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13

kg Szynka grunwaldzka

Chleb grodzki
krojony Putka

kg Kiełbasa

grunwaldzka

049

Grahamka
słonecznikowa Putka

280

Makarony Primo Gusto mix 500g

280

Twaróg Delikatny President
ró˝ne smaki 200g

329
229

29

2

Pomidory Tomatera
w ca∏oÊci, w kawa∏kach 400g

1429

Oliwa
Melissa Extra Virgin
+50% GRATIS 750ml

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

075

GrzeÊki Skrajnie
Fajne Goplana 45g

Ser mozzarella
Santa Lucia
Galbani 125g

Sos naturalny Tomatera 500g

89

2

Kukurydza złocista
Bonduelle 340g

209

Groszek Konserwowy
Bonduelle 400g

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
Sierpniowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ 26 sierpnia. Rozpocz´∏a si´ od ca∏ej
lawiny pytaƒ do burmistrzów
(∏àcznie pad∏o ich 48). Samo
ich zadawanie, a potem
udzielane odpowiedzi zdominowa∏y wi´kszoÊç czasu sesji. Troch´ chyba szkoda, bo
w wi´kszoÊci spraw wystarczy∏by krótki telefon
do któregoÊ z burmistrzów, bez anga˝owania
czasu ca∏ej Rady. No, ale có˝, widocznie takie sà
koszta demokracji.
Planowany porzàdek obrad rozpocz´∏o przyj´cie uchwa∏y w sprawie wyposa˝enia w majàtek
placówek oÊwiatowych naszej Dzielnicy. Chodzi
w tym o formalne przekazanie zak∏adom bud˝etowym majàtku, jaki by∏ kupowany przez Dzielnic´ w trakcie ich remontów i adaptacji. Przez
ostatnie 5 lat zebra∏o si´ tego kilka tysi´cy pozycji, poczàwszy od sto∏ów i rega∏ów a˝ po boiska.
Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ z wykonaniem
bud˝etu naszej Dzielnicy za I pó∏rocze br. Radni
przyj´li przedstawionà informacj´ bez istotniejszych uwag. Nast´pnie zosta∏a podj´ta uchwa∏a
opiniujàca pozytywnie drobne przesuni´cia w tegorocznym bud˝ecie Dzielnicy. M.in. zosta∏a wygospodarowana kwota 11 tys. z∏ na zakupienie
infokiosku umo˝liwiajàcego mieszkaƒcom Dzielnicy dost´p do aktów prawnych w formie elektronicznej i drukowanej.
Kolejnym punktem by∏a informacja o stanie zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów
placówek oÊwiatowych oraz o przygotowaniu
oÊwiaty do nowego roku szkolnego. Na zakoƒczenie zosta∏a podj´ta uchwa∏a w sprawie wyra˝enia opinii do projektu zmian w Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Poniewa˝ ˝adna z proponowanych

Dy˝ury radnych

zmian nie dotyczy∏a obszaru naszej Dzielnicy,
Radni Dzielnicy pe∏nià swoje dyRada popar∏a ten projekt w zakresie takim, w ja˝ury
w ka˝dy poniedzia∏ek w godz.
kim popierajà je zainteresowane Rady Dzielnic.
00
00
17
–18
w budynku Urz´du DzielNa koniec kilka s∏ów o temacie, któremu
nicy. Radni ze Stowarzyszenia Sànale˝a∏by si´ mo˝e oddzielny tekst, a który
siedzkiego majà dodatkowy dy˝ur
z racji toczàcych si´ delikatnych rozmów
wciàê nie jest ostatecznie rozstrzygni´ty.
w ka˝dy wtorek w godz. 2000–2200
Chodzi mianowicie o budow´ ul. Nowoborw lokalu Stowarzyszenia (budynek
kowskiej ∏àczàcej Starà Mi∏osn´ z Mi´dzyleOSP Stara Mi∏osna). Zapraszamy
siem. Jak ju˝ pisa∏em w sierpniowym numerze
tak˝e na forum internetowe
WS, z powodu zarezerwowania zbyt ma∏ych
www.forum.staramilosna.org.pl
Êrodków finansowych istnia∏o du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e inwestycja nie b´dzie realizowana. Obecnie, m.in. dzi´ki ˝yczliwej postawie
Rady Dzielnicy, która zaplanowana jest na
tzw. Spó∏ki Ziemskiej, przez której tereny droga
30 wrzeÊnia o godz. 14.00. Program dost´pny
ma przebiegaç, istnieje spora szansa na szcz´b´dzie w Internecie na stronach Urz´du DzielniÊliwy fina∏ sprawy. OczywiÊcie, odwo∏ujàc si´
cy. Zapraszam te˝ na dy˝ury radnych bàdê do
do powszechnie znanych praw Murphy’ego,
kontaktu e-mailowego – do mnie mo˝na pisaç
trzeba pami´taç, ˝e Êwiate∏ko w tunelu mo˝e
na adres marcin@jproperty.pl.
sygnalizowaç p´dzàcy pociàg... W ka˝dym
Z powa˝aniem
razie czas wszystkich goni nieub∏aganie i albo
Radny Dzielnicy
wkrótce sami Paƒstwo zobaczà koparki rozpoMarcin
J´drzejewski
czynajàce t´ inwestycj´, albo w nast´pnym
numerze „WS” przypadnie mi niemi∏y
Urzàd Dzielnicy Weso∏a informuje, ˝e wszcz´te zosta∏o
obowiàzek przekazapost´powanie
wyjaÊniajàce w sprawie budowy kanalizacji
nia informacji, ˝e przez
deszczowej
w
ulicy
GoÊciniec.
kolejny rok b´dziemy
Trudno okreÊliç termin zakoƒczenia post´powania, porozwalaç swoje samoniewa˝ inwestycja by∏a zrealizowana w 2006 roku, a inchody na dziurawych
spektor nadzorujàcy budow´ nie pracuje ju˝ w Urz´dzie
p∏ytach stanowiàcych
obecnie drog´ do
Dzielnicy Weso∏a. Podj´te zosta∏y jednak starania, aby
Mi´dzylesia.
spraw´ wyjaÊniç jak najszybciej.
Aby zakoƒczyç barO wynikach post´powania poinformujemy czytelników
dziej optymistycznym
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” niezw∏ocznie po ich ustaleniu.
akcentem, wszystkich
zainteresowanych praZast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
cà samorzàdu zapraKrzysztof Kacprzak
szam na kolejnà sesj´

Wy˝sze zasi∏ki z pomocy spo∏ecznej od 1 paêdziernika 2010
Trójstronna Komisja ds. Spo∏eczno-Gospodarczych 24 czerwca 2010 r. podj´∏a uchwa∏´
w sprawie weryfikacji kwot dochodowych uprawniajàcych do Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej.
Na mocy przyj´tej uchwa∏y od 1 paêdziernika
tego roku progi dochodowe wyniosà:
• dla osoby samotnie gospodarujàcej – 546 z∏
na osob´,
• dla osoby w rodzinie – 415 z∏ na osob´.
WysokoÊç kwot kryteriów dochodowych
okreÊlana jest na podstawie badania progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS).
Zgodnie z art. 9 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z póên. zm.) zmiana wysokoÊci progów dochodowych ma wp∏yw na wysokoÊç cz´Êci Êwiadczeƒ.
Zgodnie z powy˝szym zmieni si´:

• wysokoÊç podstawy do ustalenia wysokoÊci
pomocy na cz´Êciowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zast´pczej
oraz pomocy dla osób, które opuszczajà
opiek´ zast´pczà – podstawa ta wzroÊnie
z 1647 z∏ do 1714 z∏,
• kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego,
która jest brana pod uwag´ przy obliczaniu
dochodu ubiegajàcych si´ o pomoc rolników
– wyniesie ona 240 z∏, czyli o 33 z∏ wi´cej,
• maksymalna wysokoÊç zasi∏ku sta∏ego – kwota zostanie podniesiona z 444 z∏ do 511 z∏.
Osoby, którym w dniu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów zostanà przyznane powy˝sze
Êwiadczenia, nie b´dà musia∏y sk∏adaç nowych
wniosków. Osoby te otrzymajà decyzje zmieniajàce, informujàce o nowej wysokoÊci pomocy.
Nowe kryteria dochodowe w pomocy spo∏ecznej b´dà mia∏y wp∏yw na zwi´kszenie za-

równo liczby osób korzystajàcych z rzàdowego
programu do˝ywiania, jak i liczby dzieci, które
mogà otrzymaç rzàdowà wyprawk´ szkolnà.
Wy˝sze progi dochodowe oznaczajà, ˝e wi´cej osób w gminach b´dzie mog∏o ubiegaç si´
o wsparcie, a jednoczeÊnie spowodujà wzrost
wydatków paƒstwa – szacuje si´, ˝e podwy˝ka
progów i Êwiadczeƒ od paêdziernika tego roku
b´dzie kosztowaç paƒstwo oko∏o 570 mln z∏.
Podczas posiedzenia Trójstronnej Komisji
ds. Spo∏eczno-Gospodarczych zosta∏y omówione tak˝e kwestie waloryzacji Êwiadczeƒ
emerytalno-rentowych w 2011 r., weryfikacji
kwot kryteriów dochodowych, wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia za prac´ w 2011 r.,
dzia∏aƒ rzàdu na rzecz innowacyjnoÊci gospodarki polskiej w dziedzinie nauki i szkolnictwa
wy˝szego oraz dotyczàcych projektu ustawy
o szczególnych rozwiàzaniach zwiàzanych
z usuwaniem skutków powodzi.

1

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Zarejestrowano nowe stowarzyszenie w Weso∏ej
Z przyjemnoÊcià przekazuj´ Paƒstwu wiadomoÊç,
˝e 23 lipca br. Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokona∏ wpisu do rejestru Stowarzyszeƒ: Stowarzyszenie
Mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a Centrum i Osiedla Plac
Wojska Polskiego m.st.
Warszawy z adresem 05-075 Warszawa-Weso∏a, plac Wojska Polskiego 28.
29 stycznia 2010 roku uchwalono Statut Stowarzyszenia z póêniejszymi zmianami.
Celem Stowarzyszenia jest dzia∏alnoÊç publiczna na rzecz wszechstronnego rozwoju
Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy oraz poprawy
warunków ˝ycia jej mieszkaƒców poprzez wykonywanie zadaƒ w zakresie:
1. Dzia∏alnoÊci wspomagajàcej rozwój gospodarczy, w tym rozwoju przedsi´biorczoÊci;
2. Dzia∏alnoÊci wspomagajàcej rozwój wspólnot i spo∏ecznoÊci lokalnej;
3. Ochrony i promocji zdrowia;
4. Nauki, szkolnictwa wy˝szego, edukacji,
oÊwiaty, wychowania;
5. Wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y;
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
8. Ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. Turystyki i krajoznawstwa;
10. Dzia∏alnoÊci charytatywnej;
11. Dzia∏alnoÊci na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i wspó∏pracy mi´dzy spo∏eczeƒstwami.

„Po˝egnanie lata”
szaroÊç
na niebosk∏onie
gasi s∏oneczny blask
przestrzeƒ
zasnuta mg∏ami
i babim latem
rozpoÊciera cienie jesieni
na szlakach
którymi p´dzi wiatr
i odlatujà ptaki
na po˝egnanie
deszcz
zmywa pejza˝e lata
Irena ¸ukszo

Organem uprawnionym do reprezentacji Stowarzyszenia jest Zarzàd w sk∏adzie:
1. Prezes Zarzàdu Ewa Skolimowska;
2. Wiceprezes Zarzàdu Stefan S∏owikowski;
3. Sekretarz Waldemar Skolimowski;
4. Cz∏onek Anna Ksi´˝opolska;
5. Skarbnik Zygmunt Budyƒski.
Organ nadzoru – Komisja Rewizyjna w sk∏adzie:

1. Miros∏aw Midziak
2. Agnieszka Krajewska
3. Grzegorz Pastuszak
Wszystkich mieszkaƒców Osiedla Centrum
i Plac Wojska Polskiego serdecznie zapraszamy
do wspó∏pracy w ramach Stowarzyszenia.
Wiceprezes Stowarzyszenia
dr Stefan S∏owikowski
nia pi´knych placów zabaw
dla dzieci równie˝ ten projekt
zawiera zbyt wiele atrakcji dla
najm∏odszych, a zbyt ma∏o dla starszej m∏odzie˝y. Mamy nadziej´, ˝e nasza koncepcja zostanie
uwzgl´dniona w ostatecznej wersji projektu.
Chcemy te˝ przypomnieç, ˝e ju˝ wkrótce,
prawdopodobnie w paêdzierniku, odb´dzie si´
wyczekiwany przez wszystkich dzieƒ otwarcia
hali przy gimnazjum nr 119! Mamy nadziej´, ˝e
znajdziemy tam miejsce do rozwijania talentów
sportowych wÊród weso∏owskiej m∏odzie˝y.
Kolejnym istotnym problemem, zw∏aszcza dotyczàcym licealistów zamieszkujàcych osiedle
Stara Mi∏osna, jest nowy rozk∏ad linii 411. Rano,
kiedy uczniowie warszawskich szkó∏ jadà na lekcje, autobusy kursujà zbyt krótkie i zbyt rzadko,
przez co pojazdy sà wypchane po brzegi. Zdarzajà si´ równie˝ przypadki, ˝e ktoÊ zostanie na przystanku, bo zwyczajnie si´ nie zmieÊci, a wtedy jedyne, co mo˝na zrobiç, to czekaç minimum dwadzieÊcia minut na kolejny przepe∏niony 502. Podobnie sytuacja wyglàda popo∏udniami, kiedy
doroÊli wracajà z pracy, a m∏odzie˝ ze szkó∏.
Pojazdy obydwu linii sà bardzo zat∏oczone, co
znacznie obni˝a komfort podró˝owania.
Có˝ wi´cej mo˝emy napisaç? ˚yczymy Wam
wszystkim najlepszego roku szkolnego 2010/2011,
a podczas przerwy w nauce zapraszamy na
Rock On! oraz inne zaplanowane na ten rok wydarzenia kulturalne. Pozdrawiamy!

M∏odzie˝owa Rada
Witajcie, M∏odzi! Uczniom nie musimy oczywiÊcie przypominaç, ˝e skoƒczy∏y si´ wakacje i nadszed∏ czas powrotów do szkó∏. Równie˝ M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy Weso∏a bierze si´ do pracy.
Ju˝ 18 wrzeÊnia mamy przyjemnoÊç zaprosiç
Was na festiwal zespo∏ów m∏odzie˝owych Rock
On! W tegorocznej, drugiej edycji konkursu odnajdziemy tematyk´ wojennà, a konkretnie piosenki z powstania warszawskiego w stylizacji
rockowej. Gwarantujemy Êwietnà zabaw´ podczas ca∏ej imprezy, a zw∏aszcza na koncercie
gwiazdy wieczoru: zespo∏u Lao Che! Na bioràcych udzia∏ w konkursie czeka specjalna niespodzianka od MRDW. Na miejscu imprezy spotkacie te˝ samych radnych i ponownie b´dziecie
mieli okazj´ porozmawiaç z nami o problemach
i swoich propozycjach dla m∏odzie˝y w Weso∏ej.
Podobnà szans´ mieliÊcie 4 wrzeÊnia
przy stoisku „Konsultacji Spo∏ecznych” Urz´du
Dzielnicy Weso∏a, dotyczàcych zagospodarowania skwerku przy ulicy Jeêdzieckiej. I znowu us∏yszeliÊmy sporo g∏osów domagajàcych si´ budowy skateparku. Ponownie informujemy: Prace
trwajà, a miejsce dla m∏odzie˝y najprawdopodobniej zostanie wybudowane. To by∏a taka ma∏a (ale przecie˝ bardzo istotna!) dygresja. Wracajàc do tematu planowanego skwerku, to M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy Weso∏a apelowa∏a o wybudowanie wi´kszej liczby ∏awek i miejsc, gdzie
osoby w wieku gimnazjalnym lub licealnym b´dà
mog∏y sp´dziç czas wolny. Pomimo wybudowa-

Karolina Zadworna
Marek Jadczak

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidomiologiczna w Otwocku
oraz

Mazowiecki Zespó∏ Parków Krajobrazowych w Otwocku
serdecznie zapraszajà na wystaw´:

POZNAJ GRZYBY – UNIKNIESZ ZATRUCIA
19–29 paêdziernik 2010 r.
od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 9.00–14.00
Mazowiecki Zespó∏ Parków Krajobrazowych w Otwocku
ul. Su∏kowskiego 11
Placówki oÊwiatowo-wychowawcze prosimy o wczeÊniejszy kontakt telefoniczny
pod nr: (22) 779-48-33 wew. 129 lub (22) 779-26-94 wew. 103
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Szko∏a w budowie
Od kilku miesi´cy trwajà
prace przy budowie nowej
szko∏y podstawowej przy
ulicy Cieplarnianej. Dosyç
cz´sto przeje˝d˝am tà ulicà, aby zorientowaç si´
w post´pach pracy ekip budowlanych, i musz´ stwierdziç, ˝e efekty dzia∏aƒ budowlaƒców nale˝y uznaç za satysfakcjonujàce.
Obecnie pracujà oni przy wznoszeniu Êcian parteru i wykonujà czynnoÊci przygotowawcze do

nianej to brak wodociàgu czy kanalizacji w dniu
dzisiejszym nie oznacza, ˝e ma ich nie byç po
wybudowaniu szko∏y. Czas te˝ na to, aby szerokoÊç tej ulicy osiàgn´∏a wymiary pozwalajàce
na zbudowanie tam normalnej jezdni, chodników i innych urzàdzeƒ drogowych, co przewiduje wykonywany obecnie projekt. A tak naprawd´, to ulica Cieplarniana nie znajduje si´
na ksi´˝ycu tylko w centrum wielotysi´cznego
osiedla, jest dosyç g´sto zabudowana, wi´c nie
ma ˝adnych powodów, aby mieszkaƒcy tej ulicy nie mogli korzystaç z wodociàgu czy kanali-

WieÊci z hipodromu
Mamy zaszczyt zaprosiç wszystkich czytelników na X Kawaleryjskie Mistrzostwa
Polski Militari, które
odb´dà si´ w dniach
25–26 wrzeÊnia na hipodromie Szwadronu
Jazdy RP Stara Mi∏osna, ul. Szkolna 14.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e wst´p na
teren imprezy jest bezp∏atny.
Program mistrzostw:
25 wrzeÊnia 2010
9.00 – ocena wyglàdu konia, rz´du i jeêdêca
9.30 – uje˝d˝enie
15.00 – jazda terenowa przez przeszkody (kross)
– strzelanie
19.00 – ognisko kawaleryjskie

po∏o˝enia pierwszego stropu. Czy do koƒca roku zdà˝à, zgodnie z harmonogramem, po∏o˝yç
dach nad wykonanym stanem surowym budynku szko∏y? W rozmowie z kierownikiem budowy
zosta∏em przez niego poinformowany, ˝e je˝eli
nie b´dzie problemów z pogodà, to powinni
uporaç si´ z pracami przewidzianymi w harmonogramie. Obraz coraz bardziej widocznych
konturów gmachu przysz∏ej szko∏y sprawia mi
du˝o satysfakcji, poniewa˝ przez kilka lat wraz
z innymi osobami dobijaliÊmy si´ najpierw
o wprowadzenie tej inwestycji do bud˝etu dzielnicy, potem sekundowaliÊmy zarzàdowi dzielnicy i, kiedy trzeba, wspieraliÊmy go w dzia∏aniach nad pozyskaniem dzia∏ki pod budow´
szko∏y. Potem ju˝ tylko projekt i ... budujemy.
OczywiÊcie, majàc na uwadze potrzeby
w tym zakresie, budowa powinna rozpoczàç si´
o kilka lat wczeÊniej, ale do tego potrzebna by∏a dzia∏ka. Jakie by∏y perypetie z pozyskaniem
dzia∏ki pod szko∏´ pisa∏em ja, i nie tylko ja, wielokrotnie, dlatego nie ma potrzeby opisywaç tego po raz kolejny. Dy˝urni krytycy i tak znajdà
powód do przypi´cia komu trzeba kolejnej ∏atki.
Dlatego bez wielkiego zaskoczenia przyjmuj´
krytyk´ odnoÊnie z∏ej lokalizacji nowej szko∏y
– bo ulica wàska, bo w ulicy nie ma mediów, bo
przy innej ulicy by∏oby lepiej. Pewnie us∏yszymy
krytyczne uwagi co do szczegó∏owych rozwiàzaƒ poszczególnych fragmentów szko∏y, ale takie jest ˝ycie. Wracajàc jednak do ulicy Cieplar-

zacji. Nale˝y im si´ to tak samo, jak pozosta∏ym
mieszkaƒcom Weso∏ej.
Obecnie naszym zadaniem jest dopilnowanie
w∏aÊciwego tempa budowy szko∏y i b´dziemy
tego doglàdali.
Józef WojtaÊ

26 wrzeÊnia 2010
11.30 – konkurs walki
– skoki
– w∏adanie lancà
– w∏adanie szablà
13.00 – wyst´p orkiestry Wojska Polskiego
– pokaz musztry Szwadronu Kawalerii WP
– pokaz wolty˝erski
– pokaz wyszkolenia Kawalerii Powietrznej
– pokaz walk rycerskich
15.00 – ceremonia zakoƒczenia mistrzostw
– og∏oszenie wyników i wr´czenie
nagród
– defilada
Andrzej WaÊ
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Reforma edukacji, czyli o tym,
co czeka nasze dzieci w szkole...
Rozmowa z Ligià Krajewskà, za∏o˝ycielkà Fundacji Szko∏y Spo∏ecznej
im. E. Bu∏haka w Weso∏ej,
szefem gabinetu politycznego Minister Edukacji
Narodowej, wiceprzewodniczàcà Rady Warszawy.
Magdalena J´drzejewska: Od roku realizowana jest „rewolucja” programowa w polskiej oÊwiacie. Jak mo˝emy
– w du˝ym skrócie – przybli˝yç jà wszystkim
zainteresowanym losem polskiej edukacji?
Ligia Krajewska: WprowadziliÊmy nowà podstaw´ programowà. Obni˝yliÊmy wiek szkolny
i za dwa lata obowiàzkowo do szkó∏ pójdà szeÊciolatki. Do tego czasu rodzice majà jeszcze wybór:
mogà pos∏aç swoje 6-letnie dzieci do klasy I
(w Warszawie takà decyzj´ podj´∏o oko∏o 22 proc.
rodziców) lub do oddzia∏u przedszkolnego w szkole czy pozostawiç w przedszkolu. Nasi samorzàdowcy zaczynajà zdawaç sobie spraw´ z korzyÊci
p∏ynàcych z posy∏ania do szkó∏ m∏odszych dzieci
– zwalniajà si´ miejsca w przedszkolach, a poza tym zwi´ksza si´ iloÊç Êrodków przeznaczonych
w gminie na oÊwiat´: za jednego ucznia samorzàd
otrzymuje subwencj´ rzàdowà – 3950 z∏!
Jak sobie radzà gminy, w których jest za
ma∏o dzieci, by budowaç dla nich przedszkola
czy szko∏y?
W wielu miejscowoÊciach w Polsce, ze wzgl´du na lokalne warunki demograficzne, tworzone sà
zespo∏y przedszkolno-szkolne. Taka sytuacja ma
miejsce zw∏aszcza na obszarach wiejskich. Jedynym województwem w Polsce, które ma przedszkole w ka˝dej gminie, jest opolskie. A tymczasem w podlaskim – stopieƒ „uprzedszkolnienia”
dzieci wynosi∏ w 2006 roku jedynie 8 proc., co
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w du˝ej mierze wynika z tradycji wychowawczych
(wielopokoleniowe wiejskie rodziny wychowujà
dzieci, nie posy∏ajàc ich do przedszkola).
Do gimnazjów w∏aÊnie wkracza ni˝ demograficzny. Jaki to b´dzie mia∏o wp∏yw na polskà oÊwiat´?
Demografia w stolicy wyglàda tak: w Warszawie po 20 latach mamy w koƒcu wzrost liczby
urodzeƒ, a w tym roku najwi´kszy od wielu lat
ni˝ w szko∏ach w koƒcu „odbije si´ od dna”; przy
13 tysiàcach pierwszoklasistów szko∏y ponadgimnazjalne koƒczy ponad 18 tys. uczniów
(dane z zesz∏ego roku).
Wracajàc do pytania: szko∏a b´dzie musia∏a
zabiegaç o uczniów, proponowaç ciekawe zaj´cia pozalekcyjne. Nie ma ju˝, jak niedawno, problemów z miejscami w liceach, wzrasta tak˝e
zainteresowanie szko∏ami zawodowymi.
Warto przy tym wspomnieç, ˝e przy zmniejszajàcej si´ liczbie uczniów nak∏ady na oÊwiat´
z roku na rok rosnà.
Jakie najwa˝niejsze zmiany programowe
czekajà polskà szko∏´ w najbli˝szym czasie?
Od 2012 roku pojawi si´ nowy egzamin gimnazjalny, a w 2015 roku nowa matura i nowy
sprawdzian dla szóstoklasistów. We wszystkich
trzech typach szkó∏ wi´kszà rol´ odegra matematyka, która powróci∏a w tym roku na maturze.
SzóstoklasiÊci b´dà te˝ pisali sprawdzian z j´zyka obcego. W gimnazjum pojawi∏ si´ w ubieg∏ym
roku obowiàzkowy drugi j´zyk obcy.
Minister Edukacji Narodowej przygotowa∏a kilka
rozporzàdzeƒ dotyczàcych kszta∏cenia uczniów ze
szczególnymi potrzebami – zarówno tych z problemami edukacyjnymi, jak i tych wybitnie zdolnych.
Szczególnà pomocà zostanà obj´te dzieci i m∏odzie˝ niepe∏nosprawni, niedostosowani spo∏ecznie
czy przewlekle chorzy. B´dà tak˝e tworzone lepsze
warunki edukacji dla dzieci przybywajàcych z in-

nych systemów edukacyjnych – np. dzieci emigrantów lub obywateli wracajàcych do Polski.
Jak mo˝na by krótko opisaç zalecenia nowej podstawy programowej?
Jest ona napisana j´zykiem wymagaƒ, okreÊla, co dziecko powinno umieç na ka˝dym etapie edukacji i jest wskazówkà dla nauczycieli.
Nowe jest to, ˝e to nauczyciel odpowiada za napisanie programu dla swojej klasy i swojego
przedmiotu, i oczywiÊcie za jego realizacj´, a dyrektor placówki program ten zatwierdza. Musi on
byç zgodny z nowà podstawà programowà.
Czy po reformie zmieni si´ rola nauczyciela?
Roli nauczyciela w szkole nie da si´ skodyfikowaç, zapisaç w postaci rozporzàdzenia. Jego
praca to misja spo∏eczna.
W nowym systemie nauczyciel ma byç obserwatorem rozwoju dziecka, czuwaç nad tym, by
by∏ on harmonijny, a gdy tak si´ nie dzieje – ma
je wspieraç i, w razie potrzeby, kierowaç dziecko
do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciel powinien znaç swoich uczniów na tyle,
by w razie potrzeby móc zaproponowaç rodzicom i dzieciom w∏aÊciwe formy pomocy.
Dawniej program ramowy nauczania by∏ bardzo dok∏adny, teraz znajdujà si´ w nim cykle,
którym przyporzàdkowano odpowiednià liczb´
godzin, np. zak∏adajàce zrealizowanie w danym
przedmiocie 300 godzin w trzy lata. I to szko∏a
decyduje, jak te godziny w tym okresie rozliczeniowym rozdysponowaç w zale˝noÊci od swoich potrzeb i mo˝liwoÊci kadrowych.
Praca z uczniem to nie tylko poÊwi´canie mu
czasu w trakcie lekcji, ale tak˝e poza nià. Szko∏a
powinna stwarzaç warunki dla organizowania
ciekawych zaj´ç pozalekcyjnych.
Jak zmieni si´ rola poradni psychologiczno-pedagogicznych i zasady nadzoru pedagogicznego?
Poradnia to – wed∏ug zmienionego rozporzàdzenia – centrum pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli, uczniów i rodziców.
Pracownicy tych poradni majà byç w wi´kszym
stopniu doradcami nauczycieli, a nie wy∏àcznie
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diagnostami. Chodzi o to, by psycholog opiekujàcy si´ danà szko∏à pomaga∏ w przezwyci´˝aniu
problemów, doradza∏.
JeÊli chodzi o nadzór pedagogiczny: zespo∏y
ewaluatorów b´dà dokonywa∏y oceny w czterech obszarach funkcjonowania placówki. Zak∏ada si´ m.in. ankietowanie uczniów, rodziców
i nauczycieli. Szko∏a raz na pi´ç lat otrzyma kategori´ – od A do E. OczywiÊcie, gdy zajdà jakieÊ
wyjàtkowe zdarzenia, ocena b´dzie powtórzona.
JeÊli szko∏a otrzyma ocen´ E w którymÊ obszarze dzia∏ania (ocena najgorsza), to b´dzie mia∏a
okreÊlony czas na naprawienie b∏´dów.
Nadzór ocenia efektywnoÊç, jakoÊç nauczania,
zrzàdzanie, itp. Wiedza zebrana w procesie nadzoru b´dzie przydatna nie tylko szkole, ale te˝
organowi prowadzàcemu danà placówk´, b´dzie
tak˝e wskazówkà dla rodziców i opiekunów.
Tyle si´ czyta o k∏opotach rodziców z dzieçmi z ró˝nego rodzaju deficytami. Czy w tej
sprawie coÊ si´ zmieni? Czy polskie szko∏y
b´dà umia∏y sobie poradziç z „innymi”, cz´sto trudnymi uczniami?
Pami´tajmy, ˝e szko∏y ró˝nià si´ dzieçmi, a nie
tym, ˝e jedne sà publiczne, a inne spo∏eczne czy
prywatne. Nam zale˝y na wsparciu dziecka, dlatego wprowadzamy kart´ Êwiadczeƒ, w której
znajdà si´ opisy problemów dziecka, ale te˝ jego
szczególnych uzdolnieƒ. Karta b´dzie informowa∏a wszystkich nauczycieli, na ró˝nych szczeblach edukacji, czy i jaki dziecko ma problem.
Czy wprowadzone zosta∏y zmiany zmierzajàce do zwi´kszenia efektywnoÊci nauczania
j´zyków obcych w polskich szko∏ach?
Kluczem do sukcesu jest tu kontynuacja i indywidualizacja. JeÊli, na przyk∏ad, angielski jest

pierwszym j´zykiem w szkole podstawowej –
dziecko kontynuuje jego nauk´ w gimnazjum,
a potem w liceum. Zak∏adamy, ˝e pierwszy j´zyk
nie mo˝e byç nauczany krócej ni˝ 9 lat, a drugi
nie krócej ni˝ 6 lat. Wynik egzaminu z j´zyka obcego w gimnazjum nie b´dzie brany pod uwag´
przy rekrutacji do liceum. NowoÊcià jest mo˝liwoÊç tworzenia mi´dzyoddzia∏owych grup j´zykowych w zale˝noÊci od stopnia umiej´tnoÊci j´zykowych dziecka, co jest dla ka˝dego szansà
nauki na w∏aÊciwym poziomie.
Nad reformà pracowali m.in.:
Prof. Zbigniew Marciniak – szef stuosobowego gremium, w sk∏ad którego weszli nauczyciele, metodycy. Szefami zespo∏ów byli nauczyciele akademiccy zajmujàcy si´ kszta∏ceniem przysz∏ych nauczycieli, tacy jak: dr S∏awomir Jacek ˚urek z KUL (polonistyka), prof.
Ewa Bartnik (biologia), prof. Jolanta Choiƒska-Mikka (historia), Zbigniew Semadeni (matematyka), prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyƒska
(nauczanie przedszkolne i poczàtkowe).
Czy w nowelizowanych rozporzàdzeniach
uwzgl´dniono te˝ kwesti´ organizacji zaj´ç
pozalekcyjnych?
Gimnazja b´dà mia∏y obowiàzek organizowania
dzieciom zaj´ç pozalekcyjnych – w szkole lub poza nià. Ponadto od tego roku ka˝dy gimnazjalista
b´dzie musia∏ braç udzia∏ w jednym projekcie zespo∏owym w ciàgu roku (grupa dzieci plus opiekun). Pod koniec gimnazjum b´dzie si´ odbywa∏a
prezentacja projektu, a nauczyciel opisze sposób,
w jaki dziecko radzi∏o sobie z tym projektem.
W tym przypadku chodzi nie tylko o zdobycie umiej´tnoÊci pracy w grupach czy o uspo∏ecznienie, ale
te˝ o rozwijanie nowych zainteresowaƒ uczniów.

Nowa matura 2015 – jaka b´dzie?
Moim zdaniem ogromnie wzroÊnie rola gimnazjów. B´dzie to ogromne wyzwanie dla nauczycieli, by dobrze przygotowaç uczniów ju˝
pod kàtem matury. Trzeba m∏odym ludziom
daç szans´ na rozwijanie ich talentów. Dlatego
te˝ uwa˝am, ˝e zespo∏y gimnazjalno-licealne
b´dà cieszyç si´ du˝ym zainteresowaniem
uczniów.
Obowiàzkowymi przedmiotami maturalnymi
b´dà: polski, matematyka i j´zyk obcy. Z 10
przedmiotów uczeƒ wybierze 2–4 na poziomie
rozszerzonym, z których punkty b´dà uwzgl´dniane przy rekrutacji na studia.
Kszta∏cenie ustawiczne nauczycieli – jak to
wyglàda?
W Polsce nauczyciele to prawdziwa armia –
jest ich 600 tysi´cy! Nauczyciele powinni byç
szkoleni w zwiàzku z potrzebami konkretnej
szko∏y, w której pracujà. Teraz cz´sto sà kierowani na szkolenia, które sà im potrzebne do
teczki z dokumentami do awansu zawodowego. Wydaje mi si´, ˝e nie jest powszechnym
zjawiskiem kierowanie przez dyrektora szko∏y
nauczyciela na szkolenie np. dotyczàce dysleksji, w sytuacji gdy w szkole taki problem
wyst´puje. To samo dotyczy pracy z dzieçmi
zdolnymi.
Nie wszyscy wiedzà, ˝e w Warszawie mamy
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacji
i Szkoleƒ, które organizuje szkolenia nie tylko dla
nauczycieli i pedagogów, ale tak˝e dla rodziców
i dzia∏aczy organizacji pozarzàdowych.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska

Zaproszenie na Âwi´to Brygady Pancernej
Z okazji Âwi´ta 1. Warszawskiej
Brygady Pancernej mam wielki zaszczyt zaprosiç wszystkich mieszkaƒców naszej Dzielnicy, w tym najm∏odszych, dla których przewidziano du˝o
atrakcji i niespodzianek.
Obchody Âwi´ta Brygady b´dà mia∏y miejsce na terenie Brygady przy ul.
Okuniewskiej w dniu 11 paêdziernika 2010 roku o godzinie 14.00.
Dla pe∏nego zobrazowania uroczystoÊci przedstawiam poni˝ej jej scenariusz:
Godz. 14.00 – Uroczysta zbiórka ˝o∏nierzy l BPanc:
– wr´czenie sztandaru MOW LOK,
– przemarsz pododdzia∏ów i klas
mundurowych.
Wykaz imprez towarzyszàcych w czasie Âwi´ta 1. BPanc:
• ˚o∏nierski piknik:

15.00 – wyst´p zespo∏u muzyki szkockiej QUA PASSA,
15.30 – wyst´p orkiestry l BPanc z Siedlec,
15.40 – wyst´p zespo∏u muzyki szkockiej QUA PASSA,
16.10 – wyst´p zespo∏u tanecznego
z KG KoÊciuszkowiec,
16.20 – wyst´p zespo∏u wokalnego
z KG KoÊciuszkowiec,
16.30 – wyst´p zespo∏u tanecznego
z KG KoÊciuszkowiec,
16.40 – wyst´p zespo∏u muzyki szkockiej QUA PASSA,
17.10 – pokaz Szwadronu Jazdy Polskiej,
17.30 – Szwadron Konny prowadzi goÊci do KG KoÊciuszkowiec na dalsze
uroczystoÊci w sali kinowej.
Ponadto, w godz. 16.00–19.00:
l. Pokaz sprz´tu wojskowego – 2S-1,
BWP-1, BRDM, czo∏g PT-91, broƒ
strzelecka, umundurowanie

2. Zwiedzanie Sali Tradycji
3. Dla dzieci ma∏ych – zamek dmuchany, basen z pi∏eczkami, przeja˝d˝ka
kucykiem, malowanie twarzy
4. Dla dzieci starszych – przeja˝d˝ka
quadami, strzelanie z paintballu
5. Ognisko z kie∏baskami
6. ˚o∏nierska grochówka
7.Radiostacja do ∏àczenia si´ ze Êwiatem
8. Strzelnica pneumatyczna
9. Pokaz modeli latajàcych i je˝d˝àcych
10. Wystawa dla modeli stacjonarnych
11. Stanowisko do nauki oraz mo˝liwoÊç jazdy samochodem.
Licz´ na Paƒstwa niezawodne i liczne przybycie.
Dowódca
1. Warszawskiej Brygady Pancernej
p∏k dypl. Janusz Wiatr
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Tworzymy
Weso∏owskie Ko∏o PTTK
Organizowany
przez
ostatnie 2 lata przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna cykl wyjazdów turystycznych ujawni∏ szerokie grono pasjonatów takich wypadów. Jako kierownik wi´kszoÊci z nich
mia∏em wielkà przyjemnoÊç
i satysfakcj´ wspólnego w´drowania, p∏ywania
kajakami, zwiedzania.
Szukajàc mo˝liwoÊci kontynuowania i rozwijania tej dzia∏alnoÊci, w grupie wspó∏pracowników,
którzy wraz ze mnà byli zaanga˝owani w organizacj´ tych wyjazdów, stwierdziliÊmy, ˝e najwygodniej b´dzie funkcjonowaç w strukturach najwi´kszej „specjalistycznej” organizacji turystycznej, jakà jest PTTK. NawiàzaliÊmy kontakt z oddzia∏em Êródmiejskim tej organizacji. ZostaliÊmy
bardzo ciep∏o przyj´ci, dostaliÊmy komplet materia∏ów niezb´dnych do za∏o˝enia ko∏a i pozosta∏o
nam ju˝ tylko jedno – rozpoczàç dzia∏alnoÊç.

Zapraszamy do naszego grona wszystkich,
którzy lubià aktywnie sp´dzaç czas. Bardzo mi∏o
nam b´dzie, jeÊli cz´Êç z Paƒstwa formalnie zapisze si´ do naszego ko∏a. Ale b´dziemy si´ te˝
cieszyç, jeÊli zechcà Paƒstwo po prostu braç
udzia∏ w naszych imprezach.
Co do planów to, oczywiÊcie w miar´ mo˝liwoÊci, b´dziemy chcieli kontynuowaç cykl wyjazdów
turystycznych. Prócz tego b´dziemy organizowaç
spotkania z podró˝nikami, pokazy slajdów i filmów
krajoznawczych. PomyÊlimy te˝ o jakichÊ ambitniejszych wyprawach zagranicznych dla cz∏onków
Ko∏a. A przede wszystkim, b´dziemy starali si´
Marcin J´drzejewski
byç oparciem i zapleczem dla wszystkich,
Sklep PAKO rozszerzy∏ ofert´
którzy kochajà w∏óo artyku∏y bezglutenowe firmy „BEZGLUTEN”.
cz´g´, którzy snujà
W sprzeda˝y pieczywo, màki, makarony oraz
marzenia o egzotyczod 22.09.2010 garma˝erka oraz s∏odycze.
nych i fascynujàcych
Informacje w sklepie:
miejscach. I b´dziemy
starali si´ wspólnie te
Stara Mi∏osna ul. Pogodna 25 lok. U4a lub telefonicznie 664 778 492
marzenia realizowaç.
Êmy kontakt z warszawskim Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej, które realizuje program pokazujàcy, jak skutecznie animowaç swoje sàsiedztwo.
Projekt Q-Ruchu Sàsiedzkiego pojawi∏ si´ w stolicy pod koniec marca br. Zak∏ada on cykliczne
szkolenia w tzw. Akademii Inicjatyw Sàsiedzkich, na których to lokalni dzia∏acze, aktywni sàsiedzi i animatorzy zdobywajà wiedz´ i odpowiednie narz´dzia do pracy ze swoimi sàsiadami.
Uczymy si´, jak motywowaç samych siebie i innych do dzia∏ania. Kolejnym elementem tego programu jest tworzenie p∏aszczyzny wspó∏pracy
mi´dzy doÊwiadczonymi animatorami a osobami, które dopiero zaczynajà swojà przygod´ w tej
dziedzinie. Koordynatorzy projektu starajà si´
stworzyç przyjaznà przestrzeƒ do wymiany informacji i doÊwiadczeƒ czy to w formie portalu
internetowego (www.inicjatywysasiedzkie.pl),
czy comiesi´cznych debat na tematy lokalne.
W ramach Akademii poruszano m.in. takie zagadnienia: rola liderów i animatorów spo∏ecznych
w rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnej, mobilizowanie
spo∏ecznoÊci do dzia∏ania, badanie potencja∏u
i potrzeb Êrodowiska lokalnego czy komunikacji
spo∏ecznej i tworzenia informacji lokalnej. Owocem tych spotkaƒ jest m.in. warszawski Dzieƒ
Sàsiada, który ju˝ odby∏ si´ na Ochocie, Mokotowie, w ÂródmieÊciu, a w Weso∏ej (osiedle Zielona) odb´dzie si´ 26 wrzeÊnia. Byç mo˝e przerodzi si´ on w popularne w innych miastach tzw.
Êwi´to ulicy, które czyni mieszkaƒców danego
osiedla lub podwórka gospodarzami, a nie tylko
goÊçmi kolejnej imprezy kulturalnej w ich okolicy.
Kolejnym pomys∏em sà zaj´cia sportowe dla
doros∏ych mieszkaƒców naszej dzielnicy –
szczególnie tych, którzy chcà zadbaç o popraw´

W stron´ sàsiada
Mieszkamy w Weso∏ej, jednej z dzielnic
Warszawy. JesteÊmy sàsiadami. Ale takimi,
którzy majà inicjatyw´ i potrzeb´ dokonywania
zmian i dzia∏ania na rzecz integrowania spo∏ecznoÊci lokalnej. Dlaczego? Poniewa˝ chcemy si´ zmierzyç z powszechnym indywidualizmem i samotnoÊcià. Chcemy si´ czuç dobrze
i bezpiecznie w miejscu, w którym mieszkamy.
Chcemy okreÊliç, kim jesteÊmy, przez miejsce,
z którego pochodzimy. W tak du˝ym i „mobilnym” mieÊcie, jak Warszawa, ∏atwo zagubiç
si´ w anonimowoÊci i straciç kontakt ze swoimi sàsiadami, a w∏aÊciwie czasem w ogóle go
nie nawiàzaç.
Stowarzyszenie Nasza Weso∏a, jako organizacja sàsiedzka majàca na celu o˝ywianie lokalnych dzia∏aƒ, szuka wsparcia u bardziej doÊwiadczonych dzia∏aczy. Idàc tym tropem, nawiàzali-

W dniu 12 wrzeÊnia nasz
Przyjaciel Piotr Krzewski
straci∏ Tat´.
Piotrze, przyjmij od nas
wyrazy wspó∏czucia
Zarzàd oraz Cz∏onkowie
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna
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Pierwsze (za∏o˝ycielskie) spotkanie Ko∏a
zaplanowane jest na 11 paêdziernika br. (poniedzia∏ek) o godz. 19.00, w budynku Szko∏y
Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏oÊnie, ul.
Trakt Brzeski 18. GoÊciem wieczoru b´dzie
Piotr Tederko – z zawodu lekarz ortopeda, nauczyciel zwiàzany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z pasji podró˝nik, który co roku na wyprawach trekkingowych przemierza
setki kilometrów dzikich i zapomnianych, a niezwykle urokliwych krain. Trzy miejsca ze swoich
podró˝y – bajkowy A∏taj, dzikie Zabajkale oraz
zapomniane zakàtki rumuƒskiej Obczyny – opisa∏ w ksià˝ce „W∏ócz´ga w pi´ciu smakach”
i o nich w∏aÊnie opowie. A tak˝e poka˝e, bo dysponuje przepi´knymi slajdami z tych wypraw.
Serdecznie zapraszamy!

apraszamy m∏odzie˝
uzdolnionà wokalnie
na przes∏uchania do
Chóru Il Canto Magnificat, które odbywajà si´
w ka˝dà Êrod´ i piàtek
o godz. 17.00 w OÊrodku
Kultury w Centrum Pogodna. Zacznij przygod´
swojego ˝ycia z muzykà!
Do∏àcz do nas.

Z

swojej kondycji fizycznej. Trenerem prowadzàcym b´dzie mgr Bo˝ena Borys, nauczycielka
wychowania fizycznego, instruktorka aerobiku
i kinezyterapeutka z wieloletnim doÊwiadczeniem. Zaj´cia b´dà si´ odbywaç w Sali Zespo∏u
Szkól nr 94 w Zielonej, w Êrody o godzinie 18.15
– poczàtek 6 paêdziernika. Szczegó∏owy kalendarz imprez znajdà Paƒstwo jak zwykle na
www.naszaweso∏a.pl.
Zapraszamy wszystkich ch´tnych do czynnego
uczestnictwa, a tak˝e do realizowania w∏asnych
ciekawych pomys∏ów na dobre sàsiedztwo!
A. Czerw, M. Kowalczyk – uczestnicy
Akademii Inicjatyw Sàsiedzkich
PS Dzi´kujemy p. Agnieszce Matan z Akademii
za wszelkà pomoc.
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Przed delikatesami niebezpiecznie!
Schodki i podjazd dla
wózków przy przejÊciu dla
pieszych na skrzy˝owaniu
Jana Paw∏a II i Pogodnej sà
regularnie wykorzystywane
przez samochody dostawcze delikatesów jako podjazd do drzwi sklepu. Manewr wyglàda tak: samochód dostawczy jedzie jak gdyby nigdy nic, potem nagle (˝eby nikt nie zobaczy∏), bez zwalniania
czy dania znaku kierunkowskazem, wje˝d˝a na
chodnik i jadàc jednym ko∏em po schodkach,
a drugim po zjeêdzie dla wózków, wskakuje na
parking sklepu. Widzia∏am te podjazdy wielokrotnie wedle s∏ów paƒ sprzedawczyƒ robià to wszyscy dostawcy, a w dodatku ostatnio rozochocili
si´ tak, ˝e korzystajà ze skrótu nawet wtedy, kiedy na chodniku znajdujà si´ piesi. Jak to jest nie-

bezpieczne, przekona∏am si´, stojàc na tym przejÊciu, gdy nagle swojà szar˝´ wykona∏a bia∏a furgonetka (nr rejestracyjny znany redakcji). Przed-

nimi ko∏ami min´∏a mnie o pó∏ metra, ale ˝eby nie
dostaç si´ pod tylne, musia∏am si´ od niej odepchnàç i odskoczyç. Szcz´Êliwie uda∏o si´ wyko-

naç unik mimo ósmego miesiàca cià˝y, ale ju˝
z wózkiem nie da∏abym rady. Tym przejÊciem co
rano przechodzà dzieci idàce do szko∏y. Jest to
akurat pora przyjazdu dostawców. Moja córka potwierdzi∏a, ˝e nieraz musia∏a przed nimi uciekaç
z chodnika. Co b´dzie, kiedy przytrafi si´ to jakiemuÊ zagapionemu pierwszakowi?
Niewàtpliwie manewry kierowców sà w pewnej mierze, oprócz wygodnictwa, skutkiem fatalnego rozwiàzania konstrukcji ulicy w tym
miejscu, ale zanim uda si´ to poprawiç drogà
administracyjnà, najproÊciej by by∏o, ˝eby
o bezpieczeƒstwo klientów zadba∏ sam w∏aÊciciel. Wystarczy∏oby postawiç na skraju parkingu
s∏upek, ∏awk´ lub donic´ z kwiatami. Niestety,
zignorowa∏ on t´ spraw´. Pozostaje mieç si´ na
bacznoÊci i w szczególnoÊci przestrzec przed
tym miejscem dzieci.
Dorota Wroƒska

Damskie wieczory majà dwa lata
5 wrzeÊnia 2008 r. spotka∏yÊmy si´ po raz
pierwszy. Po mojej akcji reklamowej zgromadzi∏o si´ 7 kobiet. Ka˝da inna, ka˝da z innymi doÊwiadczeniami, z ró˝nych Êwiatów. By∏am bardzo zadowolona. Pochodz´ z Boles∏awca na
Dolnym Âlàsku i nie zna∏am tu wielu osób. Ustali∏am jeden sta∏y termin – ka˝dy pierwszy piàtek

cia. Te spotkania to czas, który przeznaczamy
tylko dla siebie i jednoczeÊnie czas, aby zat´skniç za dzieçmi, rodzinà...
Kolejne spotkania gromadzi∏y coraz wi´cej
osób. Najwi´cej jednorazowo by∏o nas 27 zupe∏nie obcych sobie kobiet, które majà o czym rozmawiaç. Nie by∏o ˝adnego planu, ka˝de spotkanie by∏o inne, a jego scenariusz pisa∏o ˝ycie.
W∏aÊnie min´∏y dwa lata. Pozna∏yÊmy si´, niekiedy zaprzyjaêni∏yÊmy. Organizujemy wspólne
wyjazdy.

W karnawale planujemy bal przebieraƒców.
Pad∏ pomys∏ zorganizowania tzw. szafingu
a tak˝e pchlego targu. Pewnie ka˝dy gara˝ czy
zakàtki szafy kryjà wiele niepotrzebnych rzeczy,
które innym sprawià radoÊç.
Kolejny Damski wieczór odb´dzie si´ 1 paêdziernika 2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna (budynek stra˝y po˝arnej ko∏o Lidla) od godz. 19.
Zapraszam!
Ma∏gorzata Mazurkiewicz

Europejskie Dni Ptaków w Weso∏ej

miesiàca. W zaproszeniach zach´ca∏am wszystkie Fajne Babki (oprócz zo∏z i cierpi´tnic), ˝ebyÊmy wspólnie bra∏y czynny udzia∏ w ˝yciu. Aby
do nas do∏àczyç, nie trzeba byç przebojowym,
wygadanym, m∏odym czy pi´knym i bogatym.
Wystarczy mieç serce i oczy szeroko otwarte.
Byç zwyk∏à kobietà – to u nas jest w cenie. Mamy byç interesujàce, a nie doskona∏e. Na naszych czysto towarzyskich wieczorach cz´sto
rodzà si´ sytuacje, w których mo˝emy pomóc
sobie nawzajem. KtoÊ potrzebuje pomocy
w pracach domowych, szuka dobrej fryzjerki, lekarza albo porady prawnej. Zawsze znajdzie si´
ktoÊ, kto podpowie dobre rozwiàzanie. Czasem
po prostu mo˝na si´ wygadaç, delikatnie ponarzekaç albo podzieliç si´ sukcesem, nawet niewielkim. Wracamy do swoich domów odpr´˝one, radoÊniejsze, z lepszym nastawieniem do ˝y-

W paêdzierniku ornitolodzy z wielu krajów Europy w szczególny sposób zach´cajà wszystkich do obserwacji ptaków w terenie. W wyznaczonym dniu liczone sà osobniki i gatunki wyst´pujàce w ró˝nych okolicach, a zebrane dane
podlegajà starannej analizie.
Od kilku lat równie˝ na terenie naszej dzielnicy odbywajà si´ podobne liczenia.
W zesz∏ym roku w czasie trzygodzinnej wycieczki po Lesie Sobieskiego zaobserwowaliÊmy 17 gatunków ptaków. By∏y to g∏ównie sikorki (bogatki i modre), zi´by, sójki, dzwoƒce i czy˝e. Z rzadziej wyst´pujàcych ptaków widzieliÊmy
strzy˝yki, kowalika, dzi´cio∏a czarnego i Êredniego. WÊród 24 uczestników oprócz kilku doÊwiadczonych ornitologów by∏o sporo m∏odzie˝y, która mog∏a dowiedzieç si´ wiele ciekawostek o ptakach, ich zwyczajach, metodach obserwacji i sposobach rozró˝niania gatunków.
W ramach tegorocznych Europejskich Dni
Ptaków planujemy zorganizowaç kolejne liczenie.
Odb´dzie si´ ono 2 paêdziernika (sobota)
o godzinie 9.00. Zbiórka – na parkingu
przy Urz´dzie Dzielnicy Warszawa–Weso∏a.
Przewidywana trasa: Groszówka – Szkopówka –

Wola Grzybowska – Groszówka. Czas spaceru
ok. 2–3 godziny, lornetki – mile widziane. Wi´cej
informacji o akcji znaleêç mo˝na na stronie
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

(OTOP): www.otop.org.pl. Mi∏oÊnikom ptaków
polecamy równie˝ stron´ www.birdwatching.pl
na której oprócz ciekawych informacji znajdà
wiele przepi´knych zdj´ç ptaków, a byç mo˝e
w przysz∏oÊci zamieszczà tam i swoje zdj´cia...
Serdecznie wszystkich zapraszamy!
Ewa i Przemys∏aw Stolarz
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A mia∏o byç tak uczciwie!
Prawdy nigdy za wiele!
25 kwietnia 2009 roku,
grupa za∏o˝ycieli Zespo∏u
pod przewodem Andrzeja
Bema i Stanis∏awa Pawlika
(by∏y Prezes oraz by∏y Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Zespo∏u) po 20 latach
ponownie przej´∏a w∏adz´ w Zrzeszeniu.
Tym razem Andrzej Bem objà∏ funkcj´ Przewodniczàcego Komisji Rewizyjnej, a Stanis∏aw
Pawlik zosta∏ Wiceprezesem Zrzeszenia, zaraz potem (w skutek mojej rezygnacji z funkcji Prezesa)
od 19 maja 2009 pe∏ni∏ obowiàzki Prezesa Zarzàdu. Ten podzia∏ funkcji by∏ zresztà czysto tytularny, bo w praktyce p. Andrzej Bem, zamiast kontrolowaç prac´ Zarzàdu, de facto go zast´powa∏
niejednokrotnie prowadzàc posiedzenia Zarzàdu,
podejmujàc decyzje zastrze˝one dla Prezesa, które p. Stanis∏aw Pawlik potem wdra˝a∏ w ˝ycie.
Has∏a z jakimi szli po w∏adz´, to: UCZCIWOÂå,
UGODA ze spó∏kà ziemskà, RZETELNE reprezentowanie interesów mieszkaƒców Starej Mi∏osnej.
Tyle z mydlenia oczu mieszkaƒcom, a jak by∏o
naprawd´? Czego dowiedzieliÊmy si´ po 11
miesiàcach ich rzàdzenia?
Przedstawi´ Paƒstwu tylko suche fakty, pozostawiajàc Wam ich ocen´.
Po pierwsze: Panowie Stanis∏aw Pawlik i Mariusz Oczkowski (cz∏onek Zarzàdu), bez wymaganej uchwa∏y ca∏ego Zarzàdu, bez operatu szacunkowego, bez wyceny rzeczoznawcy, zdecydowali
na bazie tzw. Trójporozumieniu z dnia 28 sierpnia
2009 r. sprzedaç wzniesione przez Zespó∏ na
dzia∏ce przy ul. Jeêdzieckiej 20 za kwot´ 50 tys.
z∏. Budynki mieszczàce 30 biur, hotelowiec, sto∏ówk´, warsztaty samochodowe, stolarni´, zak∏ad
kamieniarski, murowany budynek portierni, 6 hal
magazynowych o pow. ponad 2 tys. m2,
407,5 mb ogrodzenia w tym 4 bramy, ponad 400
p∏yt drogowych, kot∏owni´ oraz 48 m3 zbiornik
szamba – ten w∏aÊnie majàtek Panowie „UCZCIWI I RZETELNI” „sprzedali” firmie Batexim B. i K.
Trzeszkowskim za 50 tys. z∏.!! (same p∏yty drogowe mo˝na sprzedaç „od r´ki” za 75 tys. z∏).
Pami´taç przy tym nale˝y, ˝e naniesienia
na dzia∏ce by∏y wczeÊniej wycenione i ubezpieczone przez PZU na kwot´ 600 tys. z∏., a niepe∏na wycena przedstawiona B. K. Trzeszkowskim
przez poprzedni Zarzàd Zrzeszenia opiewa∏a
na kwot´ 686 tys. z∏. Warto te˝ zauwa˝yç, ˝e
wartoÊç u˝ytkowa tych obiektów jest niezwykle
op∏acalna gdy˝ od 34 najemców wp∏ywa co
miesiàc kwota czynszu na ponad 35 tys. z∏!
Po drugie: W dniu 31 sierpnia 2009 roku
p. Stanis∏aw Pawlik zaakceptowa∏ i poleci∏ wyp∏aciç Paƒstwu B. i K. Trzeszkowskim kwot´ 21 960

tys. z∏. za 4 faktury wystawione bez ˝adnego uzasadnienia za „sprzàtanie magazynów i placu oraz
wywóz nieczystoÊci” w miesiàcu lutym, marcu,
kwietniu i maju 2009r. a tak˝e za „sprzàtanie pomieszczeƒ po archiwum” w miesiàcu czerwcu tego˝ roku. Zrzeszenie nie mia∏o nigdy ˝adnych tego typu zobowiàzaƒ wobec p. Trzeszkowskich.
Dodatkowym smaczkiem jest jeszcze to, ˝e
28 grudnia 2009 roku (widocznie si´ pok∏ócili)
Pan Pawlik wystosowa∏ pismo do Pana Trzeszkowskiego z ˝àdaniem zwrotu wczeÊniej wyp∏aconej przez nich kwoty 21 960 tys. z∏. uzyskanej,
cytat: „...bez podstawy faktycznej i prawnej...”
w terminie do 15 stycznia 2010r. Do dnia dzisiejszego zwrotu pieniàdze nie wróci∏y.
Po trzecie: W dniu 1 wrzeÊnia 2009 r. p. Stanis∏aw Pawlik zaakceptowa∏ i poleci∏ wyp∏aciç
p. K. Trzeszkowskiemu 2 706,18 z∏. za faktur´
„za zaleg∏y czynsz” od 1 kwietnia 2009 do 30
wrzeÊnia 2009 r.
Dlaczego zap∏aciliÊmy za wynajem czegoÊ, co
by∏o nasze? Przecie˝ naniesienia na dzia∏ce przy ul.
Jeêdzieckiej 20, by∏y do paêdziernika 2009 r. naszà
w∏asnoÊcià, bowiem z∏ p. Kazimierz Trzeszkowski
dopiero w paêdzierniku faktycznie „odkupi∏” je
za 50 tys. Przy okazji wysz∏a na jaw skrz´tnie ukrywana przez Pana Trzeszkowskiego tajemnica.
Na 4 stronie aktu notarialnego kupna dzia∏ki
przy ul. Jeêdzieckiej czytamy: „... na opisanej
dzia∏ce znajdujà si´ NANIESIENIA konstrukcyjne
nie zwiàzane z gruntem, które stanowi∏y zaplecze budowy...”.
Dlaczego p. Stanis∏aw Pawlik, który doskonale
zna∏ pe∏ny tekst aktu notarialnego, zgodzi∏ si´
na takà transakcj´? Dlaczego „Sprzeda∏” taki olbrzymi majàtek Zrzeszenia poni˝ej jego wartoÊci?
Po czwarte: p. Stanis∏aw Pawlik i p. Mariusz
Oczkowski wycofali z sàdu wniesionà przez
Zrzeszenie spraw´ o zasiedzenie dzia∏ki przy ul.
Jeêdzieckiej 20, bez uchwa∏y Zarzàdu, bez uchylenia uchwa∏y Walnego Zebrania. Nic tu nie ma
do rzeczy, ˝e p. Kazimierz Trzeszkowski wpisa∏
si´ do Ksi´gi Wieczystej jako jej nowy w∏aÊciciel. Mo˝na bowiem wywodziç w szczególnoÊci,
˝e wiedzia∏ o sprawie zasiedzenia (bo by∏ cz∏onkiem Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia), wi´c kupowa∏ t´ nieruchomoÊç w z∏ej wierze.
Po piàte: Niezgodne z ˝adnà logikà i oczywistym interesem Zrzeszenia, by∏o refundowanie
p. Kazimierzowi Trzeszkowskiemu przez okres 5
miesi´cy po 1 422 z∏ jako 1/3 pensji, by∏ego
pracownika Zrzeszenia, który od maja 2009 r.
zosta∏ zatrudniony przez niego na ca∏y etat. Pan
ten nie Êwiadczy∏ w tym czasie ˝adnej pracy
na rzecz Zrzeszenia bo jej zwyczajnie, po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej, nie by∏o.
¸àcznie, za trzy z powy˝szych spraw, bez logicznego i merytorycznego uzasadnienia
(o gospodarnoÊci nie
wspomn´) wyp∏acono p. Kazimierzowi
Tr z e s z k o w s k i e m u
31 776, 18 tys. z∏.
Dopiero po tym „finansowym zastrzyku”
p. Kazimierz Trzesz-
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kowski, 2 paêdziernika 2009 r. wp∏aci∏ na konto
Zrzeszenia 50 tys. z∏ za naniesienia. Warto nadmieniç, ˝e ca∏y czas, pobiera∏ on za wynajem b´dàcych formalnie w∏asnoÊcià Zrzeszenia pomieszczeƒ, czynsze w wysokoÊci ok. 30 tys. z∏
miesi´cznie.
Zach∏annoÊç p. Kazimierza Trzeszkowskiego
osiàgn´∏a szczyt, gdy oÊwiadczy∏, ˝e kupujàc
naniesienia wszed∏ równoczeÊnie w posiadanie
ca∏ego majàtku ruchomego Zrzeszenia. To jest
tak, jakby ktoÊ odkupi∏ dom i domaga∏ si´, aby
pozostawiç mu poÊciel, talerze, psa i kota.
Gdy nowy Zarzàd postanowi∏ si´ wyprowadziç
z ulicy Jeêdzieckiej 20 i przenieÊç siedzib´ Zarzàdu na ulic´ Trakt Brzeski 68 (sklep WELMAXU, I pi´tro) – nie pozwoli∏ nic zabraç, za wyjàtkiem kilku krzese∏, szaf, biurka i trzech stolików
znajdujàcych si´ w pokoju prezesa i sekretariacie. Na liÊcie inwentaryzacyjnej sprz´tu Zrzeszenia z dnia 1 stycznia 2009r. by∏o 55 pozycji.
Uda∏o si´ odzyskaç tylko kilka. Dlatego w ostatnich dniach wystosowaliÊmy pismo przedprocesowe do B. K. Trzeszkowskich domagajàc si´
zap∏aty za majàtek ruchomy w wysokoÊci
90 005,00 z∏. Czekamy na zap∏at´, je˝eli jej nie
otrzymamy – to skierujemy spraw´ do Sàdu.
Kolejnym przejawem o interesy Zrzeszenia by∏o wynaj´cie dwóch kancelarii prawnych i ustanowienie im sta∏ego miesi´cznego rycza∏tu w wysokoÊci, na poczàtku 3 tys. a potem dodatkowe 2
tys. z∏ miesi´cznie. ¸àcznie przez okres pó∏ roku
wydano na obs∏ug´ prawnà 24.400 z∏. W szafach
Zrzeszenia, nowy Zarzàd nie znalaz∏ nawet jednej
strony opinii czy innych pism prawniczych.
Komisja Rewizyjna dzia∏a∏a jednoosobowo.
Jej Przewodniczàcy p. Andrzej Bem nie zwo∏ywa∏ posiedzeƒ odcinajàc dost´p do dokumentów
jej pozosta∏ym cz∏onkom.
Na tle przedstawionych tu, niektórych tylko wydatków i spraw nie dziwi fakt, ˝e finanse Zrzeszenia zosta∏y zrujnowane. Dla porównania: stan konta Zrzeszenia na dzieƒ 25 kwietnia 2009 (dzieƒ
przej´cia Zrzeszenia przez ekip´ Andrzeja Bema)
wynosi∏: 57 858 z∏. na rachunku bie˝àcym, 280
tys. z∏. na trzech lokatach oraz nale˝noÊci od d∏u˝ników 68 584 z∏. – ∏àcznie 406 442 z∏. natomiast
po oddaniu zarzàdzania Zrzeszeniem, na dzieƒ 25
marca 2010 r. stan konta wynosi∏: 1 829 z∏. na rachunku bie˝àcym, 180 tys. z∏. na dwóch lokatach
i 17 618 z∏. zaleg∏ych nale˝noÊci od najemców.
¸àcznie daje to kwot´: 199 449 z∏.
Prosty rachunek: pod uczciwymi i rzetelnymi
rzàdami Panów Andrzeja Bema i Stanis∏awa
Pawlika z kasy Zrzeszenia uby∏o 206 993 z∏.
Ocen´ tych faktów pozostawiam mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej.
20 marca 2010 roku odby∏o si´ kolejne Walne
Zebranie Cz∏onków Zrzeszenia, które skreÊli∏o
z listy Cz∏onków Zrzeszenia Andrzeja Bema
i przyj´∏o rezygnacj´ Stanis∏awa Pawlika z funkcji Wiceprezesa Zarzàdu. Po co wi´c jeszcze
wracam do tej sprawy? Bo „bohaterowie” tych
wydarzeƒ nadal starajà si´ funkcjonowaç
w przestrzeni publicznej naszego Osiedla. Na ∏amach lokalnej prasy, niczym prawdziwi m´drcy
g∏oszà autorytatywne opinie i lansujà swoje poglàdy. Chyba warto poczytaç ich teksty tak˝e
mi´dzy wierszami.
Tadeusz Opieka
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S∏u˝ebna praca cz∏owieka ubogaca
W poprzednim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” zamieszczony by∏ artyku∏ o tym, jak
mieszkaƒcy Weso∏ej nie zawiedli powodzian.
Zorganizowano bowiem zbiórk´ rzeczy, po czym
zawieziono je mieszkaƒcom Budzisk ko∏o Sandomierza. W takich trudnych momentach ludzie
otwierajà swoje serca, aby pomóc innym, dzielà
si´ rzeczami i pieni´dzmi z tymi, którym woda
zabra∏a i zniszczy∏a dos∏ownie wszystko.
Prócz pomocy materialnej powodzianom pomóc mo˝na poprzez prac´ fizycznà przy usuwaniu szkód i porzàdkowaniu gospodarstw. W lipcu
Caritas Warszawsko-Praski zaapelowa∏ w koÊcio∏ach o takà w∏aÊnie pomoc – r´ce do pracy.

Z parafii Êw. Hieronima zg∏osi∏am si´ ja i moi synowie Józek i Kacper. Caritas Warszawsko-Praski zapewni∏ wolontariuszom przejazd, ubezpieczenie, wy˝ywienie i nocleg. 19 lipca wyruszy∏a
pierwsza grupa na 3 dni, a 22 lipca druga grupa.
Pracy by∏o bardzo du˝o i do lekkich na pewno nie
nale˝a∏a. PomagaliÊmy w porzàdkowaniu placu
i magazynu OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej oraz wycinaniu zniszczonych przez powódê krzewów. Z domów i gospodarstw wynosiliÊmy wszystko, co by∏o namokni´te. Woda wprawdzie opad∏a, ale zniszczy∏a meble, ubrania, pralki, lodówki, telewizory. Mimo ˝e min´∏y dwa miesiàce od pierwszej fali,
w piwnicach wcià˝ jeszcze sta∏a woda na 1 m, gdy˝
poziom wód gruntowych by∏ ciàgle wysoki. Drewno, w´giel i inne materia∏y opa∏owe uleg∏y zniszczeniu. Podobnie zalane piece centralnego ogrzewania.
Widzàc zniszczenia, jakich dokona∏ ˝ywio∏, nie
pozostawa∏o nam nic innego, jak wziàç si´ do solidnej pracy. I tak m∏odzi wolontariusze, nie zwa˝ajàc na wod´ (która wlewa∏a im si´ do kaloszy), wy∏awiali to, co da∏o si´ jeszcze uratowaç. Praca by∏a
ci´˝ka, w brudzie, upale i pocie czo∏a. Trzy dni jednak szybko i efektywnie min´∏y. Trzeba by∏o wracaç
do domu, chocia˝ tam zosta∏o tyle do zrobienia...
Ju˝ w Warszawie, myÊlàc o tragicznym po∏o˝eniu sandomierskich powodzian, zaj´∏am si´
organizacjà kolejnej grupy wolontariuszy, która
sk∏ada∏aby si´ w wi´kszoÊci z mieszkaƒców os.
Stara Mi∏osna. Zaproponowa∏am wyjazd zaledwie kilku osobom, ale tu wieÊci szybko si´ rozchodzà, dzi´ki czemu wkrótce zg∏osi∏o si´
do pomocy dwoje dzieci, dziesi´ç osób z m∏odzie˝y i czworo doros∏ych. Ci w∏aÊnie ludzie sta-

nowili drugà grup´, która wspomog∏a swà pracà
wiali pracowitoÊç i zaanga˝owanie m∏odych ludzi
poszkodowanych przez kataklizm. To oni zepoÊwi´cajàcych swój prywatny czas, czas urlochcieli poÊwi´ciç swój czas, urlopy, wakacje,
pów i wakacji. DaliÊmy im bowiem nadziej´, ˝e
aby bezinteresownie pomóc innym.
w tragedii, jaka ich spotka∏a, nie zostanà sami.
W cztery dni po powrocie drugiej grupy pojecha∏a nast´pna – tym razem 16-osobowa. Wyposa˝eni w odzie˝ ochronnà, r´kawice gumowe, gotowi do pracy wyjechaliÊmy o godz. 6.00 spod kaplicy Êw. Hieronima do Sandomierza. Dziewcz´ta
pracowa∏y przy czyszczeniu i malowaniu stajni,
ch∏opcy natomiast zajmowali si´ wynoszeniem
spleÊnia∏ych produktów (mleka, d˝emów i konserw) z zalanego wczeÊniej magazynu. Pozosta∏e 7 osób (wÊród nich ja) pracowa∏o przy wynoszeniu drewna z piwnicy p. Wódz. PróbowaliÊmy
dostaç si´ do pieca centralnego ogrzewania, ale
dzia∏ania nasze nie powiod∏y si´, bowiem po wyniesieniu wszystkiego z piwnicy wody ciàgle przyW imieniu swoim i Caritas diecezji Warszawskobywa∏o. Padajàce deszcze utrudnia∏y nam prac´,
Praskiej bardzo serdecznie dzi´kuj´ wszystkim, któale przede wszystkim przera˝a∏y mieszkaƒców.
rzy w dniach 29–31 lipca tworzyli grup´ wolontaB´dàc tam, widzieliÊmy, jak stan wody w WiÊle
riuszy ze Starej Mi∏osnej. A byli to: Kacper Âwistak,
wcià˝ si´ podnosi∏. Przemoczone wczeÊniej drewJózek Âwistak, Karol Âwistak, Zuzanna Romanowno, które mia∏o wyschnàç, nasiàka∏o nowà wodà.
ska, Marek Szulim, Szymon Batko, Piotr Ogórek,
PorzàdkowaliÊmy podwórka z ró˝nych rzeczy,
Renata Âwiercz, Milena Âwiercz, Wioletta Poliszkiektóre przynios∏a woda. OczyszczaliÊmy ogrowicz, Milena Olendzka, Marcin Jóêwiak, Micha∏
dzenia z mu∏u i naniesionej s∏omy. Wokó∏ otaBartold, Mariusz Buczyƒski, Wioletta Rodnik.
cza∏y nas sm´tne kikuty drzew i badyle niegdyÊ
Pomagajàc drugiemu cz∏owiekowi, s∏u˝ymy
zapewne pi´knych krzewów.
Chrystusowi.
PracowaliÊmy równie˝ bardzo blisko miejsca
Agnieszka Âwistak
przerwania wa∏u. Tam te˝, po wyjÊciu za stodo∏y
gospodarstw, dostrzegliÊmy czyste, ˝ó∏te
„pla˝e”. Patrzàc na takie po∏acie piachu, od(IIII kwarta³)
czuç by mo˝na nadPRYWATNE
E EMERYTURY
morskie klimaty... NieDYWERSYFIKACJA
stety, te „pla˝e” okazaWALUTOWO-PRODUKTOWO-REGIONALNO-INSTYTUCJONALNA
∏y si´ nie byç zjawii .... aktywnaa alokacja!! Rokk zmiennoœci!!
skiem naturalnym. Kierentownoœæ roczna
Stawiamyy naa “ekspansjê”
(do 1.IX.2010)
dy uÊwiadomiliÊmy so1.. USD
bie, ˝e ponad pó∏to+
13,59%
fundusz obligacji
+ 18,92%
fundusz obligacji rynków wschodz¹cych
rametrowà warstw´
+ 16,50%
fundusz akcji inwestuj¹cy w MiŒ
piachu nanios∏a Wis∏a
+ 25,42%
fundusz akcji - INDIE
+ 30,59%
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
z przerwanego wa∏u,
+ 15,30%
fundusz akcji - rynki wschodz¹ce
która zala∏a ∏àki i pola
+
23,66%
fundusz akcji - sektor wydobywczy
uprawne,
byliÊmy
1 € = 1,2840 $ 1 € = 3,9405 pln
2.. EURO
fundusz obligacji
+ 8,12%
przera˝eni si∏à ˝ywio∏u.
fundusz akcji - sektor wydobywczy
+ 36,80%
Grunty przesta∏y wydafundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
+ 45,62%
fundusz akcji - AZJA
+ 45,43%
waç plony – dla nie3.. PLN
których jedyne êród∏o
fundusz rynku pieniê¿nego
+ 8,34%
utrzymania (có˝ mo˝e
fundusz obligacji
+ 11,16%
fundusz stabilnego wzrostu
+ 15,66%
wyrosnàç na pustyni?).
fundusz akcji inwestuj¹cy w BRIC
+ 26,96%
Pracy by∏o bardzo
fundusz selektywny
+ 19,19%
fundusz akcji MiŒ
du˝o, a my mieliÊmy
+ 23,67%
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12,02%
do dyspozycji tylko 3
fundusz akcji
+ 36,25%
dni. Nie zrobiliÊmy
W 20100 W£¥CZAMY
Y MYŒLENIEE I.... DORADZTWO
O FINANSOWE
wszystkiego, co chcieliÊmy, lecz i tak wykodr.. Jacek
k Rembiszewski
doradca finansowy
naliÊmy kawa∏ dobrej
tel. kom. +48 601 801 890
roboty. Mieszkaƒcom
jacek.rembiszewski@polrentier.pl
www.polrentier.pl
tych
gospodarstw,
POLRENTIER Sp. z o.o.
tel./fax: (22) 773 16 52
w których pracowaliPogodaa dla.... MYŒL¥CYCH!
Êmy, brak by∏o s∏ów
podzi´kowaƒ. Podzi-
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e propozycje
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O po˝ytkach p∏ynàcych z gry w pi∏k´ no˝nà,
czyli KS WESO¸A widziany oczami mam
Nasi synowie trenujà pi∏k´ no˝nà w KS Weso∏a
w rocznikach 2000/2001 oraz 2002/2003. Trenerem obu dru˝yn jest p. Krzysztof Adamski,
jego pomocnikiem jest Piotr ¸okieç. Oba roczniki
sà niezwykle liczne: w starszym, w dwóch grupach, trenuje ponad 60 ch∏opców, w m∏odszym,
który powsta∏ zaledwie rok temu, prawie trzydzieÊcioro dzieci (pozdrawiamy cztery dzielne zawodniczki ☺). Liczby te stale rosnà. Dzieci
„pchajà si´ drzwiami i oknami”, do tego stopnia,
˝e w roczniku starszym Trener zaniecha∏ w tym
roku og∏aszania naboru, a i tak stale pojawiajà si´
nowi ch´tni. Wi´kszoÊç dzieci pochodzi z terenu
dzielnicy, kilkoro z sàsiednich miejscowoÊci,
ostatnio jednak mo˝na zaobserwowaç ca∏kiem
nowe zjawisko: do KS WESO¸A zacz´li zg∏aszaç
si´ ch∏opcy z „renomowanych” warszawskich
dru˝yn! Widaç wieÊci, tak˝e te dobre, rozchodzà
si´ szybko (wÊród dzieci, rodziców, a tak˝e dzi´ki doskonale prowadzonej stronie internetowej – polecamy
lektur´: www.kswesola.pl, zak∏adka pi∏ka no˝na).
Co jest powodem tego fenomenu? Nasi synowie mówià
krótko: „jest ekstra!”. Zgadzamy si´ z tà opinià. Zale˝y nam
na tym, by nasze dzieci pokocha∏y sport i by mog∏y go
uprawiaç w mi∏ej, kulturalnej
atmosferze, pod opiekà osób,
którym ogólny rozwój dziecka
bardziej le˝y na sercu ni˝ wygrana za wszelkà cen´. Dlatego
cieszymy si´, ˝e trafi∏y do tego klubu, a przede
wszystkim do Trenera Krzysztofa i Trenera Piotra. O tym w∏aÊnie chcemy napisaç.

Treningi odbywajà si´ przez ca∏y okràg∏y rok,
tak˝e podczas wakacji, co dodatkowo stanowi
ogromnà atrakcj´ dla dzieci, które nie wyje˝d˝ajà – tegoroczna letnia przerwa w treningach wynosi∏a tylko tydzieƒ!
Trenerzy organizujà obozy letnie i zimowe (tego lata dzieci by∏y przez dwa tygodnie nad morzem, we W∏adys∏awowie, zimà przez tydzieƒ
w Kozienicach).
W weekendy (poza okresem wakacji) rozgrywane sà mecze ligowe i sparingi, dzieci wyje˝d˝ajà na turnieje (bli˝sze i dalsze, najcz´Êciej
w Warszawie i w okolicach, byli te˝ w Radomiu,
Bia∏ej Podlaskiej, Lublinie, a w maju ch∏opcy z kilku roczników uczestniczyli nawet w mi´dzynarodowym turnieju w Aalborg w Danii!). Corocznie
te˝ sam Klub, we wspó∏pracy z w∏adzami dzielnicy, organizuje kilka turniejów (Weso∏a Cup, Mini
Weso∏a Cup, a w zimie Weso∏a Indoor Cup).

Jak radzà sobie ze szko∏à?
Troch´ tego du˝o, prawda? Powstaje pytanie:
jak dzieci znajdujà czas na nauk´ i obowiàzki domowe? Otó˝ bardzo sprawnie, a w niektórych
˚ycie m∏odego pi∏karza…
przypadkach nawet sprawniej ni˝ wczeÊniej.
Dzieci uwielbiajà chodziç na treningi, które proCh´ç udzia∏u w dodatkowych zaj´ciach zazwywadzone sà w bardzo interesujàcy sposób, z wyczaj wymusza na dzieciach lepszà organizacj´
korzystaniem ciekawych metod, cz´sto zawierapracy, a tu ch´ç jest ogromna. Nie tylko nie zajàcych elementy zabawy (kiedyÊ Trener t∏umaczy∏
niedbujà szko∏y, ale bardzo wielu z nich osiàga
nam, ˝e samych rodzajów berka na rozgrzewk´
doskona∏e wyniki w nauce. Wyst´puje jeszcze
jest kilkanaÊcie). Potem czas na zastosowanie
jedno ciekawe zjawisko: mamy, których dzieci
zdobytych umiej´tnoÊci w praktyce, czyli „to, co
majà problemy takie, jak dysleksja, po pewnym
tygrysy lubià najbardziej” – mecze. To jeszcze nie
okresie treningów zaobserwowa∏y znacznà pokoniec. Patrzymy z oddali, jak siadajà i omawiajà
praw´. WÊród zawodników sà laureaci presti˝otrening (to samo robià po meczach i turniejach).
wych konkursów matematycznych i polonistyczStaramy si´ nie patrzeç na zegarki... Panuje wzonych (pozdrawiamy Mateusza i Piotra). W zerowy porzàdek: Trener coÊ mówi, pewnie
sz∏ym roku szkolnym du˝a cz´Êç dru˝yny spoo „szczegó∏ach technicznych”, ch∏opcy zg∏aszajà
tka∏a si´ na... dzielnicowym etapie olimpiady masi´ „do odpowiedzi”, podnoszàc r´ce...
tematycznej. A jak zdarzà si´ „wpadki”? Mamy
na nich „haka”. Zakaz
udzia∏u w turnieju czy
Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
choçby w treningu to
Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
w naszych domach
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
„najwy˝szy wymiar
Porcelana • Zestawy do grilla, wina
kary” (ups, przepraDoskonałe na prezenty !!!
szamy znajome Panie
Psycholog: „najdalej
30
00
00
00
Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 10 -18 , sob 10 -14

10

idàce konsekwencje”). Na samà myÊl nasze
dzieci chodzà „jak w zegarku”.
Po˝ytki wychowawcze
Wyobraêcie sobie, Trener Krzysztof twierdzi,
˝e nasze ancymonki sà „dzielne i grzeczne” (co
za miód na matczynà dusz´...). Najdziwniejsze
w tym wszystkim jest to, ˝e przy Nim rzeczywiÊcie takie sà! Zbudowa∏ swój autorytet bez krzyków i gróêb (prawd´ powiedziawszy, nigdy chyba nie widzia∏yÊmy go wyprowadzonego z równowagi). Naszym synom daleko do „anio∏ków”,
ale pozytywne zmiany ich zachowaƒ dajà si´ zauwa˝yç w domu, w szkole i na podwórku.
D∏ugo by∏oby opowiadaç – wymieƒmy kilka
przyk∏adów.
Wzajemne relacje ch∏opców. Trenerzy k∏adà
du˝y nacisk na wspó∏dzia∏anie w grupie, na wzajemny szacunek ch∏opców i sportowe zachowanie. Uczà ich, ˝e niedopuszczalne jest szykanowanie mniej doÊwiadczonych zawodników czy
tych, którzy akurat pope∏nili jakiÊ
(choçby brzemienny w skutki)
b∏àd. T∏umaczà, ˝e tej osobie
i tak jest ju˝ przykro i ˝e skoncentrowaç nale˝y si´ nie na tym,
„co si´ ju˝ nie odstanie”, lecz
na tym, co zrobiç, by uniknàç
w przysz∏oÊci podobnych sytuacji. I to dzia∏a! Nawet „samobój” strzelony w newralgicznym
momencie wa˝nego meczu kwitowany bywa stwierdzeniem
„ka˝demu si´ mog∏o zdarzyç”. Takà postaw´
ch∏opcy przenoszà na sytuacje ˝ycia codziennego.
Kwestia przeklinania. Jak potrafi przeklinaç
m∏odzie˝, a nawet dzieci, wie ka˝dy, kto kiedykolwiek podró˝owa∏ autobusem. Przeklinajà te˝ doroÊli pi∏karze (spotka∏yÊmy si´ nawet z opinià, ˝e
niecenzuralne s∏ownictwo jest integralnà cz´Êcià
tradycji futbolu, wynikajàcà z jego „ludowych”
korzeni). A co z dzieçmi o zami∏owaniach do pi∏ki no˝nej? Przed wstàpieniem do klubu bywa∏o
ró˝nie, teraz sytuacja zmieni∏a si´ diametralnie.
Ogromne znaczenie ma tu na pewno osobisty
przyk∏ad Trenerów, którzy nie przeklinajà nigdy,
poza tym u˝ywanie brzydkich s∏ów na treningach
jest surowo zabronione i karane. Naturalnie nie
mo˝emy przysiàc, ˝e nasi synowie nigdy tego nie
robià, nie jesteÊmy przy nich 24 godziny na dob´, ale w ka˝dym razie przeklinanie ewidentnie
„wysz∏o z mody” i przesta∏o dzieciom imponowaç. By∏yÊmy Êwiadkami, jak któryÊ z ch∏opców
zaklà∏ na boisku, a drugi zwróci∏ mu uwag´: „nie
przeklinaj, Trener nie pozwoli∏”. Obaj sàdzili, ˝e
nikt z doros∏ych ich nie s∏yszy. Wyobra˝acie sobie odzywk´ „nie przeklinaj, mama (czy pani) nie
pozwoli∏a”? JeÊli sàdzicie, ˝e tak jest we wszystkich klubach, niestety, nie macie racji. Bywa, ˝e
na turniejach „uszy wi´dnà”, gdy niektórzy trene-
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rzy, gdy im „nerwy puszczà”, czerpià z ludowych
tradycji futbolu pe∏nymi garÊciami. Jednak zasady panujàce w dru˝ynach KS Weso∏a prowadzonych przez Trenerów Krzysztofa i Piotra dajà dodatkowà odwag´, by zdecydowanie reagowaç na
takie zachowania w innych dru˝ynach. Jedna
z mam po którymÊ z meczów przeprowadzi∏a
rozmow´ z rodzicem z pewnej dru˝yny partnerskiej. Obiecano, ˝e przeklinajàcy rodzic nie b´dzie przyje˝d˝aç na rozgrywki, poniewa˝ zale˝y
im na wspólnych spotkaniach sportowych.
W zdrowym ciele... Ka˝dy rodzic wie, ˝e ruch
na Êwie˝ym powietrzu jest lepszy ni˝ Êl´czenie
przy komputerze. Zdajemy sobie spraw´, ˝e to zabrzmi nieprawdopodobnie,
ale nasi synowie te˝ tak uwa˝ajà!!!
AtrakcyjnoÊç treningów bije na g∏ow´
gry komputerowe. W wolnym czasie
i tak idà pograç na boisku czy na rower.
W efekcie zdobyli niez∏à kondycj´,
rzadko ∏apià infekcje, a nawet ci, którzy
kiedyÊ byli chorowici, wzmocnili swojà
odpornoÊç. Niestraszne sà im nawet
treningi w ulewnym deszczu ☺. OczywiÊcie, Trener ca∏y czas dba, aby zawodnicy byli odpowiednio ubrani i w∏aÊciwie si´ od˝ywiali. Tu ma∏a anegdotka: Jedna z nas powiedzia∏a synowi (po
raz pewnie tysi´czny w jego dziesi´cioletnim ˝yciu) „Jedz pomidorki, sà zdrowe.” Na co latoroÊl:
„Wiem, Trener mówi∏”. I jak tu si´ nie wzruszyç?
Nieobca jest te˝ dzieciom koniecznoÊç dbania
o porzàdek. Na obozach sprzàtajà w pokoju, piorà swoje rzeczy (w domu czasem tak˝e ☺).
Integracja sàsiedzka jest dodatkowym, ale
jak˝e wa˝nym plusem przynale˝noÊci dzieci do
klubu. Sp´dzamy razem du˝o czasu, obserwujàc
treningi, kibicujàc na meczach i turniejach.
Wspólnie organizujemy dowozy dzieci. To
wszystko zaowocowa∏o nawiàzaniem wielu no-

wych znajomoÊci, a nawet przyjaêni (o przyjaêniach mi´dzy ch∏opcami nie wspominamy: wielu
z nich spotyka si´ poza treningami przy ka˝dej
mo˝liwej okazji). Wiadomo, ˝e nic tak nie ∏àczy
jak wspólna zabawa. W tym roku Trener Krzysztof
zorganizowa∏ fantastycznà imprez´: Weso∏a Family Cup, w której bra∏y udzia∏ ca∏e rodziny m∏odych
pi∏karzy. By∏ to „zupe∏nie prawdziwy”, ca∏odzienny
turniej, z oficjalnie wysy∏anymi zg∏oszeniami, s´dziowaniem, klasyfikacjà, szalonymi emocjami
i duchem szlachetnej rywalizacji sportowej.
Âmiechu by∏o co niemiara, gdy po boisku wraz
z zawodnikami KS Weso∏a uganiali si´ tatusiowie

i rodzeƒstwo w ró˝nym wieku p∏ci obojga, zorganizowani w dru˝yny sk∏adajàce si´ z kilku zaprzyjaênionych rodzin, noszàce mniej lub bardziej
szumne nazwy (np. FC Or∏y, Rodzinka, Drzewce,
Âlepi i Kulawi, trenerzy stworzyli dru˝yn´ FC Mourinhos). Dodatkowà atrakcj´ stanowi∏ mecz
otwarcia Rodzice–Dzieci. By∏yÊmy dumne z naszych dzielnych dzieci i m´˝ów, ale trzeba by∏o
zobaczyç tych drugich nazajutrz! Wyglàdali, mówiàc delikatnie, znacznie mniej dzielnie. Nas, mamuÊ, jakoÊ zabrak∏o na boisku: kierowa∏yÊmy
za to dopingiem i prowiantem. Postanowi∏yÊmy
jednak wystàpiç za rok. Jeszcze o nas us∏yszycie!

To wydarzenia zapad∏o w pami´ç dzieci i rodziców na d∏ugo!
Czy w ogóle na coÊ narzekamy? Narzekaç
oczywiÊcie trzeba, taka to ju˝ nasza narodowa
tradycja. Tyle ˝e powody do narzekaƒ mamy
doÊç niekonwencjonalne, np. na to, ˝e treningi sà
„wyd∏u˝ane”: zaczynajà si´ zawsze punktualnie,
ale koƒczà zazwyczaj po czasie (du˝a liczba rodziców, których dzieci ucz´szczajà na jakieÊ zaj´cia dodatkowe, narzeka na sytuacj´ przeciwnà). Czasem narzekamy te˝, gdy przychodzi kolejny sms od Trenera zaczynajàcy si´ od s∏ów
„Witam, syn zosta∏ powo∏any...”
na turniej w sobot´ czy niedziel´.
Ale przechodzi nam, gdy widzimy
szcz´Êcie w oczach „powo∏anego” zawodnika, gdy uÊwiadamiamy sobie, ile czasu i staraƒ wymaga od Trenerów udzia∏ naszych
dzieci w kolejnym turnieju, ˝e robià to przecie˝ dla nich... Dbajà
te˝ o to, by ka˝dy zawodnik na taki turniej jakoÊ dojecha∏. Wiele razy, gdy my mieliÊmy „inne plany”,
synowie nasi, (ku swej uciesze)
jechali samochodem z Trenerem
Krzysztofem. Zauwa˝ajà problemy ka˝dego dziecka. Na obozie osobiÊcie „usypiali” najm∏odszych zawodników. Dbajà, by gorzej sytuowane dzieci mia∏y buty do grania, by
brak pieni´dzy nie przeszkodzi∏ nikomu w pojechaniu na obóz. Odpowiadajà cierpliwie nasze
pytania (przeci´tnie ok. 20 minut po ka˝dym treningu – zauwa˝cie, ˝e jest nas, rodziców, doÊç
sporo) i sms-y. Nie narzekajà.
Sami widzicie, ˝e „jest ekstra”. ☺
Ewa Konopka, Ewa Uthke-Nowak,
El˝bieta Kruschewska i Anna Koz∏owska
– mamy zawodników KS Weso∏a

BadmintoniÊci biegajà po pla˝y
Dla badmintonistów z UKS Dwójka Weso∏a
– Zielona wakacje to nie tylko odpoczynek.
W lipcu kilkunastoosobowa grupa najlepszych
i najsumienniejszych badmintonistów pojecha∏a
na obóz sportowy nad morze do Dêwirzyna.

Na dworcu te˝ mo˝na trenowaç

Upalne lato nie pomaga∏o w ci´˝kich
treningach, ale w czasie wolnym
od zaj´ç sportowych sprzyja∏o wypoczynkowi na pla˝y i pozwala∏o korzystaç z orzeêwiajàcych kàpieli
w morzu. M∏odzie˝ pracowa∏a
solidnie, z myÊlà o sukcesach
w najbli˝szym sezonie badmintonowym. Wszyscy zawodnicy byli Êwiadomi tego,
˝e by jesienià odnosiç sukcesy na turniejach, konieczne
jest dobre przygotowanie kondycyjne. ÂwiadomoÊç ta pozwoli∏a m∏odzie˝y dzielnie
przetrwaç treningi si∏owe
i biegowe po pla˝y. Znalaz∏ si´
te˝ czas na sporty uzupe∏niajàce, jak: koszykówka, siatkówka i tenis sto∏owy. A ˝e
wy˝ywienie by∏o smaczne i zdrowe, to
wszyscy doskonale na∏adowali swoje

UKS Dwójka w pe∏nym sk∏adzie
akumulatory. Ca∏a grupa wróci∏a do domu w dobrych humorach i z baga˝em sympatycznych
wspomnieƒ.
Anna Janecka
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Tekst sponsorowany

Dlaczego tylko NATIVE SPEAKERS
Wydawa∏oby si´, ˝e moda na
NATIVE SPEAKERS, czyli nauczycieli j´zyka obcego wywodzàcych si´ z danego kraju, ju˝
w Polsce min´∏a. Z naszych
rozmów z osobami przychodzàcymi zapisaç si´ na kursy j´zyków obcych wynika coÊ zupe∏nie odwrotnego.
Mimo, ˝e w polskich szko∏ach nauczanie j´zyka angielskiego rozpoczyna si´
ju˝ od pierwszej klasy szko∏y podstawowej, a nieomal ka˝de przedszkole lub zerówka oferuje mo˝liwoÊç ucz´szczania na zaj´cia dodatkowe z j´zyka
angielskiego, to nadal dominuje nauka gramatyki
i wype∏nianie çwiczeƒ, a w klasach m∏odszych Êpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków.
Teoretycznie j´zyk angielski towarzyszy nam
wsz´dzie: w szkole, w Internecie, podczas wyjazdów
zagranicznych… Dlaczego wi´c ciàgle spotykamy
si´ z ludêmi, którzy twierdzà, ˝e brakuje im rozmowy
w j´zyku obcym i mo˝liwoÊci wykorzystania swoich
umiej´tnoÊci w praktyce?
Polska, mimo, ˝e le˝y w geograficznym centrum
Europy jest bardzo jednorodna jeÊli chodzi o jej
mieszkaƒców. W ogromnej wi´kszoÊci sà to ludzie
urodzeni i wychowani w Polsce, którzy mówià przewa˝nie tylko po polsku. Dla porównania, w Kanadzie, tylko 53% spoÊród nieco ponad 34 milionów
ludzi mieszkajàcych w tym kraju podaje jako swój
kraj pochodzenia Kanad´ lub Wielkà Brytani´. Jest
tam wielu imigrantów z Francji, Szkocji, Irlandii,
W∏och, Niemiec, Polski, Chin. To zresztà widaç na
ulicach, w szko∏ach, w centrach handlowych. Wszyscy muszà si´ jednak ze sobà porozumiewaç i stàd
koniecznoÊç szybkiej nauki j´zyka angielskiego
od razu po przyjeêdzie do Kanady, chyba, ˝e ktoÊ ma
polskà rodzin´ i zamieszka∏ w polskiej dzielnicy Toronto przy s∏awnej ulicy Roncesvalles.
A jednak nawet mieszkajàc w Polsce potrzebujemy umiej´tnoÊci porozumiewania si´ w j´zyku angielskim, bo niemal co roku wyje˝d˝amy gdzieÊ

stawowej na drugà zmian´;
– dla doros∏ych, którzy dysponujà czasem przed
pracà, lub w ciàgu dnia (np. nie pracujàce mamy
lub osoby prowadzàce w∏asnà dzia∏alnoÊç);
– zaj´cia przedpo∏udniowe sà prowadzone przez
Tom’a Law.
Uczymy równie˝ w∏aÊcicieli i pracowników firm
dzia∏ajàcych na terenie Weso∏ej, Sulejówka, Wawra,
Halinowa i Wiàzownej. Przeprowadzamy audyty j´ zykowe w organizacjach oraz testy TOEIC sprawdzajàce praktycznà znajomoÊç j´zyka angielskiego,
niemieckiego i francuskiego.
Zapraszamy na bezp∏atnà rozmow´ kwalifikacyjnà oraz zach´camy do kontaktu ze szko∏à przez naszà stron´ internetowà: www.tomlaws.pl i zapisania si´ do otrzymywania NEWSLETTER’a, w którym
b´dziemy informowali o comiesi´cznych bezp∏atnych zaj´ciach j´zykowych organizowanych przez
Toma i Randalla, takich jak wieczory filmowe i muzyczne, BBC English, improwizacja i drama, oraz
Paszport J´zykowy.

za granic´ na wakacje i wracamy z pewnym niedosytem. Cz´sto s∏ysz´ od naszych uczniów takie zdania:
• „mój syn uczy si´ j´zyka angielskiego ju˝ 8 lat,
ale za granicà wstydzi∏ si´ mówiç”
• „w szkole du˝o piszemy, ale w ogóle nie mówimy
po angielsku”
• „w hotelu by∏o du˝o ciekawych wycieczek fakultatywnych, ale w wi´kszoÊci wymaga∏y one znajomoÊci j´zyka angielskiego”
• „wiele razy zaczyna∏am nauk´ na ró˝nych kursach, znam gramatyk´, ale chcia∏abym w koƒcu
zaczàç mówiç”
• „potrzebuj´ j´zyka angielskiego w mojej pracy,
do tej pory mieliÊmy t∏umaczy, ale postanowi∏am, ˝e w koƒcu si´ naucz´, bo od tego zale˝y
przecie˝ moja kariera w banku”
Dlatego w szkole j´zykowej TOM LAW’S SCHOOL
OF ENGLISH od ponad 14 lat k∏adziemy nacisk na
umiej´tnoÊç porozumiewania si´ w j´zyku obcym.
Ma∏gorzata Krukowska
W tym roku postanowiliÊmy wróciç do zasady, ˝e j´zyka angielskiego uczà u nas tylko wykwalifikowani
(wi´cej informacji:
NATIVE SPEAKERS. Wynika to po cz´Êci z tradycji
22 773 32 70, 501 645 913,
szko∏y, która jest prowadzona przez Tom’a Law,
info@tomlaws.pl)
który pochodzi z Kanady,
a w Polsce mieszka
i uczy j. angielskiego od
roku 1994. W tym roku
do∏àczy∏ do nas tak˝e
Ucz si´ od najlepszych, rozmawiaj tylko z NATIVE SPEAKERS
Randall Toerien z RPA,
● Angielski w grupach i indywidualnie
a w zale˝noÊci od Paƒ● Dzieci od lat 6, m∏odzie˝ i doroÊli
stwa potrzeb jesteÊmy
● Specjalne programy dla FIRM
w stanie zatrudniç dodatkowych NATIVE SPE● Egzamin gimnazjalny i matura
AKERS, tak˝e do nauki
● Kursy FCE, CAE i CPE
innych j´zyków obcych.
● Semestr ju˝ od 650 z∏, zni˝ki dla rodzin
Ponadto, oprócz standardowych kursów poTOM L AW’S SCHOOL OF ENGLISH
po∏udniowych wprowaul. GoÊciniec 18, W-wa Stara Mi∏osna, 22-773-32-70
dziliÊmy lekcje przed0501 645 913 (Ma∏gosia), 0504 123 283 (Tom)
po∏udniowe:
– dla dzieci, które chodzà do szko∏y pod-

Tom Law’s School of English

www.tomlaws.pl

Sieć sklepów detalicznych

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

ta nie i
•
•
•
•

zdr owe produkty ˝ywnoÊciowe

Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki

nisk ie ce ny
SAMOOBSŁUGA

DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18
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motortest

®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

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

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

www.motortest.com.pl
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W Bibliotece
Publicznej...
Od wrzeÊnia ruszy∏y zaj´cia dla maluchów.
„Radosne Igraszki” prowadzone przez pedagoga
ze Studia Twórczego Rozwoju cieszà si´ nies∏abnàcà popularnoÊcià wÊród rodziców ma∏ych
szkrabów. Proponujemy interdyscyplinarne
(muzyka, plastyka, ruch) zaj´cia skupione na
ogólnym rozwoju dziecka, wpe∏nione Êwietnà
zabawà. Nowe piosenki, nowe znajomoÊci i odkrywanie Êwiata emocji naszych pociech. Zapisy
pod numerem telefonu 22 773 40 08.

Biblioteka Publiczna og∏osi∏a w czerwcu
konkurs „Koƒ w fotografii, malarstwie, rysunku i grafice”, przeznaczony dla czterech
kategorii wiekowych:
7–10 lat, 11–14 lat,
15–18 lat i powy˝ej 18
lat. Prace przyjmujemy
do 24.09.2010 r. Regulamin konkursu dost´pny na stronie Biblioteki
www.wesola.e-bp.pl
Uwaga! Zmiana godzin pracy w Filii Nr 3
w Woli Grzybowskiej!
Od paêdziernika we
wtorki biblioteka b´dzie
czynna w godz. 10.00–
–15.00. W pozosta∏e dni tygodnia bez zmian.
ARTYÂCI MALARZE W WESO¸EJ
Biblioteka Publiczna wspomina w tym roku
Ludwika Maciàga. W ramach Obchodów 90.
Rocznicy Urodzin Ludwika Maciàga podejmuje-

Dzieci nieco starsze w ka˝dy poniedzia∏ek
zapraszamy do Biblioteki G∏ównej na wieczorne spotkania z bajkami. W tym roku przypominamy wiersze i opowieÊci polskich autorów.
We wrzeÊniu spotkamy si´ m.in. ze s∏ynnym
je˝em spod Zgierza czy królewnà Apolejkà. Innym razem odkryjemy na nowo seri´ ksià˝ek
„Poczytaj mi, mamo” i dawnych kochanych
przez dzieci bohaterów, m.in. Elemelka, Pimpusia Sade∏ko, polskà Pyz´ czy Misia Uszatka.
Wieczorne bajanie ∏àczymy z twórczà zabawà.
Zapraszamy serdecznie!!!

nizowanego przez nas pleneru malarskiego.
Warsztaty malarskie mia∏y charakter imprezy
otwartej – by∏y skierowane do wszystkich
mieszkaƒców Mazowsza. Plener zosta∏ dofinansowany przez Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowieckiego.
W warsztatach malarskich wzi´∏o udzia∏
8 ar tystów oraz 10
amatorów (8 osób
z Weso∏ej, 2 z W´growa). W programie zaj´ç przewidziano zaj´cia z rysunku i malarstwa, amatorzy pod
opiekà zawodowców
malowali martwà natu-

my liczne inicjatywy zwiàzane z sylwetkà Profesora oraz dziedzinà malarstwa. W lipcu (od 6.
do 14.) Biblioteka goÊci∏a artystów z racji orga-

r´ i postaç. ArtyÊci wraz z plastykami i studentami malowali w plenerach Weso∏ej, doskonalàc swój warsztat artystyczny.
Komisarzem pleneru by∏ Wieƒczys∏aw Pyrzanowski. Oprócz typowych zaj´ç malarskich artyÊci i studenci dyskutowali o sztuce i warsztacie
twórczym na podstawie filmu „Interpretacje” Tadeusza Brzozowskiego (1964).
Podczas malarskiej imprezy powsta∏o ok. 30
prac amatorów oraz ok. 40 prac artystów malarzy. Biblioteka Publiczna planuje zaprezentowaç
obrazy jesienià, podczas wystawy poplenerowej.
Wi´cej informacji na ten temat podamy na
stronie www.wesola.e-bp.pl
Justyna Kwiatkowska
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Nowy sezon w ODT „POGODNA” ju˝ otwarty!
Filia OÊrodka Kultury w Weso∏ej ju˝ rozpocz´∏a swojà sta∏à dzia∏alnoÊç artystycznà w nowym
sezonie 2010/2011. Tegoroczna oferta zaj´ç
rozwijajàcych nasze talenty artystyczne poszerzy∏a si´ o nowe sekcje: Decoupage, Ladies Latino, Taniec integracyjny dla dzieci (z elementami wokalnymi), Sztuki walki dla malucha oraz
samoobrona dla kobiet. Zapraszamy równie˝
do uczestnictwa w pozosta∏ych zaj´ciach: plastycznych, ceramicznych (dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli), modelarni lotniczej, wokalnych, teatralnych, kabaretowych. Z pe∏nà ofertà mo˝na zapoznaç si´ na naszej stronie internetowej:
www.domkulturywesola.net.
Od wrzeÊnia zapraszamy tak˝e na nasze imprezy i przedsi´wzi´cia artystyczne:
25 wrzeÊnia (sobota) o godz. 19.00 zapra•
szamy na koncert „Wiatr mieszka w dzikich topolach”. Us∏yszymy piosenki z repertuaru m.in.
A. German, K. J´drusik, E. Geppert w wykonaniu: Doroty Czajkowskiej, Józefa Kaszczyszyna,
Oktawiana Zagórskiego i Studia Wokalnego Praga. Akompaniowaç b´dzie Waldemar Wàsik.

dzi´ki màdroÊci zapisanej w „Ksià˝ce
Bez Ok∏adki”, pomagajà jej zrozumieç,
˝e ka˝dy jest wartoÊciowy oraz ˝e pi´knym czyni nas to, co
jest w sercu.
W paêdzierniku wyjàtkowo teatrzyk dla dzieci
odb´dzie si´ w przedostatnià niedziel´ 24.10.
(teatrzyk „O Smoku i Królu Leniuchu” w wykonaniu Teatru Bajlandia).
Spotkania z muzykà dla dzieci prowadzone
•
przez muzyków Filharmonii Narodowej (jeden
czwartek w miesiàcu o godz. 10.30 – nast´pne
spotkanie 8 paêdziernika).
kabaretowe
•9Wyst´py
paêdziernika wystàpi

Kabaret ZYGZAK
z Warszawy. ZYGZAK za swoje skecze, piosenki

i monologi by∏ wielokrotnie nagradzany na najwa˝niejszych festiwalach kabaretowych Polsce,
takich jak: Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka
w E∏ku, Festiwal Dobrego Humoru w Gdaƒsku,
OSPA w Ostro∏´ce i in. Aktualnie kabaret ten tworzà: Ireneusz Popiel, Aleksander Adamczyk,
Grzegorz Tomaszewski, Ma∏gorzata Trybalska
i Dariusz Mazurek. Pan Ireneusz Popiel jest równie˝ za∏o˝ycielem grupy kabaretowej „Âciema”
dzia∏ajàcej w ODT „POGODNA”.

•

Wieczorne Spotkania Artystyczne (1 czwartek w miesiàcu, o godz. 19.00).
21 paêdziernika o godz. 19.00 zapraszamy
na r´czne dekorowanie fili˝anek; liczba miejsc
jest ograniczona, zapisy prowadzimy do 10 paêdziernika pod nr. 22 427 37 74).

•

Wernisa˝e (1 czwartek w miesiàcu, o godz.
19.00).
28 paêdziernika zapraszamy na wernisa˝ prac
Marii Surawskiej „Lepsza dobra kopia ni˝
kiepski orygina∏”.
Zapraszamy
Katarzyna Zgórzak

Teatrzyki dla dzieci w ostatnià niedziel´ mie•
siàca o godz. 16.00.
26 wrzeÊnia o godz. 16.00 „Kolorowy Êmietnik” w wykonaniu aktorów Teatru Dobrego Serca.
W Êwiecie wyrzuconych zabawek ˝yjàcych
w Êmietniku pojawia si´ nowa lalka – Helenka,
której trudno pogodziç si´ z odrzuceniem.
Âmieszny szczurek Puszek i jego przyjaciele,

artBiesiady na Cztery Pory Roku,
czyli Mega artLot w Weso∏ej
Dotychczas w Weso∏ej ˝yliÊmy w cyklu miesi´cznym roku kalendarzowego, tak jak wszyscy
w Polsce. Ale grupie animatorów kultury zamarzy∏o si´, aby celebrowaç pi´kne polskie pory roku, których nadchodzenie i odchodzenie tak
ma∏o zauwa˝amy. Miesiàc jest jednostkà czasu doÊç sztucznà, zaÊ pora roku jednostkà
czasu, którà dobrze czujemy. Marzenie to wiàza∏o si´ z potrzebà wzbogacenia ˝ycia wspólnotowego skromnà formà obrz´dowà zwiàzanà z naturalnym cyklem przyrodniczym. Wydaje si´ to wartoÊciowe w sytuacji, gdy jesteÊmy oddzieleni od natury (i od siebie nawzajem...) mediami, karoseriami samochodów
i ogrzewanymi domami. ArtBiesiady na Cztery Pory Roku sà pomyÊlane jako Êwi´towanie
nadejÊcia danej pory roku w atmosferze zami∏owania szeroko rozumianej sztuki, tak abyÊmy mieli okazj´ przypomnieç sobie, ˝e jednoczeÊnie funkcjonujemy w Êwiecie natury i kultury. Jak sama nazwa wskazuje, „artBiesiada”
nie jest to formalny spektakl ani wyst´p, ale
wspólne prze˝ycie, wspólne bycie i poznawanie
si´ wokó∏ sztuki. Tak rozumiejàc idee naszych
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spotkaƒ, zrealizowaliÊmy ju˝ powitanie wiosny
(27 marca) oraz powitanie lata (27 czerwca).
Wa˝nà ideà naszych spotkaƒ zwanych artBiesiadami jest mo˝liwoÊç kontaktu publicznoÊci z ar-

tystami. Dzi´ki formule nie do koƒca formalnej
(po∏àczenie wyst´pów artystycznych z pocz´stunkiem) tworzy si´ przestrzeƒ do rozmów
i wzajemnego poznawania si´. Dowodem na t´
otwartà formu∏´ jest przeradzanie si´ muzycznej

cz´Êci programu we wspólny jam session artystów z publicznoÊcià. Innym celem tych spotkaƒ
jest promowanie twórczoÊci amatorskiej w ró˝nych dziedzinach sztuki oraz promowanie lokalnych inicjatyw kulturalnych. Na wiosennej i letniej
edycji artBiesiad uda∏o si´ zaprezentowaç sztuk´
i dzia∏alnoÊç dwóch staromi∏oÊniaƒskich artystek: El˝biety Lipiec i Marii Surawskiej. Obie malarki nie tylko same tworzà obrazy, ale te˝, wykorzystujàc swoje dary pedagogiczne, dzielà si´
artystycznymi umiej´tnoÊciami z innymi. Pani
Ela od lat prowadzi zaj´cia z rysunku i malarstwa w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, zaÊ Pani Maria takie zaj´cia prowadzi
w swojej pracowni „Survival”. Praca profesjonalistów z amatorami przynosi wzajemne korzyÊci, zw∏aszcza gdy artysta ma pasj´ pedagogicznà i charyzmatycznà osobowoÊç
i przygarnia do siebie rozwijajàce si´ talenty.
Chcemy ten wàtek kontynuowaç na kolejnych
dwóch czekajàcych nas artBiesiadach. Przez
wiosennà i letnià edycj´ artBiesiad przewin´∏a si´ ca∏a plejada artystów, m.in. muzycy Andrzej Rejman (pianino), Bogdan Halicki (perkusja), Ewa Stein (Êpiew), Piotr Krzewski (gitara,
b´bny), Barbara Ulanowska (skrzypce), Tomasz
Drachal (gitara, Êpiew), Barbara Szamborska (recytacja). GoÊciliÊmy te˝ poetów i wyk∏adowców,
m.in. Halin´ Drohomireckà, Andrzeja Korczaka,
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Jana Rychnera, Bogumi∏a Wtorkiewicza. „Wiosenna artBiesiada” odby∏a si´ w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna”, zaÊ „Letnia artBiesiada”
pod wiatà na nale˝àcej do Paƒstwa Kozerskich
dzia∏ce przy ul. Trakt Brzeski 124. Sk∏adamy wielkie podzi´kowania gospodarzom jednego i drugiego miejsca.
Na kolejnà artBiesiad´ zapraszamy w sobot´ 25.09. o godz. 16.00 do wiaty Paƒstwa Kozerskich: ul. Trakt Brzeski 124, wjazd od ul. GoÊci-

niec na wysokoÊci nr 166. W programie przewidujemy koncert „To jest ton Êwiata” w 30-lecie
Êmierci Jaros∏awa Iwaszkiewicza. Wystàpi Joanna Mioduchowska (voc., gitara) z zespo∏em:
Wojtek Zalewski (kontrabas), Marta Zalewska
(skrzypce). Ponadto w programie: Aleksandra
Karkowska (UJ, Kraków) – gaw´da o Iwaszkiewiczu, spojrzenie pokolenia urodzonego po jego
Êmierci, Bogdan Falicki – ekranizacje Wajdy prozy Iwaszkiewicza, Bogumi∏ Wtorkiewicz – utwo-

Qlturka

W pu∏apce nijakoÊci
„Hurt Locker.
W pu∏apce wojny”,
re˝. Kathryn Bigelow
Odkry∏am
niedawno
w Weso∏ej bibliotek´ filmów
– serdecznie polecam –
dzi´ki naszej jak˝e kochanej
dzielnicy mo˝emy zobaczyç
wiele cennych obrazów zupe∏nie za darmo. Ale
nie na tym chc´ si´ skupiç. Korzystajàc z naszej
wspania∏ej biblioteki, postanowi∏am w koƒcu
obejrzeç wielkiego wygranego ostatnich Oscarów, film, który pobi∏ nie tylko s∏ynny „Avatar”,
ale te˝ moje ukochane „B´karty wojny”. W dodatku nas∏ucha∏am si´ o nim mnóstwo od zachwyconych obrazem Kathryn Bigelow znajomych. Chodzi oczywiÊcie o „Hurt Locker. W pu∏apce wojny”. I, niestety, po raz kolejny nie zgadzam si´ z opinià publicznà.
Jako osoba, której niesamowicie zale˝y na aktywizacji kobiet w ró˝nych m´skich do tej pory
Êrodowiskach i równouprawnieniu, niezmiernie
si´ ciesz´, ˝e pani Kathryn Bigelow dosta∏a tyle
Oscarów za swoje dzie∏o (dokopujàc przy tym
swemu by∏emu m´˝owi Jamesowi Cameronowi,
co za satysfakcja!). Jednak w tym przypadku
musz´ powiedzieç, ˝e by∏a to ogromna niesprawiedliwoÊç. Przynajmniej wed∏ug mnie. Po
pierwsze i najwa˝niejsze – sam temat filmu jest
niczym pisany pod amerykaƒskà
publik´ – z∏y George Bush wys∏a∏
naszych biednych ˝o∏nierzy na
wojn´: zobaczcie, jak oni tam
cierpià. OsobiÊcie równie˝ jestem
przeciwniczkà wojen wszelakich,
szczególnie ciàgnàcych si´ niemi∏osiernie konfliktów zwiàzanych
z Bliskim Wschodem. Ale ten film
do mnie w ogóle nie przemawia.
Po pierwsze, kochana pani re˝yser od poczàtku traktuje nas jak
idiotów. Dostajemy mora∏ filmu
zapisany dos∏ownie czarno
na bia∏ym jeszcze przed rozpocz´ciem jakiejkolwiek akcji. Nie
wiem, jak niski intelektualnie musia∏by byç widz, ˝eby sam tego
nie wysnuç, ale umieszczanie
tych s∏ów na poczàtku obrazu to

za ma∏o, ˝eby go skreÊliç.
Jest o wiele wi´cej.
Film jest stworzony zupe∏nie schematycznie, nie
dostrzegam w nim nic, ale
to nic oryginalnego. Ot,
grupa saperów w Iraku
ci´˝ko prze˝ywa wojn´;
oczywiÊcie musi mieç
amerykaƒskiego bohatera, który nara˝a si´ wbrew
rozkazom itd., itp. Nie ma
spójnej fabu∏y, wszystko
sprawia wra˝enie s∏abo
splecionych ze sobà pojedynczych (i zarazem niemal identycznych) historii. Nie wiem, czy to przez to, ale film okropnie
mnie wynudzi∏. Lubi´ ambitne kino, ale na pewno nie nudne kino. Gdyby by∏o nam ma∏o mora∏ów, jeszcze jeden zostaje wyg∏oszony pod
koniec, ale nie b´d´ wam zdradzaç koƒca. Po
prostu bàdêcie przygotowani na kolejnà nienaturalnà pogadank´ o tym, co sami mogliÊmy wywnioskowaç z filmu.
OczywiÊcie nie jest to film zupe∏nie bez zalet.
Nie mog´ nic z∏ego powiedzieç na temat aktorstwa – wszystko w tym zakresie by∏o jak trzeba.
Znalaz∏y si´ tu momenty dotykajàce serca.
Pod koniec filmu pojawiajà si´ bardzo ciekawe
uj´cia, obrazujàce w nowy sposób ogrom znisz-

ry satyryczne, Ma∏gorzata Gudejko-Masalska
– wiersze na dobre samopoczucie, Jan Rychner
– jesienna liryka mi∏osna. Ca∏oÊç poprowadzi
mistrz s∏owa Bogdan Falicki. Organizowanie cyklu „artBiesiady na Cztery Pory Roku” jest mo˝liwe dzi´ki wsparciu Urz´du Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy oraz wspó∏pracy z OÊrodkiem
Kultury w Dz. Weso∏a.
Barbara Krzewska
czeƒ psychicznych, jakie
w cz∏owieku powoduje
wojna. To na pewno. Jednak to za ma∏o na presti˝owe nagrody, przynajmniej wed∏ug mnie.
Podsumowujàc, nie
widz´ nic szczególnie
oryginalnego w obrazie
Bigelow. Kolejny amerykaƒski film o wojnie,
który ma malutkie zadatki na nowe spojrzenie na
ten temat, ale – podkreÊlam – drobniutkie. Przynajmniej wed∏ug mnie.
Nie sàdz´, aby scenarzysta musia∏ si´ szczególnie wysiliç, aby wymyÊliç t´ ma∏o spójnà histori´ – na pewno nie bardziej ni˝ Tarantino, który
niemal od nowa napisa∏ histori´ II wojny Êwiatowej, u˝ywajàc do tego nieograniczonej wyobraêni i na pewno ogromnej wiedzy, która pozwoli∏a mu odtworzyç realia tamtych czasów
nawet w gestach i j´zyku bohaterów, o czym
kiedyÊ pisa∏am. Na miejscu Quentina wysz∏abym obra˝ona z sali, gdzie rozdawano Oscary.
Pociesza mnie jednak to, ˝e za par´, mo˝e par´naÊcie lat nikt nie b´dzie pami´ta∏ kolejnego
obrazu o amerykaƒskiej wojnie. Wi´cej osób zapami´ta na pewno kultowe, chocia˝ nieraz niedoceniane dzie∏a kultowych twórców.
Martyna Nowosielska
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w powojennej Anglii.
Bohaterowie to czterdziestoletni doktor Faraday i cz∏onkowie zubo˝a∏ej rodziny
ziemiaƒskiej, zamieszkujàcej popadajàcy w ruin´, niegdyÊ okaza∏y dwór. Tam
w∏aÊnie rozgrywajà si´ mroczne, niepokojàce zdarzenia...
Polecam!

Kàcik bibliofila
KtoÊ we mnie
Sarah Waters
Kryminalna powieÊç historyczna
autorstwa znawczyni
prozy wiktoriaƒskiej
– Sarah Waters. Angielska pisarka tworzy znakomity klimat, stopniujàc napi´cie wàtku sensacyjnego po∏àczonego
z wnikliwà analizà spo∏eczeƒstwa klasowego. Akcja powieÊci rozgrywa si´

***
Beletrystyka dla doros∏ych:
1. Pratchett T. – Dywan
2. Card O. S. – Dzieci umys∏u
3. Ryba∏towska B. – Mea Culpa
4. Rakusa M. – ˚ona Adama

Co znaczy byç solidarnym dziÊ?
Poczàtek roku szkolnego przypomina, ˝e ka˝dy
z nas by∏ uczniem. Mo˝e z oddali us∏yszymy
w murach naszej „budy” dêwi´k szkolnego
dzwonka i wrócimy do niej myÊlami? Szkolne lata
pozostawiajà w nas niezatarte wspomnienia.
Choçby up∏yn´∏o ich wiele od czasu, kiedy
po ukoƒczeniu edukacji wyruszyliÊmy w Êwiat
szeroki i daleki, to przecie˝ przynale˝noÊç do okreÊlonej wspólnoty szkolnej pozostaje niezmienna,
mimo zasz∏ych w ˝yciu naszym i naszej szko∏y
zmian. Poczucie przynale˝noÊci do wielopokoleniowej spo∏ecznoÊci szkolnej mo˝e byç powodem
nie tylko do dumy, ale i wdzi´cznoÊci za dobro,
które nas spotka∏o. Wiemy po cz´Êci, jak zró˝nicowane by∏y realia uczniowskich losów naszych kolegów i ich marzeƒ o edukacji. Nie wszystkim si´
uda∏o, cz´sto dlatego, ˝e nie by∏o ich staç na dalszà nauk´. OczywiÊcie, same pieniàdze nie pomogà, ale sà silnym impulsem i wsparciem w dalszym rozwoju zdolnego m∏odego cz∏owieka. To
bardzo wa˝ne, ˝eby móg∏ na swojej drodze spotkaç ludzi, którzy konkretnie pomogà, oka˝à zainteresowanie, pozytywnie zmotywujà.
A jeÊli byliby to ludzie z „jego szko∏y”, byli wychowankowie...? Jak zach´ciç absolwentów, aby ci,
którym si´ uda∏o, mogli pomóc tym, którzy sà u progu ˝ycia i potrzebujà wsparcia w dalszej edukacji?
Potrzebne sà Êrodki dla tych, którzy w jakiÊ
sposób wyró˝niajà si´ zdolnoÊciami we wspólnocie szkolnej, a nie posiadajà funduszy na dalszà nauk´. Czasem nawet niewielka pomoc mo˝e komuÊ otworzyç furtk´ do pójÊcia dalej.

SposobnoÊç ku temu daje Êwietnie pomyÊlany program stypendialny Solidarni, stworzony
przez Fundacj´ Âwi´tego Miko∏aja, by budowaç solidarnà wi´ê mi´dzy uczniami i absolwentami szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych
i Êrednich. Celem projektu jest zbiórka pieni´dzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemo˝liwia dalszà
edukacj´, rozwijanie talentów i umiej´tnoÊci
w trudnej sytuacji materialnej.
Dzi´ki programowi b´dzie mo˝na ufundowaç
stypendium w swojej dawnej szkole. Wszystko
prosto i ∏atwo – przez Internet.. W ten sposób byli wychowankowie dajà dzisiejszym podopiecznym szko∏y szans´ dalszej edukacji i spe∏nienia
marzeƒ. W pozyskiwaniu Êrodków na stypendia
kluczowà rol´ odgrywa uruchomiony w sierpniu
portal www.solidarni.org.pl, za pomocà którego
absolwenci mogà fundowaç stypendia. Portal
jest dodatkowo znakomità formà promocji szko∏y oraz zach´cenia swoich absolwentów do
wsparcia uczniów. Z drugiej strony – stwarza
mo˝liwoÊç skupienia absolwentów i podtrzymywania z nimi kontaktu, tak aby ich zaanga˝owanie mog∏o przerodziç si´ w trwa∏e relacje.
Ka˝da, nawet najmniejsza kwota jest bardzo
cenna. Nie trzeba fundowaç ca∏ego stypendium.
Wystarczy ze swoich miesi´cznych dochodów
przeznaczyç jakàÊ niewielkà sum´ na ten cel. Pieniàdze wp∏acane sà tylko na uczniów tych szkó∏,
które zarejestrowa∏y si´ w programie, dlatego, aby
szko∏a otrzyma∏a wp∏aty na fundusz stypendialny,
musi naprzód zg∏osiç ch´ç
udzia∏u. Ten pierwszy krok
Wyjazd w Mi´dzyrzecki Rejon Umocniony mo˝e wymagaç skontaktowania si´ z dyrektorem
Uprzejmie informujemy, ˝e termin wycieczki organizowai powiadomienia o tej ininej przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna w Mi´cjatywie. Z w∏asnego dodzyrzecki Rejon Umocniony, o której pisaliÊmy w numerze
Êwiadczenia wiem, ˝e jest
sierpniowym naszej gazetki, uleg∏ zmianie. Nasz wyjazd odto przyjmowane poczàtkob´dzie si´ w terminie 8–10 paêdziernika, a jego kierowniwo z niedowierzaniem,
które stopniowo przeradza
kiem jest Joanna Rakowska. Wszystkich zainteresowanych
si´ w mi∏e zaskoczenie, roserdecznie zapraszamy do zapisywania si´ u Katarzyny
snàcà aprobat´ i skutkuje
S∏uszniak pod numerem telefonu: 609-34-94-94.
decyzjà o podj´ciu kroków
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5. Spindler E. – Z∏odziej to˝samoÊci
6. Januszewska K. – Niebo ma kolor
zielony
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Kazubska K. E. – Myszka Chrapiszka
Literatura popularnonaukowa:
1. Cenckiewicz S. – Anna SolidarnoÊç:
˚ycie i dzia∏alnoÊç Anny Walentynowicz na tle epoki (1929–2010)
2. Heath J. – Bunt na sprzeda˝: Dlaczego kultury nie da si´ zag∏uszyç
3. Radziwon M. – Iwaszkiewicz: Pisarz
po katastrofie
Iza Zych
w celu rejestracji. Zanim nawià˝emy kontakt, warto wczeÊniej sprawdziç w bazie, czy placówka
szkolna nie do∏àczy∏a ju˝ do programu.
Zasady dzia∏ania programu stypendialnego sà
przejrzyste i dost´pne na portalu. Otrzymany
przez szko∏´ (po rejestracji) kod aktywacyjny nie
tylko umo˝liwia wp∏at´ pieni´dzy na specjalnie
utworzone dla niej indywidualne konto, ale tak˝e
pozwala na uruchomienie i stworzenie profilu
szko∏y, w którym b´dà zamieszczone informacje
o szkole, iloÊci zebranych pieni´dzy, wp∏aconych stypendiach i stypendystach. Dodatkowo
mo˝na tam publikowaç informacje o ˝yciu szko∏y,
jej dzia∏alnoÊci i wa˝nych wydarzeniach.
Stypendia przyznawane na podstawie Regulaminu przez stworzone w szko∏ach komisje stypendialne mogà uzyskaç uczniowie szko∏y podstawowej (kl. 5–6), gimnazjum lub szko∏y ponadgimnazjalnej po spe∏nieniu okreÊlonych wymagaƒ. O stypendiach decydowaç b´dà nauczyciele i osoby
z otoczenia dzieci, a wi´c ci, którzy dobrze znajà
ich osiàgni´cia, sytuacj´ materialnà i potrzeby.
Pieniàdze ofiarowane przez darczyƒców b´dà
wyp∏acane w formie stypendiów bezpoÊrednio na
konto ucznia (lub rodzica/opiekuna), bez obcià˝ania
szko∏y kosztami zwiàzanymi z obs∏ugà bankowà.
Patronat honorowy nad programem obj´∏a Minister Edukacji Narodowej. Codziennie przybywa
poparcia udzielanego przez wiele znanych i cenionych w Polsce osób.
Warto inwestowaç i wspomagaç m∏odych ludzi. Start w doros∏e ˝ycie nie jest ∏atwy. ˚yjemy
w czasach, kiedy – jak mówià – ka˝dy skupiony
jest przede wszystkim na sobie. Przedstawiony
program stypendialny zwraca uwag´ na potrzeby
ludzi m∏odych w naszej rodzimej, wielopokoleniowej szkolnej spo∏ecznoÊci. Pozwala im doÊwiadczyç zainteresowania i bezinteresownej pomocy
okazywanej jeden drugiemu. Mo˝e sprawiç, ˝e zacznà im rosnàç skrzyd∏a.
Maria Klamut
Ârodowisko Fundacji Êw. Mikolaja od wielu ju˝ lat s∏u˝y rozleg∏ym i Êwietnym rozeznaniem potrzeb i wartoÊci oraz skutecznym i przemyÊlanym sposobem ich
realizacji. Tworzà je ludzie, którzy pod „uniformem”
menad˝erów mi´dzynarodowych korporacji czy biznesmenów ukrywajà wra˝liwe na potrzeby innych serca. Prace na rzecz Fundacji wykonujà nieodp∏atnie.
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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

Adrian Uzi´b∏o
Urodzi∏ si´ 19 lutego 2010 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga 3630 g, wzrost 58 cm.

Hania Gurdek-Szkudlarek
siostra Miko∏aja i Huberta.
Urodzi∏a si´ 1 sierpnia 2010 r.
Waga 3830 g, wzrost 56 cm.

erdecznie zapraszamy na pokaz
slajdów i opowieÊç o wyprawach na
bajkowy A∏taj, dzikie
Zabajkale oraz w zapomniane zakàtki rumuƒskiej Obczyny.
OpowieÊç b´dzie snu∏
Piotr Tederko – z zawodu
lekarz ortopeda, nauczyciel zwiàzany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z pasji podró˝nik, który co roku na wyprawach trekkingowych
przemierza setki kilometrów dzikich i zapomnianych, a niezwykle urokliwych krain. Niektóre ze swoich wypraw opisa∏ w ksià˝ce „W∏ócz´ga

Ka˝dy maluch, któreMa∏gosia Tatarczak
Maciej Kamyk
go zdj´cie publikujena zdj´ciu z bratem Kacperkiem.
Urodzi∏ si´ 13 marca 2010 r.
my, otrzymuje drobny
Urodzi∏a si´ 27 kwietnia 2010 r.
upominek od naszego
sponsora – sklepu
Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowo
narodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie
zdj´cie 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) lub w sklepie dziecinnym Pati na ul.
Borkowskiej 4 (ko∏o drewnianego koÊcio∏a). 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 11 paêdziernika 2010 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie
pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

S

Eureka
i inne koty
szukajà domu
Âliczne, trzymiesi´czne srebrnopr´gowane
koci´ta szukajà przyjaznych ludzi i bezpiecznych domów. Kociczka Eureka, jej siostra
i dwóch braci, sà nauczone przez nas czystoÊci, a przez màdrà mam´ rozsàdnego ko-

w pi´ciu smakach” i o nich w∏aÊnie
opowie. A tak˝e poka˝e, bo dysponuje
przepi´knymi slajdami z tych wypraw.
Na spotkanie zapraszamy 11 paêdziernika br. (poniedzia∏ek) o godz. 19.00,
w budynku Szko∏y Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏oÊnie, ul. Trakt Brzeski 18.
Po spotkaniu dla zainteresowanych odb´dzie si´
zebranie za∏o˝ycielskie nowo tworzonego Weso∏owskiego Lo∏a PTTK.
Marcin J´drzejewski

rzystania ze swobody. Dlatego poszukujemy
dla nich miejsc, gdzie oprócz rodzinnego ciep∏a znajdà równie˝ mo˝liwoÊç wychodzenia
na spacer (tj. dom lub mieszkanie na parterze). Kocie figle i nastrojowe mrucz-maszynki gwarantowane. Tel. 796 15 99 29.
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makijaz pernamentny
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Kolejna edycja Weso∏ej Stówy przesz∏a do historii
Z powodu historycznych
wydarzeƒ kwietniowych
zmuszeni byliÊmy prze∏o˝yç
organizacj´ Biegu Sztafet na
100 km a˝ na wrzeÊniowy
termin. Wiele imprez biegowych zmienia∏o w tym roku
swoje sta∏e terminy. Weekend 11–12 wrzeÊnia skumulowa∏ kilka wa˝nych biegów w Polsce i g∏ównie z tego powodu po staromi∏oÊniaƒskich lasach biega∏o w niedziel´ tylko
39 zawodników.
Zanim jednak dosz∏o
do wystrza∏u startera,
musieliÊmy pokonaç sporo naturalnych barier. Bieganie po lesie jest
przyjemnoÊcià samà w sobie. Tyczenie trasy w lesie
po letnich wichurach
graniczy z cudem. Na
ulicy Prabuckiej le˝a∏o
5 brzóz, na szlakach turystycznych do tej pory sà miejsca
nie do przejÊcia. Chc´ bardzo serdecznie podzi´kowaç stra˝akom z Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Starej Mi∏oÊnie i w Weso∏ej. Wasza profesjonalna pomoc sprawi∏a, ˝e zawodnicy mogli bezpiecznie pokonaç 5-kilometrowà tras´.
Niedzielny mglisty poranek zasta∏ ekip´ Stowarzyszenia Sàsiedzkiego oraz wolontariuszy
z gimnazjum 119 na polance
przy spalonym ranczu. Doprawdy, trzeba mieç zaci´cie do pracy
spo∏ecznej, ˝eby dobrowolnie
i bez przymusu rozk∏adaç namioty na mokrej trawie o 6.30 rano.
W tegorocznej edycji wzi´∏o
udzia∏ 8 dru˝yn. Przypomn´ zasady tej imprezy. Sztafety liczà
najwy˝ej 4 osoby, ka˝da sztafeta

ma do pokonania
100 km na 5-kilometrowej p´tli. JeÊli kapitan
dru˝yny podzieli dystans równo pomi´dzy
zawodników, wtedy ka˝dy z nich pokonuje 5 kó∏ek po 5 km. Weso∏a
Stówa ma fantastyczny
klimat rodzinnego pikniku. Jako d∏uga impreza – limit czasu 10 godzin – daje mo˝liwoÊç sp´dzenia
w gronie przyjació∏ i rodziny ca∏ego
dnia w sercu lasu.
Nie inaczej
by∏o w tym
roku. Pogoda dopisa∏a,
piknik uda∏ si´ fantastycznie. Dzieciaki biega∏y po ∏àce, zawodnicy oczekujàcy na
swój start zbierali grzyby w lesie,
niektórzy odpoczywali na kocach, inni na le˝akach. A wszystko to tylko
20 km od centrum Warszawy. OczywiÊcie tej sielance towarzyszy∏ duch
sportowej rywalizacji.

Najlepsza dru˝yna,
Agrobar Sitowa, ukoƒczy∏a swoje 100 km
w czasie 6:28:54, druga
dru˝yna z Klubu Biegowego Gimnazjum wybiega∏a czas 6:40:23; trzecia ekipa MaratonyPolskie.pl Team osiàgn´∏a
met´ po czasie 7:42:38,
czyli prawie godzin´ póêniej po drugiej sztafecie.
Niestety, w tym roku
nie mieliÊmy ˝adnej sztafety ˝eƒskiej, ale panie
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oczywiÊcie biega∏y. Dzi´ki
Kwiaciarni z Pasjà z Weso∏ej
Centrum mieliÊmy dla najszybszych zawodniczek wyjàtkowà
niespodziank´: przepi´kne jesienne bukiety. Ka˝da kobieta,
biegaczka te˝, uwielbia dostawaç kwiaty, nawet jeÊli je potem wiezie w plecaku na rowerze do domu. ☺
WyjàtkowoÊç Weso∏ej Stówy to jej piknikowy charakter
i rytua∏y. Jednym z nich jest bigos ze Smakosza, który rokrocznie towarzyszy naszym
biegowym imprezom. I choç
bigos nie jest potrawà zalecanà

w diecie biegacza, to jednak ˝aden z zawodników nie wyobra˝a sobie innego posi∏ku w Starej
Mi∏oÊnie.
Czas wymieniç jeszcze jednego sponsora naszej udanej imprezy. To ju˝ kolejne biegowe wydarzenie, na którym obecny by∏ portal oraz sklep
dla biegaczy www.napieraj.pl. Adam Foland by∏
jednym z uczestników tegorocznej Weso∏ej Stówy – na co dzieƒ mieszkaniec Weso∏ej, aktywnie
w∏àczy∏ si´ w przygotowanie nagród rzeczowych dla zwyci´zców naszej imprezy.
Dzi´kuj´ Ani i Tomaszowi Pojawom, którzy
wyznaczyli tras´ i wytrwali na placu przez 12
godzin. Trzeba kochaç biegaczy i bieganie!
Dzi´kuj´ Pani Katarzynie Tucholskiej i jej wolontariuszom. Zawodnicy podkreÊlajà wyjàtkowoÊç naszej imprezy mi´dzy innymi dlatego,
˝e biuro zawodów t´tni m∏odym ˝yciem. Dzi´kuj´ wszystkim cz∏onkom i sympatykom Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, którzy poÊwi´cili
niedzielny czas na zrobienie czegoÊ wspólnie
dla innych.
Do zobaczenia na polance przy spalonym ranczu ju˝ w przysz∏ym miesiàcu, 23 paêdziernika,
podczas Maratonu Stara Mi∏osna.
Izabela Antosiewicz
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Apel do rodziców SP 173
JesteÊmy przekonani, ˝e wi´kszoÊç z Was wie, na czym polega prowadzona od d∏u˝szego czasu akcja „Lekki plecak”(której popularyzacji
s∏u˝y∏ konkurs plakatów). InformowaliÊmy o niej wielokrotnie poprzez
dzieci, a tak˝e na zebraniach Rodziców. Na wszelki wypadek przypominamy jeszcze raz.
Ile wa˝à plecaki naszych dzieci i jaki wp∏yw to mo˝e mieç na ich kr´gos∏upy – nikomu uÊwiadamiaç nie trzeba. Od kilku lat próbujemy znaleêç
jakieÊ rozwiàzanie tego problemu. Nie jest to ∏atwe: wiadomo, ˝e z podr´czników korzysta si´ i w domu, i na lekcjach. Wydaje si´, ˝e rozsàdne
w tej sytuacji by∏oby zgromadzenie w szkole odpowiedniej liczby ksià˝ek
(tych najcz´Êciej u˝ywanych: do j. polskiego, matematyki, przyrody,
historii i religii), tak aby starczy∏o po jednym egzemplarzu „na ∏awk´”.
PrzychylnoÊç dla takiego rozwiàzania ze strony Dyrekcji szko∏y i Rady Pedagogicznej daje mo˝liwoÊç powodzenia w organizacji przy „w´drówkach” uczniów pomi´dzy klasami. Wykorzystajmy t´ szans´! Przecie˝
od kilku ju˝ lat martwià nas ci´˝kie plecaki naszych dzieci. Apelujemy:

JEÂLI MACIE W DOMU NIEPOTRZEBNE PODR¢CZNIKI,
PROSIMY, PRZEKA˚CIE JE DO SZKO¸Y
Mo˝na to zrobiç w ka˝dej chwili, np. przy okazji najbli˝szego zebrania. Wystarczy pozostawiç je Paniom Woênym przy drzwiach wejÊciowych do szko∏y. Podr´czniki do klas szóstych tak˝e zbierane b´dà
w gimnazjum. O ile nie uda nam si´ zgromadziç podr´czników tà drogà,
postaramy si´ o zakup brakujàcej ich liczby ze Êrodków Rady Rodziców.
Z góry serdecznie dzi´kujemy w imieniu swoim i dzieci za pozytywny odzew na naszà proÊb´. ☺
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 173

KWIACIARNIA
z

ul. 1-go Praskiego Pułku 34
Wesoła (koło sklepu Bucik)

tel. kom. 691 260 269
www.kwiaciarniazpasja.pl

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

oezji 17

ul. P

Zapraszamy
dzieci od 2 lat
tel. 22 773 25 90
505 115 773

Muzyka dla Ciebie
dualnych zaj´ç muzycznych nie doÊç, ˝e zwi´kszy twoje mo˝liwoÊci intelektualne, to jeszcze
podniesie kwalifikacje zawodowe.
Badania pokaza∏y, ˝e muzyka klasyczna
z tempem 60 uderzeƒ na minut´ wprawia mózg
(zarówno lewà, jaki i prawà pó∏kul´) w stan idealny do nauki i zwi´ksza kreatywnoÊç, poniewa˝ jest to rytm cia∏a ludzkiego w stanie relaksacji. Zatem s∏uchanie i granie utworów Bacha
czy Vivaldiego mo˝e zaskakujàco pomóc w nauce. OczywiÊcie muzyka klasyczna to tylko
cz´Êç oferty szkó∏ muzycznych. Dzi´ki ró˝norodnemu programowi m∏odzi muzycy rozwijajà
si´ wszechstronnie. Szko∏y z autorskim programem nauczania wiedzà, ˝e prócz umiej´tnoÊci
liczy si´ te˝ pasja i zwyk∏a przyjemnoÊç z grania, dlatego zach´cajà uczniów do nauki swoich ulubionych – rockowych, popowych – nowoczesnych utworów.
Umiej´tnoÊç gry na instrumentach rozwija
wyobraêni´ i pog∏´bia wra˝liwoÊç m∏odego cz∏owieka. Wzbogaca go wewn´trznie oraz uczy
konsekwencji. W wielu wypadkach stanowi
wspania∏y sposób na odreagowanie stresu i nerwowoÊci w pracy lub szkole. Mo˝e okazaç si´
wspania∏ym, poch∏aniajàcym hobby dla ka˝dego! Prócz tego muzyka jest kluczem do wielu
serc, okazjà do poznania ciekawych i utalento-

wanych ludzi, zawiàzania owocnych przyjaêni.
Zatem nie tylko rozwiniesz si´ duchowo i spo∏ecznie, ale te˝ zdob´dziesz nowà umiej´tnoÊç!
Posiadanie dyplomu ukoƒczenia szko∏y muzycznej to widomy znak wszechstronnoÊci, wysokiej kultury muzycznej, ale równie˝ swoiste
Êwiadectwo dojrza∏ego charakteru. To du˝y plus
w oczach innych.
Ludzi muzykujàcych wyró˝nia optymizm
i wiara we w∏asne si∏y. Sà to osoby w g∏´bokiej
zgodzie ze sobà, majàce okreÊlone cele oraz determinacj´, aby je zrealizowaç. Czas poÊwi´cony na gr´ pozwala im zdystansowaç si´ od rzeczywistoÊci i obiektywnie spojrzeç na ˝ycie.
Odnoszà sukcesy w ˝yciu towarzyskim i nie
bojà si´ podejmowania wyzwaƒ. Edukacja muzyczna, obecnie troch´ zapomniana w szkolnictwie powszechnym, jest bardzo wa˝na i bardzo
po˝àdana, o czym Êwiadczy rosnàce wcià˝ zainteresowanie muzycznà ofertà pozalekcyjnà
– kursami taƒca czy nauki gry na instrumencie.
Dlatego nie pozostawaj w tyle! Wybierz kurs
z g∏owà i zarezerwuj jednà godzin´ w tygodniu
na nauk´ w szkole muzycznej (umuzykalniajàcej). Ten czas zaprocentuje!

Wi´cej informacji:
www.smis.pl
tel. 22 789-30-58, 602 595 417
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Tekst sponsorowany

Z koƒcem wakacji wiele osób snuje plany
na nadchodzàcy rok szkolny. DoroÊli, po udanym, lecz pewnie krótkim urlopie, robià postanowienia: utrzymaç zgrabnà sylwetk´, poÊwi´caç wi´cej czasu rodzinie i przyjacio∏om,
w koƒcu nauczyç si´ radziç sobie ze stresem.
M∏odzie˝, niech´tnie wracajàc do szko∏y po
dwóch miesiàcach wolnego, zastanawia si´
pewnie, jak przed∏u˝yç ten beztroski czas, tak
aby w trakcie roku szkolnego mieç choç namiastk´ wakacji. Dzieci nie planujà – z równie
wielkim zapa∏em zabiorà si´ do ka˝dej interesujàcej czynnoÊci, jak intensywnie sp´dza∏y
czas na zabawie. Warto wykorzystaç energi´
zdobytà podczas letniego wypoczynku i zainwestowaç jà w swój rozwój i w rozwój swoich
najbli˝szych. Warto zdecydowaç màdrze. JeÊli
nie masz du˝o wolnego czasu, nie poÊwi´caj
go w ca∏oÊci na ró˝norodne modne kursy:
szybkiego czytania, asertywnoÊci. Nie doÊç,
˝e poch∏onà ka˝dy wolny weekend, to jeszcze
po∏ow´ wyp∏aty.
Z ca∏ego bogactwa kursów wybraliÊmy dla
Paƒstwa taki, który mo˝e stanowiç kompromis
pomi´dzy cenà, jakoÊcià i czasem zaj´ç. Wystarczy dwa razy w tygodniu po pó∏ godziny, aby
udoskonaliç sztuk´ koncentracji, wzmocniç si∏´
woli i determinacj´. Godzina tygodniowo indywi-

Pasjà
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Akcja „Lekki plecak”
Zgodnie z obietnicà, dzi´ki uprzejmoÊci „WiadomoÊci Sàsiedzkich” publikujemy naj∏adniejsze plakaty narysowane
przez dzieci z naszej szko∏y na konkurs

I miejsce

„Lekki Plecak”. Wybór
by∏ trudny, bo wszystkie
prace by∏y bardzo interesujàce.
A oto lista laureatów (konkurs odby∏
si´ tu˝ przed wakacjami – naturalnie wszyscy uczestnicy „zdali”
i otrzymali promocj´
do klasy nast´pnej):

• Pierwsze miejsce: praca zbiorowa klasy VB,
• Drugie miejsce: Ania
Warych, Piotrek Lebiedziewicz i Pawe∏ Lebiedziewicz z klasy IVA,
• Trzecie miejsce: Wiktoria Czarnocka i Ola
Nowak z klasy IVC.

•Mariola Piasecka z klasy
IVB.
OtrzymaliÊmy tak˝e kilka
prac niepodpisanych – mimo
najszczerszych
ch´ci nie uda∏o
nam si´ ustaliç
Praca wyró˝niona
ich Autorów.
Wszystkim uczestnikom konkursu
serdecznie dzi´kujemy!

Ponadto wyró˝nienia otrzymali:
• Zuzia Felczak, Julka Kwasiborska
i Dorota Przybysz z klasy VA,
• Maciek Sprycha z klasy IC,

Rada Rodziców SP173

II miejsce

Uczniowski Klub Sportowy

JUDO

FIGHT

CLUB

JUDO FIGHT CLUB
Zapraszamy chłopców i dziewczynki
na treningi judo
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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M∏odzi pianiÊci z Weso∏ej
na Kujawsko-Pomorskim Szlaku Chopinowskim
Tegoroczne letnie warsztaty muzyczne sekcja
fortepianowa prowadzona przez dr Swiet∏an´ Park´ sp´dza∏a w miejscowoÊci Kamionki Ma∏e nad
Jeziorem Kamionkowskim po∏o˝onym 18 km od
Torunia. Chocia˝ by∏ to ostatni tydzieƒ wakacji
i prawie by∏o s∏ychaç g∏os pierwszego dzwonka
– odpocz´liÊmy intensywnie, barwnie i weso∏o.
Po dotarciu do pensjonatu, po bardzo wst´pnym rozlokowaniu si´ w pokojach, natychmiast
udaliÊmy si´ na pla˝´. Dzieƒ by∏ s∏oneczny, woda w jeziorze zadziwiajàco jak na naszà szerokoÊç geograficznà czysta i równie˝ z tego samego powodu zadziwiajàco ciep∏a. A pensjonat?
Na nic zda∏y si´ telewizory i lodówki w pokojach.
Standard wypoczynku podskoczy∏ energicznie
do góry, gdy w powietrzu, skàdinàd czystym
i przyjaznym, nasza grupa odnalaz∏a nies∏ychanie po˝àdany sk∏adnik – przyczajone cichcem
fale elektromagnetyczne INTERNETU! Jest to
sk∏adnik niezb´dny do funkcjonowania na co
dzieƒ, a okaza∏o si´, ˝e i w czasie wypoczynku
bezwzgl´dnie wskazany.
Przygody zacz´∏y si´ ju˝ pierwszego dnia.
Do pokoju najm∏odszych i najdelikatniejszych
dziewczynek zakrad∏ si´, o zgrozo, straszliwy tambylec, dysponujàcy – jak jednog∏oÊnie doliczy∏y si´
dziewczynki – oÊmioma nogami! Na poczàtku by∏ to przeci´tny okaz zamieszkujàcy okoliczne bory, ale do wieczora urós∏
nieprzeci´tnie, zm´˝nia∏ i ow∏ochaci∏,
a wraz z up∏ywem czasu pot´˝nia∏ jeszcze
bardziej... I jak mo˝na by∏o zasnàç w takim niepo˝àdanym towarzystwie?
Nasz wyjazd mia∏ charakter warsztatów muzycznych, mieliÊmy instrumenty
– pianino cyfrowe, keyboard, flet. GraliÊmy wi´c – i szkoleniowo, i rekreacyjnie,
i radoÊnie, i bezstresowo, no i oczywiÊcie koncertowaliÊmy. Pierwszy koncert
– w letni wieczór, na powietrzu – zagraliÊmy dla goÊci „Pod parasolami”, gdzie jedliÊmy
obiady. W∏aÊciciel by∏ zachwycony i nawet wy∏àczy∏ telewizor (!). Firma zafundowa∏a koncertmistrzom smaczne i nie najmniejsze lody. No có˝ –
jak warsztaty, to wszechstronne. Trzeba przyzwyczajaç m∏odych pianistów nie tylko do steinwaya,
ale równie˝ do tego, ˝e czasem przyjdzie „pocha∏turzyç w knajpie” (prosz´ pani, a co to jest knajpa? – zapyta∏ najm∏odszy StaÊ...).
Koncerty by∏y jeszcze cztery. Spontaniczny,
serdeczno-pojednawczy, uduchowiony i uroczysto-majestatyczny. Podczas pierwszego mocno
rozbrzmiewa∏o pianino w sklepie muzycznym
na toruƒskim rynku. Nast´pny koncert, nazwany
powy˝ej serdeczno-pojednawczym, by∏ nieoczekiwany i nieprzewidziany, aczkolwiek radosny
w swojej ˝ywio∏owoÊci. Okaza∏o si´, ˝e w naszym oÊrodku b´dà nocowaç dwaj krakowscy
studenci, którzy jadà sobie na rowerach z Krakowa do Gdaƒska. DaliÊmy koncert do wspólnej
kolacji, udzieliliÊmy sobie nawzajem wywiadów

i przyczyniliÊmy si´ zapewne odrobin´ do pojednania warszawsko-krakowskiego.
Koncert okreÊlony dla rozró˝nienia uduchowionym by∏ rzeczywiÊcie urokliwy i niepowtarzalny. Otó˝ wzi´liÊmy udzia∏ w mszy do˝ynkowej,
zapewniajàc opraw´ muzycznà. A ˝e by∏ to dzieƒ
Êwi´cenia chleba, mieliÊmy niepowtarzalnà,
mo˝na by rzec wr´cz
egzotycznà okazj´ do
spróbowania prawdziwego chleba, pi´knego
i zdobionego olbrzymiego bochna upieczonego przez panie
z Kamionek. ByliÊmy
nim szczodrze obdarowani i uradowani.
A ostatni koncert?
ZwiedzaliÊmy Zamek
w Golubiu-Dobrzyniu.
Pan przewodnik oprowadza∏ sporà grup´ turystów, w której byliÊmy i my; zwiedzajàcy
oglàdali dok∏adnie eks-

ponaty i kolejne sale, a˝ po wejÊciu do Sali Balowej zastygli w oniemieniu, poniewa˝ nagle rozleg∏a si´ wspania∏a muzyka. Akustyczna sala nape∏ni∏a si´ dêwi´kami przeÊlicznego walca Chaczaturiana, utworu samego w sobie niezwykle majestatycznego, a brawurowo zagranego... na cztery
r´ce przez nasze pianistki! To one wypatrzy∏y pianino (nie dotykaç eksponatów?) i na stojàco bezb∏´dnie zagra∏y, wywo∏ujàc zachwyt goÊci, a pan
przewodnik zaniemówi∏ z wra˝enia, zamiast
wykazaç si´ b∏yskotliwoÊcià i rzuciç swoim zawodowo donios∏ym g∏osem propozycj´ dobrania
si´ „prosz´ wycieczki” w pary i balowania, balowania na najprawdziwszej zamkowej sali balowej przy wtórze
przepi´knego walca.
Trawniki •
Przyznaç trzeba, ˝e repertuar by∏ na poczekaniu dostosowany do
wn´trza rewelacyjnie,

tote˝ wykonawczynie zosta∏y nagrodzone przez
zwiedzajàcych, którym zapewni∏y niepowtarzalne chwile, g∏oÊnymi zas∏u˝onymi brawami.
OczywiÊcie jeden ca∏y dzieƒ sp´dziliÊmy w Toruniu. W Muzeum ˚ywego Piernika ca∏a grupa,
strofowana przez Wiedêm´ Korzennà, pilnie terminowa∏a u Mistrza Micha∏a, magistra piernikarum; poznaliÊmy dok∏adny przepis (dawniej: receptur´, wspó∏czeÊnie: algorytm) na pieczenie
prawdziwych pierników, zg∏´biliÊmy tajemnic´
ró˝nicy pomi´dzy piernikiem a pospolitym ciasteczkiem korzennym. Pachnàcy cynamonem i imbirem, ze
swoimi
osobiÊcie
upieczonymi piernikowymi egzemplarzami autorskimi udaliÊmy si´, jak nietrudno przewidzieç, do
Planetarium. No i có˝,
po trudach podró˝y
i terminowania, fotele
podczas projekcji filmu „Lato pod gwiazdami” okaza∏y si´ tak
przytulne i wygodne,
˝e „niebo gwiaêdziste
nade mnà, prawo
moralne i nieopanowana sennoÊç we
mnie”... Tylko panie
pilnowa∏y si´, ˝eby
drzemaç na zmian´,
bo opiekun nie mo˝e grupy, nawet s∏odko Êpiàcej, spuÊciç z oka ani na moment! Dobrze, ˝e
pod koniec projekcji filmowe niebo zagrzmia∏o
i zdj´∏o z nas trud budzenia sàsiadów.
W drodze powrotnej zatrzymaliÊmy si´ w Szafarni, miejscu upami´tniajàcym wakacyjny pobyt 14-letniego (taka by∏a Êrednia wieku naszych
pianistów) Fryderyka Chopina u przyjaciela Dominika Dziewanowskiego. Miejsce jest urokliwe,
muzeum umiejscowione w zadbanym dworku
po∏o˝onym w pi´knie utrzymanym parku, urzàdzona z elegancjà sala koncertowa. S∏uchaliÊmy
przepi´knej gry mistrza z Navarry Fermina Bernetxea, od którego otrzymaliÊmy autografy. Ca∏a
nasza grupa zasiad∏a na stylowych, wyÊcie∏anych krzes∏ach, udajàc, ˝e wcale nie jesteÊmy
w strojach wybitnie podró˝nych – szortach,
trampkach, krokodylkach...
Dzieci ca∏e, bezpieczne i zdrowe, natchnione
muzykà, nasycone wra˝eniami, odda∏yÊmy
w r´ce oczekujàcego nas komitetu powitalnego
dopiero o 23.00. Uffffffffff!
Alina Ostrowska
opiekun wycieczki

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Nawadnianie • Piel´gnacja
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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PrzedmoÊcie Warszawa 1940-1944

Fortyfikacje w Weso∏ej (cz. 3)
Schrony PrzedmoÊcia Warszawa by∏y wznoszone wed∏ug standardowych niemieckich projektów budowlanych, opracowanych w latach
1938–1940. Z poÊród wielu, w Weso∏ej zrealizowano tylko dwa typy schronów.

Bunkier mia∏ dwie strzelnice
os∏oni´te p∏ytami pancernymi: jednà w kazamacie flankujàcej i drugà
w przedsionku do obrony wejÊcia.
Na stropie znajdowa∏a si´ pancerna
kopu∏a obserwacyjna artylerii
Schron obserwacyjny artylerii,
model 441P01, o Êrednicy 1,5 metra
typ Regelbau 120a
i gruboÊci 25 cm. Wyposa˝ona by∏a
w cztery peryskopy boczne oraz
G∏ównym przeznaczeniem schronu by∏o kieperyskop g∏ówny, obracany wraz
Ruiny jednego ze schronów Regelbau 514 na Pohulance
rowanie ogniem artylerii znajdujàcej si´ na zaz pod∏ogà kopu∏y.
go p∏yta pancerna typu 78P9 o gruboÊci 20 cm,
pleczu. Na PrzedmoÊciu ukoƒczono 4 obiekty
WejÊcie do schronu zabezpiecza∏a krata oraz
wyposa˝ona w dwa peryskopy. Druga strzelnica,
tego typu (oraz jeden R120b – bez strzelnicy
dwucz´Êciowe drzwi pancerne umieszczone za
obrony wejÊcia, mia∏a niestandardowo zamocoflankujàcej). Na terenie Weso∏ej znajduje si´ jeza∏omem przedsionka, co uniemo˝liwia∏o ich
wanà lekkà p∏yt´ karabinu maszynowego. Obok
zniszczenie przez Êrodki przeciwniej znajdowa∏o si´ stanowisko obserwacyjne,
pancerne. Takie same drzwi zawyposa˝one w peryskop pionowy, który przez
myka∏y dost´p od strony szybu
który mo˝liwa by∏a obserwacja okolicy.
kopu∏y (w przypadku jej zniszczeWejÊcie by∏o zabezpieczone przez krat´ oraz
nia). Pomi´dzy pomieszczeniami
dwucz´Êciowe drzwi pancerne. Drugie takie drzwi
znajdowa∏y si´ stalowe drzwi gazamyka∏y dost´p do izby karabinu maszynowego.
zoszczelne oraz drzwi przesuwPomieszczenia wewnàtrz by∏y przedzielone l˝ejne. Ponadto wyposa˝enie schroszymi drzwiami gazoszczelnymi. Wyposa˝enie
nu sk∏ada∏o si´ z piecyka w´gloschronu sk∏ada∏o si´ tak˝e z piecyka w´glowego,
wego, filtrowentylatorów o nap´filtrowentylatorów oraz prycz. Do ∏àcznoÊci mi´dzie r´cznym i prycz – po jednej
dzy pomieszczeniami s∏u˝y∏y rury g∏osowe.
dla ka˝dego cz∏onka za∏ogi.
Schrony maskowa∏y nasypy ziemne, kamufla˝
Schron bojowy dla 1 karabinu piaskowo-bràzowo-zielony oraz siatki maskujàce.
Na koniec chcia∏bym z przykroÊcià stwierdziç,
maszynowego, do ognia
˝e jak wi´kszoÊç fortyfikacji w Polsce, równie˝ webocznego, typ Regelbau 514
so∏owskie schrony sà zaniedbane i zaÊmiecone.
A warto wykorzystaç ich walory historyczne i poJego podstawowà funkcjà by∏a
tencja∏ turystyczny. W tym roku grupka mi∏oÊników
obrona w∏asnych pozycji przed
fortyfikacji postawi∏a pierwszy krok, odkopujàc
piechotà wroga. ¸àcznie ukoƒczo1. Przedsionek
cz´Êciowo wn´trze schronu R514 z Groszówki.
no 12 obiektów tego typu, z te2. Âluza gazowa
Czas poka˝e, czy zostanà zrobione nast´pne.
go 3 znajdujà si´ na terenie Weso3. Kazamata flankujàca
∏ej. Ponadto budow´ kolejnego
4. WyjÊcie awaryjne
Micha∏ Pawlak
schronu przerwano na etapie wy5. Pomieszczenie za∏ogi
konywania funda6. Magazynek
7. Pomieszczenie oficerów
mentu. Kategoria od1. Przedsionek
8. Pokój map
pornoÊci Bneu. Za∏o2. Âluza gazowa
9.
Szyb
kopu∏y
ga
liczy∏a
6
˝o∏nierzy.
Regelbau 120a
3. Pomieszczenie za∏ogi
G∏ównym uzbroje4. Stanowisko obserwatora
den taki schron, na wydmie w rejonie Pohulanki.
niem by∏ karabin maszynowy
5. Pomieszczenie bojowe
Posiada kategori´ odpornoÊci Bneu (B nowe)
MG–34, który znajdowa∏ si´ w po– gruboÊç Êcian zewn´trznych i stropu wynosi
mieszczeniu bojowym. Umieszczo2 metry zbrojonego betonu. Za∏og´ stanowi∏o
ny by∏ na lawecie fortecznej nowego
9 ˝o∏nierzy i oficerów.
typu z jarzmem kulistym. Os∏ania∏a

Schron Regelbau 514 z Groszówki
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Akcja „Lato w mieÊcie 2010” w SP 173
Wakacje dla dzieci to czas relaksu, odpoczynku od obowiàzków szkolnych, beztroski i zabawy.
W SP 173 do wszystkich dzieci pozostajàcych
podczas wakacji w domu skierowana by∏a bogata oferta zaj´ç i wiele atrakcji w prowadzonej rokrocznie akcji „Lato w mieÊcie”. W naszej szkole
akcja ta trwa∏a od 28 czerwca do 23 lipca
w godz. 8.00–17.00. W ramach tego przedsi´wzi´cia uczestnicy mieli zapewnione bezp∏atnie
dwa posi∏ki: II Êniadanie i obiad, jak równie˝ wiele licznych atrakcji na terenie szko∏y i poza nià.
Na terenie szko∏y dzieci bra∏y udzia∏ w zaj´ciach plastycznych z wykorzystaniem ró˝no-

rodnych technik, zaj´ciach kreatywnego myÊlenia, umuzykalniajàcych,
informatycznych, sportowych, w zabawach j´zykowych (nauka piosenek, wierszyków angielskich), zaj´ciach czytelniczych. W SP 173 odby∏
si´ równie˝ cykl zaj´ç ceramicznych,
warsztaty b´bniarskie, przedstawienie teatralne. GoÊci∏o u nas tak˝e
miasteczko ruchu drogowego, gdzie
dzieci mia∏y mo˝liwoÊç praktycznego
poznania podstawowych zasad poruszania si´ po drodze.
By∏y równie˝ spotkania
ze stra˝nikiem miejskim,
podczas których realizowany by∏
program „Bezpieczne wakacje”.
Poza zaj´ciami w szkole dzieci
uczestniczy∏y w wielu wyjÊciach
i wyjazdach: rejsie ornitologicznym
po WiÊle, spacerach z przewodnikiem po Warszawie; odkrywa∏y tajemnice muzyki klasycznej w Ogrodach Muzycznych, zwiedzi∏y Stra˝
Po˝arnà, kilkakrotnie wyje˝d˝a∏y
do Centrum Rozrywki „Hulakula”,
gdzie bawi∏y si´ na placu zabaw
oraz gra∏y w kr´gle. Ka˝dego dnia
by∏y organizowane wyjazdy na ba-

sen. Uczestnicy akcji odwiedzili naszych milusiƒskich w warszawskim ZOO, zwiedzili Sejm,
Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Narodowe.
Z okazji 600-lecia starcia pod Grunwaldem dzieci wzi´∏y udzia∏ w plenerowej inscenizacji bitwy
organizowanej przez OÊrodek Kultury w Weso∏ej.
Oglàda∏y spektakle teatralne pt. „Zagubieni
przyjaciele” w Szkole Podstawowej nr 174 oraz
w Szkole Podstawowej nr 171 „Bo˝y ludek”.
Podczas tegorocznej akcji „Lato w mieÊcie”
w SP 173 z pewnoÊcià nie mo˝na by∏o si´ nudziç i ka˝dy znalaz∏ coÊ dla siebie.
Teresa Osypiuk
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DRZWI POL-SKONE

USŁUGI TRANSPORTOWE
WYCINKA DRZEW
WYBURZANIE

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

Niwelacje terenu
Wywóz gruzu
Wykopy
Piach • Zwir • Ziemia

wielkie
obni˝ki

☎ 695 73 22 24
POD¸OGI

-10%

-20%

-50%

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
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Bu∏hak idzie z duchem czasu i stawia
na j´zyki, ale nie tylko...

Nowy rok szkolny w Spo∏ecznej Szkole
Podstawowej nr 12 w Weso∏ej rozpoczà∏ si´!
Budynek przy ul. Armii
Krajowej 9 znowu rozbrzmiewa weso∏ymi g∏osami
uczniów, którzy po d∏ugich
wakacjach wrócili do swojej
ulubionej szko∏y.
Obecny rok szkolny b´dzie przebiega∏ pod has∏em „Wiem wi´cej o…”
i ma inspirowaç uczniów do poszerzania swojej wiedzy oraz do pracy nad ró˝nymi ciekawymi projektami. Z myÊlà o rozwijaniu zdolnoÊci
swoich wychowanków, nauczyciele szko∏y
przygotowali bogatà ofert´ zaj´ç pozalekcyjnych: j´zykowych, informatycznych, plastycznych, matematycznych, warsztatów, spotkaƒ
oraz lekcji muzealnych.
Szko∏a wspó∏pracuje ze Spo∏ecznà Szko∏à
Muzycznà I stopnia, dzi´ki czemu w plan pracy
sà wkomponowane koncerty muzyczne.
W tym roku szkolnym pojawi∏y si´ te˝ nowe
zaj´cia, których zadaniem jest rozwijanie logicznego myÊlenia – „Gry logiczne i strategiczne”. Oprócz nich prowadzone b´dà warsztaty
twórczego myÊlenia, rozwijajàce kreatywnoÊç
dzieci.
Z bogatej oferty zaj´ç mo˝e skorzystaç ka˝dy
uczeƒ, poniewa˝ sà one dostosowane do wieku
i mo˝liwoÊci danego dziecka.

Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12 jest otwarta dla wszystkich, panuje tu bardzo mi∏a i serdeczna atmosfera stworzona przez spo∏ecznoÊç szko∏y.

Tu ka˝de dziecko mo˝e zaistnieç, rozwinàç swoje zdolnoÊci pod czujnym
okiem doskona∏ych nauczycieli, którzy
starajà si´ zapewniç uczniom najlepszy
poziom kszta∏cenia – Êwiadczà o tym
wyniki egzaminów do gimnazjum.
Ma∏gorzata Or∏owska, dyrektor szko∏y
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Tekst sponsorowany

Nasze szko∏y: Gim- szko∏y, która tak jak my dawa∏aby mo˝li- jest rozwijanie pasji m∏odzie˝y, uczenie
nazjum i Liceum ju˝ woÊç odkrywania tajemnic filozofii, po- myÊlenia, odkrywania Êwiata. I tym w∏aod lat posiadajà bar- znawania technik malarskich pod okiem Ênie ró˝nimy si´ od „zwyk∏ej” szko∏y.
Organizujemy spotkania z niezwyk∏ymi
dzo atrakcyjnà ofert´ nauczania j´zyków uznanej artystki czy sprawdzenia si´
obcych: poziom dostosowany do potrzeb na prawdziwej scenie w ramach organizo- ludêmi. Byli u nas znani aktorzy, re˝yserzy, dziennikarze. 1 wrzeÊnia
m∏odzie˝y, niezwykle ma∏e, napodczas inauguracji roku szkolwet czteroosobowe grupy, mo˝nego mieliÊmy zaszczyt goÊciç
liwoÊç wyboru drugiego j´zyka.
prof. Zbigniewa Marciniaka, wiW tym roku szkolnym oprócz
ceministra Nauki i Szkolnictwa
angielskiego, j´zyka obligatoWy˝szego, który jako wybitny
ryjnego dla wszystkich, uczymy
matematyk swym wyk∏adem skuniemieckiego, francuskiego
tecznie przekona∏ do tego przedi hiszpaƒskiego. Ten ostatni to
miotu nawet najbardziej zatwarnasze najm∏odsze dziecko, ale
dzia∏ych „humanistów”.
jesteÊmy przekonani, ˝e uwieMamy jeszcze wiele pomys∏ów
dzie wielu, zw∏aszcza ˝e tyle mii nie raz zaskoczymy mieszkaƒlionów ludzi na ca∏ym Êwiecie
ców naszej okolicy, o czym zadoceni∏o jego rang´ i przydatpewne przeczytacie w „WiadonoÊç. Ale nie tylko ze wzgl´du
moÊciach sàsiedzkich”.
na j´zyki obce warto uczyç si´
Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum Autorskiego w Starej Mi∏oÊnie
w naszej szkole. Od lat stawiadr Izabela Wolaƒska-Zas´pa
my na indywidualne podejÊcie do ucznia, wanych co roku Dni Teatru. To oczywiÊcie
Dyrektor Gimnazjum Autorskiego
rozwijamy talenty m∏odzie˝y. Oferujemy tylko niektóre atuty. Nasi nauczyciele zai Liceum Spo∏ecznego im. E. Bu∏haka
ciekawe i atrakcyjne dla uczniów zaj´cia wsze majà czas dla uczniów, s∏u˝à im swow Starej Mi∏oÊnie
dodatkowe. Nie ma w naszej okolicy im doÊwiadczeniem i pomocà. Ich celem
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Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 22 40 30 765
Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400
• 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 BioEvolution
Przed∏u˝anie rz´s Nouveau Lashes – 250 z∏ do
30 wrzeÊnia 2010 r.
Odm∏adzanie metodà radiofrekwencji RF
Lipoliza kawitacyjna (modelowanie sylwetki) –30%
Piel´gnacja d∏oni i stóp – nowa oferta
Gabinet masa˝u
Bogata oferta zabiegów redukujàcych przebarwienia skóry

www.medikocentrum.pl
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szek, toreb foliowych i butelek plastikowych.
ochrony Êrodowiska nie mo˝na liczyç, bo zdaje
A potem szukajà czystego miejsca i zaÊmiecajà
si´, ˝e i oni wymagajà edukacji ekologicznej, skonast´pne. I tak dalej...
ro przyzwalajà na taki stan rzeczy i nie robià nic,
Czy naprawd´ nie mo˝na nic zrobiç? Jak wiale mo˝e sami organizujmy, za poÊrednictwem lodaç, ze ÊwiadomoÊcià ekologicznà, a i zwyczajnà
kalnej prasy, wiosennà i jesiennà akcj´ sprzàtania
kulturà jest u nas ciàgle jeszcze kiepsko, ale przeosiedla i lasu. Mo˝e przyk∏ad pociàgnie innych?
cie˝ nie mo˝na pozwalaç, by wandale niszczyli
Chcia∏bym w to wierzyç... Tak jak chcia∏bym wienasze wspólne dobro i dziedzictwo przysz∏ych
rzyç, ˝e postawienie nad kana∏kiem kilku ∏awek
pokoleƒ. Mo˝e wi´c spróbowalibyÊmy czegoÊ ich
i obok koszy na Êmieci (które jednak co jakiÊ czas
nauczyç? Staro˝ytni mawiali: Verba docent,
nale˝a∏oby opró˝niaç) powstrzyma∏oby m∏odzie˝
exempla trahunt – S∏owa uczà, przyk∏ady pociàod wyrzucania Êmieci do naturalnego Êmietnika,
gajà. Spróbujmy ich wzorem jak najwi´cej mówiç
czyli kana∏ku. No, ale to wymaga∏oby przecie˝ jao potrzebie ochrony przyrody, dba∏oÊci o ÊrodokiejÊ aktywnoÊci od lokalnych w∏adz, a w to ju˝
wisko; uÊwiadamiaç barbarzyƒcom, czemu to
zdecydowanie nie wierz´...
s∏u˝y i jak jest wa˝ne – tak˝e dla nich, ich dzieci
Igor Siemaszko
i wnuków. Mówmy o tym do obrzydzenia, mo˝e
coÊ zapadnie w jakiÊ
kurzy mó˝d˝ek, mo˝e
Licencja
DETEKTYW
nr 0000505
w kimÊ obudzi si´ ekologiczne sumienie. PoUs∏ugi dla osób prywatnych i firm:
dejmijmy te˝ jakieÊ
– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
konkretne dzia∏ania.
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.
Niestety, na naszych
tel. 022 7730028
www.renoma2.com.pl
urz´dników od spraw
fax 022 7730029

Listy do redakcji
Utoniemy w Êmieciach
Nasze osiedle i okoliczny las coraz bardziej
pogrà˝ajà si´ w Êmieciach. Âmietnikiem sta∏ si´
kana∏ek, nad którym siada m∏odzie˝, pije piwo,
wod´, col´ i itp., a puszki i butelki wyrzuca do
kana∏ku; w istne Êmietnisko zamienia si´ las. Na
jego obrze˝u przybywa eleganckich domów,
a wraz z nimi... Êmieci Nie chce mi si´ wierzyç,
˝e ludzie, których staç na takie domy, oszcz´dzajà po kilka z∏otych na wywozie Êmieci kosztem degradacji naturalnego Êrodowiska, ale jednak ktoÊ te Êmieci wyrzuca. I w ten oto sposób
w parku krajobrazowym uwag´ przykuwa ju˝ nie
bogactwo gatunków roÊlin i zwierzàt, ale przygn´biajàcy krajobraz Êmieciowy. Mamy wi´c rosnàce Êmietnisko na skraju ul. Torfowej i w wielu innych miejscach na obrze˝u i w Êrodku lasu.
Mamy Êmietnik przy jeziorku i przy ka˝dym powalonym pniu, na którym siadajà „mi∏oÊnicy”
przyrody, ˝eby nacieszyç oczy pi´knymi widokami i zostawiajà po sobie górk´ odpadków, pu-

GABINET PSYCHOLOGICZNY
mgr Gabriela Baron – psycholog kliniczny
oferuje pomoc terapeutycznà:
✔
✔
✔
✔
✔

problemy ma∏˝eƒskie i rodzinne
trudnoÊci wychowawcze
niska samoocena, obni˝one sampoczucie
stres, d∏ugotrwa∏e napi´cie, problemy emocjonalne
(dzieci, m∏odzie˝, doroÊli)
problemy w kontaktach spo∏ecznych

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12
Tel. 22 773 83 00, 660 913 607

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

APTEKA

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

•

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

•

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

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

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

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

mgr farm. Jolanta Borkowska

Gimnastyka korekcyjna

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53 ul. Warszawa-Weso∏a
S∏onecznej Polany 5
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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 !!!

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

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

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

tel. 22 773 43 17

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

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

BIURO RACHUNKOWE
KANCELARIA ADWOKACKA

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

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

22 745-55-00

ZEGARMISTRZ

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

- PASKI; BRANSOLETY

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

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

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. , 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
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

J¢ZYK ANGIELSKI

ul. Łukowska 27

www.warszawskieokna.com.pl

KSEROKOPIARKI

DRUKARKI
TONERY

SPRZEDA˚ • SERWIS

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

tel. 501 671 999,

602 58 96 58 dojazd bezp∏atny

US¸UG¢ HOTELU DLA KOTÓW

Szko∏a Green House
☛
☛
☛
☛

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

Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 52
(mi´dzy Jaspisowà a Diamentowà)

Tel. 22 773 14 50 , 504 077 325

Us∏ugi posadzkarskie

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

Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy 8
tel. 22 773 28 98, 603 379 677

tel. 696-321-228

www.remont-expert.pl

SALON

✔ profesjonalne adaptacje ∏azienek

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

tel.

602-372-102

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

§

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
Najw

i´k

f ert
o
a
z
s

a

ol
w ok

icy

PROTEZY • NAPRAWA
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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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

BIURO RACHUNKOWE
DORADCY PODATKOWEGO
Licencja Min. Fin. 9131/98

• 18 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej
Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

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

REWELACYJNE METODY LECZENIA
ZESPOŁU SUCHEGO OKA

10. Serwis, naprawy, wykonanie okularów w 1 godzin´
11. Profesjolnalny system doboru soczewek
progresywnych Visu Real

3. GRATIS - płyn do soczewek kontaktowych Opti-Free
przy zakupie soczewek AC.OASYS
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Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

KONSULTACJE ORTODONTYCZNE
czwartek 7 paêdziernika od 15.00, zapisy telefonicznie

• 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
• ch∏odnia bezp∏atna

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

• organizacja pogrzebu
w ramach zasi∏ku pogrzebowego
ZUS i KRUS
• autokary i busy do przewozu
uczestników uroczystoÊci
• wieƒce, wiàzanki, stroiki
i kompozycje kwiatowe
• oprawa muzyczna ceremonii
pogrzebowej

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

www.jankowscy.pl
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie, konkursy, 502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ Wynajm´ mieszkanie w osiedlu „Pod sosnami”,
44 m2, 2 pokoje, taras, 1200 z∏ + op∏aty,
tel. 509 483 081.
◗ Bukowina Tatrzaƒska – pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalne – dom z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. Tel. 504-176-892.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501 707 236.
◗ Sprzedam meble: biblioteczk´ (orzech), rega∏
(olcha), stolik TV i stó∏ (110 x 70 cm). Telefon:
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.
◗ Business & General English – lektorka akademicka tel: 604433728.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296 –
wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47,
22 845 22 80, 502 730 87, 503 183 082.
◗ Kupi´ ma∏e mieszkanie w Starej Mi∏osnej. BezpoÊrednio. tel. 501 072 917.
◗ 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.
◗ Zak∏ad Przetwórstwa Rybnego zatrudni: 1/ osob´
ze znajomoÊcià technologii ˝ywnoÊci w tym procedur HACCP, 2/ samodzielnego pracownika d/s
handlowych, 3/ pracownikó do obróbki ryb (mo˝liwoÊç przyuczenia w zawodzie). Zg∏oszenia: Sulejówek, ul. Kombatantów 130 Od wtorku do piàtku w godz. 10–18.
◗ Zatrudni´ do sprzeda˝y prywatnych emerytur i innych nowoczesnych produktów finansowych
(bankowo-inwestycyjnych) oferowanych przez
holenderskie korporacje finansowe. Jacek.Rembiszewski@polrentier.pl
◗ Korepetycje z chemii, studentka UW, Warszawa
Rembertów, tel. 607-216-317.
◗ Us∏ugi transportowe sam. Mercedes Sprinter, ∏ad.
1400 kg, szybko, solidnie. Telefon: 602 184 541.
◗ Us∏ugi remontowo-Budowlane. Kompleksowe remonty mieszkaƒ, domów i biur od A do Z. Elektryka, bia∏y monta˝, g∏adê, sufity podwieszane, hydraulika, glazura, terakota. Zni˝ki w hurtowniach
z materia∏ami budowlanymi. Tel: 725-008-944.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 70 m2 dwa pokoje
(30 m2 i 20 m2) z aneksem kuchennym w Starej
Mi∏osnej. 501-792-951.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem regularnie lub
dorywczo (u kogoÊ lub u siebie w domu), posiadam du˝e doÊwiadczenie, samochód oraz czas
w godzinach 8–14. 501-792-951.
◗ Sprzedam atrakcyjnà dzia∏k´ budowlanà po∏o˝onà w Karolinie, 2 km od Miƒska Maz. 1500 m2,
wokó∏ zabudowa domów jednorodzinnych, mo˝liwoÊç podzia∏u, tel. 503 065 483.
◗ Sprzedam mieszkanie w osiedlu „Pod sosnami”,
78 m2, 3 pokoje, wysoki standard, tel. 515 199 445.
◗ Stylistyczne warsztaty dla 2–3 osób, kompozycja
stroju, nauka makijazu, dobór kolorów. Zapisy – 502 600 775.
◗ Metamorfoza, nowy makija˝, fryzura, analiza kolorystyczna na indywidualne spotkania stylistka
zaprasza – 502 600 775.

◗ Domy weselne, restauracje zapraszam do wspó∏pracy w zakresie pozyskiwania nowych klientów
(mam w∏asna baz´). Telefon 502 600 775 lub
22 773 35 61.
◗ Szko∏a J´zyków Obcych wynajmie pilnie cz´Êç domu w pobli˝u Szko∏y Podstawowej nr 173. Mogà to
byç 2 pomieszczenia (pokoje) do prowadzenia zaj´ç
j´zykowych w ma∏ych, kameralnych grupach. Oferty prosz´ przesy∏aç na adres: dariamag@wp.pl.
◗ Potrzebna osoba do pomocy w domu przy przygotowywaniu obiadów, Stara Mi∏osna, tel. 60139-44-91.
◗ Drukarka nowa DeskJet F2480 cena 100 z∏. Weso∏a- Zielona tel. 601209578
◗ Sprzedam u˝ywane okno dachowe typu Vellux w b.
dobrym stanie roz. 90/120 na drewnianej ramie
z aluminiowym skrzyd∏em i szybami zespolonymi.
cena 400 z∏. Weso∏a- Zielona tel. 601209578.
◗ Sprzedam 3 du˝e arkusze szwedzkiej blacho-dachówki Sara Nova Mat 742 (kolor ceglasty) cena 400 z∏ (nowe pozosta∏e po kryciu dachu). Weso∏a- Zielona tel. 601209578.
◗ Zak∏ad szewski przy ul. Jeêdzieckiej Nr. 20
tel. 697 055 899 czynny: wtorek i czwartek od 10–18-tej, w sobot´ od 11–16-tej. Zaprasza. Us∏ugi
sà tanie i solidne.
◗ Angielski, niemiecki. Studentka germanistyki poszukuje ch´tnych do nauki j. niemieckiego i j. angielskiego. Wszystkie poziomy. Mo˝liwoÊç dojazdu do ucznia. Tel. 518-339-517.
◗ Sprzedam nowà niszczark´ Fellowes PS-60
– okazja, na gwarancji! Tel. 601 864 390.
◗ Sprzedam monitor Sony 17 cali – u˝ywany
– 601 864 390.
◗ Matematyka – korki: matura, gimnazjum. DoÊwiadczony nauczyciel. Tel. 605-077-751.
◗ Sprzedam telewizor marki „Sony”, 21cali, z telegazetà, stan doskona∏y – cena 200 z∏. WiadomoÊç tel. 510 179 630.
◗ Poszukuj´ lokatorki do mieszkania w bloku. Oddzielny pokój. Stara Mi∏osna. Tel. 504-870-420.
◗ Profesjonalna opieka i pomoc w domu osobie
starszej, chorej, niepe∏nosprawnej – doraênie i dy˝ury Êwiàteczne/nocne. Asystentka Osoby Niepe∏nosprawnej po Szkole Medycznej z doÊwiadczeniem i referencjami. Kontakt tel: 609 097 972.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy szary firmy
Chicco Proxima 0–18kg w stanie bardzo dobrym
cena ok. 200 z∏ oraz materac kokosowo-gryczany. Tel. 728 201 033.
◗ Poszukuj´ pokoju do wynaj´cia (dla 25 latki)
w Starej Mi∏osnej tel. 508943700.
◗ Do sprzeda˝y mieszkanie w Starej Mi∏osnej os.
Akacjowa 65 m2, 2 pokoje, wysoki standard,
do zamieszkania; cena: 469 tys tel. 773 55 49.
◗ 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
◗ Sprzedam Casio CDP-100: Pianino cyfrowe. Stan
idealny, 88 pe∏nowymiarowych, dynamicznych klawiszy, peda∏, zasilacz, nogi w komplecie. Gwarancja 1,5 roku. Dobra Cena. Telefon: 792-365-686.
◗ Karmy dla psów i kotów oraz art. zoologiczne na
Telefon z dostawà do domu Gratis. Zapraszamy
602-323-888, 22-760-23-15 www.hauhau24.pl
◗ Zatrudni´ doÊwiadczonà opiekunk´ do 2 dzieci
w wieku: 6 lat i 3 lata. Praca w godz.: 15–18
od pon. do piàtku (odbiór z przedszkola). Stara Mi∏osna, od 20 wrzeÊnia br. Telefon: 607-309-700.
◗ Wynajm´ pó∏ domu (na parterze – kuchnia, jadalnia,
salon ubikacja, na pi´trze 2 sypialnie, ∏azienka) 120
m2. Osobne wejÊcie, podlicznik gazu i pràdu, bardzo
∏atwy dojazd. Teren ogrodzony, brama wjazdowa
„na pilota”. Sulejówek. Tel. 600414790.
◗ Nauka gry na gitarze. Lekcje prowadzà Studenci
Akademii Muzycznych. Kilkuletnie doÊwiadczenie
w nauczaniu. Âwietna atmosfera. Grasz to co
chcesz. Zapraszamy bez wzgl´du na wiek.
Tel: 510 727 363, 508 613 097.

◗ Pilnie sprzedam dzia∏k´ budowlanà o pow. 900
m2 w Weso∏ej-Groszówce. Wszystkie media, obj´ta planem zagospodarowania. Doskona∏a lokalizacja. Cena do uzgodnienia. Tel. 501 015 598.
◗ Sprzedam stó∏ na wysoki po∏ysk oraz 6 krzese∏,
stan dobry, weso∏a, tel. 515 999 541.
◗ Sprzàtanie domków i mieszkaƒ, prasowanie, Stara Mi∏osna tel. 693 622 060.
◗ Sprzedam meble sosnowe: biurko, komoda, pó∏ka;
Sulejówek, cena za ca∏oÊç: 350 z∏, tel. 507 952 121.
◗ Ogrody – piel´gnacja, nawo˝enie, sadzenie, koszenie, przycinanie, nawadnianie, inne, solidnie;
tel. 693 022 301,607 973 803.
◗ Przyjm´ reklam´ na parkanie posesji lub inne
na terenie – w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej.
Tel. 507 952 121.
◗ Sprzedam rowerek trójko∏owy Milly Mally, pomaraƒczowy, mo˝liwoÊç sterowania kierownicà
za pomocà ràczki, pasy bezpieczeƒstwa, regulowane siedzenie. Cena 50z∏. tel. 509-009-368.
◗ Opieka nad grobami – tanio i solidnie.
Tel. 607 973 803.
◗ Sprzeda˝ – dzia∏ka w Weso∏ej – centrum, asfalt,
media, punkt na prowadzenie dzia∏alnoÊci gosp.
z budynkiem cena: 710 tys. do neg. 227735549.
◗ Sprzeda˝ – nowy 1/2 bliêniaka w Weso∏ej,
130/220 m2, bliskoÊç komunikacji, do zamieszkania; 870 tys. 227735549.
◗ Sprzeda˝ – Weso∏a bliêniak 1/2 stan surowy,
z zewn. ca∏kow. wykoƒcz. 140/300 m2; cena:
599 tys. Tel. 22 773 55 49.
◗ Korepetycje z biologii (wszystkie stopnie nauczania
w∏àcznie z przygotowaniem do matury) i chemii
(poziom gimnazjum). Absolwentka Wydzia∏u Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tel. 508-401-244.
◗ Sprzedam dom w stanie deweloperskim, 204 m2,
ul. Kruszyny, tel. 515 199 445.
◗ 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. 600 885 548.
www.twojapielegniarka.pl
◗ Mi∏a i odpowiedzialna studentka ch´tnie odbierze/zaprowadzi oraz zaopiekuje si´ ka˝dà pociechà. Tel. 606 44 77 07.
◗ Student polonistyki udzieli korepetycji z j´zyka
polskiego, angielskiego lub francuskiego. Mi∏a atmosfera, tanio i skutecznie! Mam doÊwiadczenie
w pracy z dzieçmi. tel. 889 654 123.
◗ Sprzedam u˝ywane, ale w bardzo dobrym stanie:
le˝aczek firmy Chicco, 0-9 kg, czerwono-be˝owy;
krzese∏ko do karmienia Galileo – firmy Coneco,
pomaraƒczowo-szare; fotelik samochodowy Bebe
Comfort, 0-18 kg niebieski. Tel. 608-111-443.
◗ Nauczyciel przedszkola zaopiekuje si´ dzieckiem
w godzinach rannych – do godz. 13. W przedszkolu sà jeszcze wolne miejsca. Przedszkole
jest w Weso∏ej, bezp∏atne, otwarte w godz.
13.30–18.30. Tel. 501 228 549.
◗ Chemia niemiecka – Jeêdziecka 20 blok C. Tel.
794 09 13 13.
◗ Bezp∏atne doradztwo finansowe – oszcz´dnoÊci,
ubezpieczenia, inwestycje, kredyty, niezale˝na kancelaria. Tel: 505 066 884.
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne – monta˝ gniazdek
i domofonu, wymiana instalacji elektrycznej i inne.
Tel: 508975322 http://www.elektro-bud.waw.pl
◗ Glazura – hydraulika ogrzewanie pod∏ogowe,
uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych,
wymiana drzwi, uszczelnianie tarasów i wszelkie
remonty osobiÊcie. Tel. 502-215-245.
◗ Do sprzeda˝y dzia∏ka w Weso∏ej Centrum – 690
m2 lub 705 m2. Cena: 567 tys, tel. 773 55 49.
◗ Korepetycje z j´zyka polskiego – studentka filologii polskiej pomo˝e uczniom ze szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum w nadrabianiu zaleg∏oÊci
oraz bie˝àcej nauce. Gimnazjalistów przygotuje
do egzaminu gimnazjalnego. Tanio. Mo˝liwoÊç
dojazdu. Tel.: 660 757 799.
◗ Matematyka i fizyka – korepetycje i nauka, pe∏ne
przygotowanie do matury. Tel. 604 522 877.
◗ Ogrody – Projektowanie, realizacja, piel´gnacja.
692 081 969 lub 511 601 691 www.kodnatury.pl

◗ Sprzedam mieszkanie w Weso∏ej-Zielonej ul. Urocza 39. Kameralne osiedle czterech dwupi´trowych segmentów z 2005 r. Powierzchnia 54 m2,
pierwsze pi´tro. 784-223-249.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa szeregowa. Pow. 180 m2. 4 pokoje, 2 ∏azienki, du˝a kuchnia. Dom w spokojnej okolicy w Starej Mi∏osnej. Atrakcyjna cena! Tel. 668-449-986.
◗ Audyty i certyfikaty energetyczne, termowizja
w budownictwie, www.SAQR-Therm.pl, telefon
519-698-928.
◗ Sprzedam spacerówk´ X-Lander XA z 2008 r. – stan
bardzo dobry, czarno-b∏´kitna, os∏onka na nó˝ki, parasolka, folia przeciwdeszczowa, pompka, Êpiworek
zimowy. Cena 350 z∏. Tel. 509-009-368.
◗ DoÊwiadczony artysta malarz wykona portret ze
zdj´cia. Format oraz cena do uzgodnienia, tel:
609 25 83 41.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW. Dojazd do ucznia gratis 602 120 632.
◗ Sprzedam rower dzieci´cy (3-6 lat), stan idealny,
ko∏a boczne i kask gratis, tel. 695 582 247.
◗ Emerytka zaopiekuje si´ dzieckiem. Telefon kont.:
781-170-259.
◗ Nadruki na odzie˝y. Drukujemy na odzie˝y sportowej, dzieci´cej, roboczej, na elementach tkanin
itp. (od 1 sztuki). 22 773 70 41, Warszawa Weso∏a, ul. Narutowicza 19.
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budynków (roczne i pi´cioletnie) – tel. 503 583 568.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki, pod∏àcz´, us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, C. O. Tanio!!! Solidnie!!! tel. 22 773-82-27 lub kom. 503 583 568.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝
kuchenek pralek itp., wieloletnia praktyka, uprawnienia, wymiana wodomierzy. Tel. 22 773 82 27,
kom. 516 262 825.
◗ S. O. S. dla rodziców! Je˝eli Czeka Ci´: wizyta
u lekarza, sprawa w urz´dzie, wa˝ne spotkanie
itp. Ch´tnie zaopiekuje si´ w tym czasie Twoim
dzieckiem (u siebie w domu), dyspozycyjna mama. Tel. 516 262 825.
◗ GaÊnice – sprzeda˝, serwis. Jeêdziecka 20
blok C. Tel. 22 296 11 66.
◗ Oferuj´ pomoc w odrabianiu prac domowych,
przygotowaniu do sprawdzianów, pisaniu wypracowaƒ. Cierpliwie, skutecznie i w mi∏ej atmosferze. J´zyk polski i angielski. Tel 889654123.
◗ Do naprawy dachu blaszanego – przecieki,
w domku jednorodzinnym w Starej Mi∏osnej poszukuj´ blacharza-dekarza. Telefon 601-33-99-01.
◗ Matematyka!! Studentka SGH udzieli korepetycji
z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej,
gimnazjum i liceum. Tel. 609084967.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie na osiedlu
Aleja Akacjowa. Mieszkanie (62,2 m2) – II pi´tro, 3
pokojowe o wysokim standardzie. Wi´cej informacji pod nr tel. 601-260-950, 691-333-815.
◗ Studenta/studentk´ do wyszukiwania i weryfikacji
ofert -praca w necie. Wskazany dobry angielski
w piÊmie. Ew. praca w domu w internecie.
Tel. 22-7731175 lub 501080826.
◗ Profesjonalne pranie dywanów, wyk∏adzin i tapicerek w Paƒstwa domu z wykorzystaniem Êrodków chemicznych firmy Karcher. Dojazd Gratis!!! 602 380 016 bàdê 22 773 33 85.
◗ Dom jednorodzinny – trzy oddzielne pokoje
do wynaj´cia (Stara Mi∏osna) tel. 508-943-700.
◗ Francuski z dojazdem – absolwentka Sorbony
tel. 602 276 202.
◗ J´zyk angielski: studentka 3-go roku filologii angielskiej UW udzieli korepetycji z j´z. angielskiego
dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej (Certyfikat C1).
Tel. 608641885.
◗ Przyjm´ u˝ywanà, sprawnà kuchenk´ mikrofalowà tel. 22 427 32 78.
◗ Peugeot 106 1998 r. – sprzedam. 954 cm3, przebieg 98 tys., elek. szyby, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, radio. Cena 4950 z∏ (do negocjacji) tel. 602-306-969, 602-522-924.
◗ Poszukujemy pracowników na stanowisko: mechanik, blacharz, lakiernik samochodowy. CV
e-mailem: praca@e-carservice.pl
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◗ Niemiecki – studentka germanistyki udzieli korepetycji z j. niemieckiego w zakresie szko∏y podstawowej, gimnazjum. Tanio! Tel. 697 583 096.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem u siebie w domu os.
Zielona, od pon. do piàtku w godz. od 8.00
do 16.00. tel. 22 773 88 16.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl Dom Bankietowy.
◗ Sprzedam amerykaƒskà sukni´ Êlubnà firmy Sincerity, model 3315, na wzrost 175, kolor ivory, bolerko gratis, niedrogo, tel. kontaktowy 22 7735246.
◗ 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.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ Us∏ugi krawieckie: szycie na miar´, przeróbki, poprawki, kaletnictwo, wyprzeda˝ garsonek. Tanio!!! Weso∏a ul. Trakt Brzeski 68 (róg Jeêdzieckiej), przystanek Nizinna. tel. 609-711-754.
◗ 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), tel. 601-62-22-62.
◗ Zu˝yte opony do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´.
Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19.
Tel. 501-086-581.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 608-612-979.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci i doros∏ych z muzyka
i konkursami w wyznaczonym miejscu prowadzi
dj-wodzirej-animator. Tel. 502 600 775.
◗ 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.
◗ 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.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 22 77349-64, 602-707-127.
◗ Do wynaj´cia lokal dwupokojowy 70 m2 w Starej
Mi∏osnej w domu jednorodzinnym (oddzielne
wejÊcie). 501-590-737.

◗ Sprzedam wózek dzieci´cy wielofunkcyjny (gondola, nosid∏o, spacerówka) du˝e pompowane ko∏a.
stan dobry, w komplecie pokrowiec, torba w kolorze wózka. Tel. 500 200 223, atrakcyjna cena.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 504- 960-914.
◗ 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, domowe, itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie. 691-257-038.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 22-773-28-29; 508 528 249.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie
nauczania tel. 22-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 501-975-329.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 22-773-22-54.
◗ Komputery – sklep internetowy Telap. W ofercie notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci, serwis. Sprzeda˝
ratalna. Kontakt tel. 22 773 04 40, 504 251 007.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝
materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna,
tel. 606-939-443.
◗ Dj-Alicja – wesela, imprezy firmowe, imprezy
szkolne z w∏asnym sprzetem nag∏osnieniowym
i oswietleniowym, faktury VAT. Tel. 502 600 775.
◗ J´zyk angielski – studentka udzieli korepetycji
na terenie Starej Mi∏osnej z zakresu podstawówki,
gimnazjum i liceum, przgotuje równie˝ do egzaminów gimnazjalnych i matury. Tel. 506855479.
◗ Ogrody – firma ogrodnicza ze Starej Mi∏osnej oferuje kompleksowe i profesjonalne us∏ugi w zakresie piel´gnacji, realizacji, projektowania ogrodów
oraz automatycznego nawadniania. tel.: 504167-731, www.greenpartner.pl
◗ Sprzedam atrakcyjnà dzia∏k´ siedliskowà na Mazurach, z linià brzegowà jez. Rumian: 3000 m2,
cena do uzgodnienia. Tel. 509534366.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe – mycie dachów, podcinanie i wycinanie drzew, czyszczenie
rynien itp. Tel. 606-808-358.
◗ Mistrz kominiarski poleca: obowiàzkowe przeglàdy roczne, czyszczenie, udra˝nianie, uszczelnianie przewodów kominowych, monta˝ nasad wiatrochronnych, opinie do architektury, gazowni
oraz dla ubezpieczyciela domu. Tel. 507196669.
◗ Dj na urodziny, imieniny lub na innà imprez´, konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie.
Tel. 502 600 775, 22 773 35 61.
◗ Australijka udziela korepetycje z j´zyka angielskiego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, licealnym. Tak˝e konwersacje. Mo˝liwy dojazd. Tel 601 321 832.
◗ Matematyka – szko∏a podstawowa, gimnazjum,
liceum – przygotowanie do matury podstawowej.
Cierpliwy student nauczy ka˝dego 604-444-135.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 56 m2 – Osiedle al.
Akacjowa – Stara Mi∏osna, 2 pokoje, parter, ogródek. Tel. 600-236-992.
◗ BezpoÊrednio sprzedam 3-pokojowe mieszkanie
(82 m2) z ogródkiem (91 m2), 2 miejscami parkingowymi w gara˝u podziemnym oraz piwnicà,
na osiedlu Aleja Akacjowa w Starej Mi∏osnej.
Mieszkanie od strony g∏ównej, zielonej alei, widna kuchnia, du˝a garderoba. Tel. 888-871-971.
◗ Us∏ugi geodezyjne – mapy do projektów, ZUD, tyczenia, inwentaryzacje, tel. 22-773-30-44, kom.
508 895 802.

◗ Native Speakers z Kanady, RPA i Francji: 501 645
913, 504-123-283 lub 504-123-283 j. angielski
i francuski: konwersacje, przygotowanie do egzaminów, lekcje dla firm.
◗ By Twoje dziecko bezpiecznie wraca∏o ze szko∏y
i pod opiekà sp´dza∏o czas podczas Twojej nieobecnoÊci zadzwoƒ. 603444702, 22 7732069.
◗ Sprzedam samochód SEAT Ibiza. Silnik 1,4. 5-cio
drzwiowy. Rok prod. 2000. Pierwsza rej. 2001 r.
Przebieg 115 tys. Stan dobry. Pierwszy w∏aÊciciel. Tel. 666 327 035.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dom szeregowy, segment
Êrodkowy, 1990 rok, powierzchnia ca∏kowita
200 m2, drewniany, siding, Stara Mi∏osna, lub zamieni´ na 2 mieszkania. Telefon (22) 773 12 81.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Tel. 516 622 582.
◗ Matematyka – profesjonalne korepetycje na ka˝dym
poziomie (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum
– przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751.
◗ G∏ówna ksi´gowa z wieloletnim doÊwiadczeniem
poprowadzi firm´ w Starej Mi∏osnej lub okolicy
tel. 694 406 957.
◗ Gwarantowana emerytura – do˝ywotnie wyp∏aty!
Sprawdê naszà ofert´. Ponad 100 lat doÊwiadczenia.
Umów si´ na spotkanie z doradcà. Tel. 606 969 211.
◗ Korepetycje z matematyki. Przygotowanie do nowej
matury. Osiedle Stara Mi∏osna tel. 602 177 726.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten telewizyjnych i satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz multiswitche. Telewizja N, Cyfra+, Polsat, i na kart´, Trwam.
Weso∏a. Tel. 663-677-701. www.swiatanten.pl
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Zamieni´ dom 180/135 m2 stan b. dobry na zadbanej dzia∏ce 1200 m2 Weso∏a na mieszkanie
ok. 100 m2 w osiedlu zamkni´tym okolice Weso∏a mo˝e byç stan deweloperski 0-509-043-885.
◗ Korepetycje z chemii (gimnazjum), pomoc w odrabianiu lekcji. Tanio. Student Biotechnologii UW
– prosz´ dzwoniç po godz. 19, tel. 797-054-018.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Zbli˝a si´ „Wszystkich Âwi´tych”, nie masz czasu
– ja posprzàtam za Ciebie groby na cmentarzu.
Pracowity student. tel. kom. 797-054-018 (po 19).
◗ Korepetycje. Matematyka, szko∏a podstawowa,
gimnazjum, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, profesjonalnie, skutecznie, dojazd.
Tel. 601492062.
◗ Wynajm´ lub podnajm´ koparko-∏adowark´ Waryƒski – Weso∏a, Sulejówek. Telef. 608 415 915.
◗ Oddam w dobre r´ce dwie rasowe kotki syberyjskie (siostry) z rodowodem, 3-letnie, zdrowe i ∏atwe w utrzymaniu, bardzo przyjazne, sà po sterylizacji. Ma∏gorzata 505 119 608.
◗ Sprzedam NOWE ubranka Barbie dla dziewczynek
3–6 lat, ostatnie sztuki: kurtki 45 z∏, sukienki, bluzy 30 z∏, spódniczki 20 z∏. Kontakt: 501 645 913.
◗ Niemiecki – t∏umaczenia przysi´g∏e i zwyk∏e. Dokumenty samochodowe. Szybko i tanio.
Tel. 694 150 698 lub tlumacz@biuro.strefa.pl
◗ 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.

◗ MATKURS – kursy przygotowawcze z matematyki.
Kursy maturalne, testy gimnazjalne, zaj´cia indywidualne. Zaj´cia od paêdziernika w szkole w Weso∏ej.
Ju˝ trwajà zapisy tel. 519-371-372. www.matkurs.pl
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà, na pó∏ etatu lub ca∏y,
w godz. od 7.00 do 15.00. Mieszkam w Weso∏ej
i mam 2 letnie doÊwiadczenie (wyjd´ na spacer, podam posi∏ek, poczytam, uprasuj´). Tel. 501649071.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. 603-313-938.
◗ Sprzedam dwa dywany. Wi´kszy: odcienie wrzosu, wym. 1,95 x 2,75 m; mniejszy w kolorach niebieski, pomaraƒczowy i ˝ó∏ty, wym. 1,4x 1,9 m.
Obydwa w stanie dobrym. Cena: wi´kszy 140 z∏,
mniejszy 90 z∏. Tel. 0 662 190 517, Stara Mi∏osna.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Sprzedam ∏adny rowerek dzieci´cy, z Decathlonu,
szaro-pomaraƒczowy, ko∏a 12cali, dwa hamulce,
w komplecie ∏adna funkcjonalna torba na baga˝niku – stan bdb, cena 190 z∏, 0 662 190 517.
◗ Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia
– Absolwent Politechniki Warszawskiej – magister in˝ynier, laureat olimpiad. Zakres: podstawówka, gimnazjum, technikum i LO. W∏asny dojazd. Cena: 60 z∏/h. Tel. 601 602 132.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami,
w wyznaczonym miejscu dj. alicja – 502 600 775.
◗ Sprzedam meble sosnowe: stó∏ o Êr. 104-144/75
z 4 krzes∏ami tapicer. (c. zieleƒ), rega∏ 83/191/31,
komoda 123/80/38 (2-drzwi i 4szuflady). Stan
bardzo dobry. Tel. 600 024 315.
◗ Sprzàtanie mieszkaƒ i domów. Solidnie. Tel.
889 226 309.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej, 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna. Tel.
605 981 175, dzohar1@wp.pl
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury,
paneli pod∏ogowych, malowanie, sucha zabudowa,
wszelkie prace wykoƒczeniowe. Staranne i fachowe
wykonanie, osobiÊcie, niepijàcy. Tel: 503-769-763.
◗ Sprzedam wann´ akrylowà 160cm oraz materac 200cm x 140cm. 22-392-94-26.
◗ Pilnie poszukuj´ 2-pokojowego mieszkania do
wynaj´cia na d∏u˝ej. Tel. 510 527 151.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie w Sulejówku, 2 pokoje
+kuchnia+∏azienka, z oddzielnym wejÊciem. Blisko stacji PKP. tel. 22-783-52-16.
◗ Nauczyciel z doÊwiadczeniem udziela korepetycji
z matematyki tanio i solidnie. Tel. kontaktowy
22 773 90 83, 662 473 914.
◗ Angielski dla dzieci, 668-043-376.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336 Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà, min. 1000 m2. Telef.
608 069 169.
◗ Korepetycje i nauka j. niemieckiego na ul. Pogodnej w Starej Mi∏oÊnie. 35 z∏/60 min. Grupy do 3
osób. Tel. 694 210 279.
◗ Oddam u˝ywany piec gazowy dwufunkcyjny belgijski (ogrzeje dom o pow. ok. 200 m. kw) –
transport we w∏asnym zakresie ze Starej Mi∏osnej.
Tel. 609 679 448.

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

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
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Reklama:
Joanna Januszewska
607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

Licencja nr 51

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

601 355 130

ROK ZAŁO˚ENIA 1995

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
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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

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

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

