏adce „Turystyka”. Dzieci mogà braç udzia∏
w wyjeêdzie wy∏àcznie pod opiekà rodziców lub
upowa˝nionych opiekunów.
Zainteresowani mogà si´ zapisywaç w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, w ka˝dy wtorek
po godz. 20.00, lub telefonicznie u Kasi S∏uszniak – 609 349494.
Marcin J´drzejewski
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Kajakami na Czarnej Haƒczy
Niektórych mniej przyjemnych. Pierwszy dzieƒ
zaczà∏ si´ bowiem pechowo dla sporej cz´Êci
uczestników. Dwie grupy, zamiast op∏ynàç pó∏wysep Wigry i wp∏ynàç na Haƒcz´, pop∏yn´∏y nieuwa˝nie na drugà stron´ jeziora Wigry... Na szcz´Êcie
zdà˝yli wróciç przed kolacjà.
Drugiego dnia psikusa sp∏ata∏a nam pogoda.
Od rana la∏o, wi´c podzieliliÊmy si´ na dwie grupy
– lubiàcy wod´ w nadmiarze, pod dowództwem ka-

Trzeciego dnia, jako ˝e wypada∏ nam w niedziel´ wyborczà,
karnie ca∏ym autokarem zameldowaliÊmy si´ pod lokalem wyborczym w Gibach, gdzie w drastyczny sposób zwi´kszyliÊmy frekwencj´ wyborczà. A potem znów
na kajaki, tym razem w blasku mi∏o przygrzewajàcego s∏oneczka.
Co prawda pogoda jeszcze raz
sprawi∏a nam psikusa – godzin´
przed koƒcem znów zacz´∏o laç,
wi´c nawet ci, którzy sobot´ sp´dzili sucho i ciep∏o, na koniec
mogli zakosztowaç rozkoszy wios∏owania w strugach deszczu.

Ostatni weekend przed wakacjami... Ju˝ myÊlami bli˝ej urlopu, ale
praca i szko∏a trzymajà nas jeszcze
w domu. Czy mo˝e byç lepszy termin na kajakowy wypad za miasto?
Jak si´ okaza∏o, kolejna propozycja wyjazdu organizowanego przez
Stowarzyszenie Sàsiedzkie okaza∏a
si´ strza∏em w dziesiàtk´. Poniewa˝
ch´tnych by∏o wi´cej ni˝ miejsc
pitana wyprawy Marcina J´drzejewskiego, pop∏yn´li kajakami, zaÊ reszta
pojecha∏a na wycieczk´ leÊnà kolejkà
wàskotorowà. Ciekawe, ˝e wodniacy
zakoƒczyli swój dzieƒ na wodzie w podejrzanie dobrych, jak na panujàce
warunki pogodowe, nastrojach...
Na wieczorne ognisko pierwszy oficer wyprawy Wojtek Chmielewski
przygotowa∏ nam atrakcyjnà niespodziank´ – dwa prawdziwe suwalskie
s´kacze, r´cznie robione przez gospodyni´ z Gib.

w autokarze, kilka osób zdecydowa∏o si´ nawet
na wyjazd w∏asnymi samochodami! I myÊl´, ˝e tego
nie ˝a∏owali, bo Czarna Haƒcza to przepi´kna i malownicza rzeka. Choç nie ma tak wielu przeszkód,
przeniosek i bystrzyn jak np. Rospuda, którà p∏yn´liÊmy rok temu, to i tak dostarcza∏a wielu wra˝eƒ.

Przed powrotnà drogà jeszcze wzmocniliÊmy si´ obiadem w goÊcinnym oÊrodku Posejnele, gdzie by∏a nasza baza, i do domu.
Do zobaczenia na nast´pnych wyjazdach
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego!
Katarzyna Szaszkiewicz
Fot. Bo˝ena i Marek Jaêwiƒscy,
Wojciech Chmielewski

18

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

19

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
w rywalizacji na ró˝nych
konkursach
piosenki.
W tym roku, w kwietniu,
zdoby∏a 2. nagrod´ w kategorii gimnazja na III Powiatowym
Konkursie Piosenki Polskiej
w Wiàzownie. Jest obdarzona pi´knym g∏osem o rzadko
spotykanej barwie, doskonale
pasujàcej do muzyki country.
W trakcie trwania Przeglàdu
nawiàzaliÊmy kontakt z przedstawicielem portalu country
„Saloon.pl” panem Miko∏ajem
Kruczyƒskim. UstaliliÊmy, ˝e
portal od sierpnia 2010 roku
b´dzie promowa∏ na swoich
stronach nasze m∏ode piosenkarki.
Udzia∏ i osiàgni´te wyniki w mràgowskim konkursie udowadniajà s∏usznoÊç teorii, ˝e warto
postawiç na promocj´ przez kultur´. W ciàgu

Sukcesy Klaudii i Agnieszki w Mràgowie
Mragowo od wielu lat jest stolicà polskiej piosenki country. W lecie, pod patronatem Burmistrza miasta, odbywa si´ tu wiele atrakcyjnych
koncertów i muzycznych konkursów. 11 lipca,
podczas imprezy Szeryfiada, odby∏ si´ III Ogólnopolski Przeglad Piosenki Country Dzieci
i M∏odzie˝y. Po raz pierwszy udzia∏ w tej imprezie wzi´∏y wokalistki z Gminnego OÊrodka Kultury w Wiàzownie, Agnieszka Bieƒkowska i Klaudia Milczarczyk – mieszkanka Weso∏ej.

zebra∏y od organizatorów CKiT w Mràgowie oraz
Jury wiele pochwa∏ i komplementów.
Agnieszka Bieƒkowska z Wiàzowny otrzyma∏a
pamiàtkowy dyplom za uczestnictwo oraz upominki od organizatorów przeglàdu.
Klaudia Milczarczyk otrzyma∏a nagrod´
specjalnà Jury, Najwi´ksze Odkrycie Przeglàdu, oraz zosta∏a zaproszona na Piknik
Coutry w MieÊcie, gdzie 24 lipca na du˝ej
scenie zaprezentuje swój kilkunastominu-

Celem Przeglàdu jest popularyzacja muzyki
country i Mràgowa jako polskiej stolicy country,
promocja m∏odych talentów wokalnych, a tak˝e
stworzenie mo˝liwoÊci prezentacji m∏odym wykonawcom muzyki country oraz konfrontacji
w∏asnych dokonaƒ artystycznych.
Dziewczyny, zg∏oszone i przygotowane do rywalizacji przez instruktora GOK-u Romana Sadowskiego, zaprezentowa∏y si´ bardzo profesjonalnie.
Pomimo m∏odego wieku – obydwie sà 13-latkami,

towy recital. Klaudia na przeglàdzie zaÊpiewa∏a
„Jolene” z repertuaru Dolly Parton oraz piosenk´
„Wierna jak pies”, do której s∏owa napisa∏a Ewa
Bernat-Ogonowska, a muzyk´ Roman Sadowski.
Klaudia mieszka z rodzicami i dwiema m∏odszymi siostrami w Weso∏ej. Jest skromnà uczennicà Gimnazjum w Starej Mi∏osnej przy ulicy Klimatycznej. Od jakiegoÊ czasu próbuje swoich si∏

J¢ZYK ANGIELSKI
Szko∏a Green House
☛
☛
☛
☛

Kursy, indywidualnie,
tak˝e
dzieci, m∏odzie˝, doroÊli,
J´zyk Ros
yjski
j´zykowa rehabilitacja,
egzaminy maturalne, gimnazjalne.

jednego lipcowego weekendu dwie utalentowane dziewczyny znakomicie zaprezetowa∏y
nasze miejscowoÊci setkom turystów z ca∏ej
Polski oraz z zagranicy.
Bardzo dzi´kujemy organizatorom z Centrum
Kultury i Turystyki w Mràgowie za bardzo dobre
przygotowanie festynu i sprawne przeprowadzenie Przeglàdu. CzuliÊmy si´ jak u siebie w domu.

KSEROKOPIARKI

DRUKARKI
TONERY

SPRZEDA˚ • SERWIS

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
•
•
•
•
•
•

(mi´dzy Jaspisowà a Diamentowà)

20

AFOCOPY

US¸UGI GEODEZYJNE

Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 52

Tel. 22 773 14 50 , 504 077 325

Roman Sadowski
Fot. Katarzyna Bieƒkowska
i Leszek Milczarczyk

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
c.d. ze str. 8
Có˝, zamiast zaj´cia si´ sprawà udro˝nienia kanalizacji, trwa goràczkowy demonta˝ istniejàcego wokó∏
szko∏y ogrodzenia i poszerzanie ul. Klimatycznej o kolejne miejsca parkingowe. OczywiÊcie potrzebnie, gdy˝
bez tego nie zosta∏aby formalnie odebrana hala sportowa. Pytanie tylko, czy w Êwietle zaistnia∏ej sytuacji jest
to sprawa priorytetowa i na teraz w tej cz´Êci Weso∏ej.
Pomniki te˝ sà potrzebne, ale buduje si´ je zwykle,
kiedy inne wa˝kie problemy sà ju˝ rozwiàzane.
Z Paƒskiej relacji z podtopionej Starej Mi∏osny oraz
informacji z prac dzielnicy wynika, ˝e szczegó∏owa inspekcja sieci kanalizacji wykaza∏a karygodne dzia∏ania
ze strony wykonawców (przecinajàcych, zamurowujàcych stare ciàgi melioryzacyjne jak kto chcia∏, a mo˝e ile
da∏). Pobie˝ne nawet spojrzenie na ten fakt wskazuje na
mo˝liwoÊç naruszenia przepisów w co najmniej trzech
obszarach: prawa budowlanego, ochrony Êrodowiska
i korupcji. Rozumiem, ˝e sprawa, je˝eli ju˝ nie jest, to
b´dzie w Prokuraturze, gdy˝ taki jest oblig prawny cià˝àcy na organach samorzàdowych i w∏adz dzielnicy.
Zwalanie winy na urz´dnika nadzoru, który ju˝ nie pracuje, nie jest ˝adnym wyt∏umaczeniem. Zarzàdzanie nie
opiera si´ na pojedynczych ogniwach, lecz na funkcjonalnej strukturze decyzyjno-kontrolej, której najwyra˝niej nie by∏o i chyba nie ma. Ca∏kiem wygodna sprawa,
by rozmyç odpowiedzialnoÊç za istniejàcy stan rzeczy.
Przeprowadzanie post fatum akcji pomocowych
i ratunkowych staje si´ powoli polskà specjalnoÊcià,
lecz nigdy nie zastàpi przewidywania i rozsàdku
w identyfikacji i wczesnym rozwiàzywaniu problemów.
Najgorsze w tym wszystkim jest uparte trwanie przy
swoich arbitralnych racjach przez tych, którzy decydujà
o losach naszej dzielnicy, mimo i˝ sposób ich rozwiàzania jest im podpowiadany niejednokrotnie przez miesz-

kaƒców. Zamiast uwa˝nego ws∏uchiwania si´ w ich racje, uwa˝a si´ ich za sprawiajàcych k∏opoty demagogów
i malkontentów. Wybaczy Pan, ale tak odbieram ton odnoÊnych artyku∏ów, relacji i listu z ostatnich „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Jakkolwiek chyl´ czo∏o przed Paƒskim zaanga˝owaniem na odleg∏oÊç w akcj´ rozwiàzywania sytuacji kryzysowej powsta∏ej w zwiàzku z zalaniem Starej Mi∏osny, ale przytoczenie przez Pana s∏ów burmistrza
K∏osa, ˝e mimo „szacunku dla k∏opotów mieszkaƒców
ul. Pogodnej prawdziwy kataklizm jest gdzie indziej”,
jest obraêliwe i aroganckie. W sumie zabrzmia∏o to,
jakby powsta∏a sytuacja by∏a jakàÊ naszà fanaberià czy
te˝ widzimisi´ wynikajàcym z nadmiernego przeczulenia na punkcie naszego dziwnie nad´tego ego.
My, mieszkaƒcy Pogodnej, Zdrojowej, èródlanej
i przyleg∏ej okolicy (swoistego trójkàta bermudzkiego),
wcià˝ mamy nadzieje, ze jako radny zaanga˝uje si´ Pan
w pilne rozwiàzanie tego problemu. Dopiero wtedy uwierzymy w prawdziwoÊç napisanych przez Pana s∏ów, ˝e
„mimo tych wszystkich i niekorzystnych czynników ca∏y
system dzia∏a i sobie radzi”. Póki co z goryczà stwierdzamy, ˝e niestety nie.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Polowczyk
Stara Mi∏osna, ul. Pogodna
Dzi´kuj´ serdecznie za przes∏any list. MieliÊmy ju˝
okazj´ rozmawiaç osobiÊcie; myÊl´, ˝e sporo spraw
wtedy uda∏o mi si´ Panu wyjaÊniç, ale na potrzeby
czytelników WS niektóre z tematów powtórz´.
Po pierwsze, jeÊli ktoÊ eskalowa∏ konflikt czy kogoÊ
chcia∏ dyskredytowaç, to raczej nie ja, lecz pan Igor Pogorzelski. Wystarczy pobie˝na lektura jego listów publikowanych na naszych ∏amach czy obecnie w innych gazetkach. Cel okaza∏ si´ byç sprecyzowany, jakoÊ na po-

Trenujmy pami´ç w nowym roku szkolnym
Mo˝na uczyç si´ du˝o ∏atwiej, z przyjemnoÊcià i satysfakcjà
Od kilkunastu lat dzieci w ca∏ej Polsce poznajà
tajniki dobrej pami´ci na kursach Wojakowskich.
MyÊlà przewodnià tych kursów jest:

Tekst sponsorowany

NAUCZ SI¢ UCZYå!

ojciec postanowi∏ pomóc dzieciom, tworzàc podwaliny obecnych kursów. Efektem by∏y rekordy
Guinnessa w zapami´tywaniu uk∏adu kart i oczek
w rzutach kostkà do gry, zapisane w Ksi´dze Rekordów w 1991 r.

Âwiat zmienia si´ w szybkim tempie i chcàc za
nim nadà˝yç trzeba uczyç si´ skutecznie i szybko.

„DOBRA PAMI¢å TO WA˚NY ELEMENT
SUKCESU W KA˚DEJ DZIEDZINIE ˚YCIA”

Trzeba najpierw przekonaç dziecko, ˝e ma w sobie mo˝liwoÊci o których dotychczas nie wiedzia∏o
oraz ˝e ich poznanie jest przyjemnoÊcià i zabawà.
Odblokowanie psychiczne, pozbycie si´ „szkolnych
strachów” i ograniczajàcych nawyków, wyrobienie
przekonania, ˝e z ka˝dà rzeczà mo˝na sobie poradziç, wzbudzenie wewn´trznej motywacji to poczàtek treningu.

JeÊli dziecko poddane testowi pami´ciowemu
jest w stanie zapami´taç siedem dowolnie wybranych wyrazów lub obrazów uznaje si´, ˝e ma dobrà
pami´ç. Je˝eli powtórzy 10 s∏ów uznawane jest
za wybitne. Do jakiej zatem grupy zaliczyç dzieci,
które zapami´tujà 100 wyrazów bàdê obrazów?
Takimi osiàgni´ciami mogà si´ wykazaç uczniowie po kilku miesiàcach treningu pami´ci. Oto
stwierdzenia dzieci, które ukoƒczy∏y ten kurs:

„BEZ SPRAWNEJ PAMI¢CI NIE MA
EFEKTYWNEGO UCZENIA SI¢ I W PE¸NI
ÂWIADOMEGO ˚YCIA”

✔ nie mam teraz ˝adnych problemów z historià,
✔ na lekcj´ geografii nauczy∏am si´ kilkudziesi´ciu

paƒstw ze stolicami w 40 minut,

W dzisiejszym Êwiecie dzieci cz´sto sà zagubione
wÊród nat∏oku informacji, filmów, telewizji i wszechobecnej komputeryzacji ˝ycia. Nie majà nawyku analizowania i rozumienia tego czego si´ uczà. W konsekwencji sàdzà, ˝e brak im zdolnoÊci a z tego rodzi
si´ negatywne nastawienie do szko∏y i nauki.
Nic bardziej mylnego!
Jak mo˝na wyszkoliç pami´ç udowodnili Monika i Maksymilian Wojakowscy ze Szczecina. Ich

✔ mam bogatszy zasób s∏ów, ∏atwiej formu∏uje mi

czàtku lipca p. Igor og∏osi∏ publicznie, ˝e zamierza kandydowaç na radnego. Có˝, ka˝dy ma jakiÊ pomys∏ na
swojà kampani´ wyborczà. A sugesti´, ˝e list p. Krystyny B∏ockiej by∏ przez kogoÊ inspirowany, pozostawi´ bez
komentarza. OsobiÊcie nawet nie znam autorki, a przez
115 numerów wydawanych przeze mnie WiadomoÊci
Sàsiedzkich chyba skutecznie udowodni∏em, ˝e nie boj´
si´ publicznie prezentowaç swoich poglàdów i nie musz´ si´ nikim wyr´czaç, by ich broniç. A list opublikowaliÊmy, tak jak ka˝dy inny, g∏ównie ku uwadze tych, którzy,
czasem nawet z dobrych ch´ci, nadu˝ywajà stwierdzenia, ˝e robià coÊ w imieniu wszystkich mieszkaƒców.
Moje 12 lat dzia∏alnoÊci w samorzàdzie nauczy∏o
mnie jednego – nie ma decyzji, które zadowolà
wszystkich. A sà decyzje trudne, które niestety naruszajà interesy sporych grup mieszkaƒców, ale dla dobra wi´kszoÊci te˝ ktoÊ musi je podjàç. Sà te˝ decyzje,
które w okreÊlonych okolicznoÊciach w 100% okazujà
si´ s∏uszne, a nag∏e ujawnienie niespodziewanych
zdarzeƒ stawia je w zupe∏nie innym Êwietle.
GdybyÊmy ˝yli w zamo˝nym kraju, gdzie harmonijnie
przez 50 lat budowano by nowoczesnà infrastruktur´,
gdyby nie d∏ugi – tak tu w pe∏ni si´ z Panem zgadzam
– stajàce si´ polskà specjalnoÊcià, podejmowane post
factum akcje pomocowe by∏yby absurdem. Bo lepiej by∏oby przewidywaç i zabezpieczaç si´. Tylko jak w ciàgu
kilkunastu lat nadrobiç pó∏wieczne zaleg∏oÊci, przy koniecznoÊci prowadzenia normalnej, bie˝àcej dzia∏alnoÊci
i eksploatacji? Z pró˝nego nawet Salomon nie naleje.
Ale jeszcze odnoszàc si´ do meritum problemu, dokoƒczenia odwodnienia ul. Pogodnej. MyÊl´ ˝e najlepszà odpowiedzià sà pracujàce na Pogodnej koparki oraz
zwo˝one rury i inne elementy kolektora. Prace, zgodnie
z umowà, majà zakoƒczyç si´ jeszcze w paêdzierniku.
Marcin J´drzejewski

dzi´ki którym rozwijajà fantazj´, sztuk´ koncentracji, kreatywnoÊç (Badania wykaza∏y, ˝e uczniowie
pos∏ugujàcy si´ mnemotechnikami siedmiokrotnie
zwi´kszajà skutecznoÊç nauki).
Wszystkie te umiej´tnoÊci nabywane podczas
kursu, powodujà du˝o wi´ksze poczucie w∏asnej
wartoÊci i uczà samodzielnoÊci – pomoc rodziców
przy odrabianiu lekcji staje si´ zb´dna!
Zaj´cia w Szkole Pami´ci Wojakowskich prowadzone sà w niewielkich 10-cio osobowych grupach
dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne przez ca∏y rok szkolny. Dla dzieci starszych prowadzone sà
kursy intensywne pó∏roczne. Najlepsi uczniowie
po zakoƒczeniu kursu biorà udzia∏ w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Pami´ciowej.
Filia Nr 1 w Warszawie
prowadzi te zaj´cia od 18 lat,
w Szkole Podstawowej
Nr 312 w Warszawie przy ul.
Umiƒskiego (Goc∏aw) oraz
na terenie Sulejówka, Weso∏ej, Zielonej, Starej Mi∏osnej.
Jej wychowankowie bardzo cz´sto sà zdobywcami
z∏otych, srebrnych i bràzowych medali na wspomnianych wy˝ej olimpiadach.

si´ zdania,

✔ teraz nie wkuwam bezmyÊlnie na pami´ç

a wszystko przychodzi mi du˝o ∏atwiej.
åwiczenia prowadzone na kursie rozwijajà
pami´ç wizualnà, skojarzeniowà. Rozwój wyobraêni pozwala wizualizowaç to co chce si´ kodowaç
w pami´ci. Uczniowie poznajà mnemotechniki

Zapisy uczniów do nowych grup treningowych
odbywajà si´ podczas pierwszych wrzeÊniowych zebraƒ rodziców na terenie szkó∏ oraz telefonicznie.
Wszelkie dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç
bezpoÊrednio od licencjonowanego trenera mgr Lucyny Zabiega – tel. 502 501 290 lub 22 773 74 16.
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W´gierska przygoda chóru Il Canto Magnificat
W ramach zacieÊniania
przyjaêni polsko-w´gierskiej podopieczne Fundacji
Chóru Il Canto Magnificat
zosta∏y zaproszone przez
Stowarzyszenie Mieszkaƒców Kerepes. Tygodniowy
wyjazd obejmowa∏ warsztaty Êpiewacze, dwa koncerty
oraz, oczywiÊcie, wizyty w najpi´kniejszych zakàtkach Budapesztu i okolic. Niewàtpliwà radoÊcià by∏o dla mnie goszczenie po raz kolejny
na w´gierskiej ziemi. Na miejscu czeka∏ ju˝
na nas nieoceniony Gabor Mohasci ze swoim
spokojnym uÊmiechem i nieustannà pomocà
w t∏umaczeniu. Erika wraz z przyjació∏mi przygotowa∏a dla naszego zespo∏u bardzo bogaty plan
zwiedzania i atrakcji. Mia∏yÊmy okazj´ zobaczenia nie tylko wizytówki Budapesztu – czyli Parlamentu i placu Bohaterów, ale tak˝e odwiedzi∏yÊmy budapeszteƒskie zoo i miejskie kàpielisko.
Pogada dopisa∏a a˝ nadto, zwiedzanie miasta
w upalnym s∏oƒcu da∏o si´ znieÊç, jedynie zajadajàc si´ wyÊmienitymi lodami. Byç na W´grzech, to odwiedziç najs∏ynniejsze w´gierskie
jezioro – Balaton. Rozciàga si´ na d∏ugoÊç prawie 80 km, jeden z jego kraƒców oddalony jest
od Budapesztu o zaledwie 100 km. WybraliÊmy

si´ wi´c na pla˝´ nad Balatonem. Jak si´ okaza∏o, nie tylko polskie lato bywa kapryÊne. Sp´dziliÊmy ca∏y dzieƒ, p∏awiàc si´ w cieplutkiej, ale
mocno falujàcej wodzie, a na trawiastym brzegu
a˝ prosi∏o si´, by rozbiç nasze nadba∏tyckie parawany. Wieczorem na miejskim skwerze koncertowym zespó∏ mia∏ swój pierwszy wyst´p.
Nie jest ∏atwo Êpiewaç na powietrzu bez nag∏oÊnienia, ale to nie stanowi∏o problemu. Zgromadzona publicznoÊç d∏ugo oklaskiwa∏a nasze
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dziewcz´ta. Gratulacje przyjmowa∏yÊmy w wielu
j´zykach Europy, tak˝e po polsku, bo wielu Polaków odpoczywa nad Balatonem. Tu˝ obok Kerepes znajduje si´ pa∏ac królowej Sissi w Gödöllő.
W pi´knych pa∏acowych wn´trzach by∏a sala

koncertowa z fortepianem – czy mo˝na przepuÊciç takà
okazj´? Zwiedzajàcy
w tym samym czasie obiekt oraz obs∏uga muzeum by∏a
szczerze zaskoczona spontanicznym
Êpiewaniem.
Nasze krajoznawcze Êcie˝ki poprowadzi∏y nas do stajni
Lazar, gdzie na przepi´knym terenie rozciàga si´
posiad∏oÊç braci Lazar, bohaterów w´gierskich,
mistrzów Êwiata w powo˝eniu zaprz´gami parokonnymi. Wizyta ta przybli˝y∏a nam ma∏o znanà
dyscyplin´ sportu. MieliÊmy te˝ okazj´ do obejrzenia show, podczas którego poznaliÊmy histori´ W´gier z pi´knymi koƒmi w roli g∏ównej. Prosto od braci Lazar pomkn´liÊmy na Hungaroring
– tor wyÊcigowy, na którym rozgrywane sà zawody Formu∏y 1. Jakie˝
by∏o nasze zaskoczenie,
gdy otrzymaliÊmy pozwolenie na wjazd autokarem na sam tor. Nasza
wizyta by∏a w tygodniu
przed Formu∏à 1, ca∏a
ekipa przygotowywa∏a
si´ do najwi´kszej imprezy w roku. Jadàc
z pr´dkoÊcià „autokarowà” torem, na którym
Êcigajà si´ najszybsi tego Êwiata, zapytaliÊmy: Jaki mamy czas? Odpowiedê: Najlepszy!!! JesteÊcie pierwszym autokarem w historii tego toru, który pokonuje t´ tras´!
W tym momencie dotarliÊmy przed lo˝e VIP, wysiedliÊmy z naszego „bolidu” i robiliÊmy sobie
zdj´cia na linii startu. To dopiero by∏a atrakcja.

Tydzieƒ póêniej oglàdaliÊmy w telewizji ten sam
tor we w∏adaniu ca∏kiem innych pojazdów.
Kulminacyjnym momentem naszej w´gierskiej
wizyty by∏ koncert w koÊciele pw. Êw. Anny w Kerepes. UÊwietniliÊmy w ten sposób Êwi´to Êw. Anny, poniewa˝ koncert zaplanowany by∏ na 26 lipca.
Dziewcz´ta da∏y z siebie
wszystko. Dobra akustyka
i fantastyczna w´gierska publicznoÊç sprawi∏y, ˝e porównanie ze Êpiewem anio∏ów, które s∏ysza∏yÊmy najcz´Êciej po koncercie, nie
by∏o na wyrost. To by∏a godzina duchowej uczty. Szeroki zakres repertuaru od Pergolesiego po gospel i naszà

„Kuku∏eczk´” sprawi∏y, ˝e ka˝dy znalaz∏ coÊ dla
siebie. Wyst´p filmowa∏a ekipa telewizyjna,
a po koncercie odebra∏yÊmy gratulacje m.in.
od burmistrza Kerepes, który od razu zaprasza∏
nas na kolejnà wizyt´. Dla publicznoÊci, która s∏ynie w Europie z zami∏owania do muzyki, trzy bisy
to za ma∏o. Po raz pierwszy s∏ysza∏am tak burzliwe i pi´kne oklaski. Nast´pnego ranka ruszy∏yÊmy

w d∏ugà podró˝ do domu. To by∏ bardzo udany wyjazd. Wiele razy podczas naszego pobytu s∏ysza∏yÊmy – pierwszy, ale nie ostatni raz goÊcicie u nas.
MyÊl´, ˝e ka˝da z nas jeszcze nie raz ch´tnie odwiedzi Budapeszt.
Izabela Antosiewicz

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

23

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

PrzedmoÊcie Warszawa 1940-1944

Fortyfikacje w Weso∏ej (cz. 2)

Wola Grzybowska

Hipodrom

ul. 1 Praskiego Pułku

al.
J.

Pił
su

dsk

ieg
o

icza
R 514
uzupe∏niaç okopami, schronami ziem- ul. NiemcewUrząd
Dzielnicy
nymi, rowami przeciwczo∏gowymi, zaSulejówek
porami i zasiekami.
Groszówka
Jako pierwsze pod Warszaw´ dotar∏y
od strony Lublina oddzia∏y 2 Armii Pancernej. Rosjanie bez wi´kszych problemów zaj´li po∏udniowy odcinek PrzedmoÊcia od Wis∏y do Pohulanki, s∏abo
fund.
broniony przez niemieckà 73 Dywizj´
R 514
Piechoty. Marsz na Warszaw´, w której
1 sierpnia wybuch∏o powstanie, zosta∏
jednak wstrzymany, a Rosjanie wykrwawili si´ pod Okuniewem, Wo∏ominem
i Radzyminem. Weso∏a pozosta∏a w r´kach niemieckich. Front zatrzyma∏ si´
Trakt Brzeski
na wydmach otaczajàcych Starà Mi∏osnà od po∏udnia a˝ do rozpocz´tego 10
Stara Miłosna
Zakręt
wrzeÊnia szturmu na Prag´. Prawdopodobnie ju˝ w 1944 roku, tu˝ po walul. Jana Pawła II
kach, wi´kszoÊç bunkrów PrzedmoÊcia
R 514
zosta∏a wysadzona. Mia∏o to zapobiec
R 120a
ich ponownemu zaj´ciu
przez Niemców. W stanie ruiny dotrwa∏y do
R 514
obecnych czasów.
W∏aÊciwie o wykorzyI W.Ś.
staniu bunkrów podczas
walk niewiele wiadomo.
Wyjàtkiem jest opis zdobycia dwóch schronów
Zagórze
z Pohulanki, zamieszczony w „Poradniku oficera.
Bunkry na terenie Weso∏ej
Taktyka w przyk∏adach Schron obserwacyjny Regelbau 120a
bojowych” z 1976 roku.
ryjskiego punktu obserwacyjCzytamy tam m.in. „... ˚o∏nierze zacz´li czo∏gaç si´
nego i szybko poruszali si´ wzd∏u˝ tych rowów. W tym
pod je˝ami (stalowe zapory przeciwpancerne). Jedoczasie drzwi pancerne prowadzàce do BSB 2 i artyleczeÊnie otworzy∏y ogieƒ artyleria, moêdzierze i ruszniryjskiego punktu obserwacyjnego by∏y otwarte. ˚o∏niece przeciwpancerne. Pociski dymne rozrywajàce si´
rze obrzucili je granatami, a nast´pnie zamkn´li drzwi
w rejonie punktów obserwacyjnych oÊlepi∏y nieprzyjai umocnili znajdujàcymi si´ na zewnàtrz zasuwami. (...)
ciela. Kilkoma strza∏ami z rusznic zosta∏ zniszczony
Pozosta∏a cz´Êç za∏ogi punktu oporu nieprzyjaciela zor´czny karabin maszynowy rozmieszczony w BSB 2
sta∏a zamkni´ta w kazamatach BSB 2 i artyleryjskiego
(Betonowy Schron Bojowy). Ogieƒ nieprzyjaciela propunktu obserwacyjnego. (...) do godziny 17.30 (nasze
wadzony z BSB 2 by∏ niecelny, a zatem nie zatrzyma∏
oddzia∏y) zdoby∏y wzgórze 119 oraz zlikwidowa∏y gruataku naszych ˝o∏nierzy, którzy wdarli si´ do rowów ∏àpy nieprzyjaciela pozostawione w BSB”. Niestety, opis
czàcych przebiegajàcych na zachód od BSB 2 i artyleten nie jest datowany, nie wiadomo czy mia∏o to miejsce w sierpniu czy we wrzeÊniu. Trzeci, pó∏nocny, schron z Pohulanki jak
i bunkier z Groszówki prawdopodobnie wogóle nie wzi´∏y udzia∏u w walkach. JeÊli ktoÊ posiada inne informacje – prosz´ o sygna∏.
Wspomina∏em ju˝, ˝e wszystkie
bunkry zosta∏y wysadzone. W miar´
dobrym stanie sà schrony: bojowy
z Groszówki i obserwacyjny z Pohulanki – stropy pozosta∏y na miejscu,
silnie zniszczone sà jednak Êciany
wewn´trzne. Dwa pozosta∏e majà odstrzelone (dwumetrowej gruboÊci!)
stropy, ca∏kowicie zniszczone wn´trza.
Jednak nawet w takim stanie warto
odszukaç i obejrzeç ka˝dy z nich.
sa
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b
Lu

Zwyci´stwo Niemiec w Kampanii WrzeÊniowej
1939 roku i zaj´cie przez nie po∏owy Polski zmieni∏o
sytuacj´ strategicznà. Nowa granica III Rzeszy przesun´∏a si´ (za wyjàtkiem Prus Wschodnich) kilkaset
kilometrów na wschód od istniejàcych fortyfikacji.
Co wi´cej, by∏a to granica z groênym i silnym, choç
jeszcze sojusznikiem, Zwiàzkiem Radzieckim.
Jeszcze w 1939 r. Niemcy wytyczajà lini´ rzek
Narew, Wis∏a i San jako nowà pozycj´ obronnà.
Po ich wschodniej stronie mia∏o powstaç kilka przyczo∏ków-przedmoÊci, m.in. pod Warszawà. Wzmacniano tak˝e obron´ Prus Wschodnich. W roku 1940
opracowywano dok∏adne plany rozbudowy fortyfikacji i przeprowadzono prace przygotowawcze. Gromadzono surowce, utwardzano drogi dojazdowe.
W∏aÊciwa budowa umocnieƒ rusza na wiosn´
1941 r. Najsilniej ufortyfikowane mia∏o byç PrzedmoÊcie Warszawa (niem. Brückenkopf Warschau), gdzie
na odcinku d∏ugoÊci ok. 60 kilometrów, ∏ukiem od Ryni nad Narwià do Ostrowca nad Wis∏à, planowano
wzniesienie 80 schronów ˝elbetonowych. Jednak po
kilku tygodniach, 14 maja, wydano rozkaz wstrzymania
prac. Dokoƒczono tylko bardziej zaawansowane obiekty. 22 czerwca Niemcy rozpocz´li operacj´ „Barbarossa”, czyli atak na ZSRR. Sukcesy na froncie zapowiada∏y szybkie zwyci´stwo, wi´c w ogóle zrezygnowano
z dalszej budowy fortyfikacji. Pod Warszawà zrealizowano tylko (i a˝) ok. 20 schronów, czyli 1/4 planu.
Na innych odcinkach wyglàda∏o to jeszcze skromniej.
Na terenie Weso∏ej ukoƒczono w tym czasie budow´ czterech bunkrów, piàty pozosta∏ tylko w formie
fundamentu. Trzy z nich znajdujà si´ na wydmach
w lesie w rejonie Starej Mi∏osnej-Pohulanki, czwarty
w Weso∏ej-Groszówce, na koƒcu ulicy Niemcewicza.
Fundament schronu, w postaci pod∏ogi z zaczàtkami
Êcian, mo˝na znaleêç na wydmie w pobli˝u cmentarza
przy al. Pi∏sudskiego. Weso∏owskie bunkry to przewa˝nie obiekty bojowe typu Regelbau 514, uzbrojone
w jeden karabin maszynowy. Wyjàtkiem jest pojedynczy schron obserwacyjny artylerii typu Regelbau 120a,
znajdujàcy si´ na Pohulance. Obiekt ten by∏ wi´kszy
od pozosta∏ych, posiada∏ kopu∏´ pancernà.
Zakonserwowane bunkry czeka∏y na u˝ycie 3 lata,
do lipca 1944 roku. Wówczas, wobec zbli˝ania si´
Armii Czerwonej, ˝elbetonowe umocnienia zacz´to

Wesoła
Centrum

Micha∏ Pawlak
mpawlak@tlen.pl
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Ciekawa propozycja na taras i balkon

Jakie sà w∏aÊciwoÊci WPC?
Jest ono odporne na promieniowanie UV – s∏oƒce,
mróz i wod´; trudno palne, o wysokiej twardoÊci, a tak˝e wytrzyma∏e na obcià˝enia (w przypadku desek tarasowych) nawet do 600kg/m2. Warto zwróciç uwag´ na
fakt, ˝e nasze wyroby WPC zawierajà w∏ókna drewna bambusowego, które, w przeciwieƒstwie do spotykanego na rynku WPC z drewna liÊciastego, nie absorbuje wody, a co za tym idzie, nie szarzeje i gwarantuje
d∏u˝szà ˝ywotnoÊç materia∏u.
●

Gdzie mo˝na po∏o˝yç wasze deski?
Estetyczne i eleganckie deski z drewna kompozytowego WPC mo˝na stosowaç w ka˝dym ogrodzie (tara●

sy, patia, werandy, Êcie˝ki, mostki), na obrze˝ach basenów, na balkonie, na dzia∏ce. Tak˝e jako tymczasowe
pod∏ogi na targi, imprezy plenerowe, ogródki kawiarniane. Sà idealne do wszelkich miejsc o podwy˝szonej
wilgotnoÊci, jak ∏azienki, sauny itp.
Ryflowane deski o estetyce i wyglàdzie drewna egzotycznego charakteryzujà si´ d∏ugà ˝ywotnoÊcià. Nie
wymagajà konserwacji, malowania
czy olejowania,
nie tracà oryginalnych barw. Sà odporne na warunki

zewn´trzne i, co nie
mniej wa˝ne, sà przyjazne i bezpieczne dla
dzieci, gdy˝ nie p´kajà – nie majà drzazg
i widocznych wkr´tów.
Nasze deski dost´pne sà w ró˝nych kolorach oraz
w dwóch wariantach rodzajowych: dwustronne, symetryczne pod nazwà Twin-klassik, oraz jednostronne,
pod nazwà Pióro-wpust.
Czy w swojej ofercie macie tak˝e rozwiàzania na
mniejsze powierzchnie?
Firma sprzedaje tak˝e p∏ytki balkonowe, idealne jako pokrycie balkonów, loggi i niewielkich tarasów, pomieszczeƒ o zwi´kszonej wilgotnoÊci (∏azienki, sauny).
●

P∏ytki mo˝na w ∏atwy sposób zamontowaç samodzielnie. ¸àczone sà na zatrzaski i dzi´ki temu w ka˝dej
chwili mo˝na je zdemontowaç. Wymiary p∏ytek
to 30x30 lub 50x50 cm.
Dysponujecie tak˝e wersjà elewacyjnà desek WPC?
Tak, nasza komorowa deska elewacyjna przewy˝sza pod ka˝dym wzgl´dem dotychczas stosowany siding. Oprócz niewàtpliwych zalet estetycznych spe∏nia tak˝e role izolacyjne, zarówno termicznie, jak
i dêwi´kowo – doskonale wycisza i ociepla budynek
czy mieszkanie. W tych okolicach – od Sulejówka po
Otwock, mo˝na spotkaç setki domów, na których je
mo˝na po∏o˝yç ☺...
Elewacje te sà ∏atwe w utrzymaniu,
a tak˝e zmywalne wodà. Dzi´ki swemu
naturalnemu wyglàdowi i elegancji
znakomicie dopasowujà si´ do stylu
otoczenia.
Nasze produkty spe∏niajà wszystkie
g∏ówne wymogi bezpieczeƒstwa dla wyrobów budowlanych, przewidziane dyrektywà europejskà 89/106/EEC (zastosowane standardy: PN-EN 13329:2000
oraz PN-EN 13986:2004).
●

●

Dzi´kuj´ za rozmow´.

www.technomac.pl
Biuro handlowe i magazyn mieszczà si´
w Otwocku przy ul. KoÊciuszki 12
tel./fax 22 779 58 85, tel. 602 137 157
e-mail: technomac@technomac.pl

Uczniowski Klub Sportowy

JUDO

FIGHT

CLUB

JUDO FIGHT CLUB
Zapraszamy chłopców i dziewczynki na treningi judo
Pierwsze zajęcia
już od 2 września 2010
ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa (os. Stara Miłosna)
Gimnazjum Nr 119
Wtorek–Czwartek – 5-7 lat – 17:00-18:30
Wtorek–Czwartek – 8-12 lat – 18:30-20:00
oraz Sobota do ustalenia

ul. Wspólna 55, 05-075 Warszawa (os. Zielona)
Dwujezyczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Wtorek–Czwartek – 5-7 lat – 17:00-18:00
Wtorek–Czwartek – 8-12 lat – 18:00-19:00
oraz Sobota do ustalenia

Zapraszamy również dzieci starsze oraz z nadwagą – zadzwoń
Planujemy od listopada dodatkowy nabór w poniedziałki, środy i soboty

Zapisy – tel. 5 1 3 -9 6 -1 6 -16
www.judofightclub.pl
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Tekst sponsorowany

Magda: Wasza firma Technomac, urz´dujàca w sàsiednim Otwocku, wprowadzi∏a na polski rynek wysokiej
jakoÊci produkty wykonane z kompozytu drewna i polimerów (znanego pod nazwà WPC), przeznaczone
na elewacje, tarasy i balkony. Czym charakteryzujà si´
dystrybuowane przez Was p∏ytki i deski?
Marek: Dzi´kuj´ za mi∏e s∏owa. Nie byliÊmy pierwsi
w ogóle z WPC, ale jeÊli chodzi o WPC wysokiej jakoÊci to ju˝ si´ zgadza ☺. Kompozytowe
produkty naszej firmy wykonane sà w 60%
z w∏ókien drewna bambusowego, w 30% z polietylenu du˝ej g´stoÊci (HDPE) oraz w 10%
z niezb´dnych dodatków.
Specjalny proces technologiczny oraz u˝ycie
wytrzyma∏ego drewna stanowià solidnà baz´ dla
tego produktu o zadziwiajàcych w∏aÊciwoÊciach
fizycznych: minimalnej kurczliwoÊci i absorpcji
wody przy jednoczesnej wysokiej elastycznoÊci
i niezwyk∏ej twardoÊci. Co wa˝ne, nasze produkty nie zawierajà ˝adnego plastiku, PCW czy PVC.
●
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Nasze
e propozycje
e naa 2010
0 r.
(IIII kwarta³)
PRYWATNE
E EMERYTURY
DYWERSYFIKACJA
WALUTOWO-PRODUKTOWO-REGIONALNO-INSTYTUCJONALNA
i .... aktywnaa alokacja!! Rokk zmiennoœci!!
rentownoœæ roczna
(do 4.VIII.2010)

Stawiamyy naa “ekspansjê”

1.. USD
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 € = 3,9872 pln
1 € = 1,3170 $
2.. EURO
fundusz obligacji
fundusz akcji - sektor wydobywczy
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
fundusz akcji - AZJA

+ 11,94%
+ 19,09%
+ 20,95%
+ 25,49%
+ 25,50%
+ 15,52%
+ 18,96%
+ 7,90%
+ 29,47%
+ 39,03%
+ 36,30%

3.. PLN

fundusz rynku pieniê¿nego
fundusz obligacji
fundusz stabilnego wzrostu
fundusz akcji inwestuj¹cy w BRIC
fundusz selektywny
fundusz akcji MiŒ
fundusz specjalistyczny (infrastruktury)
fundusz akcji

+ 8,76%
+ 11,53%
+ 18,34%
+ 20,52%
+ 20,97%
+ 26,84%
+ 14,41%
+ 46,19%

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.... MYŒL¥CYCH!
DRZWI POL-SKONE

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

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

wielkie
obni˝ki

• Medycyna estetyczna:

•

•
•
•
•
•
•
•

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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-10%
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-50%
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„OSIEDLE
OSIEDLE
POD D¢BAMI”
D¢BAMI

Stara Miłosna,
ul. Kruszyny
domy w zabudowie
bliêniaczej
„ SOSNKOWSKIEGO”
SOSNKOWSKIEGO

Miƒsk Mazowiecki,
ul. Sosnkowskiego

ZA P I SY JU˚ T RWA JÑ

mieszkania
i lokale usługowe

KURSY JU˚ OD 575 z∏
ZNI˚KI RODZINNE
I ZA KONTYNUACJE

W naszej ofercie równie˝ nieruchomoÊci z rynku wtórnego:

St Miłosna,
St.
Miłosna 152/193 m2, 6 pokoi
pokoi, 1995 r.r
segment podpiwniczony,
Uroczy segment,
podpiwniczony wybudowany w technologii kanadyjskiej
kanadyjskiej, elewacja po remoncie,
remoncie Êwietna lokalizacja, w pobli˝u komunikacja,
lizacja
komunikacja szkoły,
szkoły przedszkola.
przedszkola

Cena: 680 000 zł
Cena

tel. 519 122 865

Wiàzowna 165/750 m2, 6 pokoi
Wiàzowna,
pokoi, 2009 r.r
Dom w zabudowie bliêniaczej usytuowany w otulinie
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Krajobrazowego Stan dewelodewelo
perski
perski. NieruchomoÊç mo˝e byç obj´ta programem
dofinansowania kredytem „Rodzina na swoim”.
swoim”

Cena: 590 000 zł
Cena

Mi´dzylesie, 230/855 m2, 5 pokoi,
Mi´dzylesie
pokoi 1996 r.r
Dom wolnostojàcy do cz´Êciowego wykoƒczenia
wykoƒczenia. Okazja.
Okazja

Cena: 1 150 000 zł
Cena

tel. 519 122 865

tel. 519 122 865

Halinów/Hipolitów 180/700 m2, 5 pokoi,
Halinów/Hipolitów,
pokoi 2009 r.r
po
Pół bliêniaka w stanie developerskim. Wybudowany z porothermu, ocieplony styropianem, dach z blachoda
blachodachówki. Polecam.
Polecam

Cena: 565 000 zł
Cena

tel. 509 483 081

KONSULTACJE ORTODONTYCZNE
czwartek 9 wrzeÊnia od 15.00, zapisy telefonicznie

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

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

Cena: 745 000 zł
Cena

Cena: 1 600 000 zł
Cena

tel. 509 483 081

tel. 509 483 081
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Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr Pow. Pi´tro Licz. Rejon
Cena
oferty m2
pokoi
w PLN
1013 49 0/2
2 Stara Mi∏osna
379.000
1059 51 0/1
2 Stara Mi∏osna
390.000
1058 68.5 2/2
2 Stara Mi∏osna
485.000
1057 66 0/1
3 Stara Mi∏osna
580.000
1054 44 2/2
2 Wawer
309.000
1043 37.5 4/4
2 Weso∏a
279.000
1045 50 2/3
2 Wawer
330.000
1047 40 0/2
2 Stara Mi∏osna
235.000
1040 94.6 1/2
3 Stara Mi∏osna
665.000
1044 97 0/3
3 Stara Mi∏osna
570.000
994 67.2 2/3
3 Stara Mi∏osna
420.000
1015 105 1/1
3 Stara Mi∏osna
570.000
997 100 1/2
4 Stara Mi∏osna
481.000
1042 37.5 1/4
2 Marysin Wawerski 287.000
1000 48 1/2
1 Stara Mi∏osna
348.000
1025 139 1/1
5 Stara Mi∏osna
1.302.000
Ma∏e mieszkania w Zàbkach ju˝ od 5.500 z∏/m2

Nr
oferty
1315
1310
1278
1272
1247
1305
1285
1281
1282
1268
1280
1147
1304
1316
1200
1057

Pow. Rejon

Cena Rodzaj
w PLN dzia∏ki
1325 Mi´dzylesie
1.126.000 Budowlana
1000 Stara Mi∏osna
750.000 Budowlana
1200 Glinianka
147.000 Budowlana
1221 Zakr´t
415.000 Budowlana
778 Stara Mi∏osna
816.000 Inwestycyjna
1505 Majdan
376.000 Budowlana
1380 Otwock
416.000 Budowlana
158 Stara Mi∏osna
150.000 Budowlana
1200 Wawer
1.080.000 Budowlana
270 Stara Mi∏osna
249.000 Budowlana
900 Wawer
643.000 Budowlana
1800 Mi´dzylesie
1.710.000 Budowlana
1308 Sulejówek
785.000 Budowlana
581 Stara Mi∏osna
421.000 Budowlana
430 Stara Mi∏osna
436.000 Budowlana
557 Stara Mi∏osna
445.000 Budowlana
CIEKAWE OFERTY WYNAJMU

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 22-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
650
629
648
645
619
630
625
609
621
602
618
559
531

Pow.
Pow.
domu dzia∏ki m2
400
450
160
336
160
1600
220
398
138
250
120
510
280
190
100
332
150
200
260
350
159
202
240
436
400
860

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Glinianka
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Wawer
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
1.375.000
840.000
500.000
1.350.000
630.000
1.150.000
800.000
573.000
682.000
680.000
770.000
850.000
1.250.000

Rodzaj
domu
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
bliêniak
wolnostojàcy
segment Êrodkowy
bliêniak
bliêniak
bliêniak
segment Êrodkowy
wolnostojàcy
wolnostojàcy

Rok
2010
1985
1996
2000
2009
2009
1960
2009
1991
2010
1998
1988

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Bez pod∏. i bia∏ego monta˝u
Wykoƒczony
Bez pod∏. i bia∏ego monta˝u
Do remontu
Stan developerski
Wykoƒczony
Bez pod∏. i bia∏ego monta˝u
Do remontu
Do remontu
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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

• 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

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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DARMOWE CZIPOWANIE KOTÓW I PSÓW

Gabinet Weterynaryjny AMICUS

Gabinet Weterynaryjny Amicus

oferuje

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

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

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

FIRMA DIREX ZATRUDNI

ul. Łukowska 27

www.warszawskieokna.com.pl

Ksi´gowà
z min. 2 letnim doÊwiadczeniem oraz

Studentk´

Us∏ugi posadzkarskie

do pracy w ksi´gowoÊci
Sulejówek k/W-wy

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

US¸UG¢ HOTELU DLA KOTÓW

tel. 601 472 138
CV prosz´ przes∏aç na e-mail: ksiegowosc@direx.pl

Us∏ugi hydrauliczne

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

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

tel. 696-321-228

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

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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
Najw

i´k

f ert
o
a
z
s

a

ol
w ok

icy

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

tel.

602-372-102

PROTEZY • NAPRAWA
32
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PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42

s

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

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Lek. stom. Anna Gajewska

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

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

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

tel. 22 773 43 17

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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Klinika Medi
MediDerm
Derm
dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

Medycyna Estetyczna - Dermatologia
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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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Pr´˝nie dzia∏ajàca firma zatrudni lekarza stomatologa i asystentk´ stomatologicznà. Oferty prosz´
przesy∏aç tylko e-mailem na adres: elixir@op.pl
◗ Sprzedam nowy, murowany dom do zamieszkania 190m2: 2 wejÊcia, 2 kuchnie, jadalnia, 3 ∏azienki, 6 pokoi, 2 tarasy 26,5m2 i 10m2, dzia∏ka 914m2, 2 gara˝e, wjazd z kostki, iglaki i drzewka owocowe. Dobra komunikacja, tanio. Miƒsk
Maz. tel. 503-30-88-18.
◗ Poszukuj´ kawalerki do wynaj´cia. Micha∏.
Tel. 504 863 943.
◗ Pranie dywanów, wyk∏adzin, tapicerki meblowej
i samochodowej. Minimalna wartoÊç zamówienia 49 z∏ tel. 728-138-222.
◗ Francuski z dojazdem – absolwentka Sorbony
tel. 602 276 202.
◗ Zatrudni´ pracowników do sklepu spo˝ywczego
w Starej Mi∏osnej. Tel. 609056604.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà Cymbeline 36/38 ecru
spódnica i gorset sà oddzielnie. Gratis torebeczka
i skukienka dla Êwiadkowej. Tel. 0 609-990-763.
◗ Rozlicz´ VAT z materia∏ów budowlanych /budowa, remont, modernizacja/ tel. 502-634-075.
Przyjm´ inne prace biurowe do domu.
◗ Zaopiekuj´ si´ grobem, posprzàtam, postawi´
kwiaty, zapal´ znicz. Brak Ci czasu zadzwoƒ
tel. 502634075.
◗ Stylizacja paznokci ˝elowych. Produkty Nail Design. Dojazd do klientki gratis. tel: 519 173 406.
◗ Posadzki-wylewki-maszynà Mixokret. Posadzki wykonane tà technologià gwarantujà równà i g∏adkà powierzchni´. Konkurencyjne ceny, tel. 511 320 426.
◗ BezpoÊrednio sprzedam trzypokojowe mieszkanie
(82m2) z du˝ym ogródkiem (91m2), 2 miejscami
parkingowymi w gara˝u podziemnym oraz piwnicà, na osiedlu Aleja Akacjowa w Starej Mi∏osnej.
Mieszkanie i ogródek od strony g∏ównej, zielonej
alei osiedla! Widna kuchnia, du˝a garderoba. Wi´cej na www.staramilosna.net oraz 888-871-971.
◗ Business & General English – lektorka akademicka tel: 604433728.
◗ Sprzedam drewniane ∏ó˝eczko dzieci´ce wraz
z materacykiem, stan bardzo dobry – 120z∏,
oraz bia∏y Êpiworek dla niemowlaka – 20z∏.
Tel. 503 939 808.
◗ Karmy dla psów i kotów oraz atr. zoologiczne na Telefon z dostwà do domu Gratis. Zaprszamy 602323-888, 504-469-313 www.hauhau24.pl
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296
– wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47,
22 845 22 80, 502 730 878, 503 183 082.
◗ 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
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa szeregowa. Pow. 180 m2. 4 pokoje, 2 ∏azienki, du˝a kuchnia. Dom usytuowany w spokojnej
okolicy Starej Mi∏osnej. Atrakcyjna cena!!!
Tel. 668-449-986.
◗ Sprzedam mieszkanie w Weso∏ej-Zielonej ul. Urocza 39. Kameralne osiedle czterech dwupi´trowych segmentów z 2005r. Powierzchnia 54m2
pierwsze pi´tro tel. 784-223-249.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà
2000 m2 w Sulejówku ul. Orla, w ulicy wodociàg
i kanalizacja. Tel. 608 464 871.
◗ Dom – kupi´ niewielki dom w Weso∏ej (4-6 pokoi) – 600247392.
◗ Warkoczyki, dready syntetyczne, tanio! Tel.
790890627 – Ola.
◗ Zapewniam wysokà jakoÊç prac remontowo-budowlanych, mieszkaƒ, biur, domów pod klucz.
pomog´ kupiç materia∏y, poka˝´ swoje prace.
Dawid tel 662283522.
◗ 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.
◗ Robienie zakupów na telefon i dowóz do klienta
tel: 606478725.
◗ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 60,4m2, w segmencie w Starej Mi∏osnej. Gara˝. Cena 398 tys.
Tel. 603 380 163.
◗ Sprzàtanie i czyszczenie nagrobków na cmentarzu, uczciwie, dok∏adnie i tanio – 606 478 725.
◗ Malowanie i tapetowanie, szybko solidnie i tanio,
tel. 512623155.

◗ Podejme wspó∏prac´ z osobà prywatnà lub projektantem wn´trz, który ma ciekawe pomys∏y. Jestem w stanie wykonaç wszystkie projekty-∏azienki, zabudowy g-k. i inne remonty. Posiadam
profesjonalny sprz´t. Stawiam na jakoÊç i dopracowanie ka˝dej obróbki. Tel. 516 616 468.
◗ 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 tel. 22-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 60162-22-62.
◗ 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.
◗ Sprzedam meble: biblioteczk´ (orzech), rega∏
(olcha), stolik TV i stó∏ (110 x 70 cm). Tel.:
501 072 917.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ 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.
◗ Pranie dywnów, wyk∏adzin, tapicerek meblowych,
samochodowych. Skutecznie i solidnie. Ârodkami firm PROFCHEM, CHEMSPEC, BUZIL. Firma
CLEAN SYSTEM, faktury VAT. 502 200 196.
◗ Us∏ugi remontowo Budowlane od A do Z. Tanio, szybko i solidnie. Wycena gratis. Zni˝ki w hurtowniach
z materia∏ami budowlanymi. Tel. 725-008-944.
◗ Zatrudni´ do sprzeda˝y prywatnych emerytur i innych nowoczesnych produktów finansowych
(bankowo-inwestycyjnych) oferowanych przez
holenderskie korporacje finansowe. Jacek.Rembiszewski@polrentier.pl
◗ Bezp∏atne warsztaty piel´gnacyjno-makija˝owe
dla matki i córki „Odkryj swoje pi´kno”. Zapisy telefoniczne: 603063870. IloÊç miejsc ograniczona.
◗ J´zyk polski – pomoc przy problemach z jez. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie
do matury i prezentacji. Weso∏a, tel. 22 7734 087
◗ J´zyk rosyjski – skutecznie, sympatycznie – nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdow, jezyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i tlumacz jez.
ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Ogrody, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy,
wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj.
z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo,
nadzór, piel´gnacja, systemy nawadniajàce,
tel. 507 285 400.
◗ Oferujemy uslugi w zakresie: sprzàtanie biur, sklepów, domów, mieszkaƒ, klatek schodowych posesji, itp. Prace ogrodnicze – koszenie trawników, zak∏adanie ogrodów, piel´gnacja, itp. Tel: 512494313.
◗ Us∏ugi transportowe sam. Mercedes Sprinter, ∏ad.
1400 kg, szybko, solidnie. Telefon: 602 184 541.
◗ Do wynajecia studentom w Sulejówku 3 pokoje z ∏azienkà, ogrzewane, blisko stacji – tel. 22 783 52 16.
◗ Korepetycje z chemii, studentka UW, Warszawa
Rembertów, tel. 607-216-317.
◗ Domofony – wideodomofony nowoczesna technologia firmy Eura. Serwis – sprzeda˝ – monta˝.
Tel. 663-677-701 Weso∏a.
◗ Oddam suk´ rasy Tosa Inu, 2 lata, wysterylizowana, w dobre r´ce, do domu bez ma∏ych dzieci.
Stara Mi∏osna tel. 606366670, 16–21.
◗ Sprzedam komplet u˝ywanych 4 kó∏ z letnimi
oponami Michelin Energy XT2 rozmiarze
195/65/R15 na felgach Lemmers do Audi 80 rozmiar 6J15 H2 ET37. Tel. 603050645.

◗ Sprzedam u˝ywany wielofunkcyjny wózek dzieci´cy firmy Roan. Gondolka/spacerówka. Normalne Êlady u˝ytkowania bez uszkodzeƒ. Gratis
Êpiworek/parasolka/foliowy pokrowiec przeciwdeszczowy/torba. Tel 603805424.
◗ Sprzedam mieszkanie w Weso∏ej-Zielonej ul. Urocza 39. Kameralne osiedle czterech dwupi´trowych segmentów z 2005 r. Powierzchnia 54m2
pierwsze pi´tro 420000 pln. Tel. 784-223-249.
◗ Sprzedam Mercedesa C 200 kombi, 2005, czarny, diesel, automat, dwa komplety kó∏, alufelgi,
CB radio, poj. 2148, moc 90 kW, Avantgarde.
Tel 509-360-785.
◗ Zak∏ad Przetwórstwa Rybnego zatrudni: osob´ ze
znajomoÊcià technologii ˝ywnoÊci w tym procedur
HACCP; samodzielnego pracownika d/s handlowych;
pracowników do obróbki ryb (mo˝liwoÊç przyuczenia
w zawodzie). Zg∏oszenia: Sulejówek, ul. Kombatantów 130, od wtorku do piàtku w godz. 10–18.
◗ 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
◗ Jestem m∏oda, energicznà i pracowità osobà,
która szuka pracy. Ch´tnie pomog´ w domu,
ogrodzie lub zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Zainteresowanych prosz´ o kontakt: 793 00 33 95, Anna.
◗ Sprzedam rowerek GIANT 12”, u˝ywany, cena: 100 z∏, oraz fotelik rowerowy HAMAX, stan
bdb, cena: 100 z∏. Tel: 605 602 308.
◗ Sprzedam fotelik rowerowy HAMAX stan bdb cena: 100 z∏; 605 602 308.
◗ Sprzedam dom 270m2 stan deweloperski w Krzewinie k/Halinowa dzia∏ka 1000m2 cena 549 tyÊ.
Tel 507-155-195.
◗ Kupi´ dzia∏k´ od 3-5tyÊ m2 z mo˝liwoÊcià zabudowy i mediami okolice warszawy tel. 507-155-195.
◗ Kupi´ dom ok 300m2 parterowy z dzia∏kà od 3–5
tyÊ m2, okolice warszawy tel. 507-155-195.
◗ Serdecznie zapraszam wszystkie „weso∏e” Panie
(oprócz zo∏z i cierpi´tnic) w ka˝dy pierwszy piàtek
miesiàca (najbli˝sze spotkanie wrzesieƒ 2010)
godz 19 budynek Stra˝y po˝arnej (wejÊcie od Lidla)
na DAMSKIE WIECZORY. Spotkania sà czysto towarzyskie, do zobaczenia Ma∏gosia, 608 062 162.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà min. 1000 m kw. Tel.
608 069 169.
◗ Wynajm´ lub podnajm´ koparko-∏adowark´ Waryƒski – Weso∏a Sulejówek i okolice 608 415 915.
◗ Zapraszam wszystkie Panie ze Starej Mi∏osnej
do wspólnego maszerowania. Trasa ma ok. 4 km
od ul. Mazowieckiej przez ca∏à Jana Paw∏a II,
od poniedzia∏ku do piàtku, zaczynamy o godz 19,
Ma∏gosia 608 062 162.
◗ Weso∏e URODZINY dla dzieci i doros∏ych z muzykà
i konkursami, w wyznaczonym miejscu, prowadzi
dj-wodzirej-animator. 502 600 775.
◗ Sprzedam dzia∏k´ w Starej Mi∏osnej powierzchnia 657m2 cena: 450 000z∏ tel. 505 101 132.
◗ KODNATURY – pracownia projektowa; architektura krajobrazu, architektura wn´trz, grafika. Zapraszamy do wspó∏pracy! www.kodnatury.pl;
tel. 692 081 969 lub 511 601 691.
◗ Ch´tnie przyjm´ prac´ jako Animatorka podczas
ró˝nych okolicznoÊci. A do tego mile widziana jest praca w charakterze hostessy, roznoszenie ulotek. Kom. 606447707.
◗ Meble ogrodowe, ˝eliwno-drewniane, atrakcyjne
ceny, transport gratis Tel. 519 169 248.
◗ Sprzedam nowà wag´ sklepowà elektronicznà firmy Radwag WTC15/SW wyÊwietlacz na wysi´gniku, legalizacja cena 600z∏. Tel: 504-103-108.
◗ Sprzedam ko∏a 225/70/R16 od Suzuki Grand Vitara cena 200z∏ za ko∏o. Tel: 504-103-108.
◗ Sprzedam skórzany komplet wypoczynkowy
3+2+1, butelkowa zieleƒ. Cena 500 z∏ (do negocjacji). 664 115 053, annnies@o2.pl
◗ Sprzedam fotelik samochodowy szary firmy
Chicco Proxima 0-18kg w stanie bardzo dobrym
cena ok 200z∏ oraz materac kokosowo-gryczany.
Tel 728 380 015.
◗ Sprzedam fiata Uno benzyna 1,0l 1994, tylko 67
tys km, 1200 z∏, czerwony, przystosowany dla
os. niepe∏nosprawnej ale ∏atwy do zdemontowania, 22 773 25 70.
◗ 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: 517-482-034
◗ M∏oda kobieta przyjmie sprzàtanie biura lub gabinetu. tel 728 380 015.
◗ Stylistyczne warsztaty dla 2–3 osób, kompozycja
stroju, nauka makija˝u, dobór kolorów – zapisy
502 600 775.

◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP monochromatycznych, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych.
Stara Mi∏osna, godz. 8.00-16.00 tel. 606-939-443.
◗ Przyjm´ – sprzàtanie, prasowanie i inne prace domowe np. szycie, naprawy odzie˝y, dziewiarstwo na
terenie Starej Mi∏osnej 889-970-621, 604-915-521.
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne – monta˝ gniazdek
i domofonu, wymiana instalacji elektrycznej i inne.
tel: 508975322 http://www.elektro-bud.waw.pl
◗ Us∏ugi geodezyjne– mapy do projektów, ZUD, tyczenia, inwentaryzacje. Tel. 22-773-30-44,
kom. 508 895 802.
◗ Trener personalny – z uprawnieniami, poprowadz´
profesjonalny trening sportowy wzmacniajacy, spalajàcy tkank´ t∏uszczowà, u∏o˝´ program çwiczeƒ
wedle potrzeb, z dojazdem, Iza tel. 691 945 455.
◗ Us∏ugi asenizacyjne, poj. beczki 11m3, tel: 507157-799.
◗ Sprzedam tanio fotelik dzieci´cy rowerowy i fotelik samochodowy, u˝ywane ale w dobrym stanie,
tel. 600-059-158.
◗ Sprzedam tanio rower dzieci´cy 5–9 lat, u˝ywany,
w dobrym stanie, kó∏ka boczne gratis. 600-059-158.
◗ Sprzedam rower „Wagant”, ko∏a 27”, przerzutki,
baga˝nik, dynamo. Tylko 100 z∏. Tel. 600-059-158.
◗ Angielski, niemiecki. Studentka germanistyki poszukuje chetnych do nauki j. niemieckiego i j. angielskiego. Wszystkie poziomy. Mo˝liwoÊç dojazdu do ucznia. tel. 518-339-517.
◗ Us∏ugi ksi´gowe i informatyczne w pe∏nym zakresie.
Pierwszy miesiàc us∏ug za darmo! Bezp∏atny odbiór
dokumentów z siedziby Klienta. tel. 22 773 83 55,
biuro@raich.pl, Warszawa ul Pogodna 27.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
godz. 8.00-16.00 tel. 604-403-067.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem od wrzeÊnia. Jestem
na wczesniejszej emeryturze, dyspozycyjna z samochodem. Tel 0 501 228 085.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej
61,26m2, 3 pokoje, ogródek, wersja deweloperska cena: 380 000 z∏, tel. 601 24 25 48.
◗ Sprzedam – Fiat Pand Actual 1,1 rok 2004 (maj),
przebieg 49 300 km, z salonu, kobieta-pierwszy
w∏aÊciciel, gara˝owany, autoalarm, niezale˝ne
odci´cie paliwa, serwisowany w ASO, bardzo
czysty i zadbany. Tel. 600-838-562.
◗ Glazura-Hydraulika ogrzewanie pod∏ogowe, uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych, wymiana drzwi, uszczelnianie tarasów i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 502-215-245.
◗ Agroturystyka nad morzem ˚arnowska/k. ¸eby
doroÊli 25 pln, dzieci 20 pln, pokoje z ∏azienkami
i kuchnià tel. 59 866 29 16.
◗ Kupi´ ma∏e mieszkanie lub domek w Starej Mi∏sonej lub okolicach 608 062 162.
◗ Ogrody – piel´gnacja, koszenie, nawo˝´nie, sadzenie, przycinanie, nawadnianie, malowanie.
Tel. 607-973-803, 693-022-301.
◗ Ca∏oroczna, solidna i tania opieka nad grobami,
tel. 607-973-803, 693-022-301.
◗ Sprzedam dzia∏k´ w Starej Mi∏osnej 1000m2 cena: 550 000 z∏. tel. 505 101 132.
◗ Przyjm´ do pracy w sklepie „Oskroba” ul. Jana Paw∏a II 23/35, Warszawa-Weso∏a (Stara Mi∏osna). Informacje pod tel. 694455852 lub na miejscu w sklepie.
◗ Poprawki, szycie na miar´, kaletnictwo, wymiana podszewe i suwaków. Wyprzeda˝ garsonek.
Tanio!!! Weso∏a, Trakt Brzeski 68 (przystanek nizina) pon-pt. 11–17, soboty na tel. 609-711-754.
◗ GaÊnice – przeglàdy, legalizacja, sprzeda˝.
22 296 11 66 Jeêdziecka 20 Warszawa-Weso∏a.
◗ Sprzedam u˝ywanà lodówko-zamra˝alk´ Amica
– 300 z∏, tel. 22 296 11 66.
◗ Absolwentka liceum udzieli korepetycji z matematyki w wakacje w celu nadgonienia zaleg∏ego
materia∏u, a tak˝e ju˝ po wakacjach pomo˝e
w bie˝àcym materiale. 692576475.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl Dom Bankietowy.
◗ Sprzedam ∏ó˝ko (wym: szer-176,5cm, d∏-216cm)
i 2 szafki nocne z sypialni „Syriusz” firmy Black
Red White, kolor klon strassburg. Stan bardzo dobry. Cena z materacem 940z∏. Tel. 503939808.
◗ Sprzedam rower treningowy (suchy) – 100 z∏,
tel. 22 296 11 66.
◗ Sprzedam u˝ywany rowerek dzieci´cy (5-7 lat)
– 80 z∏, tel. 22 296 11 66.
◗ Naprawie komputer lub laptop tel 728 20 10 33.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ke budowlano-us∏ugowa w starej mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnosc hipoteczna,
605 981 175, dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam u˝ywany rower: damka Staiger, 3 biegi w piaÊcie, hamulec r´czny + w peda∏ach, baga˝nik. Cena 320 z∏. Tel. 507104940.
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◗ 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.
◗ Organizujesz imprez´, spotkanie, Kinder bal…
Klaun animator rozbawi i zajmie czas… Wojtek
tel. 600 030 096.
◗ J´zyk angielski: Studentka 3-go roku filologii angielskiej UW udzieli korepetycji j´z. angielskiego
dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej. (Certyfikat C1)
608641885.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ Kompleksowy serwis motocykli i skuterów. Wymiana oleju, opon, klocków, ∏aƒcuchów nap´dowych oraz rozrzàdu i wiele innych. Stara Mi∏osna.
tel 785 923 540.
◗ Matematyka, fizyka – dla szkó∏ Êrednich i studentów, doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798.
◗ Angielski do matury. DoÊwiadczona nauczycielka
i egzaminatorka OKE udzieli korepetycji w zakresie szko∏y Êredniej i matury. Tel. 0-601-371-704.
◗ Pianino u˝ywane kupi´, w dobrym stanie
tel. 601 393 238.
◗ Wykoƒczenia wn´trz domowch, pi´kne wykonanie,
du˝e doÊwiadczenie i niskie ceny. t. 791-958-996.
◗ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 79,6 m2 – Stara
Mi∏osna – 3 pokoje, parter, gara˝, ogródek, piwnica – BezpoÊrednio. Tel 601 27 85 56.
◗ Do sprzedania atrakcyjne mieszkanie 65 m2
w Starej Mi∏oÊnie na Osiedlu Aleja Akacjowa.
Tel 605 089 599.
◗ Second Hand & Outlate dla dzieci od 0 do 15 lat
– Weso∏a Zielona, ul. Warszawska 55 lok 213
wejÊcie od Brata Alberta- Zapraszamy.
◗ Gospodarza zatrudni Wspólnota Mieszkaniowa
w Starej Mi∏oÊnie, budynek 24 lokale, sprzàtanie
klatek, piel´gnacja zieleni, odÊnie˝anie, drobne
naprawy, tel. 602 444 662.
◗ Pogotowie komputerowe – 502 923 453
lub 22 300 92 71. Naprawa laptopów, desktopów.
Instalacja i konfiguracja sieci bezprzewodowej
i przewodowej. www.domikomp.pl Zapraszam!!!
◗ Sprzedam podgrzewacz do butelek Avent, sterylizator parowy Avent, przewijak na ∏ó˝eczko, wanienk´ ze stela˝em. Stan idealny, cena do uzgodnienia. Tel. 609 767 290.
◗ Sprzedam wózek spacerowy I’COO (du˝e pompowane ko∏a, regulacja oparcia, folia przeciwdeszczowa). Cena 450z∏. Tel. 609 767 290.
◗ Drobne naprawy w twoim domu, remonty, Êlusarstwo, tanio i solidnie 665 626 513.
◗ Karmisz piersià? Pojawi∏y sie problemy? Zadzwoƒ!
Doradca Laktacyjny pomo˝e. Wypo˝yczalnia laktatorów, wizyty domowe. Tel. 604-214-213.
◗ Piel´gniarka – zabiegi piel´gniarskie w Twoim domu. Tel. 604 214 213.
◗ Studentka Filologii Angielskiej na UW udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego, g∏ównie gimnazjalistom, ale równie˝ m∏odszym dzieciom. Zapraszam do wspó∏pracy dzieci z Weso∏ej, Sulejówka,
Starej Mi∏osnej i Marysina. Cena 40z∏/60 min.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie
nauczania tel. 22-773-28-07.
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budynków (roczne i pi´cioletnie), tel. 503 583 568.
◗ 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.
◗ Komputery – sklep internetowy Telap. W ofercie notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci, serwis. Sprzeda˝
ratalna. Kontakt tel. 22 773 04 40, 504 251 007.
◗ 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.
◗ 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, 888-90-85-68,
22-499-80-59.

◗ Rodzina zamieni mieszkanie w Starej Mi∏osnej o wysokim standardzie w segmencie (90 m. kw, parter,
gara˝, piwnica, ogród, jasne) na dom w Starej Mi∏osnej. Ró˝nice pokryje gotówkà. Tel. 515 216 773.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 608-612-979.
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy
z ∏ó˝ek i materaców, czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy
„Kirby” . Tel.: 0 (22) 812 55 72, 0 513 678 008.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 603-313-938.
◗ 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.
◗ Dj na urodziny, imieniny lub na innà imprez´, konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie.
Tel. 502 600 775, 22 773 35 61.
◗ 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
◗ 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.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – 691-257-038.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 22-773-28-29; 508 528 249.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 22 77349-64, 602-707-127.
◗ Domy weselne, restauracje zapraszam do wspó∏pracy w zakresie pozyskiwania nowych klientów
(mam w∏asnà baz´). Tel. 502 600 775
lub 22 773 35 61.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur. Tel.:
504- 960-914.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. Tel.
603-313-938.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ 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
◗ 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 sprzedam mieszkanie trzypokojowe na nowym osiedlu w Starej Mi∏osnej. 508221517.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten telewizyjnych i satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz multiswitche. Telewizja N, Cyfra +, Polsat i na kart´, Trwam.
Tel. 663-677-701, Weso∏a, www.swiatanten.pl
◗ Monta˝ zabezpieczeƒ anten TV i SAT przed piorunami i uszkodzeniami elektroniki w ca∏ym domu.
Tel. 663-677-701.
◗ Us∏ugi informatyczne u studenta – gwarantowana
skutecznoÊç – 507 114 084.
◗ Nauczycielka Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej
udziela lekcji gry na fortepianie/keybordzie poczàtkujàcym i zaawansowanym; bada poziom
uzdolnieƒ muzycznych dzieci i przygotowuje
do egzaminów: 773 25 39.

◗ Ogrody, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy, wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj. z dyplomem
SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, systemy nawadniajàce, tel. 507 285 400.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 11900 m2 z domem 30 m2
w Gminie Puszcza Mariaƒska k. ˚yrardowa, media,
kanalizacja, projekt rozb. domu, gara˝, ogrodzenie,
droga asfaltowa, PKP, A2, tereny najwartoÊciowsze
przyrodniczo mi´dzy ¸odzià i Warszawà, 25 z∏/m2
d.n. bezpoÊrednio, tel. 22 773 22 68, 606 475 691.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336 Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ Nadruki na odzie˝y flock, flex, sublimacja. Drukujemy na odzie˝y roboczej, sportowej, dzieci´cej, na elementach tkanin itp. nadruk 3,00 z∏.
22 773 70 41, 501 829 363.
◗ S. O. S. dla rodziców! Je˝eli Czeka Ci´: wizyta
u lekarza, sprawa w urz´dzie, wa˝ne spotkanie
itp. ch´tnie zaopiekuje si´ w tym czasie Twoim
dzieckiem (u siebie w domu) – dyspozycyjna mama. Tel. 516 262 825.
◗ J´zyk polski – pomoc przy problemach z jez. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie
do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 7734 087.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501 707 236.
◗ Geodezja – us∏ugi: tyczenia, inwentaryzacje, mapy do projektów, podzia∏y i rozgraniczenia, tereny
zamkni´te, inne. Tel. kom. 604-979-172. E-mail:
nptakazik@wp.pl
◗ Dzia∏k´ Sprzedam! 801m2 w Woli Karczewskiej k.
Otwocka. Atrakcyjna, ogrodzona z 2 stron, 7min.
do Âwidra, blisko trasy na Lublin. Pilne!! 100z∏m2.
Tel. 509598441.
◗ Poszukuj´ osoby do odbierania siedmiolatka ze
szko∏y oraz pomocy w odrabianiu lekcji na terenie
St. Mi∏osnej. Praca ok. 10–15 h w tygodniu
w godz. 15–18. tel 792996437.
◗ Chemia. Przygotowanie do matury. tel. 605-852-325.
◗ Ogrody – oferuje profesjonalne i kompleksowe
us∏ugi w zakresieprojektowania, realizacji, piel´gnacji, zak∏adania systemów automatycznegonawadniania ogrodów i terenów zieleni tel.: 504167-731, www.greenpartner.pl
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ J´zyk rosyjski – skutecznie, sympatycznie – nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdow, jezyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz j´z.
ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ Malowanie – profesjonalne i szybkie malowanie
Êcian 502331198.
◗ 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 ogrodnicze i domowe, itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Mieszkanie 80 m2 + piwnica, strych, ogródek,
miejsce parkingowe sprzedam lub zamieni´ na
dom, ew. segment do 150 m2 (z dop∏atà). Tel.
22 773 21 02, 600 93 66 79.
◗ Korepetycje i nauka j. niemieckiego na ul. Pogodnej w Starej Mi∏oÊnie. 35z∏/60 min. Grupy do 3
osób. tel. 694/210279.
◗ Niania i opiekunka z udokumentowanym doÊwiadczeniem pedegogicznym i zawodowym w pracy
z dzieçmi, osobami starszymi, niepe∏nosprawnymi.
Bez na∏ogów, odpowiedzialna, dyspozycyjna. ZnajomoÊç j´z. niemieckiego i w´gierskiego. Referencje. Tel. 813 24 14, 794 999 829.

◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, mycie
okien. Osoba uczciwa, solidna z referencjami.
Tel. 601-715-540.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ Metamorfoza, nowy makija˝, fryzura, analiza kolorystyczna, na indywidualne spotkania stylistka zaprasza – 502 600 775.
◗ Student podejmie opiek´ nad stronà www.
Tel. 507114084.
◗ Mieszkanie do wynaj´cia na Muranowie. 48 m2, 2
pok. z widnà kuchnià, po remoncie. Doskona∏a
lokalizacja, ch´tnie na d∏u˝ej. Tel. 506233800.
◗ Znaleziono licznik rowerowy – 8 sierpnia, na ˝ó∏tym
szlaku niedaleko Zagórza. Kontakt 603594461.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝
kuchenek pralek itp., wieloletnia praktyka, uprawnienia, wymiania wodomierzy. Tel. 22 773 82 27,
kom. 516 262 825.
◗ Chcesz zrobiç coÊ dobrego dla innych? Chcesz komuÊ bezinteresownie pomóc? Chcesz zostaç wolontariuszem Szlachetnej Paczki? Napisz na paczka2010@o2.pl tel 0 6000 300 96 – Lider Szlachetnej
Paczki w Weso∏ej http://www.szlachetnapaczka.pl/
◗ Szycie firan, zas∏on, lambrekinów (tak˝e na przelotkach, decoringach). Wszywanie taÊmy marszczàcej, lamówki, gipiury. Drobne poprawki krawieckie. Weso∏a, tel. 505 594 870.
◗ Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum, tel: 505-329-323.
◗ Dam prace: fryzjer damsko-m´ski, Weso∏a os.
Zielona od zaraz. Tel: 601997087.
◗ Modernizacja mieszkaƒ: Êciany K/G, g∏adzie gipsowe, glazura, panele pod∏ogowe, hydraulika,
malowanie. Remont tarasów i balkonów wg najnowszych technologii. tel. 668 287 681.
◗ Nauczyciel z doÊwiadczeniem udziela korepetycji
z matematyki – tanio i solidnie. Tel. kontaktowy 22 773 90 83, 662 473 914.
◗ Sprzedam nowy dom 200m na dzia∏ce 1000m,
stan deweloperski, Zakr´t – 2 km za Starà Mi∏osnà. Cicha okolica, zamkni´te osiedle, las. Cena
690 000 z∏. Tel. 601620890.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà z warunkami zabudowy bliêniak w miejsc. Zakr´t za Starà Mi∏osnà.
Powierzchnia dzia∏ki 1900 m2. Cena 195 z∏ / m2.
Tel. 601 620 890.
◗ 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.
◗ Emerytka zaopiekuje sie dzieckiem, nr. tel.
781 170 259.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW.
Dojazd do ucznia gratis – 602 120 632.
◗ Sprzàtanie domków i mieszkaƒ, prasowanie,
Stara Mi∏osna, tel. 693622060.
◗ Potrzebna pani do opieki nad starszà osobà od
1 wrzeÊnia, od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach przedpo∏udniowych. Stara Mi∏osna. Telefon:
604 267 157.
◗ Szukam mi∏ej pracowitej pani bez na∏ogów ch´tnej do pomocy w domu i przy ma∏ych dzieciach.
tel. 608 054 270.
◗ Sprzàtanie mieszkaƒ i domów. Solidnie. Tel.
889 226 309.
◗ Oddam piec kaflowy, kontakt 22 773 17 06.
◗ Kupi´ ma∏e mieszkanie w Starej Mi∏osnej.
BezpoÊrednio. Tel. 501 072 917.
◗ Zatrudnimi kosmetyczk´ i piel´gniark´ do Kliniki
Medydycyny Estetycznej Medi-Derm. CV przesy∏aç na adres mediderm99@wp.pl, tel.kont.
502 502 585.
◗ Dj-Alicja – wesela, imprezy firmowe, imprezy
szkolne z w∏asnym sprz´tem nag∏oÊnieniowym
i oÊwietleniowym, faktury VAT. 502 600 775.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:

wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl
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Reklama:
Joanna Januszewska
607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl
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Licencja nr 51

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

601 355 130
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Przygotuj si´ do zimy
oddzwoni´

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

Autoryzowany Serwis

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

przeglàdy, konserwacje, naprawy
tel.

666 200 810 envir@envirtechnology.pl
Zachowaj Kupon – wa˝ny do koƒca 2010 r.

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

