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Moc
Betlejemskiej
Gwiazdy
Bezkresne przestworza skupiajà niezliczone
Êwiat∏a gwiazd.
WszechÊwiat w bezchmurne wieczory i noce emanuje ich magicznym blaskiem.
Od zarania dziejów wszelkie stworzenia
Êwiata by∏y zafascynowane ich Êwiat∏em.
Drogi ziemskie i drogi mleczne gwiazd sà
jakby zespolone ze sobà poprzez trwanie we
wszechÊwiecie, w którym krà˝y glob ziemski.
PoÊród tylu gwiazd jest jedna szczególnie
wa˝na.
To Gwiazda Betlejemska, której moc w narodziny Pana dotar∏a do stajenki w Betlejem
i oÊwietli∏a przestrzeƒ.
Te odleg∏e czasy sprzed ponad dwu tysi´cy
lat zosta∏y zapami´tane i Êwi´towane sà
w kulturze chrzeÊcijaƒskiej na ca∏ym Êwiecie.
W wigilijny wieczór Êwiat∏o tej Gwiazdy
iskrzy na niebie silnym blaskiem, który je˝eli
pada Ênieg, przenika w przestrzeƒ serc.
Wypatrujemy na niebie tej pierwszej
gwiazdki nawet poprzez chmury.
Jej pojawienie si´ realne lub symboliczne
jest znakiem zasiadania do wigilijnej kolacji,
przy której w Êwiàtecznym nastoju prze∏amujemy si´ op∏atkiem z osobami bardzo nam
bliskimi i nie tylko...
Jest to wieczór wybaczania, wzruszeƒ,
wra˝liwoÊci, empatii...
Równie˝ czas zadumy nad mijajàcym rokiem 2010, który przyniós∏ wiele tragicznych
zdarzeƒ, powodzi, niepokoju, bólu, pytaƒ, ale
i radoÊci z przezwyci´˝ania fatum i patrzenia
z nadziejà w przysz∏oÊç, którà nieustannie
przybli˝a czas.
Bo˝onarodzeniowe Êwiate∏ka oÊwietlajàce
ziemi´ lÊnià kolorami: wiary, nadziei i mi∏oÊci
towarzyszàcej nam na co dzieƒ i od Êwi´ta.
Niechaj w Wigili´ i Bo˝e Narodzenie nie
zabraknie tego Êwiàtecznego nastroju dla nikogo, a dêwi´ki kol´d niech p∏ynà w ca∏ej
przestrzeni i mieszajà si´ z radoÊcià.
Irena ¸ukszo
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Drodzy Czytelnicy,
niech nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
wniosà du˝o nadziei do Waszych myÊli,
du˝o ciep∏a do Waszych serc i ˝ebyÊmy wszyscy,
nie tylko od Êwi´ta, dzielili si´ wzajemnà
˝yczliwoÊcià. Nowy Rok zaÊ niech przyniesie
wszystko to, czego zabrak∏o w starym,
aby zas∏u˝y∏ na miano szcz´Êliwego.
Redakcja
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199

69

1

Masło RoÊlinne
250g MR

Margaryna Palma
z Kruszwicy 250g

99

89

13

12

Z okazji zbli˝ajàcych si´

kg Ogonówka

Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz Nowego Roku 2011

grunwaldzka luz PMB

kg

Kiełbasa
grunwaldzka luz PMB

˝yczymy Paƒstwu zdrowia, szcz´Êcia,
Zarzàd i Pracownicy M&L Delikatesy.

09

3

1839
kg

Manuel 450g

1329

Mleko NAN 2, 2R, 3,
3R Pro 350g Nestle

49

6

Kaszka Mleczno-ry˝owa
mix 230g Nestle

Szynka grunwaldzka luz PMB

89

2

Makaron Kids ró˝ne 500g Melissa

399

Syrop Owocowa
Spi˝arnia Malina
420ml Herbapol

1

369

Ry˝ mix 400g Kupiec

49

Siesta Wiórki kokosowe,
Rodzynki sułtaƒskie 100g
+ cukier wanioliowy gratis

09

2

Cukier puder
folia 400g
Kupiec

SKLEPY M&L:
ul. Jeêdziecka 21F, WARSZAWA - Stara Mi∏osna czynne: pon-sob 7-22, niedz 9-18 (Totolotek)
ul. Marsza∏kowska 138, 00-004 WARSZAWA czynne: pon-sob 7-22, niedz 12-22
ul. Dworcowa 67A, 05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18
ul. Kombatantów 78, 05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18 (Totolotek)
ul. Czwartaków 26, 04-417 REMBERTÓW czynne: pon-sob 7-22, niedz. 9-18 (Totolotek)
ul. Patriotów 137, WARSZAWA - Miedzeszyn, czynne: pon-sob. 7-22, niedz. 9-18 (Totolotek)

Oferta obowiàzuje od 01-12-2010 do 31-12-2010 lub do wyczerpania zapasów.

ciepła rodzinnego i wielu sukcesów.
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Inauguracja prac nowej Rady Dzielnicy
Pozwolicie Paƒstwo, ˝e
tym razem swojà relacj´
rozpoczn´ od podzi´kowaƒ
dla wszystkich wyborców,
którzy zdecydowali si´ poprzeç mojà osob´ w wyborach do Rady Dzielnicy.
Dzi´ki Paƒstwa g∏osom,
po raz trzeci z kolei otrzyma∏em mandat radnego Dzielnicy i to po raz
trzeci z najwi´kszà iloÊcià g∏osów spoÊród
wszystkich kandydatów w Weso∏ej. Taki wynik
oczywiÊcie daje olbrzymià satysfakcj´ i by∏oby
fa∏szywà skromnoÊcià, gdybym udawa∏, ˝e nie
sprawi∏ mi wielkiej radoÊci. Chcia∏bym jednak
podkreÊliç, ˝e nie traktuj´ go jako nagrody za
prac´ w poprzednich kadencjach, ale przede
wszystkim jako wielkie zobowiàzanie wobec
Paƒstwa – wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej,
z którego b´d´ stara∏ si´ sumiennie wywiàzywaç
przez najbli˝sze lata i mam nadziej´, ˝e nie zawiod´ pok∏adanego we mnie zaufania.
A teraz co do pracy nowo wybranej Rady
Dzielnicy. Pierwsze jej posiedzenie zgodnie
z ustawà warszawskà zwo∏a∏a na dzieƒ 30 listopada Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Obrady w imieniu pani Prezydent
otworzy∏ Zast´pca Dyrektora Gabinetu Prezydenta p. Jaros∏aw Jóêwiak. Sesj´ poprowadzi∏ radny
Senior, którym w tej kadencji by∏ p. Stefan S∏owikowski. Rozpocz´∏a si´ od przedstawienia protoko∏u Dzielnicowej Komisji Wyborczej, który zaprezentowa∏ jej przewodniczàcy p. Mariusz Roszczyƒski. Nast´pnie radni otrzymali zaÊwiadczenia
o wyborze na kadencj´ 2010–2014 i z∏o˝yli Êlubowanie. Kolejnym punktem by∏ wybór Przewodniczàcego Rady. Jako jedyna, zosta∏a zg∏oszona kandydatura mojej osoby. W wyniku przeprowadzonego g∏osowania tajnego, przy poparciu
13 g∏osów i 1 wstrzymujàcym si´ Rada Dzielnicy
powierzy∏a mi obowiàzki swojego Przewodniczàcego. Na tym punkcie wyczerpa∏ si´ porzàdek
sesji inauguracyjnej.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´ tydzieƒ póêniej, 7 grudnia. Rozpocz´∏a si´ od wyboru wiceprzewodniczàcych Rady. W wyniku
przeprowadzonych g∏osowaƒ na funkcje te zo-

stali powo∏ani: pani Iwona Kerschke oraz pan
Stefan S∏owikowski. W nast´pnym punkcie odby∏y si´ wybory Burmistrza Dzielnicy. Jedynym
zg∏oszonym kandydatem by∏ dotychczasowy
Burmistrz – Edward K∏os. W g∏osowaniu tajnym,
przy 10 g∏osach za, 3 przeciw i 1 wstrzymujàcym si´ (1 osoba by∏a nieobecna) Rada dokona∏a jego reelekcji. Zgodnie z przewidywaniami,
Burmistrz na swoich zast´pców zaproponowa∏
dotychczasowych wiceburmistrzów: Krzysztofa
Kacprzaka i Mariana Mahora. W kolejnych g∏osowaniach kandydatury te zosta∏y przez Rad´
poparte, co oznacza, ˝e przez kolejne 4 lata Zarzàd naszej Dzielnicy b´dzie pracowa∏ w niezmienionym sk∏adzie.
Poniewa˝ wszyscy trzej nowo wybrani Burmistrzowie w wyborach otrzymali mandaty radnych,
po ich wyborze wystàpi∏a koniecznoÊç wygaszenia ich mandatów. Co oznacza, ˝e na kolejnej se-

sji szeregi Rady zasilà kolejne pod wzgl´dem uzyskanego poparcia na listach ich komitetów osoby:
Hanna Bàbik, Gra˝yna Weber oraz Katarzyna Zakrzewska. Ta kolejna sesja odb´dzie si´ jeszcze
w grudniu, jej termin jeszcze jest nieznany, zale˝y
bowiem od terminarza prac Rady Warszawy. Zainteresowani znajdà informacj´ o niej w Internecie, a ja ju˝ dziÊ wszystkich ch´tnych do obserwowania obrad serdecznie zapraszam.
Na koniec chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç
wszystkim zaanga˝owanym w przeprowadzenie
wyborów. W szczególnoÊci cz∏onkom Dzielnicowej i Obwodowych Komisji Wyborczych, którzy
ca∏à noc liczyli oddane g∏osy, a tak˝e wszystkim
urz´dnikom, którzy zajmowali si´ przygotowaniem procesu wyborczego. No i oczywiÊcie
mieszkaƒcom za wysokà, ponad 56-procentowà
frekwencj´.
Marcin J´drzejewski

Szanowni Paƒstwo!
W wyborach samorzàdowych reprezentowane przez nas komitety wyborcze, które w minionej kadencji tworzy∏y koalicj´ rzàdzàcà Weso∏à, otrzyma∏y
∏àcznie 5441 g∏osów, co stanowi ok. 61% poparcia. Traktujemy ten wynik
jako wyraz wielkiego zaufania, którego postaramy si´ nie zawieÊç. Bardzo
dzi´kujàc za ka˝dy oddany na nas g∏os, obiecujemy sumiennie wywiàzaç si´
z obietnic z∏o˝onych Paƒstwu w naszych programach wyborczych.
W imieniu swoim oraz kole˝anek i kolegów startujàcych z nami w wyborach – nowo wybrani radni Dzielnicy Weso∏a:
(Platforma Obywatelska)

(Stowarzyszenie Sàsiedzkie Razem)

(Weso∏a 2010)

M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy

ztab WOÂP przy Gimnazjum
S
nr 119 serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkaƒców osiedla

Zbli˝ajà si´ Êwi´ta i Nowy Rok,
a tym samym tak˝e ostatnie pó∏rocze
pierwszej kadencji MRD Weso∏a.
Mimo ˝e nasza przygoda zbli˝a si´
do koƒca, nie zamierzamy spoczàç na
laurach i w nadchodzàcym pó∏roczu
2011 roku planujemy pracowaç ze
zdwojonà si∏à. Inicjatywy takie jak Weso∏a Paczka jak dotàd koƒczy∏y si´ sukcesem i mamy nadziej´, ˝e ta tendencja si´ nie zmieni, a tak˝e na to, ˝e

i przyjació∏ akcji na wielki fina∏
w dniu 9 stycznia 2011 roku
w auli naszej szko∏y.
W programie m.in. wyst´py wokalne, instrumentalne, taneczne,
pokazy i kiermasze oraz liczne niespodzianki.
Przyjdêcie Paƒstwo ca∏ymi rodzinami, by poczuç niezwyk∏à atmosfer´ naszej imprezy.

efekty naszych dzia∏aƒ b´dà dla was
widoczne. Jak zwykle zapraszamy do
odwiedzania naszych sesji, których daty mo˝na znaleêç na portalach spo∏ecznoÊciowych.
Na koniec chcielibyÊmy ˝yczyç wszystkim weso∏ych i spokojnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz Szcz´Êliwego Nowego Roku!
Marek Jadczak
Karolina Zadworna

Organizatorzy
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Prawdziwie rodzinne Âwi´ta
Bo˝e Narodzenie tu˝-tu˝... Marzymy przez ca∏y rok o tej cudownej atmosferze wzajemnej
˝yczliwoÊci, radoÊci, jednoÊci. Cz´sto jednak jesteÊmy ju˝ tak zm´czeni wszystkimi pracami,
które przecie˝ TRZEBA (?) wykonaç, ˝e udziela
si´ nam ogólne zdenerwowanie. JeÊli nie zorganizujemy w tym czasie jakiegoÊ zaj´cia dla dzieci, to nie tylko b´dà nam one przeszkadza∏y, ale
te˝ nie odczujà takiej radoÊci ze Êwiàt, jakà mogà mieç UCZESTNICZÑC w ich przygotowaniu.

Pieczenie pierniczków
na choink´
Trzeba wczeÊniej zaopatrzyç si´ w foremki,
ale w wi´kszoÊci sklepów sà one teraz dost´pne. Wybieramy przepis, np. taki:
50 dkg màki, 40 dkg miodu, 20 dkg cukru pudru,

„... owocem zaÊ Ducha jest: mi∏oÊç, radoÊç, pokój,
cierpliwoÊç, uprzejmoÊç, dobroç, wiernoÊç” /Ga 5, 22/
- Niech Êwi´ty Miko∏aj przyniesie Wam dzisiaj
wszystkie te dary w obfitoÊci.
B∏ogos∏awionych i pe∏nych ludzkiej mi∏oÊci
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yczà wszystkim drogim naszym sercom mieszkaƒcom
kap∏ani pracujàcy w Starej Mi∏oÊnie

Ks. Krzysztof Cyliƒski
proboszcz parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa

Wszystkim Mieszkaƒcom Weso∏ej
z okazji nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz Nowego 2011 Roku
najserdeczniejsze ˝yczenia
wielu szcz´Êliwych chwil w gronie Rodziny i Przyjació∏,
spe∏nienia zawodowych i osobistych zamierzeƒ
oraz zdrowia i spokoju
sk∏adajà:

Ks. Stanis∏aw Popis
proboszcz parafii Êw. Hieronima

4 dkg mas∏a, 2 dkg
t∏uszczu do wysmarowania formy, 2 jaja,
1 dkg sody, przyprawa
do piernika. Stopiç
W imieniu Zarzàdu Dzielnicy
W imieniu
t∏uszcz, màk´ zmieoraz pracowników urz´du
Rady Dzielnicy Weso∏a
szaç z miodem. Dodaç pozosta∏e sk∏adniki. Wyrobiç ciasto,
Burmistrz
Przewodniczàcy Rady
rozwa∏kowaç i wykraEdward K∏os
Marcin J´drzejewski
jaç pierniczki. Piec
w nagrzanym piekarniku oko∏o 10 minut.
Po ostudzeniu przewlec zawieszk´ i schowaç
do zamkni´tego pude∏ka.
M∏odsze dzieci mogà np. mieszaç ciasto,
˚yczymy Paƒstwu, aby
wysmarowaç
form´ do pieczenia czy pomóc
ego
Bo˝
i´ta
Âw
tegoroczne

Narodzenia by∏y pe∏ne radoÊci i rodzinnego ciep∏a.
Niech cudowna atmosfera
Êwiàt rozbudza mi∏oÊç wÊród
nas wszystkich i niech daje
nadziej´ na przysz∏oÊç!

Z okazji nadchodzàcych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz Nowego 2011 Roku
pragn´ ˝yczyç
Czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich
wielu radosnych chwil, du˝o zdrowia
i spokoju oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci
w ˝yciu osobistym i zawodowym

Prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

na wersja to po∏àczenie rurek s∏omkowych i krepiny. Trzeba
te˝ przygotowaç zawieszki na tradycyjne
cukierki-sople. ChoinDyrekcja i pracownicy
ka udekorowana w∏aZarzàd
Kultury w Dzielnicy
dka
OÊro
snor´cznie
zrobionym
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
Weso∏a m.st. Warszawy
∏aƒcuchem, pachnàca
pierniczkami jest nieporównywalnie pi´kwykrajaç kszta∏ty foremniejsza ni˝ ta obwieszona nawet najcudowniejkà. Starsze odmierzà poszymi, ale kupionymi girlandami.
Szanowni Mieszkaƒcy Weso∏ej,
trzebne sk∏adniki, przew zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ Âwi´tami Bo˝ego
wlekà nitki do zawieszenia. RadoÊci jest co nieNarodzenia ˝ycz´ Paƒstwu, by sp´dzili je Paƒstwo
miara, a zapach, jaki unoSzanowni Paƒstwo,
z prawdziwà radoÊcià i spokojem w sercach,
si si´ w domu przy pieczew atmosferze rodzinnej mi∏oÊci i sàsiedzkiej ˝yczliwoÊci,
Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Bo˝ego
niu pierniczków, pozostaje
a Nowy Rok niech przyniesie pomyÊlnoÊç we
enia. ˚ycz´ Paƒstwu
Narodz
w pami´ci na d∏ugie lata.

Radosnych, rodzinnych i pachnàcych
choinkà Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz
szcz´Êcia i wszelkiej pomyÊlnoÊci
w Nowym 2011 Roku ˝yczy

wszystkich podejmowanych przez Paƒstwa dzia∏aniach.

Jacek Wojciechowicz
Przewodniczàcy PO Weso∏a
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Przygotowywanie ∏aƒcuchów choinkowych
To zaj´cie nawet dla 3latka. Mo˝liwoÊci jest wiele,
najprostszy ∏aƒcuch zrobimy ∏àczàc paseczki kolorowego papieru w kó∏ka. In-

rodzinnych i spokojnych Âwiàt
pe∏nych radoÊci i mi∏oÊci.

Wiceprzewodniczàca
Rady Miasta st. Warszawy

Ligia Krajewska
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Spacer wigilijny
Kiedy choinka jest ubrana i wszystko jest ju˝ gotowe,
zamiast czekaç na pierwszà
gwiazdk´, mo˝na... wyjÊç jej
na spotkanie. Coroczne liczenie oÊwietlonych choinek mo˝e staç si´ tradycjà, która
oprócz innych walorów ma
jednà wielkà zalet´ – pozwala
Âwi´temu Miko∏ajowi na spokojne przyniesienie prezentów
pod choink´.

CoÊ dla kogoÊ
Pozwólmy dzieciom zakosztowaç, ˝e radoÊç bierze si´ nie tylko z brania, ale i z dawania. Wokó∏ jest wiele placówek, które majà za zadanie pomagaç innym (jad∏odajnie dla
ubogich, Êwietlice socjoterapeutyczne, domy
dziecka, domy pomocy spo∏ecznej itp.).
Paczka ˝ywnoÊciowa przygotowana przez
rodziców mo˝e zach´ciç nasze dzieci do oddania jakiejÊ swojej zabawki dla kogoÊ, kto
mo˝e ich nie ma.

Drodzy Mieszkaƒcy
Weso∏ej i Sulejówka!
Pi∏karze i pi∏karki
z Klubu Sportowego „Weso∏a”
˝yczà bezpiecznej drogi oraz radoÊci.
Szcz´Êcia niech Wam nie braknie
i mi∏oÊç mi´dzy Wami niech si´
rozrasta. Mi∏o sp´dzajcie Âwi´ta
i lepiej poznawajcie swoich dalekich
krewnych. Pozdrawiamy!

Spokojnych i bezpiecznych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
pe∏nych radoÊci
w gronie rodzinnym
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci
w Nowym 2011 Roku
˝yczà
stra˝acy z OSP Stara Mi∏osna

Zdrowych i Weso∏ych Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia, pogody ducha i wszelkiej
pomyÊlnoÊci w Nowym Roku oraz wielu
udanych wspólnych dzia∏aƒ na rzecz
naszej Dzielnicy
˝yczy wszystkim mieszkaƒcom Weso∏ej
Zarzàd i Cz∏onkowie
Stowarzyszenia Nasza Weso∏a.
Muzyczne próby
To propozycja dla starszych dzieci. Tych, co
umiejà ju˝ pos∏ugiwaç si´ fletem (nie jako mieczem) i tych, co dadzà ju˝ rad´ trzymaç gitar´.
(M∏odszym mo˝emy podsunàç b´benek czy tamburyno). Trzeba odnaleêç nuty i przeçwiczyç granie kol´d, ˝eby w wigilijny wieczór nie traciç ju˝
czasu na nauk´. Du˝o satysfakcji mo˝e dostarczyç
zaÊpiewanie kol´dy w innym j´zyku.

˚ycz´ Paƒstwu i sobie,
byÊmy nie bali si´ siebie,
byÊmy umieli w nawet
najtrudniejszej sytuacji
rodzinnej odnaleêç w naszych najbli˝szych dobro
i dzielàc si´ op∏atkiem,
po prostu sobie podzi´kowali. To czasem du˝o
wi´cej ni˝ ˝yczenia.
Ma∏gorzata Matyka
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Nowa Rada Dzielnicy Warszawa-Weso∏a
Marcin J´drzejewski – radny z listy
Platformy Obywatelskiej, okr´g II, 543
g∏osy poparcia.
43 lata, ojciec dwóch synów. W∏aÊciciel firmy poligraficznej. Od 15 lat
mieszka na sta∏e w Weso∏ej, a od 12 lat
aktywnie dzia∏a w samorzàdzie: najpierw
w radzie powiatu, a od dwóch kadencji
w Radzie Dzielnicy Weso∏a. Hobby: turystyka.
Edward K∏os – radny z listy Platformy Obywatelskiej, okr´g I, 495 g∏osów poparcia.
60 lat, ˝onaty, ojciec dwóch synów. Absolwent Politechniki Warszawskiej i podyplomowo Studium Organizacji i Zarzàdzania na SGPiS (obecnie SGH) oraz
Zarzàdzania w Administracji Publicznej.
W latach 1998–2002 radny w Radzie
Miasta Weso∏a, w latach 2004–2006 Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a odpowiedzialny za inwestycje, obecnie
pe∏ni funkcj´ Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.
Ma∏gorzata Zaremba – radna z listy
Prawo i SprawiedliwoÊç, okr´g I, 387
g∏osów poparcia.
31 lat, z wykszta∏cenia i zawodu prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: Integracja Europejska
oraz Samorzàd Terytorialny i Rozwój Lokalny. Radna minionej kadencji, pe∏ni∏a
funkcj´ wiceprzewodniczàcej Komisji Infrastruktury. Hobby: historia, literatura, muzyka, taniec.
Lidia Cybulska-Przes∏aw – radna z listy Platformy Obywatelskiej, okr´g I,
333 g∏osy poparcia.
40 lat, zam´˝na, jedno dziecko. Absolwentka SGGW na Wydziale Weterynaryjnym. W∏aÊcicielka Przychodni Weterynaryjnej w osiedlu Zielona. W Weso∏ej mieszka od urodzenia.
Krystyna Szyszko – radna z listy Prawo
i SprawiedliwoÊç, okr´g II, 273 g∏osy
poparcia.
Zam´˝na, dwie córki. Pedagog, nauczyciel, wieloletni dyrektor szko∏y
podstawowej w Mi´dzylesiu. Absolwentka AWF w Warszawie. Radna minionej kadencji.
Marian Mahor – radny z listy Platformy Obywatelskiej, okr´g II, 257 g∏osów
poparcia.
54 lata, ojciec dwójki dzieci. Absolwent
teatrologii na Uniwersytecie Jagielloƒskim oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarzàdzania w Administracji Publicznej na Akademii Leona Koêmiƒskiego. Zawodowo t∏umacz i re˝yser sztuk teatralnych. By∏ dyrektorem MOK w Weso∏ej. Radny kadencji 2002–2006,
a od 2006 r. pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy burmistrza ds. spo∏ecznych Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.

dwóch ostatnich kadencji, by∏ przewodniczàcym Komisji
OÊwiaty, Kultury i Sportu.

Marian BabuÊka – radny z listy „Weso∏a 2010”, okr´g I, 249 g∏osów poparcia.
˚onaty, ojciec dwójki dzieci. Absolwent
Wojskowej Akademii Technicznej.
Obecnie jest dziekanem Instytucji Centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej. W Weso∏ej mieszka od 30 lat.

El˝bieta Nowosielska – radna z listy
Prawo i SprawiedliwoÊç, okr´g I, 143
g∏osy poparcia.
Wykszta∏cenie wy˝sze zawodowe. Dodatkowe kwalifikacje – Organizacja
i Zarzàdzanie OÊwiatà. Emerytowana
nauczycielka, wieloletni dyrektor prywatnego przedszkola „Pod D´bami”
w Weso∏ej. W latach 1994–1998 radna Miasta Weso∏a,
w latach 1998–2002 – radna i cz∏onek Zarzàdu powiatu.
Radna minionej kadencji.

Izabela Antosiewicz – radna z listy
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego „Razem”,
okr´g II, 220 g∏osów poparcia.
38 lat, m´˝atka i matka trojga dzieci.
Absolwentka SGGW w Warszawie. Pracuje jako niezale˝ny dyrektor sprzeda˝y
Mary Kay. W Radzie zasiada drugà kadencj´. Hobby: bieganie.

Ryszard Brzezik – radny z listy Platformy Obywatelskiej, okr´g I, 123 g∏o sy poparcia.
˚onaty, dwoje dzieci. Absolwent SGPiS
(dzisiejszego SGH). W latach 1997–
–2001 by∏ wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie dyrektor finansowy w ANR. Radny
dwóch kadencji, by∏ przewodniczàcym Komisji Bud˝etu
i Rozwoju Gospodarczego.

Iwona Kerschke – radna z listy Platformy Obywatelskiej, okr´g II, 216 g∏osów poparcia.
52 lata, dwie córki. Dyplomowany nauczyciel matematyki, od 1999 roku pracuje w Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Starej Mi∏oÊnie. W latach 1998–2002 radna miasta Weso∏a, a w latach 2006–2010 radna Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.

Arkadiusz Ciupak – radny z listy
„Nasz Dom – Stara Mi∏osna”, okr´g II,
100 g∏osów poparcia.
Chirurg-onkolog w Szpitalu Wolskim.
Cz∏onek kolegium Okr´gowego Sàdu
Lekarskiego w Warszawie. Prezes Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów
Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie.

Krzysztof Kacprzak – radny z listy
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego „Razem”,
okr´g II, 210 g∏osów poparcia.
51 lat, ˝onaty, ojciec dwóch córek. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz
podyplomowo Akademii
Leona Koêmiƒskiego. Zawodowo – doradca podatkowy. Od 2006 r. – zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a. Hobby: góry.
Stefan S∏owikowski –
radny z listy „Weso∏a
2010”, okr´g I, 185 g∏osów
poparcia.
˚onaty, doktor nauk. W latach
1977–1980 dowódca Jednostki i Garnizonu Weso∏a.
Radny od trzech kadencji, Przewodniczàcy Rady Dzielnicy w latach 2006–2010. Jest wiceprezesem
Stowarzyszenia Mieszkaƒców Plac
Wojska Polskiego i Centrum.

Mapka rozk∏adu poparcia dla
komitetów wyborczych
w poszczególnych obwodach
g∏osowania
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– radny z listy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego „Razem”, okr´g I,
156 g∏osów poparcia.
56 lat, ˝onaty, jedno
dziecko. Absolwent
Akademii Wychowania Fizycznego. Pracuje jako nauczyciel
w Zespole Szkó∏ nr 94 w Zielonej. Radny
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Weso∏a zmian nie chcia∏a
na dyskredytowaniu dorobku minionej kadencji nie
zyska∏y poparcia. Wyjàtkiem jest tu PiS, który w oparciu o swój sta∏y elektorat wprowadzi∏ co prawda trójk´
radnych, ale zanotowa∏ wynik ni˝szy ni˝ Êrednia warszawska. Ni˝szy tak˝e o ok. 2% ni˝ wynik sprzed 2 lat.
Ograniczonym raczej sukcesem mo˝e poszczyciç si´
tak˝e Êrodowisko zwiàzane ze Spó∏kà Ziemskà, reprezentowane przez komitet Nasz Dom, które po raz kolejny wprowadzi∏o do rady jednego radnego.
JeÊli chodzi o wyniki naszych mieszkaƒców startujàcych do innych szczebli samorzàdu, to ewidentny
sukces odnios∏a startujàca do rady Warszawy z listy PO
Ligia Krajewska. Troch´ zapewne pomóg∏ jej handicap
pierwszego miejsca, ale i tak wynik 11 736 g∏osów

W minionej kadencji koalicja rzàdzàca Weso∏à
(PO, Stowarzyszenie Sàsiedzkie oraz Weso∏a 2006)
liczy∏a 9 radnych. Jak widaç te 4 lata zosta∏y dobrze
ocenione przez wyborców, bo w nowej kadencji,
choç z kilkoma zmianami personalnymi, te komitety b´dà dysponowa∏y ∏àcznie a˝ 11 mandatami
w naszej 15-osobowej Radzie. To oczywiÊcie oznacza, ˝e Zarzàd Dzielnicy b´dzie pracowa∏ nadal
w niezmienionym sk∏adzie. Wyglàda na to, ˝e Wyborcy dosyç zadowoleni z tempa rozwoju Weso∏ej,
woleli nie eksperymentowaç i powierzyç rol´ Gospodarza Dzielnicy osobom znanym i sprawdzonym.
Komitety skupiajàce mniej znane z dzia∏alnoÊci publicznej osoby, próbujàce budowaç swój wizerunek
Komisja
Komitet

1001
Plac
Wojska Polskiego

Platforma Obywatelska

133

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Razem

1004

1005

Zielona Centrum +
Wola
Grzybowa Dom Seniora Grzybowska

1002

1003

Zielona

(z tego 2514 w Weso∏ej) robi wra˝enie. Serdecznie
gratulujemy, tym bardziej ˝e jest jedynà z Weso∏owskich kandydatów, która zdoby∏a mandat radnej! Za to
zupe∏nie nie powalczy∏ konkurujàcy z nià prezes Spó∏ki Ziemskiej Tadeusz Romanowicz. Startujàc z listy
SLD w tym samym okr´gu, zdoby∏ zaledwie 204 g∏osy,
z tego zaledwie 56 w Weso∏ej. Nieco lepiej wypad∏
startujàcy z listy Wspólnoty Samorzàdowej Tadeusz
Bartold, zdobywajàc 272 g∏osy, z tego 98 w Weso∏ej.
W wyborach do Sejmiku Mazowieckiego najlepszy
wynik zyska∏ Andrzej Krajewski (PiS) – 4663 g∏osy,
z tego 685 w Weso∏ej. Kolejny by∏ Jacek Rembiszewski (PO) – 2527 g∏osów, z tego 595 w Weso∏ej. Liderujàcy liÊcie Wspólnoty Samorzàdowej Jerzy Zdrza∏ka otrzyma∏ 1169 g∏osów, z tego 131 w Weso∏ej.
Marcin J´drzejewski
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Weso∏a 2010

Nasz Dom Stara Mi∏osna
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Ogó∏em
Uprawnionych
Frekwencja
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65

278

833

866
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1314

820
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54,6%
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Szczegó∏owe wyniki g∏osowania do Rady Dzielnicy Weso∏a
Wyniki szczegó∏owe w okr´gu wyborczym
nr 1 (Zielona, Wola Grzybowska, Weso∏a
Centrum, Plac Wojska Polskiego, Grzybowa):
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej – 204 g∏osy
Grochowski Miros∏aw – 93 g∏osy
Baranowski Jerzy – 37 g∏osów
Dobosz Tomasz – 19 g∏osów
Suchocka Agnieszka – 31 g∏osów
Kowalska Katarzyna Anna – 14 g∏osów
Rola Jadwiga – 10 g∏osów
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP – 1493 g∏osy
K∏os Edward – 495 g∏osów
Ksi´˝opolska Anna – 92 g∏osy
Brzezik Ryszard – 123 g∏osy
Zdzieborski Janusz Zygmunt – 59 g∏osów
Grajkowski W∏odzimierz – 14 g∏osów
Cybulska-Przes∏aw Lidia Irena – 333 g∏osy
¸ukasik Jagna – 49 g∏osów
Wyniki szczegó∏owe w okr´gu wyborczym
nr 2 (Stara Mi∏osna, Groszówka):
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy
Demokratycznej – 278 g∏osów
Opieka Tadeusz – 142 g∏osy
Wàsowski Longin Walerian – 39 g∏osów
Dalgiewicz Jan Zdzis∏aw – 6 g∏osów
Madejska-Marek Barbara Wanda – 24 g∏osy
Paluszkiewicz Nina – 15 g∏osów
Soszka Monika – 20 g∏osów
Pi´tak Krzysztof Tadeusz – 6 g∏osów
Nalewajko Piotr – 11 g∏osów
Mi´˝alska Hanna Gabriela – 6 g∏osów
Siudek W∏odzimierz Zbigniew – 9 g∏osów
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP – 1556 g∏osów
Mahor Marian – 257 g∏osów
J´drzejewski Marcin Grzegorz – 543 g∏osy
Zakrzewska Katarzyna Anna – 122 g∏osy
Kerschke Iwona Ma∏gorzata – 216 g∏osów
Dêwiga∏a Dariusz Bogus∏aw – 58 g∏osów
Zubkiewicz-Jarzynowska Alicja – 116 g∏osów

Nagórka Marzenna – 52 g∏osy
Rawicki Ryszard – 35 g∏osów
Czesuch Andrzej Feliks – 51 g∏osów
Dobosz Ryszard Marian – 8 g∏osów
Regel ˚anetta Maria – 6 g∏osów
Urbanek Tomasz – 71 g∏osów
Weber Gra˝yna – 105 g∏osów
Lista nr 5 – Komitet Wyborczy
Prawo i SprawiedliwoÊç – 999 g∏osów
Zaremba Ma∏gorzata – 387 g∏osów
Nowosielska El˝bieta – 143 g∏osy
Olczak Tadeusz – 55 g∏osów
Rosik Marian Józef – 28 g∏osów
Bednarek Antoni – 31 g∏osów
Duchnowski Jacek Wojciech – 39 g∏osów
Kaczorek Anna Ewa – 24 g∏osy
Bombik Ryszard Krzysztof – 71 g∏osów
Czubkowski Adam Grzegorz – 2 g∏osy
Urbaƒczyk Julian Marek – 12 g∏osów
Szafraƒski Bogdan Stanis∏aw – 7 g∏osów
Klimm Tomis∏aw Micha∏ – 19 g∏osów

Kiczyƒski Pawe∏ – 23 g∏osy
Buczyƒska Emilia Ewa – 20 g∏osów
Macià˝ek Miros∏aw – 111 g∏osów
Stefaƒski Kamil Krystian – 27 g∏osów
Lista nr 34 – Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Mieszkaƒców Tu Weso∏a – 308 g∏osów
Koz∏owska Hanna – 67 g∏osów
Naszewski Piotr Andrzej – 31 g∏osów
Tucholska Gra˝yna – 47 g∏osów
Mazur Beata Anna – 14 g∏osów
Stachwiuk Olga – 4 g∏osy
P∏atek Adam – 40 g∏osów
Skolimowski Piotr Krzysztof – 31 g∏osów
Gdowska Jolanta – 22 g∏osy
Niedzielska Bo˝enna Ewa – 16 g∏osów
Ko∏odziejczyk Ma∏gorzata – 36 g∏osów
Lista nr 35 – Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Sàsiedzkie Razem – 437 g∏osów
Winiarski Leszek Stanis∏aw – 156 g∏osów
Lato Anna Magdalena – 18 g∏osów
Sakowski Andrzej Grzegorz – 33 g∏osy

Kaszubska Anna – 31 g∏osów
Bany Gra˝yna – 41 g∏osów
Ko∏ota Jacek Marek – 53 g∏osy
Janecka Anna Maria – 20 g∏osów
Ilewicz Jolanta Bo˝ena – 66 g∏osów
Zabiega Andrzej Jerzy – 3 g∏osy
Antosiewicz Karolina Inga – 16 g∏osów
Lista nr 36 – Komitet Wyborczy
Wyborców Weso∏a 2010 – 965 g∏osów
S∏owikowski Stefan – 185 g∏osów
Kuk Irena – 119 g∏osów
BabuÊka Marian Stanis∏aw – 249 g∏osów
Skolimowska Ewa Bogumi∏a – 53 g∏osy
Zieliƒski Krzysztof – 21 g∏osów
Budyƒski Zygmunt – 17 g∏osów
Madej Roman – 5 g∏osów
Urbaƒski Jerzy Arkadiusz – 41 g∏osów
Cegie∏ka Wies∏aw Marian – 46 g∏osów
Borys Bo˝ena Maria – 82 g∏osy
Kosiƒska Agnieszka Monika – 63 g∏osy
Kaêmierczak Helena Anna – 84 g∏osy

WaÊ Andrzej – 54 g∏osy
Kozerska Regina Maria – 21 g∏osów
Klasa Marek ¸ukasz – 21 g∏osów
Romaniuk Jolanta Maria – 57 g∏osów
Wyszomierski Zbigniew Mieczys∏aw – 12 g∏osów
Siemiƒska El˝bieta Barbara – 79 g∏osów
Lista nr 5 – Komitet Wyborczy
Prawo i SprawiedliwoÊç – 826 g∏osów
Walaszek Zofia Krystyna – 249 g∏osów
Szyszko Krystyna Zofia – 273 g∏osy
Banaszek-Brzozowska Maria Zdzis∏awa – 101
g∏osów
Jurczewski Wojciech Piotr – 17 g∏osów
Wierszy∏owski Maciej Jakub – 33 g∏osy
Czajka Grzegorz Arkadiusz – 23 g∏osy
P´kacki Micha∏ – 23 g∏osy
Sobociƒski Piotr – 10 g∏osów
Ros∏oniec Jadwiga – 9 g∏osów
Rutkowski Bronis∏aw Jan – 9 g∏osów
Ciecierzyƒska Gabriela Mieczys∏awa – 19 g∏osów
Berkan Wojciech – 17 g∏osów
Chaciƒski Marek – 26 g∏osów
Wierzejski Mieszko Mateusz – 17 g∏osów

Lista nr 34 – Komitet Wyborczy
Stowarzyszenia Mieszkaƒców Tu Weso∏a
– 368 g∏osów
Kmieciƒski Albert Leszek – 149 g∏osów
Szambelan Edyta – 40 g∏osów
d'Erceville Vadim Wojciech – 50 g∏osów
¸ukasik Ma∏gorzata Franciszka – 20 g∏osów
Pasznik Anna Maria – 25 g∏osów
Szulc Bo˝ena – 20 g∏osów
Czernicki Dawid Jonatan – 8 g∏osów
Zakrzewska Agnieszka ¸ucja – 14 g∏osów
Koryƒska Katarzyna Ryszarda – 8 g∏osów
Olejniczak Ma∏gorzata Henryka – 20 g∏osów
Ojdana Krzysztof Franciszek – 14 g∏osów
Lista nr 35 – Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Sàsiedzkie Razem – 990 g∏osów
Kacprzak Krzysztof Edward – 210 g∏osów
Antosiewicz Izabela Anna – 220 g∏osów
Gorzeliƒska Joanna – 40 g∏osów
Walicki Tadeusz Jerzy – 27 g∏osów
Bzd´ga Wojciech Adam – 51 g∏osów
WojtaÊ Tomasz Marcin – 69 g∏osów
Bàbik Hanna Barbara – 95 g∏osów

Mienkina Katarzyna – 83 g∏osy
Droƒ Tomasz – 35 g∏osów
Paw∏owska-Pojawa Anna Ewa – 16 g∏osów
Grzegorek Krzysztof – 73 g∏osy
Jab∏oƒski Antoni Konstanty – 33 g∏osy
Mazurkiewicz Ma∏gorzata Janina – 23 g∏osy
Wroƒska Dorota Agnieszka – 15 g∏osów
Lista nr 37 – Komitet Wyborczy Wyborców
„Nasz dom – Stara Mi∏osna” – 521 g∏osów
Ciupak Arkadiusz Jerzy – 100 g∏osów
Michniewicz Andrzej Ryszard – 30 g∏osów
Ciborski Jacek Mariusz – 25 g∏osów
Araszkiewicz Elwira El˝bieta – 44 g∏osy
Marciniak Katarzyna – 23 g∏osy
Kamecka Magdalena Sylwia – 11 g∏osów
Rychetsky Katarzyna Wanda – 13 g∏osów
Nowak Piotr Stanis∏aw – 88 g∏osów
Tyszkiewicz Rados∏aw Henryk – 33 g∏osy
Jastrz´bska Stefania Romana – 16 g∏osów
Bia∏obrzeska Janina – 18 g∏osów
Makowski Andrzej – 51 g∏osów
Piasecka-BuÊko Irena – 48 g∏osów
Zwoliƒska-Kaƒtoch Sabina Bo˝ena – 21 g∏osów
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Inwestycja pod Êniegiem
Troch´ mam wyrzuty sumienia, bo w paêdziernikowym numerze „WS” napisa∏em optymistycznie, ˝e
wreszcie rusza budowa Nowoborkowskiej. Nie wzià∏em
jednak pod uwag´, ˝e to nie
inwestycja Dzielnicy tylko
ZMiD-u, wi´c toczy si´ w zupe∏nie innym rytmie. I ˝e podpisanie umowy z wykonawcà bynajmniej nie oznacza rych∏ego rozpocz´cia prac, choç logika podpowiada, ˝e tak powinno byç... Dlatego tym razem, piszàc niniejszy
tekst, opar∏em si´ na informacjach i materia∏ach
przekazanych przez pana Juliana Malareckiego,
w∏aÊciciela realizujàcej inwestycj´ firmy „Bruker”.
Czemu wi´c prawie pó∏tora miesiàca idealnej
do budowania pogody zosta∏o zaprzepaszczone,
a budowa ruszy∏a z pierwszymi p∏atkami Êniegu?
Czas ten up∏ynà∏ na uzgodnieniach formalnych
(przekazywaniu dokumentacji projektowej z ZDM
do ZMiD-u, opracowaniu organizacji ruchu, polityki zachowania jakoÊci itp.) czyli czymÊ, na co
od og∏oszenia przetargu w czerwcu br. by∏o a˝
nadto czasu, a wykonanie czego zosta∏o przerzucone na wykonawc´ tej inwestycji. Z drugiej te˝
strony, jak sam zaznacza pan Malarecki, po kilku
tygodniach niepewnoÊci co do rozstrzygni´cia
przetargu, w∏aÊciwie nie wierzy∏ ju˝, ˝e otrzyma
to zlecenie i podjà∏ si´ wczeÊniej innych zobowiàzaƒ, które musia∏ dokoƒczyç. Stàd dotychczasowy bezruch na placu budowy. Najgorsze, ˝e do
dnia pisania niniejszego tekstu (1 grudnia) nadal

nie by∏o ostatecznego zatwierdzenia organizacji
ruchu, nie by∏a tak˝e podpisana umowa z zak∏adem energetycznym na przesuni´cie kilku kolidujàcych z przebiegiem ulicy przy∏àczy elektrycznych, co ca∏y czas mocno utrudnia rozpocz´cie
prac na szerszà skal´.
Choç mo˝e nie jest to na razie tak widoczne, to
mimo tych przeszkód wykonawca rozpoczà∏ ju˝
pewne prace. Sà zakopane i czekajàce na prze∏àczenie nowe kable w miejscach kolizji, rozpocz´∏y
si´ prace przy budowie odwodnienia. W najbli˝szych dniach ma si´ rozpoczàç wycinka drzew na
przebiegu ulicy. Jak zapewnia wykonawca, na razie
Ênieg nie stanowi powa˝niejszej przeszkody w prowadzeniu prac. Gorzej, jeÊli przez kilka dni b´dà
bardzo niskie temperatury i przemarznie ziemia.
W harmonogramie bowiem sà na razie prace
ziemne. Toczyç si´ one b´dà od dwóch stron tej
inwestycji. Od strony Osiedla prowadzone b´dà
g∏ównie prace instalacyjne – opisane wy˝ej
prze∏àczenia kabli i budowa odwodnienia ulicy.
Trzeba b´dzie tak˝e wykonaç dosyç trudnà operacj´ wymiany dwóch odcinków rurociàgu t∏ocznego kanalizacji. W dwóch miejscach Nowoborkowska b´dzie przebiega∏a nad rurami kanalizacyjnymi. By∏y one k∏adzione w poczàtku lat 90.
i ci´˝ar ulicy móg∏by powodowaç ich uszkodzenia. Dlatego w tych miejscach niezb´dne b´dzie
wstawienie nowoczesnych rur ze wzmocnionym
p∏aszczem os∏onowym. Operacja ta jest zaplanowana na styczeƒ.
JednoczeÊnie od drugiej strony b´dà prowadzone prace ziemne polegajàce na wymianie

Adopcja serca

ment goÊci∏a na Czarnym Làdzie. Dzi´ki tej adopcji Margarita mo˝e si´ uczyç, jeÊç w misji,
ma w∏asne podr´czniki. Ca∏kowity koszt adopcji
wynosi 35 euro rocznie. MyÊl´, ˝e to niewiele,
jeÊli mo˝na pomóc nawet jednemu dziecku.
Gdyby miesi´cznie od∏o˝yç do skarbonki 10 z∏,
to prawie wystarczy.
Zaproponowa∏am siostrze Edycie pomoc,
gdy˝ sà jeszcze dzieci, które nie zacz´∏y nauki,
bo sà sierotami albo ich rodzin nie staç na zapewnienie im edukacji. Dosta∏am krótkie informacje o dzieciach oraz ich zdj´cia. To s∏odkie
maluchy.

Rok temu wraca∏am z Gdyni pociàgiem. By∏am odwiedziç babci´ w szpitalu. Siedzia∏am
sama w przedziale i pomyÊla∏am, ˝e ktoÊ fajny
móg∏by si´ do mnie dosiàÊç. Nie zdà˝y∏am dokoƒczyç myÊli, kiedy w drzwiach stan´∏a siostra
zakonna. Powiedzia∏a, ˝e by∏a w przedziale
obok, ale coÊ kaza∏o jej si´ przesiàÊç. Zacz´∏yÊmy rozmow´ i okaza∏o si´, ˝e od kilkudziesi´ciu lat jest na misji w Kamerunie. Oglàda∏yÊmy
albumy ze zdj´ciami pi´knej Afryki, szko∏y,
oÊrodka zdrowia prowadzonego przez siostry.
Na jednym ze zdj´ç by∏y dwie kobiety, z których
jedna drugà przywioz∏a le˝àcà na taczce
do oÊrodka zdrowia. Zdj´cie mia∏o podpis „ambulans”. Zauwa˝y∏am, ˝e mimo biedy twarze
tych ludzi by∏y uÊmiechni´te.
Dowiedzia∏am si´, ˝e dzieci, które uczà si´
w szkole prowadzonej przez siostry zosta∏y obj´te tzw. adopcjà serc. KiedyÊ ju˝ o tym s∏ysza∏am i od razu postanowi∏am adoptowaç dziewczynk´. Chcia∏am, ˝eby by∏a w wieku mojej córki, ˝eby mog∏y korespondowaç. Minà∏ jakiÊ czas
i prosto z Afryki dosta∏am przesy∏k´ z listem
i zdj´ciami mojej drugiej „murzyƒskiej córki”.
Nazywa si´ Margarita. To by∏a dla mnie szczególnie wzruszajàca chwila. Jakbym przez mo-
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gruntu (jest tam spora warstwa niestabilnego
gruntu bagiennego).
W lutym planowane jest wykonanie podbudowy oraz dwóch zaplanowanych pod jezdnià przepustów, w marcu wykonanie nawierzchni i oÊwietlenia, zaÊ w kwietniu roboty wykoƒczeniowe.
Zgodnie z umowà, wykonawca ma czas na zrealizowanie ca∏ej inwestycji do 10 maja 2011 r. i jak
potwierdza pan Julian Malarecki jest to termin ca∏kiem realny. No, chyba ˝e znów pojawià si´ jakieÊ
nieprzewidziane trudnoÊci formalne.
A sà do rozwiàzania co najmniej 2 problemy.
Jednym z nich jest po∏o˝enie pot´˝nego d´bu rosnàcego niedaleko „Cyraneczki”. Planowany
przebieg jezdni mija jego pieƒ zaledwie o 1,2 m,
co zdaniem wykonawcy w istotny sposób mo˝e
uszkodziç jego uk∏ad korzeniowy. Zosta∏a wi´c
zg∏oszona uwaga do projektanta, o korekt´ przebiegu jezdni, by mija∏a go w bezpieczniejszej odleg∏oÊci. Drugà sprawà jest absurdalne zakoƒczenie inwestycji. Obejmuje ona zakres jedynie
do granicy Weso∏ej, czyli jakieÊ 70 m za „Cyraneczk´”. Dalsze ok. 150 m b´dziemy nadal jeêdziç po p∏ytach. Niestety zamiast poszerzyç ten
fragment zdj´tymi na wczeÊniejszym odcinku p∏ytami, ZMiD wymyÊli∏ rozwiàzanie przejÊciowe, polegajàce na czasowym zw´˝eniu ostatnich 70 m
nowobudowanej ulicy do szerokoÊci obecnych
p∏yt! Bezsensowne marnotrawstwo, oznaczajàce
˝e przy budowie wawerskiego odcinka ulicy trzeba b´dzie przebudowywaç dopiero co wykonany
koƒcowy fragment drogi. Nie liczàc ucià˝liwoÊci
dla kierowców. Ta sprawa te˝ ju˝ zosta∏a zg∏oszona do ZMiD-u i mam nadziej´, ˝e znajdzie pozytywne zakoƒczenie.
Marcin J´drzejewski
JeÊli ktoÊ chcia∏by pomóc i wziàç pod swoje
skrzyd∏a jakàÊ ma∏à istot´ to prosz´ o kontakt na adres e-mailowy malgimazurkiewicz@gmail.com
z dopiskiem „adopcja serca”. To jeden przelew
w roku, a gdzieÊ na innym kontynencie b´dzie ktoÊ,
kto b´dzie o nas myÊla∏. Poza tym dobre uczynki
okrà˝ajà Êwiat i wracajà do nas z nawiàzkà.
DostaliÊmy ca∏à rodzinà zaproszenie do Kamerunu do misji Siostry Edyty. Nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno tam dotr´ i osobiÊcie uÊciskam
naszà Margarit´. Was te˝ do tego zach´cam.
Ma∏gorzata Mazurkiewicz

Z∏y pomys∏ na prezent
Âwiatowa Organizacja Zdrowia oraz
polski SANEPID ostrzegajà przed modnym specyfikiem o nazwie Miracle Mineral Solution, czyli Cudowny Roztwór
Mineralny. Wielu chorych na ca∏ym
Êwiecie uwierzy∏o w moc tego eliksiru,
który mia∏ ich wyleczyç z malarii w ciàgu
czterech godzin, a z AIDS, raka i innych
najgroêniejszych chorób w ciàgu kilku
dni. Swojà naiwnoÊç okupili pobytem
w szpitalu, bowiem „cudowny roztwór”

jest po prostu ˝ràcym zwiàzkiem chloru
(chloranem sodu) u˝ywanym do odka˝ania wody w basenach. W niewielkiej
dawce powoduje on goràczk´, wymioty,
bóle w brzuchu i klatce piersiowej.
Po za˝yciu wi´kszej iloÊci dochodzi
do ci´˝kich poparzeƒ prze∏yku i ˝o∏àdka, a tak˝e do rozpadu czerwonych
krwinek (anemii hemolitycznej) i ostrej
niewydolnoÊci nerek.
Dorota Wroƒska
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Weso∏owscy spo∏ecznicy
Doroczne spotkanie W∏adz Dzielnicy z organizacjami pozarzàdowymi odby∏o si´ w tym roku
3 grudnia w Gimnazjum.
Na spotkanie z przedstawicielami zesz∏ej kadencji Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a: Burmistrzem
Edwardem K∏osem, Z-cà Burmistrza Marianem
Mahorem oraz aktualnym Przewodniczàcym Rady Dzielnicy Marcinem J´drzejewskim i pracownikami Urz´du zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich organizacji pozarzàdowych, fundacji, stowarzyszeƒ, parafii, dru˝yn harcerskich
itp. dzia∏ajàcych czynnie na terenie naszej dzielnicy, czyli razem 24 podmiotów.

Ka˝da organizacja dosta∏a pamiàtkowy dyplom za wspó∏prac´ w 2010
roku, natomiast osoby, które napracowa∏y si´ szczególnie, Burmistrz
postanowi∏ wyró˝niç.
Tytu∏ Cz∏owieka Roku 2010 przyznano w kilku obszarach: w obszarze kultury i sztuki otrzyma∏ go Pan
DARIUSZ STACHELEK – wspó∏za∏o˝yciel chóru „IL Canto Magnificant”,
pomys∏odawca i koordynator festiwalu kol´d i pastora∏ek – w tym roku odb´dzie si´ ju˝ X edycja. Za
upowszechnianie kultury fizycznej Pani AGNIESZKA RUDOL z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mi∏oÊnik”
za zorganizowanie i czynne prowadzenie zaj´ç rekreacyjno-sportowych dla
Seniorów. I ostatni tytu∏, w obszarze
dzia∏aƒ opieki spo∏ecznej, zosta∏ przyznany Pani IRENIE KUK, nie zrzeszonej w ˝adnej organizacji, dzia∏ajàcej na
terenie osiedla Zielona, za aktywizacj´
Êrodowiska seniorów poprzez organizacj´ wielu zaj´ç i przedsi´wzi´ç.
Nie zapomniano tak˝e o sponsorach, bez których dzia∏ania spo∏eczne
by∏yby trudniejsze. Specjalne podzi´kowania za mecenat nad organizacja-

mi pozarzàdowymi oraz wspieranie wielu imprez
organizowanych przez urzàd dzielnicy trafi∏y
na r´ce Pana ZBIGNIEWA PUTKI.
Zosta∏y przyznane tak˝e pamiàtkowe dyplomy
naszym najbardziej utytu∏owanym sportowcom
z UKS „Victor”, z KS Weso∏a oraz z Fundacji
Szko∏y Spo∏ecznej.
Wszyscy wyró˝nieni byli bardzo zaskoczeni
i wzruszeni przyznanymi im tytu∏ami i to chyba
najlepiej oddaje motywacj´ ich dzia∏aƒ. Nie czekajàc na nagrody, flesze i poklaski oddajà bezinteresownie cz´Êç siebie innym, bardziej potrzebujàcym. Czekamy na jeszcze i serdecznie gratulujemy laureatom – mówi∏ równie wzruszony
Burmistrz K∏os.
Katarzyna Szaszkiewicz

Nasza 1. Pancerna – powrót „Afgaƒczyków”
Wydaje si´, ˝e nie tak
dawno, bo przecie˝ 24 lutego bie˝àcego roku, ˝egnaliÊmy ˝o∏nierzy Brygady odlatujàcych do Islamskiej Republiki Afganistanu z misjà
stabilizacyjnà w ramach
VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
Ceremonii po˝egnania dokona∏ wspania∏y cz∏owiek – ówczesny Wiceminister Obrony narodowej
Pan Stanis∏aw Komorowski, który w tak nieodleg∏ym czasie zginà∏ w katastrofie smoleƒskiej.
I tak oto, po oÊmiu miesiàcach i 22 dniach,
na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej
w Weso∏ej nastàpi∏o uroczyste powitanie powracajàcych ˝o∏nierzy VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego po wykonaniu postawionego
przed nimi zadania.
Powitania i podsumowania dzia∏aƒ stabilizacyjnych dokona∏ Minister Obrony Narodowej Pan
Bogdan Klich.
W powitaniu udzia∏ wzi´li: Szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczys∏aw Cieniuch, Dowódca Wojsk Làdowych gen. broni Zbigniew G∏owienka, Zast´pca Dowódcy Operacyjnego SZ
gen. dyw. Zbigniew Galica, Dowódca 2. Korpusu
Zmechanizowanego gen. dyw. Jerzy Biziewski
oraz jeszcze wielu przedstawicieli wojska, w∏adz
samorzàdowych i mieszkaƒców.

Wed∏ug s∏ów Ministra Obrony Narodowej i dowódcy powracajàcych wojsk, VII Zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego by∏a najbardziej efektywna, ale i najbardziej trudna z dotychczasowych zmian.
Sukcesy, które odnieÊli ˝o∏nierze powracajàcy z Afganistanu, by∏y bardzo zauwa˝alne i na pewno przyczyni∏y si´ do stabilizacji
sytuacji w prowincji Ghazni.
W czasie trwania VII zmiany przeprowadzono 43 operacje typu „Cordon & Search”, 102
operacje wojsk specjalnych, ponad 3,5 tys.
patroli. Zrealizowano ponad 400 projektów
pomocowych w infrastrukturze prowincji na
∏àcznà kwot´ 80 mln dolarów.
W wyniku powy˝szych dzia∏aƒ zniszczono du˝e iloÊci magazynów broni i amunicji, ∏adunków niebezpiecznych, stanowisk ogniowych i startowych rakiet, a tak˝e samych rakiet i narkotyków.
Wysi∏ek i trud poniesiony przez ˝o∏nierzy zosta∏ uznany i doceniony przez Zwierzchnika Si∏
Zbrojnych RP Pana Prezydenta Bronis∏awa Komorowskiego.
Za umiej´tne i skuteczne dowodzenie jednostkà bojowà podczas u˝ycia Si∏ Zbrojnych RP poza granicami paƒstwa w czasie pokoju Prezydent RP Bronis∏aw Komorowski odznaczy∏ Krzy˝em Komandorskim Orderu Krzy˝a Wojskowego
i Gwiazdà Afganistanu gen. bryg. Andrzeja Prze-

kwasa, Wojskowym Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami odznaczeni zostali: plut. Bodzioch Rafa∏ Robert, pp∏k Fajkowski Piotr, plut. Fedorowicz Grzegorz, kpt. Kwieciƒski Grzegorz Franciszek, m∏.

chor. Marcinkiewicz Jacek Wojciech, szer. Roguski Pawe∏, pp∏k Warda Pawe∏ Dariusz; dwudziestu ˝o∏nierzy, podoficerów i oficerów zosta∏o odznaczonych Gwiazdà Afganistanu.
UroczystoÊci prowadzi∏ p∏k dypl. Pan Janusz
Wiatr – pe∏niàcy obowiàzki dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.
Witajcie Panowie na ojczystej ziemi.
JesteÊmy z Was dumni!
p∏k w st. spocz. dr Stefan S∏owikowski
fot. Wies∏aw Cegie∏ka
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Weso∏owskie PTTK zaprasza
Powoli rozkr´ca si´
praca naszego ko∏a
PTTK. Na razie rozpocz´liÊmy od podró˝y
wirtualnych. Trwa nasz
cykl spotkaƒ podró˝niczych. Po A∏taju i Zabajkalu oraz Kanadzie
przysz∏a kolej na bardziej egzotyczne
rejony. W poniedzia∏ek 6 grudnia Anastazja i Konrad M∏ynarscy zaprezentowali swojà ilustrowanà malowniczymi
slajdami opowieÊç o Sri Lance. A kolejne spotkanie z tego cyklu, na które ju˝
dziÊ Paƒstwa serdecznie zapraszamy,
zaplanowane jest na 20 stycznia
(czwartek) tym razem w sali OÊrodka
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” w Starej
Mi∏oÊnie, ul. Jana Paw∏a II 25 o godz.

19.00. Tym razem o wyprawie w Tybet
w tym do jednego z najmniej dost´pnych miejsc w Nepalu – królestwa Mustang, które mo˝e odwiedziç nie wi´cej
ni˝ tysiàc turystów rocznie! – opowie
Katarzyna Twardowska. Temat spotkania – Wokó∏ Annapurny, królestwo Lo.
Serdecznie zapraszamy!
Natomiast korzystajàc z nadejÊcia zimy, ju˝ dziÊ mi∏oÊników nart zapraszamy
na krótkie przetarcie Êlizgów przed zimowymi feriami. ZaplanowaliÊmy dwa
jednodniowe wypady na gór´ Kamieƒsk
k. Be∏chatowa. To niewielki, choç bardzo
dobrze wyposa˝ony oÊrodek narciarski.
Ró˝nica poziomów 123 m mo˝e nie jest
imponujàca, ale nowoczesny, 4-osobowy
wyciàg krzese∏kowy i Êwietnie utrzymany
stok gwarantujà dobra zabaw´. Terminy

CYKLON Sport Serwis ma przyjemnoÊç zaprosiç wszystkich narciarzy na:

Podstawowe szkolenie z serwisu narciarskiego
Szkolenie przeznaczamy dla wszystkich amatorów chcàcych poszerzyç swojà
wiedz´ na temat praktycznej strony narciarstwa.
Opowiemy i przedyskutujemy:
• jak sà zbudowane narty
• w jaki sposób powinny byç przygotowane narty przed sezonem
• jak poznaç, czy narty zosta∏y dobrze przeserwisowane – na co zwracaç uwag´
• jak dbaç o narty na wyjazdach
• jak powinny byç przechowywane w sezonie letnim
• jak smarowaç i jak dobieraç smary
oraz odpowiemy na wszelkie pytania, jakie narodzà si´ w trakcie
Szkolenie ma charakter otwarty, jednak niezb´dna jest wczeÊniejsza
rezerwacja miejsc. Zg∏oszenia przyjmujemy pod adresem
szkolenia@cyklon.eu
Szkolenie odb´dzie si´ w dwóch grupach:
Pierwsza w Êrod´ 12.01.2011 w godzinach 18.00–20.00
Druga w czwartek 13.01.2011 w godzinach 18.00–20.00
Je˝eli chcesz wiedzieç troch´ wi´cej na temat serwisu, chcesz si´ dowiedzieç
co zrobiç, ˝eby wykorzystaç w pe∏ni potencja∏ Twoich nart lub zweryfikowaç to,
co na ten temat wiesz, bàdê z nami 12 lub 13 stycznia.
Gwarantujemy mi∏à atmosfer´ i profesjonalne podejÊcie do tematu.
Zapraszamy, zespó∏ CYKLON Sport Serwis

Podzi´kowania dla
Pana Jacka Grabowskiego
WÊród nas sà wspaniali ludzie, którzy
potrafià okazaç w potrzebie dobre serce.
Do nich nale˝y niewàtpliwie Pan Jacek
Grabowski – w∏aÊciciel ZAK¸ADU KAMIENIARSKIEGO w Sulejówku.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy
Zespo∏u Szkó∏ Nr 94 w Warszawie–We-
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so∏ej bardzo dzi´kujà Panu Jackowi Grabowskiemu za ufundowanie tabliczki pamiàtkowej na grobie naszej kole˝anki/uczennicy Oli Taciak.
Ola odesz∏a od nas w maju 2009 r. ChcieliÊmy uczciç jej pami´ç i utrwaliç kilka ciep∏ych s∏ów, zamieszczajàc je na tablicy pamiàtkowej na pomniku. ZorganizowaliÊmy
zbiórk´ wÊród uczniów i pracowników szko∏y, jednak˝e koszt wykonania tabliczki przewy˝szy∏ 4-krotnie uzbieranà kwot´. Pan

wyjazdów to sobota 22 stycznia oraz sobota 5 lutego 2011 r. Koszt (dojazd autokarem) to 35,00 z∏ od doros∏ych i 25,00 z∏
za dzieci do lat 15. Do tego trzeba doliczyç koszt ski-passu. Zainteresowani ju˝
dziÊ mogà sk∏adaç wst´pne rezerwacje
do Kasi Szaszkiewicz, tel.: 604 23 23 57.
Kolejne wycieczki sà w planach, b´dziemy o nich informowaç na bie˝àco.
Mamy nadziej´ tak˝e nied∏ugo stworzyç
stron´ internetowà, za poÊrednictwem
której b´dziemy starali si´ skutecznie
informowaç o naszej dzia∏alnoÊci.
A wszystkich zainteresowanych dzia∏alnoÊcià ko∏a zapraszamy na najbli˝sze
spotkanie, które odb´dzie si´ po pokazie w dniu 20 stycznia. Informacji mo˝na tak˝e zasi´gnàç telefonicznie u mnie
pod numerem 601 31 48 22.
Przewodniczàcy Ko∏a
Marcin J´drzejewski

GRAJ W KOSZA!!!
Trener Jacek ¸àczyƒski

ZAPRASZA
ch∏opców urodzonych
w latach 1998–2000
do Szkó∏ki Koszykarskiej
w Gimnazjum nr 119
Weso∏a-Stara Mi∏osna,
ul. Klimatyczna 1.
Pon. 18.00, Êr. 19.00, czw. 20.00.
(Jacek ¸àczyƒski – by∏y reprezentant Polski w koszykówce, trener
i komentator koszykówki w TV)
Informacje:
jaceklaczynski@o2.pl
tel. 602 744 604
jaceklaczynski.blogspot.com

J. Grabowski zgodzi∏ si´ wykonaç tablic´
za darmo. Dzi´ki temu mogliÊmy jà ujrzeç
ju˝ 1 listopada, odwiedzajàc cmentarz
w Rembertowie, przy ul. Grzybowej.

DZI¢KUJEMY!
W imieniu nauczycieli,
pracowników i uczniów
Marzena Borkowska
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Radwar bierze wszystko!
Jubileuszowy XX Otwarty Turniej Pi∏ki
No˝nej w Zielonej pad∏ ∏upem Radwaru
FC Zakr´t, Marysin, Niepokonani, Margo, Michele, Putka Team, Derejn, Canon, Radwar i Zielona stan´∏y do rywalizacji w turnieju. Eliminacje
rozegrano 3 i 4 grudnia w czterech grupach.
Po dwa najlepsze zespo∏y z grupy awansowa∏y
do niedzielnej fazy pucharowej. Emocji nie brakowa∏o. Wiadomo, przegrany odpada. Do pó∏fina-

∏ów dosta∏y si´: Zielona, Canon, Marysin i Radwar. Zielona w walce o fina∏ pokona∏a
Canon 7:2, a Radwar wygra∏
z Marysinem 9:1. III miejsce
w turnieju wywalczy∏ zespó∏
z Marysina pokonujàc Canon.

Zwyci´ski puchar odbiera w imieniu Radwaru kapitan Karol Kopeç.
Fot. Anna Mamza z Lokalnej.

Fina∏ by∏ bardzo emocjonujàcym i stojàcym na wysokim poziomie widowiskiem.
Do koƒca wa˝y∏y si´
losy spotkania. Wygra∏a dru˝yna najlepsza, grajàca czystà
i technicznà pi∏k´, Radwar, pokonujàc Zielonà w stosunku 4:3.
Najlepszym bramkarzem turnieju s´-

dziowie, którzy tradycyjnie rozstrzygajà plebiscyty, wybrali Dominika Puska z Radwaru. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta∏ Micha∏
Aleksandrowicz, równie˝ z Radwaru. Turniej bardzo dobrze poprowadzili s´dziowie – bracia
Szynkowscy z Sulejówka.
Sponsorom turnieju: Urz´dowi Dzielnicy Weso∏a i K&M Delikatesy pragn´ z∏o˝yç serdeczne
podzi´kowania. Nagrody wr´czali: Pan Edward
K∏os, burmistrz dzielnicy i Pani El˝bieta Obiedziƒska, dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Zielonej.
Leszek Winiarski

W szachach srebro i z∏oto dla szkó∏ ze Starej Mi∏osny
W dniach 27 i 28 listopada br. odby∏a si´ coroczna impreza szachowa: Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ w Szachach. Turniej zosta∏
zorganizowany w Blue City przez Mazowiecki
Zwiàzek Szachowy dla uczniów Szkó∏ Podstawowych i Gimnazjalnych. Naszà dzielnic´ reprezentowa∏y w kategorii szkó∏ podstawowych dwie dru˝yny ze Szko∏y Podstawowej nr 173, jedna ze Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12, a w kategorii
gimnazjów jedna dru˝yna z Gimnazjum nr 119.
W sobot´ 27 listopada zawody rozgrywali szachiÊci ze szkó∏ gimnazjalnych Mazowsza. WÊród
nich I miejsce i z∏oty medal zdoby∏a dru˝yna
z Gimnazjum 119 z Weso∏ej! Dru˝yna zagra∏a
w sk∏adzie: Bartosz Nowicki, Kinga Pastuszko,
Maks Mahor, Katarzyna Michalak, Jan Prokop

(kolejnoÊç zawodników wed∏ug gry
na szachownicy). Ponadto indywidualnie sukcesy odnotowali: Kasia
Michalak, zajmujàc I miejsce
i zdobywajàc z∏oty medal na IV szachownicy oraz Maks Mahor podobnie, I miejsce i z∏oty medal na
III szachownicy, oboje z wynikiem
7 pkt. na 8 mo˝liwych do zdobycia.
W niedziel´ 28 listopada sukces w Dru˝ynowych Mistrzostwach Szkó∏ Podstawowych
odnosi I dru˝yna z SP 173, zajmujàc II miejsce, zdobywajàc
srebrny medal i tytu∏ Wicemistrzów Mazowsza. W sk∏adzie
zwyci´skiej dru˝yny zagrali: Kacper Piasecki, Karol K∏opocki. Mariusz Woênica,
Alicja Woênica. Druga dru˝yna z naszej
szko∏y w sk∏adzie: Szymon Osypiuk, Bernard K∏opocki, Hubert Szkudlarek, Weronika K∏opocka tak˝e nie zawiod∏a – uplasowa∏a si´ na bardzo dobrym 16 miejscu,
startujàc z numerem 27. W klasyfikacji indywidualnej na poszczególnych szachownicach III miejsce i bràzowy medal na
IV szachownicy zdoby∏a Alicja Woênica
uzyskujàc 7,5 pkt. na 8 mo˝liwych. Âwietne dziesiàte miejsce zaj´∏a tak˝e dru˝yna Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej z Weso∏ej ze swym liderem Bartkiem Rytlem,

który wróci∏ wprawdzie bez medalu, ale osiàgnà∏
Êwietny rezultat 7 pkt. na 8 mo˝liwych.
Szczegó∏owe wyniki mo˝na znaleêç na stronie
www.chessarbiter.com
W Weso∏ej w szachy gra coraz wi´cej dzieci
i, jak widaç, na bardzo wysokim poziomie.
Uczniowie naszych szkó∏ po raz kolejny triumfowali na tak presti˝owej imprezie. Gratulujemy.
Korzystajàc z okazji, wszystkich ch´tnych zapraszamy na zaj´cia i treningi szachowe z arcymistrzynià szachowà, panià Agnieszkà Brustman:
w SP 173 we wtorki o godz. 17.30 dla tej grupy
wiekowej i w Gim. 119 w Êrody o godz. 15.00. Do
zobaczenia przy szachowych planszach.
Teresa Osypiuk
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Mistrzostwa Dzielnicy w Badmintonie
W dniu 25.11.2010 m∏odzi badmintoniÊci z terenu Dzielnicy Warszawa-Weso∏a spotkali si´ na corocznych Mistrzostwach w tej dyscyplinie sportu.
Konwencja tej imprezy, choç skierowana jest na rywalizacj´ mi´dzyszkolnà, dopuszcza start m∏odzie˝y zamieszka∏ej w tej dzielnicy lub trenujàcej w klubach sportowych z tego rejonu dzia∏ania. Zatem
goÊciliÊmy na Mistrzostwach zarówno szko∏y podstawowe, gimnazja, jak te˝ 3 kluby sportowe,
w których prowadzone sà sekcje badmintona: UKS
„Dwójka”, UKS „Victor” oraz KS „Weso∏a”
Zawody odby∏y si´ na nowo otwartej hali sportowej przy Gimnazjum 119 w Starej Mi∏oÊnie.

Nowy obiekt doskonale poprawi∏ jakoÊç przeprowadzonej imprezy, a to g∏ownie za sprawà
znacznie wi´kszej powierzchni, jakà mia∏ do
dyspozycji organizator, doskona∏emu zapleczu
(szatnie), jak te˝ widocznoÊci (oÊwietlenie
wreszcie spe∏niajàce wymogi dla badmintona).
Organizator i gospodarz mistrzostw (UKS „Victor”) zadba∏ o uatrakcyjnienie imprezy, wypo˝yczajàc profesjonalne maty do badmintona. Dzi´ki
temu m∏odzie˝ mia∏a okazje graç na specjalnej
nawierzchni sportowej, jaka u˝ywana jest na naj-

wi´kszych imprezach badmintonowych
rangi Êwiatowej. Rozegrano 53 pojedynki
w 4 kategoriach wiekowych. W rocznikach najm∏odszych tylko gry pojedyncze,
zaÊ w rocznikach starszych równie˝ gry
podwójne. Organizatorem i s´dzià g∏ównym by∏ Jacek Szafraƒski, zaÊ s´dzià-koordynatorem by∏ Andrzej Janecki (UKS
„Dwójka”). Na zakoƒczenie zawodów rozdane zosta∏y dyplomy, zaÊ za pierwsze 3
miejsca w ka˝dej kategorii wiekowej przyznane zosta∏y tytu∏y Mistrzów Dzielnicy
poparte medalami, które wr´cza∏ organizator. A oto nazwiska zwyci´zców:
Klasy l–II
Szymon Goliszewski (SP 172) oraz Wiktoria
Lisowska przed Gabrielà Bednarek (obie SP 172).
Klasy III–IV
Tomasz Podgórski przed Jakubem Pajàkiem
(obaj SP 172) oraz Ma∏gorzata Wilczak (SP 173)
przed Karolinà Stankiewicz (SP 172).
Klasy V–VI
Adam Kuta przed Maciejem Zdunkiem (obaj
SP 172) oraz Milena Suchecka (SP 172)
przed Olgà Wyszkowskà (SP 173).
Gimnazja
Marcin Ciok przed Janem Karolakiem (obaj
Gimnazjum 118) oraz Aleksandra Graduszyƒska
(Gim 119) przed Martynà ˚mijewskà (Gim 118).
W grach podwójnych klasy III–VI:
Aleksandra Rudnicka/Alicja Wierciƒska (UKS
„Dwójka”) przed deblem Marta Rek∏ajtis/Olga
Wyszkowska (SP 173) oraz Tomasz Podgórski/
Jakub Pajàk zwyci´˝yli z parà Maciej Szadkowski/Sabina Kowalczyk (wszyscy SP 172).
W grach podwójnych – gimnazja:
Marcin Ciok (Gim 118)/Marcin Kietla (UKS
„Dwójka”) przed deblem Jakub Orz´cki/Mateusz

S∏odkowski (Gim 119) oraz Anna Ciok/Martyna
˚mijewska (Gim 118) przed deblem Aleksandra
Graduszyƒska/Klaudia Wali∏ko (Gim 119).
Mikst
Maciej Pa∏ka/Gabriela Zieliƒska (Gim 119) przed
parà Jan Karolak/Milena Suchecka (Gim 118).
W punktacji dru˝ynowej szkó∏ zwyci´˝y∏y
SP 172 (39 pkt.) przed SP 173 (21 pkt.) oraz
Gimnazjum 119 (30 pkt.) przed Gimnazjum 118
(29 pkt).
Organizator dzi´kuje serdecznie za przychylnoÊç dyrekcji Gimnazjum 119 w udost´pnieniu
obiektu na Mistrzostwa Dzielnicy, w tym nauczycielom wychowania fizycznego, oraz za doskona∏à wspó∏prac´ z managerami obiektu sportowego, którzy stworzyli pe∏en komfort pracy
w tych zawodach sportowych.
Kolejne zawody na tym obiekcie sportowym
to Mi´dzynarodowy Festiwal Badmintona, który
rozegrany b´dzie w dniach 4–5 grudnia. Zapraszam ju˝ teraz na t´ widowiskowà imprez´ stojàcà na bardzo wysokim poziomie sportowym.
Jacek Szafraƒski

Podsumowanie dzia∏alnoÊci Sekcji ¸uczniczej KS Weso∏a
¸ucznictwo w Weso∏ej zagoÊci∏o po raz pierwszy
w latach 70. w TKKF Weso∏a. Po wieloletniej przerwie 20 stycznia 2004 roku odby∏ si´ pierwszy trening sekcji ∏uczniczej Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Weso∏ej. W grudniu 2005 roku z inicjatywy Hanny i Zbigniewa Koz∏owskich zosta∏a powo∏ana sekcja ∏ucznicza w KS Weso∏a. Weso∏owscy ∏ucznicy
mogà poszczyciç si´ wielkimi osiàgni´ciami. W ciàgu pi´ciu lat dzia∏alnoÊci nasi ∏ucznicy zdobyli na
Mistrzostwach Polski ∏àcznie 22 medale, w tym 9
z∏otych, 8 srebrnych i 5 bràzowych.
Najlepszà naszà zawodniczkà niewàtpliwie
jest Barbara Koz∏owska, która zdoby∏a ∏àcznie
12 medali na Mistrzostwach Polski. Wielokrotnie
stawa∏a na stopniach podium na zawodach mi´dzynarodowych, Pucharze Polski, jak równie˝
zawodach okr´gowych. By∏a powo∏ywana do
sk∏adu Kadry Narodowej.
Dru˝yna w sk∏adzie Ma∏gorzata Chomik, Barbara Koz∏owska, Hanna Koz∏owska zdoby∏a
w 2007 r. tytu∏ Dru˝ynowych Mistrzyƒ Polski
i ustanowi∏a dwa rekordy Polski.
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Medalistami Mistrzostw Polski byli równie˝
Marcin Koz∏owski (2 z∏ote, 1 srebrny), ¸ukasz
S∏omka (1 srebrny i 1 bràzowy) oraz Hanna Koz∏owska (2 z∏ote i 2 bràzowe).
Nasi wychowankowie w kategorii m∏odzika
zajmujà wysokie miejsca na zawodach rangi wo-

jewódzkiej i ogólnopolskiej. Na szczególne wyró˝nienie zas∏ugujà dwie nasze zawodniczki
Klaudia ¸adziak i Anastazja Stachwiuk. W 2010 r.
na Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y zdoby∏y
wszystkie mo˝liwe do zdobycia medale z∏ote
i srebrne w ich kategorii wiekowej. Na Mi´dzywojewódzkich Mistrzostwach M∏odzików Klaudia
zdoby∏a 4 z∏ote medale, a Anastazja srebrne. Zosta∏y powo∏ane do Reprezentacji Mazowsza
i na MMM wraz z zawodniczkà z Teresina Jolantà Kierzkowskà zdoby∏y z∏oty medal, by∏y bezkonkurencyjne.
Z przykroÊcià musimy zawiadomiç, ˝e Sekcja
¸ucznicza KS Weso∏a „nie istnieje”, nie prowadzimy ju˝ zaj´ç od paêdziernika 2010 r.
ChcielibyÊmy podzi´kowaç rodzicom i zawodnikom za ich ogromne zaanga˝owanie. Bez
nich nie by∏oby tych sukcesów.
Naprawd´ jesteÊmy z Was dumni.
Instruktorzy ∏ucznictwa
Hanna i Zbigniew Koz∏owscy
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I otwarty turniej pi∏ki siatkowej w Zielonej
W andrzejkowy weekend 6 m´skich
zespo∏ów stan´∏o do siatkarskich zmagaƒ w ramach I Otwartego Turnieju
organizowanego przez Zespó∏ Szkó∏
nr 94 w Zielonej. Eliminacje odby∏y si´
w dwóch grupach. Po dwa najlepsze zespo∏y awansowa∏y do niedzielnej fazy
pucharowej.

Najlepszym zespo∏em okaza∏a si´ dru˝yna SUNCO, której zawodnicy to mieszkaƒcy
RadoÊci, Bemowa i Targówka,
wygrywajàc fina∏owe spotkanie z PEPE TEAM 3:1. W meczu o III miejsce Dzi´cio∏y
zrewan˝owa∏y si´ za pora˝k´
w eliminacjach Zielonej, wygrywajàc 3:2.
We Êrod´ 1 grudnia
w turniejowe szranki
stan´∏y 3 ˝eƒskie dru˝yny. Ladies, Tygrysice i Przemo Juniors
rozegra∏y turniej systemem
„ka˝dy z ka˝dym”. Miejsce
trzecie wywalczy∏y Przemo Juniors. W meczu o I miejsce
dopiero tie break przechyli∏
szal´ na korzyÊç Tygrysic.
Zawody przebiega∏y w mi∏ej, sportowej atmosferze.

Spotkania s´dziowa∏ Przemys∏aw
Rusnarczyk. W organizacj´ zawodów
w∏àczyli si´ trzej gimnazjaliÊci: Kuba
Dmowski, ¸ukasz Dymek i Micha∏
Pasiewicz. Sponsorami turnieju byli:
Urzàd Dzielnicy Weso∏a i K&M Delikatesy.
Leszek Winiarski

Sportowe Miko∏ajki – Weso∏a 2010
W dniu 1 grudnia 2010 r. do hali sportowej Gimnazjum nr 119 przyby∏ Miko∏aj, na spotkanie z dzieçmi w wieku
przedszkolnym. Uczestnikami dzielnicowej zabawy
by∏y dzieci ucz´szczajàce
do przedszkoli i oddzia∏ów
przedszkolnych przy szko∏ach podstawowych.
W zabawie zorganizowanej w nowej hali sportowo-widowiskowej nie zabrak∏o wspólnych taƒców

wspania∏ej zabawy ka˝dy z przyby∏ych
otrzyma∏ od Miko∏aja upominek i pamiàtkowy dyplom.

T´ wyjàtkowo udanà zabaw´
przygotowa∏ Wydzia∏ OÊwiaty,
Kultury i Sportu wraz z Wydzia∏em Spraw Spo∏ecznych i Zdrowia.
Pawe∏ Malinowski
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a

Zmiany w KS Weso∏a

i Êpiewów, atrakcji w kàciku plastycznym, zabaw sportowych i rekreacyjnych, s∏odyczy i napojów, dmuchanych
zamków, klaunów i postaci bajkowych,
balonów i choinek, i... burzy Ênie˝nej,
która zasypa∏a sal´. Na zakoƒczenie

W dniu 25.11.2010 roku w budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Starej Mi∏osnej odby∏o si´
Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia
Klubu Sportowego Weso∏a.
Zosta∏o ono zwo∏ane w trybie pilnym na wniosek Komisji Rewizyjnej celem omówienia z∏ej
sytuacji finansowej Klubu, w jakiej znalaz∏ si´ na
skutek dzia∏aƒ podejmowanych przez poprzedniego Prezesa Zarzàdu oraz w celu dokonania
zmian w sk∏adzie Zarzàdu.
Po d∏ugich i burzliwych obradach podj´to decyzj´ o podj´ciu szybkich dzia∏aƒ zmierzajàcych

do ratowania zas∏u˝onego dla Dzielnicy klubu
sportowego.
Wyrazem tego sta∏o si´ odwo∏anie poprzedniego Prezesa Zarzàdu Roberta Wàsowskiego
oraz dokooptowanie do sk∏adu Zarzàdu nowych
cz∏onków.
Obecnie, nowy Zarzàd wraz z nowopowo∏anym Prezesem Zarzàdu Leszkiem Jamkà stara
si´ znaleêç i wdro˝yç rozwiàzania pozwalajàce
myÊleç o utrzymaniu przy ˝yciu Klubu Sportowego Weso∏a.
Anna Ksi´˝opolska
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Rozgrywki Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
Dopiero co robiliÊmy weryfikacj´ zg∏oszeƒ
do nowego sezonu, a tu ju˝ jesteÊmy prawie
na pó∏metku rozgrywek. Dru˝yny siatkarskie
rozegra∏y do tej pory cztery kolejki ligowe.
Do zakoƒczenia rundy jesiennej (? – za oknami
prawdziwa zima) zosta∏a nam ostatnia, V kolejka spotkaƒ w dniu 11.12. br. Póêniej nastàpi
przerwa do 5 lutego 2011 r.
Ale po kolei. Niesamowity przebieg mia∏a III kolejka ligowa. Po k∏opotach (nie zale˝nych
od uczestników i organizatorów) z rozegraniem
meczów II Ligi w tej kolejce rozgrywek w dn. 6.11.
br. wyznaczono nowy termin spotkaƒ! II Liga rozegra∏a zaleg∏e mecze III kolejki w dn. 27.11.2010 r.
Mamy nadziej´, ˝e zamieszanie z powodu
braku pràdu (w wyniku prac modernizacyjnych
pierwszy raz w historii rozgrywek graliÊmy bez
oÊwietlenia sali i zaplecza) potraktujemy wszyscy jako przykrà przygod´, która w ˝aden sposób nie wp∏ynie na dalsze wyniki i wspania∏à atmosfer´ Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki.
JednoczeÊnie nale˝y pochwaliç i podziwiaç
uczestników sobotniej „przygody” (graczy, kibi-

ców, organizatorów i s´dziów) za ich ogromnà
determinacj´ poczynaƒ, majàcych na celu przezwyci´˝enie zapadajàcych coraz wi´kszych
ciemnoÊci i dokoƒczenie kolejki ligowej.
I Liga po 20.11.2010 (IV kolejka)
Miejsce
Dru˝yna
Rozegrane mecze
1
BRACIA
4
2
LENNOX
4
3
NO NAME
4
4
ROYAL SPIKE
4
5
DZI¢CIO¸Y
4
6
KLUB TKM
4

Poni˝ej przedstawiamy aktualnà klasyfikacj´
dru˝yn po IV kolejce ligowej:
Organizator
Pawe∏ Malinowski

Punkty
12
10
6
4
3
1

Sety
12:2
11:5
7:6
7:10
6:11
3:12

II Liga po 27.11.2010 (IV kolejka) – III kolejka zosta∏a rozegrana 27.11.2010
Miejsce
Dru˝yna
Rozegrane mecze
Punkty
Sety
1
UKS SUNCO
4
12
12:0
2
GRIM TEAM
4
11
12:2
3
DKB
4
7
8: 6
4
JASZCZEMBIE
4
3
3: 9
5
AZALIOWA TIM
4
3
3: 9
6
HIERONIMKI
4
0
0:12

Ró˝nica setów
10
6
1
-3
-5
-9
Ró˝nica setów
12
10
2
-6
-5
-12

Turniej Grand Prix w SP 173
13 listopada w SP 173 odby∏ si´ kolejny III Turniej Szachowy z edycji
Grand Prix SP 173. Zawody rozgrywane by∏y w formule szachów szybkich,
na dystansie 7 rund, tempem P – 15’
dla zawodnika. Do zmagaƒ przystàpi∏o
48 zawodników w wieku od 6 do 16 lat.
Rozgrywane partie jak zwykle by∏y
pe∏ne emocji i zaci´tej rywalizacji.
Ka˝da zwyci´ska lub choçby zremisowana partia wzbudza∏a w zawodnikach
emocje i ch´ç rozegrania kolejnej jeszcze lepiej. Turniej zosta∏ zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy
„Mi∏oÊnik”.
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Nad prawid∏owym przebiegiem
rozgrywek czuwa∏a s´dzia turnieju Agnieszka Brustman, która
wy∏oni∏a najlepszych w poszczególnych kategoriach.
W kategorii Szkó∏ Podstawowych:
I miejsce – Igor Kowalski – MKS
Polonia – Warszawa;
II miejsce – Pola Parol – MTSz
Miƒsk Mazowiecki;
III miejsce – Miko∏aj Dàbrowski –
UKS Hetman Micha∏owice
W kategorii Szkó∏ Gimnazjalnych:
I miejsce – Jakub Suliborski – MTSz
Miƒsk Mazowiecki

II miejsce – Daniel Worobiej – UKS
MDK Otwock
III miejsce – January Jedynak – UKS
MDK Otwock
Najwi´cej punktów do lat 8 uzyska∏
Jan Golecki – UKS Czternastka Ursus.
Najlepszym zawodnikiem do
lat 10 okaza∏ si´ Igor Kowalski – MKS Polonia Warszawa.
Gratulacje i nagrody zwyci´zcy oraz najm∏odsi zawodnicy otrzymali z ràk dyrektora
SP 173 Lidii Chmielewskiej.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiàgni´tych wyników. Serdecznie zapraszamy
do SP 173 na kolejne rozgrywki szachowe. Informacje o kolejnych turniejach b´dzie mo˝na znaleêç na stronie Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego. Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk
Edyta Kowalczyk
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VII Warszawski Festiwal Badmintona
W dniach 4–5.12.2010 goÊciliÊmy w hali sportowej przy Gimnazjum 119 w Starej Mi∏oÊnie badmintonistów na cyklicznym turnieju. Zawody tego
cyklu z roku na rok stajà si´ jednà z bardziej presti˝owych imprez sportowych w tej dyscyplinie sportu dla zawodników w grupie wiekowej 13–19 lat. Zawody odby∏y si´ z udzia∏em ponad 200 graczy z 4 krajów.
Z powodów pogodowych nie dotar∏y do
nas zapowiadane ekipy z Danii i Anglii, zaÊ
niezawodnie stawili si´ badmintoniÊci ze
S∏owacji, Ukrainy i Bia∏orusi. Rozegrano
blisko 300 pojedynków na 11 kortach,
w tym 3 profesjonalnych matach badmintonowych, które poza oczywistymi zaletami
sportowymi stanowià doskona∏e u∏atwienie
efektu wizualnego dla obserwatorów i kibiców. W turnieju uczestniczy∏o wielu medalistów ostatnich Mistrzostw Polski, przez co
sportowy poziom imprezy by∏ niezwykle wysoki.
Weso∏à reprezentowali badmintoniÊci klubów KS
„Weso∏a” oraz UKS „Dwójka”. Regulamin zawodów przewidywa∏ 3 kategorie wiekowe: m∏odzika, juniora m∏odszego i juniora.

Festiwal Badmintona uroczyÊcie otworzy∏
z ramienia Urz´du Dzielnicy p. Marian Mahor,
˝yczàc nie tylko udanych zmagaƒ sportowych,
ale zapraszajàc uczestników do ponownego od-

wiedzania naszego nowego obiektu sportowego
w kolejnych imprezach sportowych na terenie
Weso∏ej. Zawody przebiega∏y przy wzorowej organizacji i sprawnoÊci s´dziego g∏ównego, który doskonale poradzi∏ sobie z harmonogramem

gier pomimo wy∏àczenia na wiele godzin kilku
kortów z powodu oÊlepiajàcego s∏oƒca wpadajàcego przez niew∏aÊciwie ulokowane okna we
wschodniej Êcianie hali. Dwudniowe zawody
zgromadzi∏y na trybunach wielu obserwatorów i kibiców niezwykle pozytywnie zaskoczonych widowiskowoÊcià badmintona i tak wysokim poziomem gry m∏odych
badmintonistów prezentujàcych wszelkie
walory tego sportu. Dobry efekt imprezy
dope∏niony kolorowo udekorowanà halà
sprawi∏, ˝e Festiwal Badmintona z pewnoÊcià pos∏u˝y∏ popularyzacji badmintona jako olimpijskiej dyscypliny sportu
w dzielnicy Weso∏a. Ale nie mniej wa˝nym
efektem Festiwalu by∏o zwrócenie uwagi
na sam wizerunek nowego obiektu,
Êwiadczàcego o rozmiarze dokonaƒ inwestycyjnych samej dzielnicy Warszawa-Weso∏a, co niewàtpliwie jest najlepszym aspektem promocji naszej dzielnicy.
Jacek Szafraƒski
KS „Weso∏a” – organizator

Barbórka w Warszawie
6 grudnia hucznie obchodziliÊmy imieniny
Szko∏y Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie. JesteÊmy dumni, ˝e mamy takiego patrona – górników.
Nasi przyjaciele ze Âlàska i tym razem nie zawiedli. Mimo odleg∏oÊci, która nas dzieli i trudnych
warunków pogodowych, przybyli do naszej szko∏y, aby wspólnie z nami Êwi´towaç. Zaszczycili nas
swojà obecnoÊcià: Dyrektor Kopalni Szczyg∏owice
pan Krystian Rydarowicz, Orkiestra D´ta KWK
Szczyg∏owice oraz Kabaret „Âwir”.
W tym uroczystym dniu goÊciliÊmy w szkole
wiceprezydenta Warszawy pana Jacka Wojciechowicza oraz wiceprezydenta pana W∏odzimierza Paszyƒskiego, pana Janusza Swadowskiego – Rad-

naszych by∏ych nauczycieli oraz wielu
innych znamienitych goÊci.
Podczas uroczystych obchodów Âwi´ta Szko∏y wszyscy obecni wys∏uchali koncertu Orkiestry D´tej Kopalni W´gla Kamiennego Szczyg∏owice oraz otrzymali
w prezencie p∏yt´ z jej utworami.
Âlàska gaw´dziarka pani Teresa Szulc
rozbawi∏a uczniów opowieÊciami o szkole oraz przybli˝y∏a im zwyczaje górnicze,
opowiadajàc mi´dzy innymi legend´ o Skarbniku.
Prawdziwy „Âwi´ty Miko∏aj” ze Âlàska mia∏ dla
dzieci w koszyku cukierków bez liku.
Szkole i naszym przyjacio∏om ze Âlàska w dniu
ich Êwi´ta uczniowie wr´czyli prezenty – swoje talenty. By∏y: taniec, Êpiew, gra na instrumentach,
prezentacja w∏asnej twórczoÊci oraz pokaz tresury
uroczego psa Ghandiego.
Podczas obchodów Âwi´ta Szko∏y panowa∏a
serdeczna rodzinna, atmosfera. By∏o nie tylko mi∏o i weso∏o, ale bajecznie i kolorowo. Imieniny
uÊwietni∏y przyÊpiewki maluszków w wiankach
i czapkach górniczych.
Szanowni Paƒstwo,

c´ Ministra w Departamencie Bezpieczeƒstwa
Energetycznego, Burmistrza Dzielnicy Weso∏a pana Edwarda K∏osa, wiceburmistrza pana Mariana
Mahora, Przewodniczàcego Rady Dzielnicy Weso∏a pana Marcina J´drzejewskiego, Naczelnika Wydzia∏u OÊwiaty panià Jolant´ Skweres, radnych
dzielnicy Weso∏a, dyrektorów szkó∏ i placówek
oÊwiatowych, przedstawicieli Zwiàzku Sybiraków,

Dzi´kuj´ za udzia∏ w wyborach samorzàdowych
21 listopada 2010 r.,
szczególnie zaÊ dzi´kuj´
za oddanie g∏osu na
mnie. W tych wyborach
otrzyma∏am 11 736 g∏osów – jest to o 1600
g∏osów wi´cej ni˝ w wyborach które odby∏y
si´ cztery lata temu. Wyjàtkowo mi∏ym za-

GoÊcie otrzymali od nas kubeczki z przyjació∏mi
– „Górnikiem i Weso∏kiem”, aby o Szkole Podstawowej nr 173 w Warszawie myÊleli, gdy przy herbatce, czy kawce b´dà siedzieli.
Nasi przyjaciele ze Âlàska, jako pamiàtk´ obchodów wspólnego Êwi´ta, z∏o˝yli na r´ce pani
Dyrektor Katarzyny G∏usek – Wojciechowicz figurk´ Âwi´tej Barbary. Przez ca∏y rok, do nast´pnych imienin szko∏y b´dzie ona nad nami
czuwa∏a i przypomina∏a o naszym patronie „Górnikach Polskich”.
Agnieszka Ska∏ba
Maria Soporek
skoczeniem by∏ dla mnie fakt, i˝ ponad 2500
g∏osów (czyli 55% g∏osów oddanych na PO)
oddali na mojà osob´ mieszkaƒcy Weso∏ej
– jeszcze raz serdecznie dzi´kuj´.
Zapraszam wszystkich mieszkaƒców do wspó∏pracy. Moje dy˝ury b´dà w ka˝dy pierwszy poniedzia∏ek miesiàca w biurze Rady Dzielnicy
Weso∏a w godz. 17.00–18.00.
Z wyrazami szacunku
Ligia Krajewska
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
18 grudnia (sobota) godz. 13.00 – HEJ KOL¢DA, KOL¢DA! Mazowiecki konkurs na instrumentalne wykonanie kol´dy. Konkurs skierowany jest do muzyków amatorów bez ograniczeƒ
wiekowych (z wyjàtkiem uczniów szkó∏ muzycznych). Przes∏uchania odb´dà si´ w dwóch kategoriach: soliÊci oraz duety/zespo∏y. Uczestnicy
konkursu wykonajà jednà lub dwie kol´dy na dowolnych instrumentach akustycznych.
***
19 grudnia (niedziela) godz. 16.00
– TEOÂ I BO˚E NARODZENIE. Przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu Teatru Dobrego Serca.
Wróbelek Teofil zg∏´bia wielkà tajemnic´ Tuptaków – Tuptaków, czyli ludzi.

Dowiaduje si´, ˝e Êwi´tujà oni Bo˝e Narodzenie. Dociekliwy TeoÊ nie spocznie, dopóki nie
pozna do koƒca niezwyk∏ej historii, którà posk∏adaç musi z kawa∏eczków zas∏yszanych od innych zwierzàt. Dzi´ki niemu ma∏e Tuptaczki zobaczà szopk´ i to, ˝e jest w niej ktoÊ najbardziej

szczególny. Poczujà te˝ wspania∏y nastrój i g∏´bi´ tych cudownych Âwiàt.
***
19 grudnia (niedziela) godz. 18.00 – WIELKA S¸AWA TO ˚ART. Koncert operetkowo-musicalowy w wykonaniu Beaty ˚elazek – sopran,
Jerzego Ostapiuka – bas, Feliksa Ga∏eckiego
– baryton i Paw∏a Rozbickiego – akompaniament. Prowadzenie – Teresa Siewierska.
Impreza realizowana ze Êrodków finansowych
Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy.
***
20 grudnia (poniedzia∏ek) godz. 18.30 –
WSPOMNIENIA Z NIEPAMI¢CI. Spotkanie z MAGDALENÑ ZAWADZKÑ poÊwi´cone postaci Gustawa Holoubka oraz ksià˝ce Jego autorstwa.
Impreza realizowana
ze Êrodków finansowych
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
W tej niezwyk∏ej ksià˝ce Gustaw Holoubek
wskrzesza czasy swego dzieciƒstwa i m∏odoÊci
w rodzinnym Krakowie. Opowiada o rodzinie, przyjacio∏ach, kolegach i nauczycielach. Prowadzi nas
ulicami, którymi chodzi∏ codziennie, daje nam odczuç klimat, koloryt i magi´ tego miasta, odtwarza
atmosfer´ lat przedwojennych, czasu okupacji
i pierwszych lat po wojnie. Szcz´Êliwy los ocali∏
Kraków i zachowa∏ go w takim stanie, jak w cza-

sach narratora, dzi´ki temu te wspomnienia majà
i b´dà mia∏y zawsze realne t∏o, sà swoistym przewodnikiem po mieÊcie wielkiego aktora, który opisuje je s∏owami zakochanego, zauroczonego jego
pi´knem. Drugie wydanie „Wspomnieƒ z niepami´ci” zosta∏o wzbogacone o wspania∏à kolekcj´ zdj´ç
z archiwów rodzinnych i teatralnych. To ksià˝ka dla
mi∏oÊników teatru i pi´knego s∏owa, dla tych, którzy
podziwiali i kochali Gustawa, dla tych, w których
pami´ci ˝yje on wcià˝, choç odszed∏ ju˝ rok temu.
***
31 grudnia (piàtek) godz.
21.00 – ZABAWA SYLWESTROWA przy dêwi´kach
orkiestry EDI BAND.
Zaproszenia w cenie 150 z∏
od osoby (w tym catering).
IloÊç miejsc ograniczona.

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY
05-075 Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net

OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” zaprasza:
Grudzieƒ w ODT „Pogodna”
Grudzieƒ niewàtpliwie wszystkim kojarzy si´
z przedÊwiàtecznà goràczkà – biegamy po sklepach, centrach handlowych, martwimy si´, ˝e nie
zdà˝ymy ze wszystkim na czas, ˝e nie „trafimy”
z prezentami dla najbli˝szych. Aby ten czas by∏
bardziej przyjemny i atrakcyjny, zapraszamy Paƒstwa do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”.
ODT Pogodna proponuje w grudniu przyjemne
sp´dzenie zimowego wieczoru podczas wernisa˝u ArtPARTY – Wystawy Dzie∏a Ràk. 16 grudnia
(czwartek) swoje prace przedstawià: pani Dorota ¸asisz – ceramika i decoupage, pani Katarzyna Sajkowska – filc i batik, pani El˝bieta Lipiec –
malarstwo oraz pan Tom Law – malarstwo olejne. Wernisa˝ rozpocznie si´ o godz. 19.00. Wystaw´ b´dzie mo˝na podziwiaç do 21.12.2010 r.
Wystawa b´dzie wspania∏à okazjà do nabycia
oryginalnych prezentów dla swoich bliskich.
Dla odpoczynku od przedÊwiàtecznego zabiegania zapraszamy na spotkanie z panem Markiem ¸asiszem. 17 grudnia (piàtek) o godz.
19.30 pan Marek ¸asisz opowie o tajemniczych
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cywilizacjach staro˝ytnego Meksyku – Olmekach i Teotihuacan. Swoje opowieÊci urozmaici
pokazem slajdów z podró˝y do Meksyku.
Styczeƒ w ODT „Pogodna”
Filia OÊrodka Kultury przygotowa∏a wiele
atrakcji na ponure, zimowe wieczory. Ka˝dy
znajdzie u nas coÊ dla siebie.
Dla najm∏odszych proponujemy koncert Filharmonii Narodowej i spotkanie z muzykà 21 stycznia
o godz. 10.30. Tym razem filharmonicy wystawià
zabawnà i barwnà inscenizacj´ operetkowà pt.:
„Cud mniemany, czyli krakowiacy i górale”.
Jak co miesiàc, w ostatnià niedziel´ (30.01)
o godz. 16.00 zapraszamy najm∏odszych widzów
na spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Dobrego Serca pt: „Bajka kosmiczna” – Komandor Start
marzy o spotkaniu z ufoludkami – w∏aÊnie planuje ucieczk´ z zaÊmieconej Ziemi na planet´ Vita.
Zarówno dzieci, jak i doros∏ych zapraszamy
na wieczór kabaretowy. Styczniowy PROJEKTOR
KABARETOWY zapowiada si´ wyjàtkowo. Ju˝ 15
stycznia, o godz. 19:00 na scenie ODT Pogod-

na wystàpià uczestnicy warsztatów kabaretowych: Kabaret ALE oraz dobrze znany widzom Kabaretowego Projektora Kabaret ÂCIEMA. Ponadto
w specjalnym improwizowanym programie wystàpi KOALICJA KABARETÓW WARSZAWSKICH,
w sk∏ad której wchodzà mi. n. przedstawiciele kabaretów: FRASZKA, KOMPANIA GRABI, PARALAKSA, STADO UMTATA oraz ZYGZAK. GoÊcinnie
wystàpi równie˝ jeden z najbardziej oryginalnych
kabaretów m∏odego pokolenia KABARETUS
FRASZKA. Przez niektórych uznawany za teatr,
przez niektórych wcale nie uznawany. Kabaretus
powsta∏ w 2002 roku w Warszawie i ma na koncie cztery programy oraz mrowie wyst´pów w kraju i zagranicà. Ich najnowszy program „GRAU”
zdoby∏ I nagrod´ oraz nagrod´ publicznoÊci na tegorocznych Trybuna∏ach Kabaretowych w Piotrkowie Trybunalskim.
Katarzyna Zgórzak
OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH „POGODNA”
05-077 Warszawa, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 22 427 37 74
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„Sygnowano L. Maciàg”
– wystawa koƒczàca obchody roku jubileuszowego Ludwika Maciàga
Rozpocz´ty w lutym tego roku spotkaniem
w Gimnazjum nr 120 cykl imprez poÊwi´conych
pami´ci wybitnego polskiego malarza Ludwika
Maciàga zakoƒczy∏ si´ w tym samym miejscu
w ostatnià sobot´ listopada wernisa˝em wystawy jego obrazów.
Rok Maciàga zainspirowa∏a 90 rocznica
urodzin mistrza. Pomys∏odawcà projektu
by∏a Hanna Zieleniewska – bibliotekarz. Obchody przygotowa∏a
Biblioteka Publiczna
w Weso∏ej, z aktywnym udzia∏em Wieƒczys∏awa Pyrzanowskiego – ostatniego
dyplomanta Profesora. Projekt zosta∏ obj´ty honorowym patronatem Rektora warszawskiej
ASP, Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego
i Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.
Jakie imprezy przygotowano z okazji obchodów?
W trakcie lutowej inauguracji w auli Gimnazjum im. Noblistów Polskich wys∏uchaliÊmy wyk∏adu prof. Stanis∏awa Baja, prorektora z ASP
i ucznia Ludwika Maciàga, który przedstawi∏
miejsce i rol´ mistrza w historii malarstwa polskiego. Wyk∏ad zosta∏ poprzedzony wystàpieniem Ma∏gorzaty Âlesik-Nasiadko, dyrektor
biblioteki w Wyszkowie, która przybli˝y∏a s∏uchaczom ˝ycie Ludwika Maciàga. PublicznoÊç mog∏a te˝ wys∏uchaç fragmentu ostatniego wywiadu
przeprowadzonego z malarzem przez Katolickie
Radio Podlasie. Profesor mówi∏ m.in. o swoim
credo, w którym du˝à rol´ gra∏a „niepodleg∏oÊç
duchowa i ÊwiadomoÊciowa cz∏owieka”.
W kwietniu spotkaliÊmy si´, by obejrzeç film „Interpretacje” z 1964 r., który dokumentowa∏ malowanie obrazu „Wschód s∏oƒca nad jeziorem” przez
trzech artystów: Tadeusza Brzozowskiego, Jerzego
Nowosielskiego i Ludwika Maciàga. Film by∏ pretekstem do refleksji Wieƒka Pyrzanowskiego na temat uj´cia tematu w malarstwie Profesora. Na prelekcje na podstawie filmu zaproszono te˝ uczniów
naszych szkó∏, ∏àcznie odby∏o si´ 27 takich spotkaƒ
m∏odzie˝y z malarstwem Profesora.
8 maja przy ognisku zebrali si´ przyjaciele
i rodzina mistrza, którzy wspominali tego niezwyk∏ego Polaka i naszego sàsiada. Kilkudziesi´ciu uczestnikom ze wszystkich pokoleƒ wieczór up∏ynà∏ na Êpiewaniu pieÊni patriotycznych
przy akompaniamencie barda Krzysztofa Krawczyƒskiego.
Nast´pnym wydarzeniem Roku Maciàga by∏y
warsztaty malarskie w formie pleneru, zorganizowane w dniach 6–14 lipca dla wszystkich ch´tnych mieszkaƒców Warszawy. Wzi´∏o w nim
udzia∏ 18 malarzy i amatorów, którzy pod artystycznà opiekà komisarza Wieƒczys∏awa Pyrzanowskiego wykonali ok. 60 prac. Oprócz typowych zaj´ç plenerowych z rysunku i malarstwa,

artyÊci i amatorzy dyskutowali o sztuce i warsztacie twórczym, a na koniec mieli okazj´ zaprezentowaç swoje prace na wystawie poplenerowej.
W rocznic´ urodzin Profesora, 13 lipca, spotkaliÊmy si´ w koÊciele pw. OpatrznoÊci Bo˝ej

w Weso∏ej na Mszy Êw. w intencji
Ewy i Ludwika Maciàgów, po której
z∏o˝yliÊmy kwiaty i zapaliliÊmy znicze na ich grobie.
W tzw. mi´dzyczasie zosta∏y og∏oszone 2 konkursy: „Weso∏owskie
pejza˝e” oraz „Koƒ w fotografii, malarstwie, rysunku i grafice”. Na konkursy zg∏oszono ∏àcznie ponad 100
prac, laureaci zostali nagrodzeni albumami o tematyce malarskiej oraz akcesoriami malarskimi. Prace
plastyczne i fotograficzne mo˝na by∏o oglàdaç
w Bibliotece G∏ównej.
Ostatnim akcentem by∏a wystawa prawie 60
obrazów mistrza pochodzàcych ze zbiorów prywatnych i muzealnych zorganizowana w auli Gimnazjum nr 120. GoÊcie wys∏uchali krótkiego koncertu muzyki Fryderyka Chopina. Wieniek Pyrzanowski zach´ci∏ do oglàdania obrazów Maciàga,
ciekawie opowiadajàc o kilku wyeksponowanych
dzie∏ach. Na g∏ównym miejscu – na podium wisia∏
ogromny (4 x 2 m) obraz ze zbiorów pana An-

Zdrowa Woda
W piàtek 3 grudnia br. w auli Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 odby∏ si´ wieczór bluesowy, w ramach któ-

drzeja Buchalskiego „Czwórka ba∏agulska”. Mo˝na by∏o tak˝e kupiç przepi´knie wydany przez wydawnictwo Publicus album poÊwi´cony twórczoÊci mistrza prezentujàcy ponad 400 jego prac.
Wystawa by∏a okazjà do przeprowadzenia lekcji
muzealnych poÊwi´conych malarstwu Profesora,
przeprowadzi∏ je jego uczeƒ, Wieƒczys∏aw Pyrzanowski, który z du˝ym zaanga˝owaniem przybli˝a∏
naszej m∏odzie˝y postaç i twórczoÊç swojego guru.
Rok Maciàga nie móg∏by si´ odbyç, gdyby nie
wsparcie finansowe Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego, Burmistrza Dzielnicy Weso∏a oraz
sponsorów. Organizacj´ wystawy sponsorowali:
Bank Spó∏dzielczy w Halinowie, Iwona Kerschke,
Andrzej Michniewicz, El˝bieta Nowosielska, Zbigniew Putka, Stefan S∏owikowski, Jan i Krystyna Szyszko, Leszek Winiarski, Jerzy Zdrza∏ka.

Szczególnie serdeczne podzi´kowania nale˝à
si´ w∏aÊcicielom obrazów – kolekcjonerom prywatnym z ca∏ej Polski oraz muzeom: Muzeum
Po∏udniowego Podlasia w Bia∏ej Podlaskiej, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostro∏´ce, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Muzeum
Sportu i Turystyki w Warszawie. Dzi´kujemy
bardzo Beacie Ma∏eckiej – dyrektor Gimnazjum
Nr 120, dzi´ki której uprzejmoÊci by∏o mo˝liwe
zrealizowanie kilku imprez w ramach obchodów,
a szczególnie wystawy malarstwa Profesora.
El˝bieta Dani∏owicz
Magdalena J´drzejewska

rego wystàpi∏ zespó∏ ZDROWA WODA. Zespó∏ ten pochodzi z Ciechocinka
i jest jednym z czo∏owych polskich zespo∏ów bluesowych. Ju˝ w pierwszym roku
dzia∏alnoÊci zostali laureatami Rawa
Blues Festiwal (rok 1988). Mimo ˝e by∏o
to ju˝ 22 lata temu, ciàgle
brzmià Êwie˝o, czym ujmujà
nowych i starych fanów,
a mieszkaƒcom Weso∏ej udowodnili to w piàtek wykonujàc
porywajàcy koncert. Organizatorami wieczoru bluesowego byli Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
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Kàcik bibliofila
Nikt nie widzia∏,
nikt nie s∏ysza∏…
Ma∏gorzata Warda
Gdynia. Siedmioletnia Sara znika bez
Êladu. Przez 20 lat
Lena nie traci nadziei, ˝e jej m∏odsza
siostra w koƒcu si´ odnajdzie. Czy któraÊ z bohaterek tej wielowàtkowej powieÊci oka˝e si´ zaginionà Sarà?
Dobrze napisana, wspó∏czesna polska proza. Polecam!

2. Mandanipour S. – Iraƒska historia
mi∏osna. Ocenzurowano
3. Child L. – Poziom Êmierci
4. Kaliciƒska M. – Zwyczajny facet
5. Whyte J. – Chaos w zakonie
6. Nesbo J. – Czerwone gard∏o
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stanecka Z. – Basia i telewizor
2. Malone M. – 68 pokojów
3. Arrou-Vignod, J. – JaÊki
4. Simon F. – Harujàc z Herkulesem:
mitologia dla fanów Koszmarnego
Karolka

Literatura dla doros∏ych:
1. Warda M. – Nikt nie widzia∏, nikt
nie s∏ysza∏...

Literatura popularnonaukowa:
1. Górny G. – Anio∏ Pó∏nocy
2. Brzozowicz G. – Cejrowski: Biografia

Qlturka

nak Alec Empire idzie o krok dalej, tworzàc kompozycje na pograniczu digital hardcore i ambientu. To w∏aÊnie udowadnia dwup∏ytowy album
„Intelligence and Sacrifice”.
Druga cz´Êç albumu to w∏aÊnie to balansowanie Aleca pomi´dzy ha∏aÊliwym hardcorem a rozlaz∏ym ambientem. Jest to cz´Êç praktycznie ca∏kiem pozbawiona wokalu, aczkolwiek nie przeszkadza jej to w byciu bardzo klimatycznà. Za to
pierwsza z cz´Êci „Intelligence and Sacrifice” to
klasyczny Alec Empire, spe∏niajàcy wszystkie
wymagania gatunku digital hardcore. Jest wi´c

Poetyka ha∏asu
Alec Empire
„Intelligence and Sacrifice”
Historia moja i zespo∏u
Alec Empire doskonale oddaje has∏o „nie oceniaj
po pierwszym przes∏uchaniu”. Pierwszy raz mia∏am
okazj´ us∏yszeç ów projekt
jako support Nine Inch Nails na koncercie
w Poznaniu. Niemiecki duet wzbudzi∏ we mnie
mieszane uczucia, uwa˝a∏am ich raczej za pozbawiony sensu ha∏as, aczkolwiek dajàcy spory zastrzyk energii. Jednak, tak jak wspomnia∏am na poczàtku, wra˝enie uleg∏o znacznej
zmianie gdy postanowi∏am pos∏uchaç Aleca
w domu. Kiedy bowiem przebiç si´ przez zdecydowany ha∏as generowany przez maszyny
obs∏ugiwane przez pracujàcà z Aleciem Nic Endo, mo˝na us∏yszeç ca∏à gam´ dêwi´ków oraz
przekaz zawarty w tekstach Aleca. Ma∏o tego,
z niecierpliwoÊcià oczekiwa∏am koncertu zespo∏u, który mia∏am zobaczyç na festiwalu Castle Party w sierpniu tego roku. I zdecydowanie
si´ nie zawiod∏am.
Alec Empire wywodzi si´ z nurtu digital hardcore, który z kolei wywodzi si´ z punk rocka,
na której to scenie Alec zaczyna∏. Razem z zespo∏em Atari Teenage Riot stali si´ protoplastami
zupe∏nie nowego gatunku, jakim by∏ w∏aÊnie digital hardcore, czyli po∏àczenie ostrego punkowego brzmienia oraz elektroniki. Z poczàtku mo˝e to brzmieç, jak mówi∏am, niczym chaotyczna mieszanka dêwi´ków syntezatorów, krzyków
i ewentualnie gitar. Atari Teenage Riot to zdecydowanie taka droga – bunt poprzez ha∏as. Jed-
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mnóstwo syntezatorów, sam Alec nie Êpiewa
w∏aÊciwie nigdy – jego g∏os to albo wrzaski, albo
wypowiadane s∏owa, wszystko potraktowane
szorstkim przesterem (co sprawia, ˝e cz´sto
trudno cokolwiek zrozumieç, ale ma to swój
urok, a na pewno wpisuje si´ w stylistyk´ hardcore). Krà˝ek jest napakowany energià, nienawiÊcià i buntem – zdecydowanie polecam s∏uchanie po k∏ótniach czy te˝ innych nieprzyjemnych
konwersacjach, warto te˝ do tego dodaç rzucanie mi´kkimi przedmiotami – pomaga. Niektóre

3. Black D. – Lot do nieba:
Prawdziwa historia pilota
4. Bellami O. – Martha Argerich:
Dziecko i czary
Iza Zych
Witam serdecznie,
Chcia∏abym bardzo podzi´kowaç na
∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
mojemu sàsiadowi panu Jobda, dzi´ki
któremu nie dosz∏o do kradzie˝y samochodu na naszej ulicy w Starej Mi∏oÊnie. Jestem Panu bardzo wdzi´czna za szybkà ocen´ sytuacji i zawiadomienie policji o przest´pstwie. Jest
Pan osobà, która nie pozostaje oboj´tna wobec aktów ∏amania prawa. Jest to
postawa godna naÊladowania.
Dzi´kuj´ Panu bardzo.
Sàsiadka

kawa∏ki klimatem nawiàzujà do cyberpunku,
a w singlu „Addicted To You” zosta∏y nawet wykorzystane sample z filmu „Matrix”. Wszystko
jest wi´c elektroniczne, cybernetyczne, ha∏aÊliwe
i osnute mrokiem. JeÊli chodzi o poszczególne
utwory, to zdecydowanie wyró˝niajà si´ single
czyli „The Ride” oraz „Addicted To You”, ale reszta te˝ jest warta pos∏uchania (np. otwierajàce t´
cz´Êç „Path Of Destruction” czy te˝ „Everything
Starts With a Fuck” oraz harshowe i zabarwione
ideologicznie „New World Order”).
Teksty Aleca przede wszystkim sà odzwierciedleniem jego w∏asnych poglàdów, których nigdy
nie skrywa∏, czyli nieod∏àcznego partnera punka
– anarchizmu. Pojawia si´ wi´c tu nienawiÊç
(nie tylko do w∏adzy) oraz zniszczenie i te dwa
tematy zdecydowanie dominujà. Tematyka, mo˝e nieszczególnie ambitna, doskonale komponuje si´ ze stylem muzycznym, wi´c wszystko jest
do zniesienia.
Alec Empire to na pewno nie muzyka dla
wszystkich (chocia˝ nie nale˝y kierowaç si´ stereotypami, jednego z albumów Aleca z przyjemnoÊcià s∏ucha∏a moja babcia). Nie wszyscy zechcà lub b´dà w stanie przebiç si´ przez Êcian´
pozornie chaotycznych i niewàtpliwie g∏oÊnych,
a nieraz nawet nieprzyjemnych dêwi´ków. Jednak ci, którzy uwa˝ajà, ˝e muzyka powinna nieco boleç, uwieraç, a na pewno dawaç okazj´ do
wy∏adowania emocji oraz chcà w niej s∏yszeç
Êmierç i zniszczenie, b´dà z Aleca w pe∏ni zadowoleni. JeÊli ktoÊ jednak nie jest przyzwyczajony
do tego typu dêwi´ków, mo˝e niech zacznie od
bardziej ∏agodnych albumów niemieckiego artysty – np. „The Golden Foretaste of Heaven”,
gdzie pan Empire (a naprawd´ Alexander Wilke)
próbuje nawet Êpiewaç, co dla niektórych jest
pora˝kà, a dla innych objawieniem.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje
drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym
portretu nowo narodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma Foto-OSKAR, 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 dla dzieci 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 30 grudnia 2010 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Trzej muszkieterowie z Weso∏ej
10 listopada nasza dzielnica powita∏a na Êwiecie Êliczne TROJACZKI.
PiotruÊ, KubuÊ i Dominik urodzili si´ w 35. tygodniu cià˝y przez cesarskie ci´cie w szpitalu na pl. Starynkiewicza. Ich mama Joasia dzielnie
znios∏a kilkutygodniowy pobyt w szpitalu w oczekiwaniu na dogodny moment narodzin. Przyszli na Êwiat w odst´pie kilku minut i razem wa˝yli
prawie 6500 kilograma!
Szcz´Êliwi rodzice, Joasia i Robert, od kilku lat mieszkajà w Weso∏ej,
wczeÊniej byli mieszkaƒcami Ochoty. Majà trzypokojowe mieszkanie
w jednym z bloków w Starej Mi∏oÊnie. Nasze osiedle wybrali ze wzgl´du
na wspania∏e walory krajobrazowe oraz mi∏ych sàsiadów.
Starszy brat trojaczków, Bartek, jest uczniem zerówki i bardzo si´
ucieszy∏ z narodzin rodzeƒstwa. Rodziców czterech ch∏opców czeka
wielkie wyzwanie! Wychowaç jednego syna nie jest ∏atwo, a Trzech
Ch∏opaków naraz... to wielki egzamin ˝ycia! Na razie pomagajà im
dziadkowie i znajomi.

tel. 22 763 20 90
ul. Trakt Brzeski 62
05-077 Warszawa-Weso∏a
●
●
●
●
●
●

●
●

Terapie Spa na twarz i cia∏o
Pevonia Botanica
Aromatyczne rytua∏y
Masa˝e z ró˝nych stron Êwiata
Kuracje modelujàco-odchudzajàce
Dietetyka
Power Slim Active – jedna
z najbardziej skutecznych
metod odchudzania
Endermologia
Manicure Pedicure Spa

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bezpieczna opalenizna
Fryzjerstwo Spa
Makija˝ profesjonalny
Przed∏u˝anie w∏osów metodà
Racoon
Trwa∏e usuwanie ow∏osienia
Zamykanie naczynek
Fotoodm∏adzanie
Mezoterapia bezig∏owa
Pakiety odchudzajàce
Bony upominkowe, Vouchery
dla firm

Prze˝yj z nami swojà
Metamorfoz´.

Zostaƒ Królowà Balu!

www.metamorfoza-spa.pl

Joasia i Robert Kowalscy z synem Bartkiem oraz (od lewej)
Dominikiem, Kubà i Piotrusiem. Fot. M. J´drzejewska

My, sàsiedzi z Weso∏ej, te˝ mo˝emy pomóc – jeÊli chcecie Paƒstwo
wspomóc rodzin´ Kowalskich, prosimy o kontakt z koordynatorem Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna – Ma∏gosià Mazurkiewicz (tel.
608 062 162).
Najbardziej potrzebne sà pieluchy (np. Pampersy), mleko dla maluszków (teraz to mleko marki Bebilon Nenatal Premium) oraz proszek do
prania (Lovela, Jelp, DzidziuÊ) i chusteczki nasàczane. Produkty te mo˝na przynosiç do naszej siedziby w OSP Stara Mi∏osna w ka˝dy wtorek
w godzinach 19.00–21.00.
Ewentualne wp∏aty pieni´˝ne, które rodzice chcà przeznaczyç na
szczepionki dla ca∏ej trójki (a to niema∏e koszty przy trzech maluchach)
prosimy kierowaç na konto Stowarzyszenia Sàsiedzkiego nr 67 1240
2148 1111 0000 3032 1568 z dopiskiem „Trojaczki”.
Namawiamy te˝ naszych wspania∏ych lokalnych przedsi´biorców na
wsparcie Wielkiej Rodziny Kowalskich. Czekamy na pomoc rzeczowà,
zni˝ki przy zakupach.
Liczymy na Wasz odzew drodzy Sàsiedzi i Czytelnicy. Razem mo˝emy
wi´cej ☺
Joanna Gorzeliƒska
Magdalena J´drzejewska
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Nasza hala – sportowe cacko
Ros∏a na naszych oczach
i pi´knia∏a. Kiedy jakiÊ czas
temu powiedzia∏am mojemu
synowi, gimnazjaliÊcie, ˝e
wybudujemy hal´ sportowà, to wyrazi∏ nadziej´, ˝e
chcia∏by mieç choç
jeden w-f w tej hali.
Wcià˝ jest uczniem
tej szko∏y i korzysta z nowych mo˝liwoÊci z radoÊcià.
Budynek hali przyjà∏ znamienitych goÊci 16 listopada. D∏ugo by wymieniaç
osobistoÊci wa˝ne dla osiedla, dzielnicy
i miasta, które przyj´∏y zaproszenie dyrekcji szko∏y na t´ uroczystoÊç. Wszyscy byliÊmy ciekawi, jak wyglàda w Êrodku ta
monumentalna budowla. Zrobi∏a wra˝enie

wszystkich sekcji sportowych, które b´dà korzysta∏y z hali w ciàgu roku, a ca∏a uroczystoÊç do z∏udzenia przypomina∏a otwarcie
olimpiady. By∏a sztafeta z ogniem olimpijskim,
uroczyste wprowadzenie flagi i profesjonalna cz´Êç artystyczna. MogliÊmy podziwiaç

trzàc na radoÊç na twarzach
m∏odzie˝y, wiedzia∏am, ˝e dla
20 klas uczàcych si´ w tym
gimnazjum stworzyliÊmy warunki na miar´ sukcesów
sportowych, jakie osiàgajà
dla naszej dzielnicy. A gdzieÊ
w g∏´bi serca myÊl´, ˝e tak
dobre zaplecze sportowe w tej
szkole sprawi, ˝e jeszcze
wi´ksze sukcesy sà wcià˝
przez nami.
osiàgni´cia sportowe i naukowe
uczniów gimnazjum i bawiliÊmy si´
Êwietnie razem z m∏odzie˝à.
Po oficjalnej cz´Êci wszyscy mogliÊmy obejrzeç pozosta∏e sale treningowe na terenie budynku. Szer-

na wszystkich. Przestronna, w s∏onecznych kolorach, wygodna, przemyÊlana. Zaprojektowana i wykonana z rozmachem godnym najwi´kszego gimnazjum w dzielnicy i dynamicznie rozwijajàcego si´ sportowo
aktywnego osiedla.
Sama uroczystoÊç otwarcia by∏a
na pewno wyzwaniem dla organiza-

mierze b´dà wreszcie mieli
swojà profesjonalnà sal´,
a gimnazjalistki poçwiczà fitness na swoich zaj´ciach.
Pada∏y zarzuty, ˝e w∏adze
dzielnicy majà zap´dy do megalomanii, ˝e hala jest za du˝a. Siedzàc na widowni i pa-

torów. Jak poprowadziç uroczystoÊç, ˝eby by∏a interesujàca zarówno dla m∏odzie˝y obecnej
na trybunach, jak i dla powa˝nych
goÊci. Musz´ subiektywnie przyznaç, ˝e scenariusz by∏ znakomity.
MogliÊmy obejrzeç prezentacj´
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Izabela Antosiewicz

Hala okiem
ucznia
Dla uczniów Gimnazjum otwarcie hali
by∏o wa˝nym wydarzeniem z dwóch powodów. Pierwszy to otrzymanie du˝ej,
nowoczesnej hali sportowej do naszej
dyspozycji. Co za tym idzie, ÊwiadomoÊç, ˝e teraz lekcje wychowania fizycznego nie b´dà du˝ym problemem,
a my b´dziemy mogli çwiczyç ró˝nego
rodzaju dyscypliny sportowe (takie jak
siatkówka czy koszykówka) na pe∏nowymiarowych boiskach. Dotàd w siatkówk´
graliÊmy na tzw. „wysokim korytarzu”,
a w koszykówk´ na dworze albo na auli.
Drugim powodem by∏ fakt, ˝e dzi´ki
uroczystoÊci oddania hali uczniowie nie
mieli lekcji ☺. Wielkim i bardzo mi∏ym
dla nas zaskoczeniem by∏o przybycie
p. Macieja Kurzajewskiego.
Na pierwszej lekcji wychowania fizycznego mojej klasy dzieƒ po oddaniu
nowego obiektu wiele osób by∏o podekscytowanych i bardzo ciekawych zarówno tego miejsca, jak i lekcji prowadzonej na hali.
Jednym s∏owem, jesteÊmy bardzo
zadowoleni z obiektu, który od pierwszej chwili Êwietnie nam s∏u˝y.
Michalina Samborska
uczennica Gimnazjum nr 119
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Siódme niebo…
Coraz wi´cej w Weso∏ej sklepów,
punktów us∏ugowych, restauracji. Dlatego pojawienie si´ kolejnego nie jest
ju˝ sensacjà, takà jak jeszcze kilka lat
temu. Ale kilka dni temu trafi∏em
w miejsce, które mnie urzek∏o. To tytu∏owa kawiarenka „Siódme niebo”
na rogu ul. Jana Paw∏a II i Pogodnej.
Malutka salka, bardzo gustownie urzàdzona i przepyszne desery serwowane
w bardzo mi∏ej atmosferze. Przedsi´wzi´cie bardzo ambitne, bo nie nasta-

wione na tanià komercj´, a na ciep∏y
klimat. Miejsce, które na rynku dowolnego starego miasta natychmiast sta∏oby si´ kultowe.
Mo˝e ktoÊ si´ teraz z˝ymaç, ˝e uprawiam krypcioch´. I owszem, rzeczywiÊcie to robi´. Bo kilka tego rodzaju
przedsi´wzi´ç w Weso∏ej by∏o i niestety
po kilku miesiàcach pad∏o. I mo˝e ju˝
czas, aby kolejne przetrwa∏y i si´ rozwija∏y. Aby nasza dzielnica tworzy∏a swój
unikalny styl i charakter, abyÊmy mieli
miejsca, którymi zapraszanym znajomym i przyjezdnym z innych miast b´dziemy mogli si´ pochwaliç.

„Siódme niebo” nie jest jedynym takim miejscem. Furor´ robi ostatnio leÊny bar z herbatà z samowaru (w lesie
na przed∏u˝eniu ul. Fabrycznej), jest
kilka Êwietnych pizzerii. Mam nadziej´
˝e wkrótce b´dà powstawa∏y nowe takie miejsca. To jednak zale˝y wy∏àcznie
od nas – Klientów. Wystarczy, ˝e zamiast t∏oczyç si´ w warszawskich centrach handlowych lub traciç czas w korkach zaczniemy sp´dzaç czas w naszych
lokalach. Tym bardziej, ˝e naprawd´
nie b´dziemy tego ˝a∏owaç.
Marcin J´drzejewski

Kondycja pracowników kondycjà firmy

Tekst sponsorowany

W ostatnich latach praca przesta∏a
byç tylko pracà. Sta∏o si´ tak m.in. za
sprawà pomys∏u utworzenia lig sportowych dla firm. Obecnie w ka˝dym
wi´kszym mieÊcie dzia∏ajà firmy zawodowo zajmujàce si´ organizacjà takich
przedsi´wzi´ç. I ch´tnych
do udzia∏u w takich turniejach nie brakuje. Czemu rozgrywki przeznaczone dla dru˝yn firmowych odnoszà taki sukces? Przyczynà chyba jest
udana akcja uÊwiadamiajàca ludzi o roli aktywnoÊci fizycznej w naszym ˝yciu. W∏adze firm wiedzà, ˝e jeÊli chcà
osiàgnàç sukces, muszà dowodziç zgranym zespo∏em. A nic tak nie jednoczy,
jak wspólne ambicje sportowe.
Zgranie i jednoÊç zespo∏u to jedno,
a kreatywnoÊç pracowników to drugie.
Ale jedno i drugie mo˝na uzyskaç w ten
sam sposób. Nie jest dla nas nowoÊcià
fakt, ˝e aktywnoÊç fizyczna nie tylko pozytywnie wp∏ywa na nasze samopoczucie, ale równie˝ poprawia naszà spraw-

noÊç umys∏owà. Ponadto jest to Êwietny
sposób na roz∏adowanie kumulujàcego
si´ w nas napi´cia i pozbycie si´ stresów.
Kierujàc te s∏owa do staromi∏oÊniaƒskich czytelników, chc´ ich zach´ciç do
zainteresowania si´ ofertà nowo po-

wsta∏ej firmy PODIUM zajmujàcej si´
organizacjà lig sportowych dla firm. Jej
twórcà jest Andrzej Morawski, osoba
od lat zaanga˝owana w liczne przedsi´wzi´cia sportowe. Swoje doÊwiadczenie zdobywa∏ zarówno jako uczestnik
jak i organizator licznych turniejów.
WczeÊniej zawodniczo grajàc w tenisa,
teraz jako jego instruktor. Prywatnie
cz∏onek i trener amatorskich dru˝yn
pi∏ki no˝nej i pi∏ki siatkowej.

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji

17

tel. 22 773 25 90, 505 115 773
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

Firma PODIUM swojà g∏ównà siedzib´ ma w Starej Mi∏osnej, gdzie
na terenie nowo powsta∏ej hali sportowej przy ul. Klimatycznej rozgrywane
b´dà liga firm w pi∏k´ no˝nà i liga firm
w siatkówk´.
Podium zach´ca nie tylko szerokà i ciekawà ofertà, ale równie˝ konkurencyjnymi cenami, co umo˝liwia udzia∏ w organizowanych przez nià rozgrywkach nie tylko du˝ym
korporacjom, ale równie˝
ma∏ym firmom, a nawet
indywidualnym osobom,
które chcà z przyjació∏mi stworzyç w∏asnà dru˝yn´ i poczuç smak prawdziwej
sportowej rywalizacji.
Drodzy w∏aÊciciele, prezesi i dyrektorzy firm dbajàc o kondycj´ Waszych
pracowników dbacie o Kondycj´ Waszej firmy. Informacje na temat Podium Ligi Firm znajdujà si´ na stronie
internetowej www.podiumligafirm.pl
Anna Szulepa

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych
ul. S∏owackiego 33
05-075 Warszawa-Weso∏a

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
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Co nowego w Bu∏haku?
Ka˝da szko∏a, której zale˝y na podniesieniu jakoÊci kszta∏cenia swoich
uczniów, musi zmieniaç swoje oblicze
i dostosowywaç program do obecnej
rzeczywistoÊci. Tylko wtedy b´dzie
mog∏a byç placówkà uznawanà za ciekawà i nowoczesnà. Spo∏eczna Szko∏a
Podstawowa nr 12 te˝ podà˝a za nowoczesnoÊcià i zmienia si´. Od wrzeÊnia tego roku nauczyciele realizujà
nowe projekty – nikt tu nie narzeka
na nud´, wr´cz przeciwnie – rodzà si´
nowe pomys∏y – na ciekawe lekcje
(niektóre prowadzà uczniowie lub ich
rodzice), interesujàce spotkania
(ostatnio goÊci∏ u nas prof. Andrzej
Kunert – sekretarz Rady Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa), „˝ywe
lekcje historii”, koncerty i projekty j´zykowe. G∏ównym celem tych zmian
jest rozbudzenie ciekawoÊci poznawczej uczniów, nauczenie ich samodzielnoÊci w zdobywaniu wiedzy.

Ostatnio
uczniowie
klas V uczestniczyli w lekcji j´zyka polskiego poÊwi´conej bajkom La Fontaine’a, prowadzonej w j´zyku polskim i francuskim.
Oby∏o si´ to w ramach
projektu e-twinning, do

ry polega na realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Poniewa˝ bardzo zale˝y nam na pomocy uczniom z deficytami, przystàpiliÊmy do programu „Szko∏a przyjazna
uczniom z dysleksjà”. Nauczyciele
opracowali ju˝ nowe systemy oceny
tych uczniów, aby u∏atwiç im prac´
w szkole.

A co b´dzie si´ dzia∏o w grudniu?

którego przystàpi∏a nasza
szko∏a. Dalszym etapem
b´dzie wspó∏praca ze
szko∏ami w Rumunii
i Portugalii. Zg∏osiliÊmy
si´ tak˝e do projektu
„Szko∏a z klasà 2.0”, któ-

Uczniowie naszej szko∏y nie tylko
przywitajà Miko∏aja, ale sami b´dà
Miko∏ajami dla dzieci, które potrzebujà pomocy. Odwiedzà te˝ ludzi starszych i samotnych, mieszkaƒców Domu Opieki Spo∏ecznej, bo mi∏o jest coÊ
komuÊ podarowaç.
Dyrektor Ma∏gorzata Ostrowska

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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Psi Anio∏ potrzebuje pomocy
Ma∏y anio∏ek zobaczy∏ b∏àkajàcego si´ samotnie smutnego psa.
Usiad∏ na jego grzbiecie i przytuli∏ si´ do
mi´kkiej sierÊci.
Obojgu zrobi∏o si´ cieplej i raêniej.
Potem anio∏ek znalaz∏ psu dobrego cz∏owieka.
Od tej pory opiekuje si´ zagubionymi, porzuconymi, skrzywdzonymi psami i kotami...
Azyl pod psim Anio∏em istnieje od ponad 35
lat. MieÊci si´ na prywatnej niedu˝ej posesji
Agnieszki Brzeziƒskiej, która przez ten czas uratowa∏a tysiàce bezdomnych psów i kotów i znalaz∏a im nowych opiekunów. Do dziÊ Agnieszka
poÊwi´ca mieszkaƒcom Azylu ca∏e swoje ˝ycie.
W 2002 roku wokó∏ schroniska zawiàza∏a si´
Fundacja Azylu pod Psim Anio∏em.
Dzisiaj jest to miejsce wyjàtkowe w skali ca∏ej
Polski. Zwierz´ta znajdujà tu nie tylko dach
nad g∏owà i pe∏nà misk´. Sà otoczone dobrà opiekà weterynaryjnà – sà szczepione i odrobaczane,
sterylizowane oraz w razie potrzeby leczone, nawet w bardzo trudnych i kosztownych wypadkach.
Dzi´ki serdecznemu zainteresowaniu ze strony ludzi – pracowników i wolontariuszy – pozostajà w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
Sà regularnie wyprowadzane na spacery i socjalizowane. Niektóre z nich dopiero tutaj uczà si´
przyjaznego kontaktu z cz∏owiekiem, co umo˝liwia
im normalne funkcjonowanie i znalezienie domu.
Cz´Êç naszych podopiecznych wraz z wolontariuszami przesz∏a szkolenie, które udowodni∏o,
˝e schroniskowe, niechciane zwierzaki sà zdolnymi uczniami i potrafià byç wspania∏ymi towarzyszami dla dobrych opiekunów.
Azyl jest nie tylko przechowalnià dla bezdomnych zwierzàt, ale te˝ pr´˝nym oÊrodkiem adopcyjnym. Z zebranych przez nas danych wynika, ˝e
od poczàtku istnienia oko∏o 2500 psów i kotów, b´dàcych pod opiekà Azylu, znalaz∏o domy. Pracownicy i wolontariusze poÊwi´cajà wiele czasu i uwagi osobom zainteresowanym adopcjà, starajàc si´
zawsze wybraç zwierz´, które najlepiej zaaklimatyzuje si´ w ich rodzinie. Tak˝e ju˝ po adopcji utrzymujemy z nimi kontakt, s∏u˝àc radà i pomocà.
Fundacja Azylu pod Psim Anio∏em realizuje równie˝ programy, których celem jest pomoc opiekunom bezdomnych zwierzàt. Polega ona g∏ównie
na: leczeniu i sterylizacji miejskich kotów, leczeniu
bezdomnych zwierzàt ci´˝ko poszkodowanych
w wypadkach drogowych, sterylizacji i kosztownym leczeniu zwierzàt bezdomnych przygarni´tych przez osoby niezamo˝ne, utrzymywaniu
zwierzàt bezdomnych w domach tymczasowych
do chwili znalezienia im miejsc docelowych.
Prowadzimy te˝ liczne dzia∏ania informacyjne
i edukacyjne. Sà to ogólnopolskie konkursy
i kampanie medialne promujàce przejrzysty,
charytatywny model rozwiàzywania problemu
bezdomnoÊci zwierzàt domowych zgodny z europejskimi normami.
Nasze dzia∏ania zosta∏y docenione przez opini´ publicznà. W 2005 roku Akademia Rozwoju

Filantropii przy Fundacji Batorego przyzna∏a
nam wyró˝nienie w konkursie „Sukces z podatku”. W grudniu 2007 roku czytelnicy Gazety
Wyborczej nominowali Fundacj´ do nagrody
„Sto∏ek 2007” – „za po˝yteczne dzia∏ania na
rzecz mieszkaƒców Warszawy”.
JesteÊmy organizacjà po˝ytku publicznego.
Przekazujàc nam 1% swojego podatku pomagacie Paƒstwo przywróciç wiar´ w ludzi – bezdomnym, skrzywdzonym zwierz´tom.
Obecnie Azyl i Fundacja znalaz∏y si´ w dramatycznej sytuacji.
Za jego bramà powsta∏o osiedle mieszkaniowe i inwestor za˝àda∏ eksmisji Azylu.
Staramy si´ o dzier˝aw´ nieatrakcyjnych pod
zabudow´ terenów wskazanych przez Miasto,
jednak na razie rozmowy z urz´dnikami nie
przynoszà pozytywnych konkretów. Tymczasem mamy ju˝ wst´pny projekt architektoniczny
nowego schroniska. Jednym z jego za∏o˝eƒ ma
byç u˝ycie do budowy ekologicznych materia∏ów i stworzenie obiektu przyjaznego dla Êrodowiska oraz komfortowego dla zwierzàt i pracujàcych z nimi ludzi.
W dalszej perspektywie marzymy o zbudowaniu na terenie Azylu lecznicy, która b´dzie realizowaç na szerszà skal´ program sterylizacji bezdomnych psów i kotów.
Chcemy te˝ kontynuowaç swojà prac´ edukacyjnà i szerzyç ÊwiadomoÊç, ˝e ludzie mogà si´
w pe∏ni rozwijaç i byç szcz´Êliwi jedynie w harmonijnym wspó∏˝yciu z innymi mieszkaƒcami Ziemi.
Bardzo potrzebni sà nam wolontariusze, którzy swojà wiedzà i talentami pomogà nam zrealizowaç marzenia.

Stale potrzebne sà nam, bo ciàgle si´ zu˝ywajà:
• KARMY MOKRE ORAZ SUCHE DLA PIESKÓW I KOTKÓW – W KA˚DEJ ILOÂCI!
• smycze, obro˝e, szelki,
• zabawki dla zwierzàt, gryzaki,
• miski, du˝e garnki, wiadra itp. pojemniki
do gotowania i karmienia,
• ko∏dry, koce, r´czniki, materace, bawe∏niane szmaty, wyk∏adziny, pos∏ania,
• typowe Êrodki i narz´dzia utrzymania czystoÊci,
• narz´dzia ogólnego u˝ytku (jak drabina, ∏opata, p´dzel itp.).
• odzie˝ robocza: r´kawice, fartuchy, buty
gumowe,
• Ârodki weterynaryjne
Ch´tnie przyjmiemy lekarstwa i Êrodki
weterynaryjne, jak równie˝ ko∏nierze
i ubranka pooperacyjne.
• Dla pozbycia si´ dziur, ka∏u˝ i b∏ota potrzebne nam sà p∏yty chodnikowe.
• PowinniÊmy te˝ oÊwietliç teren Azylu odpowiednimi lampami (instalacja elektryczna).
Bardzo potrzebne sà dobre domy, gdzie nasze
zwierz´ta znajdà mi∏oÊç.
Bardzo potrzebne sà pieniàdze, które pozwolà
przenieÊç nasz Azyl na nowe miejsce.
B´dziemy niezmiernie wdzi´czni za okazanà
nam pomoc.
Fundacja Azylu pod Psim Anio∏em

www.psianiol.org.pl
ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa
Konto: 03 1020 1042 0000 8802 0109 6528
Kontakt bezpoÊrednio z azylem: 509-117-723

Okruchy... serca
Zima to trudny czas dla zwierzàt.
IloÊç i dost´pnoÊç po˝ywienia znacznie
si´ zmniejsza. Ptakom mo˝emy pomóc
wywieszajàc karmniki, jednak trzeba
przestrzegaç kilku wa˝nych zasad, ˝eby
nie wyrzàdziç niedêwiedziej przys∏ugi.
Przede wszystkim wa˝ne jest, ˝eby raz
rozpocz´tego dokarmiania nie przerywaç, gdy˝ ptaki przyzwyczajajà si´
do tego, ˝e majà wysypywany pokarm
i rezygnujà z jego samodzielnego zdobywania. Poza tym, nie podajemy mokrych, s∏onych i spleÊnia∏ych produktów. Nie wrzucamy równie˝ do karmnika resztek z obiadu. Pokarm powinien
byç umieszczony w takim miejscu,
w którym ptaki b´dà mog∏y nie niepokojone z niego skorzystaç. Czym w takim razie mo˝emy ugoÊciç skrzydlatych
przyjació∏? S∏onina na pewno zadowoli

sikory i dzi´cio∏y. Kosy i sójki ch´tnie
zjedzà chleb; jeÊli ˝yczylibyÊmy sobie
odwiedzin szczyg∏a, dzwoƒca, gila czy
czy˝yka, dobrze by∏oby sporzàdziç mieszank´ nasion roÊlin oleistych (s∏onecznik, len, mak). Mo˝na tak˝e wykorzystaç a˝urowà siateczk´ po w∏oszczyênie
wypychajàc jà smalcem pomieszanym
z nasionami. Przydadzà si´ te˝ ziarna zbó˝, jak np. pszenicy czy kukurydzy.
Ka˝dy gatunek ma swoje upodobania,
jeÊli wi´c chcemy goÊciç w naszej sto∏ówce ró˝ne ptaki, musimy przygotowaç
równie˝ ró˝ne po˝ywienie. W nagrod´
za wytrwa∏e dokarmianie ju˝ w marcu
us∏yszymy melodyjne pogwizdywanie
kosów zwiastujàce nadejÊcie przedwioÊnia. Ale o tym mo˝emy na razie tylko
pomarzyç.
Ma∏gorzata Matyka

23

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Âwi´to Niepodleg∏oÊci w SP Nr 174
10 listopada, w przeddzieƒ Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, odby∏a si´ w szkole Nr 174
uroczysta akademia z tej okazji.
Nasi najstarsi uczniowie przedstawili
swoim m∏odszym kolegom wspania∏à
lekcj´ historii i patriotyzmu. Dzi´ki temu
mogli dowiedzieç si´, dlaczego 11 listopada jest tak wa˝nym dniem dla wszystkich Polaków, ˝e to w∏aÊnie w tym dniu,
po 123 latach niewoli, nasza ojczyzna
znów sta∏a si´ wolna...
Zrzuci∏a p´ta niewoli i znów stan´∏a
dumna, z podniesionà g∏owà.
Bo˝ena Dawiec

Co si´ dzia∏o w SP 174
16 listopada w SP 174 obchodziliÊmy Dzieƒ
Zdrowego ˚ywienia.
Dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych szeÊciolatków oraz uczniowie klas I–VI spotkali si´ w sali
gimnastycznej, udekorowanej plakatami wykonanymi specjalnie na t´ okazj´, aby wys∏uchaç
prelekcji o koniecznoÊci zdrowego od˝ywiania
si´, przygotowanej przez Panià Mari´ Karolak
– szkolnà piel´gniark´.

Potem by∏y wyst´py szeÊciolatków i uczniów
klas m∏odszych. Dzieci, przebrane za warzywa
i owoce, Êpiewa∏y piosenki i recytowa∏y wiersze,
zwiàzane z tematem spotkania.
Nast´pnie wszyscy rozeszli si´ do sal, aby
przygotowaç ró˝ne smako∏yki. A by∏y to sa∏atki
warzywne, owocowe szasz∏yki, kanapki, koktajle, faszerowane jajka itp. Ka˝da klasa ustawi∏a
swoje potrawy na ogromnym stole. Uczniowie
i nauczyciele degustowali je. Próbowa∏am, by∏y

pyszne! Âwiadczy o tym równie˝ fakt, ˝e dzieci
podchodzi∏y po dok∏adki.
Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki zorganizowanemu
w naszej szkole Dniowi Zdrowego ˚ywienia,
uczniowie zrozumieli, i˝ w∏aÊciwe od˝ywianie ma
wp∏yw na ich zdrowie, samopoczucie, urod´,
a tak˝e osiàganie dobrych wyników w nauce.
Z kolei 25 listopada obchodziliÊmy Dzieƒ
Misia. W naszej szkole pojawi∏ si´ niedêwiedê,
który mówi∏ ludzkim g∏osem. Rozmawia∏ z dzieçmi, opowiada∏ o tym, skàd wzi´∏y si´ na Êwiecie
misie, i bardzo ucieszy∏ si´, gdy dziewczynki
i ch∏opcy, z okazji jego Êwi´ta, przedstawili program artystyczny. Mali uczniowie Êpiewali, recytowali wiersze o misiach, a klasa III przygotowa∏a
historyjk´ obrazkowà o przygodach Misia ¸apki.
UroczystoÊç zaszczyci∏a swojà obecnoÊcià
Pani Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu – Jolanta Skweres, która przeczyta∏a dzieciom
wiersze o misiach. Uczniowie wr´czyli Pani Naczelnik podzi´kowanie z w∏asnor´cznie wykonanym obrazkiem.
Na koniec niedêwiedê zaproponowa∏ dzieciom
udzia∏ w konkursie. Nale˝a∏o rozwiàzaç test
o misiach. Zwyci´zcy otrzymali dyplomy.
Po tym spotkaniu dzieci i nauczyciele udali si´
do swoich klas. Tam czeka∏ na nich s∏odki pocz´stunek w postaci pysznych, piernikowych
misiów oblanych czekoladà. By∏y te˝ taƒce, zabawy z misiami, a dla ch´tnych zaj´cia plastyczne zwiàzane z tematem dnia.
Dzieƒ up∏ynà∏ nam w przyjemnej atmosferze.
Dzieci bardzo ciep∏o wypowiada∏y si´ o swoich
pluszowych przyjacio∏ach i podkreÊla∏y, ˝e misie
sà ich ulubionymi zabawkami.

Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Porcelana • Zestawy do grilla, wina

Doskonałe na prezenty !!!

Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400

24

Ewa Knop
„Czy to jutro,
czy to dziÊ,
wszystkim jest
potrzebny miÊ.”*
* Helena Bechlerowa
– „Otwórz okienko”

Uczniowie SP 173
powodzianom
Ulewne deszcze w maju i czerwcu dawa∏y si´ we znaki wi´kszoÊci mieszkaƒców Polski. Wszyscy z niepokojem obserwowaliÊmy zmagania ludzi z terenów
bezpoÊrednio obj´tych falà powodziowà
oraz heroicznà walk´ s∏u˝b ratowniczych
w utrzymaniu nasiàkni´tych wodà wa∏ów. Z przera˝eniem oglàdaliÊmy relacje
telewizyjne i radiowe, które nios∏y jeden,
powtarzajàcy si´ komunikat: JEST
BARDZO èLE! POWODZIANIE
POTRZEBUJÑ NASZEJ POMOCY!
W takich w∏aÊnie dramatycznych sytuacjach, uczniowie naszej szko∏y otworzyli
serca i ze swoimi Rodzicami bardzo aktywnie w∏àczyli si´ do akcji. Kolejny ju˝
raz nie zawiedli oczekiwaƒ. Z ochotà,
ogromnym zaanga˝owaniem i zrozumieniem przynosili do szko∏y wszystko to, co
mog∏o byç przydatne ludziom z zalanych
terenów. OczywiÊcie najwi´cej zgromadziliÊmy Êrodków chemicznych i toaletowych, które by∏y w tej sytuacji artyku∏em
pierwszej potrzeby. WÊród ofiarowanych
rzeczy by∏y tak˝e trwa∏e produkty ˝ywnoÊciowe o d∏ugim terminie wa˝noÊci, napoje, artyku∏y poÊcielowe, ubrania itp.

Zgromadzone artyku∏y zosta∏y cz´Êciowo ofiarowane sandomierskiej
gminie Gorzyce, która znacznie ucierpia∏a przez z∏owrogà wod´. Reszt´ zebranych rzeczy rozdysponowano poÊród najbardziej potrzebujàcych powodzian z po∏udnia Polski.
Akcj´ „Pomó˝ powodzianom” prowadziliÊmy w SP 173 od 25 maja do 16
czerwca. Dzi´ki pomocy Samorzàdu
Uczniowskiego i Ko∏a Wolontariatu ca∏a
spo∏ecznoÊç szkolna pokaza∏a na co jà
staç, a po za∏adowanym prawie po brzegi
samochodzie dostawczym widaç by∏o, ˝e
staç nas na bardzo wiele. Oby tak dalej!
W imieniu poszkodowanych serdecznie dzi´kuj´ wszystkim darczyƒcom.
Majka Delura
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US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 13 stycznia od 15.00
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Zoonozy – zagro˝enie dla ludzi, cz. 3
Zagro˝enia spowodowane
zoonozami sà ciàgle aktualne, mimo i˝ coraz lepiej
potrafimy z nimi walczyç.
W kolejnym ju˝ artykule
na ten temat pragn´ paƒstwu
przybli˝yç nast´pujàce choroby odzwierz´ce: salmonelloz´ oraz kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.
Salmonelloza jest jednà z najcz´stszych przyczyn
zaka˝eƒ pokarmowych ludzi. Wywo∏ujà jà bakterie
z rodziny Salmonella. Najcz´Êciej wyst´pujàce objawy to goràczka, bóle brzucha, nudnoÊci, czasem
wymioty, które po paru dniach same ust´pujà. Czasami jednak mo˝e dojÊç do odwodnienia organizmu.
W takim wypadku nale˝y zastosowaç kuracj´ antybiotykowà. Przyczynà zaka˝enia mo˝e byç spo˝ycie
ska˝onego mi´sa drobiowego, wieprzowego, wo∏owego lub produktów mlecznych, a tak˝e jaj. Salmonelloza u zwierzàt cz´sto przebiega bezobjawowo.
Stajà si´ one wówczas nosicielami drobnoustrojów.

Co jakiÊ czas w mediach pojawiajà si´ informacje
o zachorowaniach na salmonelloz´ po kontaktach ze
zwierz´tami egzotycznymi, np. z ˝ó∏wiami. Nosicielstwo tej choroby u ˝ó∏wi budzi szczególne zainteresowanie w USA, ze wzgl´du na zwyczaj trzymania
tych zwierzàt w domach, a tak˝e hodowli ich w celach handlowych. Badania przeprowadzone w ró˝nych krajach wykaza∏y, i˝ ˝ó∏wie sà nosicielami pa∏eczek salmonella trudnych do wyeliminowania, stanowiàcych zagro˝enie zarówno dla ma∏ych dzieci,
jak i doros∏ych. W ostatnich latach w Polsce trzymanie ˝ó∏wi równie˝ sta∏o si´ modne. Sà one cz´sto towarzyszami innych zwierzàt domowych takich jak
psy, koty czy chomiki. Przeprowadzone par´ lat temu badania w naszym kraju wykaza∏y, ˝e równie˝
niektóre ˝ó∏wie u nas mogà byç nosicielami salmonelli. Dlatego te˝ warto pami´taç, ˝e trzymajàc zwierz´ta w domu, nale˝y zawsze bezwzgl´dnie przestrzegaç zasad higieny.
Nast´pna choroba, którà omówi´, to kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Jest to choroba wirusowa o ostrym prze-

biegu, przenoszona przez kleszcze Ixodes ricinus.
Kleszcze sà nosicielami wirusa i mogà go przekazywaç nast´pnym pokoleniom. Do zaka˝enia dochodzi w wyniku wnikni´cia wirusa do organizmu
poprzez uszkodzonà skór´ lub b∏on´ Êluzowà.
Choroba ta pojawia si´ nagle i mo˝e mieç ró˝norodny przebieg. Najcz´Êciej po okresie goràczkowania nast´puje szybki powrót do zdrowia. Czasem zaka˝enie przebiega bezobjawowo. Natomiast
w typowym przebiegu sà 2 fazy choroby. Pierwsza
pojawia si´ po 7–14 dniach od zaka˝enia i trwa
oko∏o tygodnia. Wyst´puje wtedy goràczka i objawy grypopodobne. Nast´pnie po kilku dniach poprawy pojawia si´ druga faza choroby z goràczkà,
bólami g∏owy, wymiotami, nudnoÊciami, utratà
przytomnoÊci oraz z objawami neurologicznymi.
Jedynym sposobem zabezpieczenia si´ przed
zaka˝eniami sà szczepienia profilaktyczne.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
ul. Rubinowa 14, Stara Mi∏osna
tel. 22 773 13 89, 604 871 490

EUREKA i KOKOS

Od pokoleƒ w s∏u˝bie zwierzàt

Êliczne koty pod choink´!

W ma∏ej wsi pod Miƒskiem mazowieckim ˝yje
pod jednym dachem dwadzieÊcia osiem psów, blisko pi´çdziesiàt kotów i dwie kozy. Wszystkie po
ci´˝kich przejÊciach uratowane, wyleczone, przygarni´te. One nie sà do oddania – mówi Alicja Skulimowska, ich opiekunka – bo to Dom Rodzinny dla
Zwierzàt. Adopcja niech zostanie dla czworonogów
w schroniskach. Tam sà obozy, cz´sto umieralnie.
Tu zwierz´ta znajdujà miejsce, gdzie b´dà ˝yç
w spokoju do koƒca swoich dni. Przynajmniej
w teorii, bo w praktyce pani Alicja mo˝e nie daç rady. Po Êmierci m´˝a ma tylko jednà osob´ do pomocy. Finanse? Jedna emerytura 700 z∏ starczy∏aby
z grubsza na jedzenie, gdyby nie by∏o innych potrzeb. Dramatycznie brakuje na Êwiat∏o i opa∏. Jak
wy∏àczà pràd – b´dzie katastrofa – martwi si´ pani
Alicja. Przygarnianie bezdomnych zwierzàt to u niej
rodzinna tradycja. W ka˝dym pokoleniu znajdowa∏
si´ ktoÊ z takim powo∏aniem. Córka pani Alicji nie
czuje si´ jeszcze gotowa zamieszkaç na wsi, ale
wnuczka – mówi pani Alicja – ma ten talent, takie
bijàce z niej ciep∏o, ˝e wszystko, co ˝ywe, lgnie
do niej, z ˝abami i Êlimakami w∏àcznie.

Koteczka Eureka (na zdj´ciu) i bardzo podobny do niej brat Kokos szukajà przyjaznych domów. Sà odrobaczone, zaszczepione i majà
wszczepione elektroniczne identyfikatory. Posiadajà ksià˝eczki zdrowia. Maluchy majà ponad pi´ç miesi´cy, jedzà jak doros∏e koty i oczywiÊcie perfekcyjnie umiejà korzystaç z kuwety.
Urodzone i wychowane wÊród ludzi Êwietnie
dogadujà si´ z dzieçmi. Ka˝de z nich b´dzie potrzebowa∏o choçby niewielkiego terenu ∏owieckiego (ogródek, piwnica, strych, taras).

Si∏a tradycji nie wystarczy, ˝eby przetrzymaç zim´.
KiedyÊ robiliÊmy to wszystko sami – mówi pani Alicja – teraz liczba zwierzàt mnie przeros∏a – musia∏am
wyjÊç do ludzi. Na wod´, pràd, ogrzewanie, opiek´
weterynaryjnà i leki dla ca∏ej tej gromady potrzeba
jeszcze oko∏o dwu tysi´cy z∏otych miesi´cznie.
W paêdzierniku fundacja Viva pod has∏em „Nawet
najgor´tsze serce nie ogrzeje 74 zwierzàt” zebra∏a dla
Domu pani Alicji 1500 z∏. Wam, drodzy sàsiedzi, stawiam pytanie, czy w Weso∏ej, w której bije tysiàce
serc, nie znajdzie si´ doÊç si∏y, ˝eby je ogrzaç? Tym,
których Âw. Miko∏aj natchnie do pomocy, podpowiadam: dary pieni´˝ne mo˝na przelewaç na konto:
Stowarzyszenie Na Rzecz Domów
Rodzinnych Dla Zwierzàt
„BEZPIECZNY DOM”
05-307 Wólka Kobylaƒska, D∏uga 46
Konto: ALIOR BANK

91 2490 0005 0000 4500 5395 9258
Dorota Wroƒska

Pani Ela z Sulejówka ma kota na punkcie kotów!

Ich rodzeƒstwo, które ju˝ znalaz∏o domy,
szybko pokocha∏o swoich nowych opiekunów. Równie˝ i ta dwójka jest gotowa ofiarowaç komuÊ swoje kocie serduszka, ucieszne
figle i koncerty mrucz-maszynek. JeÊli to jesteÊ TY, zadzwoƒ: tel. 796 15 99 29. Adres:
Dorota Wroƒska, ul. Konwaliowa 24, Weso∏a.
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Zima to ci´˝ki okres dla bezdomnych zwierzàt. JeÊli sami nie znajdujemy czasu lub motywacji
na opiek´ nad nimi, to chocia˝ wspierajmy osoby,
które takà pomoc oferujà zwierzakom bezinteresownie. Niedaleko, w sàsiadujàcym z nami Sulejówku,
od 40 lat mieszka pani Ela. Pracuje na Pl. Czarnieckiego gdzie ma swój zak∏ad fryzjerski – poniewa˝
jest rzetelnà fryzjerkà i perukarkà. Oprócz tego ma
wielkie serce i znacznà cz´Êç swojego czasu poÊwi´ca na opiek´ nad wolnobytujàcym kotami. Z roku na rok ich przybywa, a poniewa˝ nie mo˝e liczyç
na pomoc w∏adz Sulejówka, sama z w∏asnor´cznie
zarobionych pieni´dzy kupuje swoim podopiecznym
karm´, finansuje lekarstwa itp. Jej podopieczni to
zadbane, wysterylizowane, wypieszczone, nakarmio-

ne s∏odkie kociaki. Dlatego w imieniu pani Eli zwracamy si´ do Paƒstwa z APELEM o pomoc. Prawie
ka˝dy z Paƒstwa korzysta z us∏ug fryzjerskich, dobrym
sposobem pomocy wydaje si´ skorzystanie z us∏ug
fryzjerskich pani Eli, poniewa˝ wiadomo, ˝e du˝à
cz´Êç swojego wynagrodzenia i tak przeka˝e na koty.
Od wiernych klientek wiemy te˝, ˝e jest niedroga
i bardzo profesjonalna. APELUJEMY równie˝ o rozwa˝enie adopcji takiego kociaka – jeÊli ktoÊ z Paƒstwa
si´ zdecyduje prosimy o kontakt bezpoÊredni z panià
Elà. OczywiÊcie mo˝na tez podarowaç jej niezb´dnà
karm´ dla kotów lub zapytaç czego jeszcze potrzebuje. Pani ELA – tel. kom. 697 604 651 lub
22 783 18 77.
Katarzyna Szaszkiewicz
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OpowieÊç o Trakcie Brzeskim
W naszej dzielnicy mamy
200-letni zabytek o ciekawej historii, a mówiàc ÊciÊlej, fragment 198-kilometrowej ca∏oÊci. To Trakt
Brzeski, który w Weso∏ej
zachowa∏ swà historycznà
nazw´. W kierunku Warszawy, w Wawrze jest ulicà
Bronis∏awa Czecha, potem P∏owieckà, dalej Grochowskà. Gdy w 1823 roku Jeneralna Dyrekcja
Dróg i Mostów zakoƒczy∏a jego budow´, w Rosji zwano go Drogà Warszawskà, a administracja rosyjska w Królestwie Kongresowym mianowa∏a go Drogà Moskiewskà, bo Trakt biegnàcy
do BrzeÊcia dalej ∏àczy∏ si´ z drogà do Moskwy.
Znakomitej jakoÊci droga z kamienia mia∏a donios∏e znaczenie handlowe i gospodarcze, a jej
budowa rozpocz´ta w 1820 roku by∏a imponujàcym przedsi´wzi´ciem organizacyjnym, finansowym i technicznym. Budowà kierowa∏ polski
in˝ynier, genera∏ Franciszek Ksawery Christiani.
Zastosowa∏ popularnà w ówczesnej Europie metod´ dwuwarstwowej nawierzchni t∏uczniowej,
którà opracowa∏ i opisa∏ w 1693 roku w pierwszym podr´czniku do konstrukcji dróg Francuz,
in˝ynier Pierre Marie-Jerome Tresaquet.
Przez tereny obecnej Weso∏ej wczeÊniejszy
ziemny szlak wiód∏ Êrodkiem bagnistej równiny
wznoszàc si´ na mi∏osiƒskiej górze utrudniajàcej
dojazd do Warszawy wozom z towarami. Przed
owà górà „od zawsze” by∏ zajazd i konie, które doczepiano do ci´˝kich wozów, by mog∏y przez gór´
przejechaç. W pobli˝u, u podnó˝a góry w kierunku na BrzeÊç w 1818 roku ulokowa∏a si´ poczta
konna z kuênià i nowa ober˝a z zajazdem za∏o˝one przez hrabin´ Teres´ Scipio del Campo, zwana
z polska Scipionowà, z domu Druckà-Lubeckà,

motortest

®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

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

nowà w∏aÊcicielk´ dóbr Mi∏osna. W zajeêdzie hrabiny goÊcie skorzystaç mogli nawet z ∏aêni parowej. A za naszà górà w kierunku Warszawy sta∏a znana karczma Wawer, od której nazw´ wzi´∏a ca∏a okolica.

Obelisk stoi przy ul. Grochowskiej,
mi´dzy ul. Podskarbiƒskà a ul. Siennickà

W karczmach wracajàcy z miasta po udanych
transakcjach raczyli si´ piwem warzonym we
wsiach Mi∏osna, Wawer i Grochów. Budujàcy nowà drog´ te˝ piwo to popijali, bo góra zatrzyma∏a
ich u nas na d∏u˝ej. Z niej wozami i taczkami wo˝ono piaszczystà polodowcowà ziemi´ pod sze-

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

www.motortest.com.pl

roki na 5,5 metra nasyp pod nowy trakt. Wzd∏u˝
drogi, po obu stronach wykopano rowy, nad nimi
i kana∏kami zbudowano kamienne mostki, które
gdzieniegdzie zachowa∏y si´ do dziÊ.
Przy budowie pracowa∏a
okoliczna ludnoÊç w ramach
szarwarku, obowiàzkowych
bezp∏atnych Êwiadczeƒ na
cele publiczne. Na zbudowanie jednego kilometra drogi
sk∏ada∏o si´ 3000 dniówek
pieszych robotników i 1100
z w∏asnym zaprz´giem.
Przedsi´wzi´cie by∏o wielkim
zbiorowym wysi∏kiem i wspólnym sukcesem.
Z inicjatywy Stanis∏awa Staszica, ministra stanu i prezesa Towarzystwa Przyjació∏ Nauk na pamiàtk´ zbudowania drogi bitej d∏ugiej na 178 staj
od Warszawy do BrzeÊcia Litewskiego ufundowano obelisk. Franciszek Christiani, in˝ynier i budowniczy, zaprojektowa∏ go na czworobocznym
cokole, wysoki na 18 ∏okci polskich (14 metrów),
razem z ogrodzeniem z czterech s∏upków po∏àczonych ∏aƒcuchem. Ca∏oÊç z ˝elaza zosta∏a odlana w hucie w Samsonowie ko∏o Kielc. Jednym
z zarzàdców tej huty w XIX wieku by∏ Fabian Lerczyƒski, pradziad mieszkanki Starej Mi∏osny i naszej kole˝anki Joanny Januszewskiej.
Obelisk, cenne dzie∏o sztuki, ma wyjàtkowà
w czasach klasycyzmu p∏askorzeêbionà realistycznà dekoracj´. Zaprojektowa∏ jà znakomity
artysta, ówczesny profesor rzeêby na Uniwersytecie Warszawskim, Czech z pochodzenia Pawe∏
Maliƒski. Zgodnie z intencjà Stanis∏awa Staszica
na p∏askorzeêbach upami´tniony jest zbiorowy
wysi∏ek i po˝yteczne dzia∏anie. Przedstawiajà kolejne
etapy budowy: kamieniarzy przygotowujàcych kostk´
kamiennà, robotników przy niwelacji,
wbijanie pala, brukowanie, wóz z towarem na drodze.
Robotnicy i wàsaci, bosi kmiecie ubrani sà w kubraki i portki, na g∏owach majà konfederatki, p∏askie kapelusze albo baranice.
Obelisk Szosy Brzeskiej zosta∏ ods∏oni´ty
na warszawskim Grochowie, gdzie zacz´to budow´, 21 maja 1825 roku. Na ciemnobràzowych
bokach pomnika kontrastowa∏y z∏ocone p∏askorzeêby. Na uroczystoÊç zaproszono i tych, którzy
swój trud w budow´ w∏o˝yli i których wysi∏ek
i prac´ obelisk upami´tnia∏.
Pó∏ roku póêniej, 10 listopada kopia obelisku
stan´∏a w BrzeÊciu Litewskim.
Nasz Trakt Brzeski ma zatem swój niezwyk∏y
pomnik, a ˝e ulica ma pomnik, jest ewenementem w skali nie tylko Polski.
Na koniec chcia∏abym serdecznie podzi´kowaç wszystkim, którzy mi zaufali i g∏osowali na
mnie w ostatnich wyborach do Rady Dzielnicy.
Hanna Bàbik
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Z psem do fryzjera?
Wiem, ˝e szkoli∏aÊ si´ w temacie piel´gnacji psów. Wiele osób uwa˝a, ˝e to przesada
fundowaç psu „fryzjera”...
A kto jest najlepszym przyjacielem cz∏owieka,
jak nie pies? Wystarczy spojrzeç wokó∏, by zobaczyç, ˝e wi´kszoÊç z nas jest szcz´Êliwymi posiadaczami tych uroczych zwierzaków. Cz´sto
jednak ludzie nie zdajà sobie sprawy, ˝e poza codziennymi czynnoÊciami, takimi jak karmienie
czy wyprowadzanie na spacer, bardzo istotne jest
te˝ dbanie o piel´gnacj´ piesków. Ich wyglàd,
który podziwiamy na wystawach, w ksià˝kach
czy nawet na zwyk∏ych zdj´ciach, jest efektem
systematycznej piel´gnacji i dbania o zwierz´,
niezale˝nie, czy pies jest rasowy, czy nie.
Bardzo wa˝ne jest, by utrzymywaç skór´
i sierÊç psa w zdrowej kondycji. Zaniedbanie tego mo˝e doprowadziç do odparzeƒ, pogorszenia struktury w∏osa i sko∏tunienia, co najcz´Êciej skutkuje rozwojem paso˝ytów i chorób
skórnych, oraz z∏ym samopoczuciem zwierzaka. Zdrowy pies ma g´stà, lÊniàcà sierÊç, krótszà lub d∏u˝szà, i nie wykazuje oznak ∏upie˝u,
strupów czy wyprysków. Nale˝y pami´taç, ˝e
sierÊç psa jest jego zewn´trznà ochronà, tak jak
dla nas ubranie – ochrania nie tylko od zimna i przemarzni´cia, ale tak˝e od przegrzania
i oparzeƒ s∏onecznych.
To jak powinna wyglàdaç piel´gnacja skóry
i sierÊci pieska?
Najwa˝niejszymi elementami piel´gnacji sà regularne czesanie i kàpiel. Te dwa zabiegi pomagajà pozbyç si´ martwego w∏osa oraz utrzymujà
psa i dom w czystoÊci, szczególnie w okresie linienia. Do kàpieli zawsze powinno si´ u˝ywaç
kosmetyków przeznaczonych dla zwierzàt. Psia
skóra ma innà fizjologi´ ni˝ skóra cz∏owieka i nie
toleruje ona kosmetyków stosowanych przez ludzi, gdy˝ mogà one jà podra˝niç.
Kolejny zabieg, o którym warto jest te˝ wspomnieç, to strzy˝enie. Pomaga ono utrzymaç psa
w czystoÊci i bardzo u∏atwia codziennà piel´gnacj´, a dobór odpowiedniej fryzury sprawia, ˝e
piesek jest zadbany i bardzo ∏adnie wyglàda.
Jest to jednak zabieg wymagajàcy wprawy, wi´c
osobie bez doÊwiadczenia bardzo ∏atwo by∏oby
oszpeciç wyglàd zwierzaka, nie mówiàc ju˝
o mo˝liwoÊci zrobienia mu krzywdy i nara˝enia
go na stres, dlatego te˝ poleca si´ robienie tego
u profesjonalisty.
Czy wszystkie psy warto strzyc i jak?
Strzy˝e si´ g∏ównie rasy z d∏ugà i obfità sierÊcià. Dla ka˝dej ustanowiony jest specjalny typ
fryzury (który mo˝na sprawdziç si´gajàc do
wzorców FCI). Strzygàc psy wielorasowe nie
trzeba trzymaç si´ ˝adnych standardów, jednak
i tu wa˝ny jest odpowiedni dobór fryzury do sylwetki, by podkreÊliç jego zalety i ukryç ewentualne wady, a przede wszystkim zapewniç komfort zwierz´ciu.
Wbrew ogólnemu mniemaniu jednak nie tylko
psy ozdobne i d∏ugow∏ose wymagajà piel´gnacji. Piel´gnacja ras takich jak np. Owczarek Nie-
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miecki, Labrador, czy Golden Retriver polega
na usuwaniu podszerstka i wypadajàcej sierÊci
za pomocà specjalnych przyrzàdów groomerskich w taki sposób, by nie uszkodziç w∏osa
okrywowego. Taki zabieg znacznie redukuje wypadanie sierÊci i jest du˝o skuteczniejszy ni˝
zwyk∏e czesanie. Pomaga te˝ w utrzymaniu
zdrowej skóry i lÊniàcego w∏osa okrywowego.
Kiedy warto zaczàç piel´gnacj´ pieska i jak
go do tego, jak si´ domyÊlam, nie za mi∏ego
rytua∏u przyzwyczajaç?
Warto go przyzwyczajaç od samego poczàtku posiadania psa. Najskuteczniej b´dzie dotrzeç do zwierzaka poprzez zabaw´ i mi∏à atmosfer´. Pies musi byç spokojny i czuç, ˝e mo˝e w∏aÊcicielowi ufaç. Nie mo˝na robiç nic
na si∏´, bo to jedynie mo˝e przynieÊç efekt odwrotny do zamierzonego. Oswajanie szczeniaka
z takimi zabiegami powinniÊmy zaczynaç
od czesania szczotkà i grzebieniem oraz przyzwyczajania go do wody poprzez delikatne moczenie brody i ∏apek. Nie zapominajmy te˝
o tym, ˝e piesek powinien przyzwyczaiç si´
do dêwi´ku suszarki. Dobrym sposobem jest
stosowanie nagród-smako∏yków za dobre sprawowanie, jednak z umiarem, by przypadkiem
nie doprowadziç zwierzaka do oty∏oÊci.
O czym powinien jeszcze pami´taç Êwiadomy w∏aÊciciel zadbanego i szcz´Êliwego
pieska?
Niektóre psy wymagajà okresowego trymowania. Jest to wa˝ne, gdy˝ zabieg ten jest bardzo czasoch∏onny i dla wra˝liwszych pupili bywa stresujàcy. Trymowanie polega na usuwaniu martwej okrywy w∏osowej i stosuje si´ je
u psów szorstkow∏osych. W zale˝noÊci od rasy
zabieg ten wykonuje sie od kilku do kilkunastu
razy w roku.
Nie mo˝na zapomnieç tak˝e o regularnej kontroli stanu oczu, uszu i pazurków. PrzeroÊni´cie
pazurków mo˝e doprowadziç do ich p´kni´ç oraz

do wrastania i zranieƒ poduszki, natomiast zaniedbanie uszu i oczu mo˝e tak˝e skutkowaç powa˝nymi chorobami, które cz´sto trudno wyleczyç.
Zarówno dla zdrowia, jak i urody zwierz´cia,
wszystkie zabiegi powinny byç wykonywane
przez specjalist´. Zaleca si´, by odwiedzaç salon
piel´gnacyjny Êrednio co 1–1,5 miesiàca. Warto
zastanowiç si´, jak ka˝dy z nas dba o swojego
pieska i przemyÊleç to, gdy˝ w du˝ej mierze to
w∏aÊnie od nas zale˝y zdrowie i szcz´Êcie naszego ulubieƒca.
JesteÊ jeszcze bardzo m∏oda, dlaczego zdecydowa∏aÊ si´ poÊwi´ciç swój czas na szkolenie dotyczàce piel´gnacji piesków?
Zawsze interesowa∏am si´ zwierz´tami i zawsze by∏am nimi otoczona. Wychowujàc si´
w taki sposób, teraz naprawd´ nie potrafi∏abym
wyobraziç sobie posiadania domu bez ˝adnego
psa lub kota (a najlepiej jak jest i jeden, i drugi
☺). Odkàd pami´tam, wszystkim powtarza∏am,
˝e b´d´ weterynarzem, tak jak rodzice. Póki co
postanowi∏am zajàc si´ piel´gnacjà, a w przysz∏oÊci po∏àcz´ jedno z drugim. Bardzo interesuje mnie te˝ psychologia zwierzàt, a wiadomo, ˝e przy takim zawodzie konieczne jest posiadanie jakiejÊ wiedzy na temat schematów
zachowaƒ zwierzàt, ich sposobu myÊlenia i reagowania. Poza tym dla mnie piel´gnacja psów
nie jest zwyczajnà pracà. To jest bardziej jak
sztuka. Uwa˝am, ˝e to wspania∏e, jeÊli cz∏owiek
potrafi znaleêç coÊ, co jest dla niego zarówno
obowiàzkiem, jak i pasjà.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Z Adà Rupiƒskà – m∏odà i bardzo kompetentnà wspó∏w∏aÊcicielkà gabinetu piel´gnacji i strzy˝enia psów rozmawia∏a Katarzyna Szaszkiewicz
PIEL¢GNACJA I STRZY˚ENIE PSÓW
tel: 698 422 928
– Gabinet weterynaryjny „Amicus”
ul. Hebanowa 16, Stara Mi∏osna
tel. (22) 773 10 88
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Stwórzmy wspólnie tradycj´ rotacji rzeczy!
Tekst sponsorowany

„Panta rhei” – wszystko p∏ynie, a u nas
wszystko krà˝y! Oddaj i kupuj! Niech Wasze
graty ucieszà innych, a Wy odnajdêcie przeoczone wczeÊniej skarby!

menty aran˝acji wn´trz z metaloplastyki. Staramy si´ zrealizowaç wszelkie potrzeby i oryginalne zachcianki Klienta.
Ch´tnie nawià˝emy wspó∏prac´ z architektami i stylistami
wn´trz i ogrodów.
Serdecznie zapraszamy!

ogrodu, wn´trza
i zewn´trza, cia∏a
i duszy...
Si∏à rozp´du,
z potrzeby rynku,
stworzyliÊmy dogodne ambiente

Zespó∏ GRATOMANII
równie˝ dla wyselekcjonowanej
konfekcji damskiej, którà przyjmujemy na warunkach komisu.
W dà˝eniu do zaspokojenia najbardziej wyszukanych oczekiwaƒ, samodzielnie projektujemy
i wykonujemy dekoracje i ele-

Pi´kne rzeczy
powstajà zawsze
z wielkiej pasji
i umi∏owania doskona∏oÊci! To nasze motto i stàd pomys∏ stworzenia sklepu, komisu meblowo-odzie˝owego. Wynajdujemy dla Paƒstwa
„prawdziwe pere∏ki” na
przepe∏nionym rynku i pragniemy si´ podzieliç
tymi unikatowymi przedmiotami. W naszym
asortymencie sà produkty z ca∏ej Europy i USA.
U nas znajdziecie prawie wszystko dla domu,

W GRUDNIU ÂWIÑTECZNE
RABATY I PREZENTY!

GR ATOMANIA
www.gratomania.pl
tel. +48 508 630 791
05-077 Warszawa Wesola
os. Stara Milosna
ul. Trakt Brzeski 89 A
czynne:
codziennie 10.00–20.00
weekend 10.00–16.00

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1064 75
0/1
3
1070 42
0/2
2
1079 46
1/1
2
1071 63
3/3
3
1069 86
1/3
3

Nr
Pow. Rejon
oferty
1315 1325 Mi´dzylesie
1316
581 Stara Mi∏osna
1343
800 Stara Mi∏osna
1234
473 Stara Mi∏osna
1342
325 Stara Mi∏osna

Rejon
Stara Mi∏osna
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
435.000
340.000
340.000
490.000
502.000

Cena
w PLN
1.126.000
421.000
585.000
550.000
200.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty
672
671
685
686

Pow. domu
171
86
288
280

Pow. dzia∏ki m2
450
214
154
250

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

Cena w PLN
737.000
513.000
1.300.000
1.125.000

Rodzaj domu
segment
wolnostojàcy
segment
segment

Rok
1960
2004
1998

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Deweloperski

Poszukujemy dla naszych klientów mieszkaƒ, domów, dzia∏ek
z terenu Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 22-773-02-70 oraz adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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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,
fotoodm∏adzanie. NowoÊç – Maska Tretinoinowa
• Specjalistyczne gabinety lekarskie:
ginekologia, dermatologia, pediatria, interna, chirurgia,
medycyna pracy, szeroki zakres badaƒ USG
• Kosmetyka twarzy i cia∏a
• Mikrodermabrazja diamentowa – od 99 z∏
• Mezoterapia bezig∏owa
• Makija˝ permanentny BioEvolution
• Przed∏u˝anie rz´s Nouveau Lashes – cena 399 z∏
• Odm∏adzanie metodà radiofrekwencji RF
• Lipoliza kawitacyjna (modelowanie sylwetki) –30%
• Piel´gnacja d∏oni i stóp – nowa oferta
• Gabinet masa˝u

Bony upominkowe-specjalna oferta zabiegów

www.medikocentrum.pl

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a ●
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne
realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98
Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 25 759 02 59

www.meblesosnowe.eu e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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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

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-Kwiecieƒ

( 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
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

mgr farm. Jolanta Borkowska

Exp

res

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

s

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

PROTEZY • NAPRAWA

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

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

§

www.remont-expert.pl

REMONTY
tel.

602-372-102

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

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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PRZEPROW ADZKI
KANCELARIA ADWOKACKA

TRANSPORT

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

Bardzo tanio.

TEL.

22 745-55-00

tel. 608-347-552
OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk
• NOWOCZESNE METODY LECZENIA: bólów kr´gos∏upa,
zmian zwyrodnieniowych, bólów g∏owy, wad postawy (zaj´cia
indywidualne i grupowe), dyskopatii

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

• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce
• Gimnastyka korekcyjna – zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

• Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce, çw. kszta∏tujàce, stretching
• Joga dla kr´gos∏upa

tel.

22 773 22 53

Warszawa-Weso∏a
ul. S∏onecznej Polany 5

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

tel. 696-321-228

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

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

www.renoma2.com.pl

tel. 022 7730028
fax 022 7730029

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

DOJAZD GRATIS 24 h

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

ZEGARMISTRZ

US¸UGI ELEKTRYCZNE

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

tel. 0 500 322 255 – Jan Stachyra
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Klinika Medi
MediDerm
Derm

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny

Medycyna Estetyczna - Dermatologia

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

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

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

• 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

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

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

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

OPTIMED☺

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

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

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

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12

NAUKA JAZDY kat B
1080 zł
Cena obejmuje: 




podr´czniki
wykłady (sobota-niedziela) w 1 weekend
30 godzin jazd
badania lekarskie

Zapisy na kurs w godz. 11.00–19.00 codziennie od poniedziałku do piàtku

Podkowa Auto Szkoła
ul. Azaliowa 37, 05-077 Warszawa
100 metrów od ul. Pogodna
tel. 509 666 468 , 508 050 629

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)

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

ŚWIĄTECZNE PROMOCJE:
• 20% rabatu na wszystkie oprawy korekcyjne
• 20% rabatu na okulary przeciwsłoneczne
Przy zakupie soczewek kontaktowych Johnson&Johnson
GRATIS kosmetyki Neutrogena:
- krem do rąk,
- chusteczki do demakijażu,
- balsam do ciała
(szczegóły w salonie)
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ 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.
◗ Sprzedam wózek wielofunkcyjny: Mikado – Ox-Ford zawiera: wózek, spacerówk´, fotelik samochodowy, torb´, foli´ przeciwdeszczowà, moskitier´. Stan dobry, cena do uzgodnienia; kontakt:
trabeczka@wp.pl, tel 692 217 673 adres: Stara
Mi∏osna, ul Jeêdziecka.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ 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.
◗ Weso∏e URODZINY dla twojego dziecka z muzykà
i konkursami dopasowanymi do grupy wiekowej
poprowadzi dj-animator, 502 600 775.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie, konkursy, 502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 22-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl Dom Bankietowy.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD oraz
monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna,
tel. 500-322-255 – Jan Stachyra.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 22-773-28-21, 506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 22-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 60162-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Zu˝yte opony do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´.
Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19.
Tel. 501-086-581.
◗ 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.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Dj na urodziny, imieniny lub na innà imprez´, konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie.
Tel. 502 600 775, 22 773 35 61.
◗ Stylizacja paznokci: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady.
Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.

◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel.
609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz
inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace
typu „z∏ota ràczka”. Tel. 22 773-82-27 lub 516262-825.
◗ 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.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 504- 960-914.
◗ Komputery – sklep internetowy Telap. W ofercie
notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci, serwis.
Sprzeda˝ ratalna. Kontakt tel. 22 773 04 40,
504 251 007.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝
materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna,
tel. 606-939-443.
◗ 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.
◗ Kompleksowa organizacja wszelkich imprez (wesela, komunie, chrzciny, urodziny, bale itd.). Wybór
lokali, zespo∏ów, dj-ów, video, foto, kwiaty. Agencja
zaprasza 502 600 775, 22 773 35 61.
◗ 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.
◗ Wszelkie drobne naprawy... solidnie i uczciwie.
Tel 606478725.
◗ 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.
◗ Bale szkolne i przedszkolne karnawa∏owe i firmowe z w∏asnym sprz´tem nag∏oÊnieniowym
i oÊwietleniowym dj-animator poprowadzi. Tel.
502 600 775.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296
– wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47,
22 845 22 80, 502 730 878, 503 183 082.
◗ Kupi´ ma∏e mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub okolicy. Tel. 501 072 917.
◗ Zatrudni´ do sprzeda˝y prywatnych emerytur i innych nowoczesnych produktów finansowych
(bankowo-inwestycyjnych) oferowanych przez
holenderskie korporacje finansowe. E-mail:
Jacek.Rembiszewski@polrentier.pl
◗ Angielski, francuski + pomoc w odrabianiu lekcji. Zaj´cia prowadzi absolwentka UW. Tanio +
dojazd gratis. 517-813-725 kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ Us∏ugi transportowe sam. Mercedes Sprinter, ∏ad.
1400 kg, szybko, solidnie. Telefon: 602 184 541.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten telewizyjnych i satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz
multiswitche. Telewizja N, Cyfra+, Polsat
i na kart´, Trwam tel. 663-677-701, Weso∏a,
www.swiatanten.pl

D O M k/Halinowa blisko Warszawy
Solidny, funkcjonalny, pow. 270 m2, wolnostojàcy w stanie deweloperskim
na dzia∏ce 1000 m2, cisza, drogi asfaltowe, obok las i stawy rybne do
w´dkowania, teren ogrodzony, w cenie 499 tys. z∏ tj. 1848 z∏/m2 ∏àcznie
z dzia∏kà (pràd, woda miejska, szambo – w perspektywie kanalizacja.

Sprzeda˝ bezpoÊrednia – tel. 507 155 195

◗ Stolarstwo, pe∏ny zakres us∏ug stolarskich wewn´trznych i zewn´trznych, monta˝, odnawianie,
przeróbki, remonty, naprawy mebli (równie˝
ogrodowych), okien, drzwi, pod∏óg. 505-772890, 794-611-840.
◗ J´zyk polski – pomoc przy problemach z jez. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie
do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 773 40 87.
◗ Pogotowie komputerowe i sklep z cz´Êciami komputerowymi ul. Jana Paw∏a 15 M zaprasza
tel. 500 760 534.
◗ Stylistka zaprasza na metamorfoz´ (analiza kolorystyczna, kompozycja stroju, nowy makija˝ i fryzura) studio Stara Mi∏osna, 502 600 775.
◗ Przyjm´ u˝ywane szafki kuchenne i lodówk´.
Wdzi´czna emerytka. tel. 22-773-19-12.
◗ Agencja Imprezowisko zaprasza do wspó∏pracy lokale, zespo∏y, dj-ów, video, foto, kwiaciarnie, w∏aÊcicieli aut do Êlubu. Kontakt Alicja 502 600 775
lub 22 773 35 61.
◗ Zamieni´ dzia∏k´ w Zakr´cie gm. Wiàzowna 1220
m2 (pràd, gaz, ogrodzonà, zagospodarowana,
warunki zabudowy) na mniejszà dzia∏k´ w Starej
Mi∏osnej, mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub inne
propozycje – tel. 508 101075.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 22-499-80-59.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 22 773-2078, 509-043-962.
◗ Serwis kserokopiarek drukarek oraz sprzeda˝ tonerów – Afocopy tel. 501-671-999, 602-589658, dojazd gratis.
◗ Matematyka – profesjonalne korepetycje prowadzone przez doÊwiadczonego nauczyciela (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam ubrania cià˝owe (spodnie rozmiar 38
i 40, tunika rozmiar 38) tel. 605 077 751.
◗ Profesjonalna Opiekunka dla Osoby starszej, chorej, niepe∏nosprawnej z kwalifikacjami (absolwentka Szko∏y Medycznej Wydz. Asystent Osoby
Niepe∏nosprawnej) posiadajàca kilkuletnie doÊwiadczenie potwierdzone referencjami podejmie
opiek´ doraênie lub dy˝ury Êwiàteczne i nocne.
Tel.. 609 097 972.
◗ Sprzàtanie mieszkaƒ i domów. Solidnie.
Tel. 889 226 309.
◗ Studentka Politechniki Warszawskiej udzieli korepetycji z matematyki i chemii. Zakres: podstawówka, gimnazjum, liceum. Cena: 25z∏/h
Tel: 509427551.
◗ Dam do wynaj´cia lokal nadajàcy si´ na biuro lub
pokój mieszkalny 25m2 z ∏azienkà St. Milosna.
Cena do negocjacji. Tel. 888 146 230.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà min 1000m kw telef 608 069 169.
◗ Wynajm´ lub podnajm´ koparko-∏adowark´ Waryƒski, Weso∏a, Sulejówek telef 608 415 915.
◗ Sprzedam dom 140 m/1600 m – Okuniew k/Sulejówka Tel. 692-405-525.
◗ Malowania tanio 606478725.
◗ Sprzedam nowà (, bez metki) suknie Êlubnà, rozmiar 38. Gorset koronka ze srebrnym haftem, do˝a spódnica A z d∏ugim trenem. Bardzo tanio 500 z∏ Tel. 605364148.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 30 m2 w cichej okolicy,
udzielne wejÊcie, umeblowane, 1200 z∏ bez dodatkowych op∏at. Tel. 605364148 po 15.00.
◗ Certyfikaty energetyczne budynków, www.SAQR-Therm.pl tel. 519-698-928.
◗ Francuski (szko∏a podstawowa+gimazjum). Zaj´cia prowadzi studentka SGH. Dojazd gratis.
Kontakt: 513 989 512.
◗ Dok∏adna, uczciwa, energiczna, solidna pomoc
domowa. Praca po godz. 16 lub w soboty. Tel.
po godz. 18.00 (503 344 369).
◗ Termowizja – inspekcje budynków i instalacji
519-698-928.
◗ Angielski, francuski + inne szkolne zaleg∏oÊci,
tanio z dojazdem. Tel. 517 813 725.
◗ Projektowanie, aran˝acja wn´trz mieszkalnych
i komercyjnych. Fotorealistyczne wizualizacje,
konkurencyjne ceny. Tel. 692 081 969.

◗ Pomog´ Twojemu dziecku w odrobieniu pracy
domowej, równie˝ w matematyce w nadrobieniu
zaleg∏oÊci (podstawówka, gimnazjum). Tanio,
dojazd gratis na terenie Starej Mi∏osnej lub Weso∏ej. Tel. kontaktowy: 501-307-143.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio 2-pokojowe mieszkanie w Starej Mi∏osnej, 52 m2, parter, ∏adnie zagospodarowany teren ogrodzony; piwnica, poddasze, 2 miejsca parkingowe, du˝y balkon. Tel.
510 445 454.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – telefon:
691-257-038.
◗ BezpoÊrednio sprzedam trzypokojowe mieszkanie (82m2) z du˝ym ogródkiem (91m2), dwoma
miejscami parkingowymi w gara˝u podziemnym
oraz piwnicà, na osiedlu Aleja Akacjowa w Starej
Mi∏osnej. Mieszkanie i ogródek od strony g∏ównej, zielonej alei osiedla, widna kuchnia, du˝a
garderoba. Tel 888-871-971.
◗ Sprzedam betoniark´ pojemnoÊç 130dm na gwarancji cena do uzgodnienia 516-628-451.
◗ Przyjm´ u˝ywanà, sprawnà kuchenk´ mikrofalowà tel. 22 427 32 78.
◗ Sprzedam Mercedesa C 200 kombi, 2005, czarny, diesel, automat, dwa komplety kó∏, alufelgi,
CB radio, poj. 2148, moc 90 kW, Avantgarde.
Tel 509-360-785.
◗ Przyjmuj´ zamówienia na kosmetyki – AVON,
pod numerem 606 44 77 07.
◗ Mà˝ do wynaj´cia... do wszelkich prac domowych, które sà do zrobienia tel. 606478725.
◗ Weso∏a – dzia∏ka 2000 m2 z domem (3 niezale˝ne mieszkania) sprzedam lub oczekuj´ na inne
propozycje. Tel. 22 7737620, 511360365.
◗ Hiszpaƒski – student prawa, posiadajàcy kilkuletnie doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka poprowadzi korepetycje, nauk´ od podstaw, przygotowanie do egzaminów DELE. Telefon 794 680 940.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 513-144-668.
◗ Korepetycje z historii – nauczycielka z 15 letnim
sta˝em pracy w liceum. Przygotowanie do matury. Tel. 667-129-116.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie i mycie okien.
Osoba solidna, niepalàca z referencjami. tel. 601715-540.
◗ Firma alpinistyczna poszukuje pracowników
z uprawnieniami do pracy na wysokoÊci. 606808-358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ Szko∏a j´zyków obcych zatrudni lektora j´zyka
hiszpaƒskiego. tel. 668 11 16 14.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW. Dojazd do ucznia gratis 602 120 632.
◗ Podejm´ prac´ jako kierowca. Tel. 504 058 427.
◗ 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. Przygotuj´ do egzaminu
gimnazjalnego. Tanio. Mo˝liwoÊç dojazdu.
Tel.: 660 757 799.
◗ Remonty od A do Z pytania pod nr 724 348 220.
◗ Us∏ugi Ksi´gowe – Obs∏uga Spó∏ek i Dzia∏alnoÊci
Gospodarczych min. wybór formy opodatkowania, wyprowadzanie zaleg∏oÊci podatkowych,
kontakty z US – dojazd do klienta: Emilia
Tym 502-374-967; emiliatym@o2.pl.
◗ Matematyka. Zaj´ci prowadzi studentka SGH. Tanio + dojazd gratis. Tel. 513 989 512.
◗ Dom okazyjnie sprzedam 135/700 m2 okolice Sulejówka, osiedle zamkni´te, tani w utrzymaniu, urzàdzony i gotowy do wprowadzenia tel. 512-497-407.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio, mieszkanie „Osiedle
pod Sosnami” 55m2, ∏adnie urzàdzone (aneks kuchenny – 26m2, pokój 9m2, pokój 11m2, ∏azienka 5m2, hol 4 m2), taras 30m2 Cena 460.000
mo˝liwoÊç dokupienia miejsca postojowego
w gara˝u, tel. 519-169-248.
◗ Nadruki na odzie˝y. Drukujemy ró˝nymi metodami na odzie˝y sportowej, dzieci´cej, roboczej,
na elementach tkanin itp. 22 773 70 41, Warszawa-Weso∏a ul. Narutowicza 19.
◗ Wynajm´ segment w Starej Mi∏osnej po przyst´pnej cenie. Tel. 604 148 258.
◗ Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany,
kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd
na miejsce. Tel. 601262086.
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◗ Matematyka, fizyka – dla szkó∏ Êrednich i studentów, doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798.
◗ DoÊwiadczony pedagog pomo˝e dzieciom z trudnoÊciami w nauce, dysleksja, j. polski- korepetycje. Tel. 692 416 608.
◗ Porady laktacyjne, wypo˝yczalnia laktatorów, akcesoria wspomagajàce karmienie piersià. Wizyty
domowe. Certyfikowany doradca laktacyjny
tel. 604 214 213.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 70 m2 dwa pokoje
(30 m2 i 20 m2) z aneksem kuchennym w Starej
Mi∏osnej. Tel. 501-792-951.
◗ Us∏ugi geodezyjne – tel. 22-773-30-44, kom.
508 895 802.
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury,
paneli pod∏ogowych, malowanie, sucha zabudowa,
wszelkie prace wykoƒczeniowe. Staranne i fachowe
wykonanie, osobiÊcie, niepijàcy tel: 503-759-763.
◗ Us∏ugi fryzjerskie oraz manicure, pedicure z dojazdem do klienta. tel. 510 527 151.
◗ Hiszpaƒski 35z∏/h Studentka iberystyki udzieli korepetycji z j´zyka hiszpaƒskiego od podstaw. Dojazd do ucznia. Posiadam w∏asne materia∏y.
Tel: 609 804 717.
◗ Karmy dla psów i kotów oraz art. zoologiczne na
Telefon z dostawà do domu Gratis. Zapraszamy
604-342-700, 602-323-888, www.hauhau24.pl
◗ Outlet & Secondhand Mufka zaprasza! Âwiatowe
marki w najni˝szych cenach!! Atrakcyjne promocje! Warszawska 55/214 Warszawa- Weso∏a
(wejÊcie od ul. Brata Alberta).
◗ Chcesz bezpiecznie sprzedaç/kupiç/wynajàç
mieszkanie lub dom? Doradca nieruchomoÊci
pomo˝e rozwiàzaç ten problem. Zapraszam!
tel. 668862457.
◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie
sprz´tu. Dojazd do klienta. Szybko i tanio! Zapraszam! 602309190.
◗ Poszukuj´ opiekunki do 10−miesi´cznego dziecka. Od stycznia/lutego 2011. 5–6 godzin dziennie. Stara Mi∏osna – 501-056-970.
◗ Sprzedam mega pak´ ciuszków dla dziewczynki
wiek 0–2 lata na ró˝ne pory roku. Ciuszki zadbane, znanych firm: Next, Mothercare, Reserved.
Tel. 512 457 480.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie na ul. Biesiadnej, 80 m cztery pokoje, osiedle zamkni´te, 2 min. od przystanku autobusowego. W pokojach d´bowy parkiet. Cena 535 tys
+ gara˝ 25 tys. Kontakt tel. 507 105 364.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami, w wyznaczonym miejscu. Dj. alicja, tel.
502 600 775.
◗ Peugeot 307 SW kombi Premium 2.0 HDI. Pe∏na opcja komputera. Krajowy, zarejestrowany
na 7 osób. Przebieg 133 000km, produkcja X. 2003. Autoalarm z wy∏àczanà funkcjà ruchu, Immobilizer. Blokada skrzyni biegów. Hak
holowniczy, bezwypadkowy. Tel. 600414790.
◗ Zapraszamy do Zmys∏owego sklepu dla ma∏˝onków www.tobiaszisara.pl. Oferujemy bielizn´, kosmetyki, ksià˝ki, przedmioty r´cznie ozdabiane.
Odwiedê nas i poszukaj inspiracji dla swojego
ma∏˝eƒstwa.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Marzyszu I ko∏o
Kielc. 48 arów, wszystkie media, dobry dojazd.
Tereny rekreacyjne, 30 km od Gór Âwi´tokrzyskich. tel. 600804775.
◗ Remonty solidnie – glazura, terakota, k/g, g∏adzie,
malowanie, elektryka, hydraulika, panele pod∏ogowe i Êcienne i wiele innych prac do uzgodnienia. Dawid, tel. 724348220.
◗ Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, 85 m2,
II pi´tro, w Osiedlu Stara Mi∏osna. Pokoje: 22, 14, 13 i 8 m2, kuchnia 11, ∏azienka 5,5 +
WC 1,5 m2, loggia 7 m2, piwnica 16 m2. Miejsce
parkingowe ogrodzone. Cena – 498 tys. z∏.
Mieszkanie do zamieszkania od II kw. 2011 roku
– tel. 606-506-248.

◗ Mieszkanie na sprzeda˝ 65 m2,2 pokoje, I p., balkon, os. Akacjowa; 462 tys. Tel. 773 55 49.
◗ Geodezyjne, JTM Geo Investments, pe∏na obs∏uga, profesjonalizm, rzetelnoÊç, terminowoÊç, W-wa Rembertów / okolice. Tel: 505 700 210.
◗ J´zyk angielski – lekcje, korepetycje, konwersacje dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Skutecznie
i z pomys∏em! Tel. 601890234.
◗ Lokal na biuro do wynaj´cia, dwupokojowy
70 m2 w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym
(oddzielne wejÊcie). Tel. 501-590-737.
◗ Lokale do wynaj´cia po lakierach samochodowych 66 m2 i lokal ok 80 m2 np. na wulkanizacj´
– mechanik´. Zaplecze magazynowe. Starej Mi∏oÊnie przy ul. Trakt Brzeski 77. WiadomoÊç na
miejscu lub pod telefonem. Tel. 22 773 80 66,
509 141 182. borucki-trade@wp.pl
◗ Wulkanizacja opon w Starej Mi∏oÊnie przy ul.
Trakt Brzeski 77. Z okazji Miko∏ajek 6.12.2010
promocja 10% rabatu na us∏ugi, 15% na zakup
opon Tel. 22 773 80 66, 501 388 562, e-mail:
borucki-trade@wp.pl
◗ Dzia∏ka 1114 m2 w Weso∏ej, budowlana; 690 tys.
Tel. 507 952 121, 773 55 49.
◗ Student informatyki udzieli korepetycji z matematyki i j. angielskiego na poziomie podstawówki,
gimnazjum i liceum. Dojazd do ucznia. 30 z∏/h.
Tel. 793 293 591.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dom wolnostojàcy
w Markach, powierzchnia ca∏kowita 200 m +
dzia∏ka 700 m. Dzia∏ka zadbana w ca∏oÊci ogrodzona, dom w dobrym stanie. Tel. 604 812 638.
◗ Przyjm´ reklam´ na parkanie posesji (lub w innej
formie) w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej
tel. 507 952 121.
◗ Mieszkanie na sprzeda˝ 54 m2, Weso∏a Zielona, 2005r, I p., st. bdb; 444 tys. Tel. 773 55 49.
◗ Fotelik samochodowy Concord Lift (15-36kg) dla
dziecka 3–12 lat. Stan: dobry minus. Cena 90 z∏.
Tel. 662 190 517.
◗ Polexim – sprzeda˝: odÊnie˝arki, zamiatarki, r´baki, ∏uparki, glebozgryzarki, motopomp, myjek
ciÊnieniowych i wiele wi´cej; info na www.polexim-online.pl, tel. 692555049.
◗ Magnetowid (video) Akai VS-G405, ProGX (4 g∏owice), superinteligent HQ, stan bardzo dobry, 190 z∏. telefon 662 190 517.
◗ Sprzedam Krzese∏ko Uczyde∏ko firmy Fisher Price
zabawk´ z serii Laugh&Learn, której celem jest nauka poprzez zabaw´. Cena 70 z∏. Tel. 509 578 211.
Mo˝liwoÊç wys∏ania zdj´ç na e-mail.
◗ Sprzedam le˝aczek dla dziecka firmy Tako. Tel
kont. 516-628-451.
◗ Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum, tel: 505-329-323.
◗ Dywany u˝ywane: wrzosowy 1,95x2,75, cena
140 z∏, i niebieski 1,4x1,9m cena 90 z∏. Tel.
662 190 517.
◗ Miko∏ajki w Klubie Przedszkolaka „MAJ”! 6 grudnia o godz. 16.00. Szczegó∏y na www.klubmaj.pl
i 517-091-318. Zapraszamy! Mamy równie˝ zimowà promocj´ na czesne dla przedszkolaków!
◗ Ochrona przeciwpo˝arowa Twojej Firmy – tel.
22 296 11 66.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 3000 m2 na Mazurach w Rybnie, z w∏asnà linià brzegowà jez. Rumian (300
ha). Kontakt 501649071.
◗ Stolarstwo, pe∏ny zakres us∏ug stolarskich wewn´trznych i zewn´trznych, monta˝, odnawianie,
przeróbki, remonty, naprawy mebli (równie˝
ogrodowych), okien, drzwi, pod∏óg. 505-772890, 794-611-840.
◗ Mistrz kominiarski wykonuje: coroczne obowiàzkowe przeglàdy przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz udra˝nianie, czyszczenie
i uszczelnianie przewodów kominowych i wydaje
ekspertyz´ dla gazowni, architektury i dla ubezpieczyciela. tel. 507196669.

◗ Poszukuj´ pracy w charakterze opiekunki do
dziecka lub pomocy przy starszej osobie. Tel.
518 051 567.
◗ MAKMED – Profesjonalne us∏ugi piel´gniarskie
w Twoim domu. Noworodki, dzieci oraz osoby
doros∏e – pe∏en zakres us∏ug. Wspó∏praca z Laboratorium Diagnostycznym. Tel. 600 885548.
www.twojapielegniarka.pl
◗ Ford Mondeo czarny metalik diesel 2,0 TDCI –
130 KM, 2002 r. przebieg 185 tys. Cena 30 tys.
górna pó∏ka – tel. 510 179 630.
◗ Monta˝ bram gara˝owych i wjazdowych wraz
z automatykà tel. 602274787.
◗ Us∏ugi elektryczne, pe∏en zakres, pomiary, us∏ugi
remontowo-budowlane kompleksowo. Wycena gratis. Solidnie i fachowo. Tel. 606724298.
◗ Mieszkanie na sprzeda˝ 80 m2, 3 pokoje, parter
z ogródkiem, os. Akacjowa; 610 tys. Tel. 773 55 49.
◗ Zak∏ad szewski ul. Jeêdziecka 20 zaprasza wtorki
czwartki i soboty w godzinach 10 do 16-tej
W sprzeda˝y m´skie obuwie domowe – us∏ugi tanie i solidne.
◗ Zmywark´ nowà Siemens typ 070/SE 25 260 tanio sprzedam tel. 510 179 630.
◗ Szkolenia przeciwpo˝arowe – 501-757-655.
◗ Studentka V roku filologii rosyjskiej udzieli korepetycji z j´zyka rosyjskiego. Pomoc w odrabianiu
lekcji, przygotowanie do matury i in. Przyst´pne
ceny! Tel. 603 779 535.
◗ Dzia∏ka w Weso∏ej 590 m2, budowlana, aktualny
plan p. zagosp. 840z∏/m2 tel. 507 952 121 lub
773 55 49.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe – monta˝ p∏otków Ênie˝nych, naprawa i czyszczenie rynien,
podcinanie i wycinanie drzew, odÊnie˝anie dachów, itp. Tel. 606-808-358.
◗ Us∏ugi elektryczne pe∏en zakres, pomiary, domofony 516-108-576.
◗ Sprzedam niedrogo ró˝ne buciki (zimowe, wiosenno-jesienne, sportowe typu adidas, piankowe, plastikowe „basenowe”, kalosze, kapcie)
w rozmiarach: 18 do 23. Buciki sà w stanie idealnym, czyÊciutkie. Telefon: 501 546 848.
◗ Sprzedam miejsce na parkingu przy ul. Pogodnej.
Oddzielna KW. Cena 19000 (by∏o 18000). Kontakt 501057364.
◗ Sprzedam 3-cz´Êciowy strój do chrztu dla dziewczynki, roz. 62, cena 60 z∏, oraz ubranka dzieci´ce: ch∏opi´ce do roz. 92 i dziewcz´ce do roz. 98
(kurtki zimowe, spodnie ocieplane, dresowe,
d˝insy, bluzy, Êpiochy, czapki). Ubranka sà czyste,
zadbane. Dom niepalàcy. Tel: 0-501 546 848.
◗ Alpes – odÊnie˝anie dachów, posesji, usuwanie
sopli, prace wysokoÊciowe. Tanio, solidnie, terminowo. Dachy od 2z∏/m2. F-Vat. Kontakt: info@alpes.com.pl, tel. 664-772-384.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Tel. 516 622 582.
◗ Us∏ugi przeciwpo˝arowe – Marbex ul. Jeêdziecka 20 blok C, Warszawa-Weso∏a – 22 296 11 66.
◗ Oferuje domowe goràce obiadki (zupa+drugie)
w cenie 12 z∏ z dostawà do domu lub firmy....
inne us∏ugi cateringowe (przyj´cia okolicznoÊciowe). Tel 511 253 164.
◗ Sklep internetowy z karmà i akcesoriami dla
psów i kotów z dostawà do domu! Zapraszamy 666177694, www.epets.pl

◗ 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. nadrukiflok@tlen.pl
◗ Zatrudni´ studentk´ lub studenta do sprzàtania
biura 2 x w tygodniu po godzinie. Weso∏a-Zielona.
biuro@zapis.pl
◗ Wynajm´ pokój pracujàcej dziewczynie. Sulejówek, blisko stacji PKP. tel. 22-783-52-16.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ Stylistka do ciebie przyjedzie. Przejrzymy twojà
szaf´ a potem udamy si´ na zakupy 502 600 775.
◗ Sprzedam Fiata Cinquecento 700 cm3, LPG,
1994 r., 127 000 km, sprawny, prawy bok lekko
zarysowany. OC do 7.07.2011, przeglàd do
30.07.2011. Cena 1200z∏. Tel. 693 430 895.
◗ Us∏ugi remontowo-budowlane (glazura, terakota,
malowanie, szpachlowanie, hydraulika, elektryka
itp.) Sprawnie i solidnie, tel. 514-955-874, Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ Piel´gniarka – zabiegi piel´gniarskie w Twoim domu. Tel. 604 214 213.
◗ Niedrogo wynajm´ lub sprzedam pawilon handlowy
(23 m2) przy Trakcie Brzeskim (z lokalizacjà lub do
przeniesienia). Tel. 668 278 565 lub 696 655 830.
◗ Dzia∏ka w centrum Weso∏ej 960m2 z budynkiem
pod dzia∏alnoÊç; 710 tys do neg. Telefon:
507 952 121, 773 55 49.
◗ Us∏ugi remontowe od A do Z. Glazura, terakota,
uszczelnianie tarasów, ocieplanie i adaptacja
poddaszy, Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie,
sufity podwieszane, odÊnie˝anie posesji i dachów, drobne prace ogrodnicze i domowe, itp.
Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ OdÊnie˝anie posesji i dachów. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Naprawa AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne.
Tel. 501-049-250.
◗ Wynajm´ pokój dla dziewczyny – koszt 550z∏
z mediami. Stara Mi∏osna, ul. Rumiankowa, tel.
607 263 604.
◗ Poszukuj´ pracy jako kierowca, mo˝e byç dorywcza. Posiadam samochód Kombi wraz z przyczepkà, du˝e doÊwiadczenie za kierownicà, oraz
doskonale znam Warszaw´. Tel. 507 231 918.
◗ Dzia∏ka w Weso∏ej 680 m2 blisko SKM, ZTM,
szko∏y, przedszkola, dobry punkt; 536 tys.
Tel. 507 952 121, 773 55 49.
◗ Sprzedam mieszkanie na I p. po∏o˝one na osiedlu
Akacjowa o pow. 48 m2. Tel. 797 776 938.
◗ DoÊwiadczony Artysta plastyk w promocyjnej
cenie wykona bajkowe malowid∏a Êcienne do
pokoju Twojego dziecka – tel. 602 32 00 08.
◗ Angielski dla wszystkich! Korepetycje, konwersacje – bezstresowo. Tak˝e pomoc w przygotowaniu do egzaminów. Tel. 698-054-151 lub
(22) 226-92-26.
◗ Rega∏y magazynowe, metalowe, ró˝ne g∏´bokoÊci
w dobrym stanie sprzedam. Tel. 608 136 564.
◗ Wynajm´ pokój m´˝czyênie. Weso∏a-Centrum.
Tel. 603 710 485.
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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.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz, Karol Dziwiƒski, Joanna Januszewska-MiÊków (reklama), Magdalena J´drzejewska (sekretarz redakcji), Marcin
J´drzejewski (redaktor naczelny), Adam K∏os, Martyna Nowosielska, Anna Paw∏owska-Pojawa, Dorota Wroƒska.
Foto: Iza Antosiewicz, Joanna Januszewska-MiÊków, Magdalena J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 22 773 94 94 (we wtorki, od 18 do 22),
fax: 22 497 15 33, e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 8000 egz. Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i nie gwarantuje ich publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.

36

Reklama:
Joanna Januszewska
607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Trattoria Giancarlo
ul. Objazdowa 3, Wesoła; tel. 22 773 30 43
trattoria@giancarlo.pl, www.giancarlo.pl

W środy i czwartki polecamy swieże
ryby i owoce morza.
Przyjmujemy zamówienia
na potrawy wigilijne.
Organizujemy imprezy firmowe.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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

Morfeusz
SALA BANKIETOWA

BAL SYLWESTROWY
2010/2011

Organizujemy:
• wesela
• komunie
• chrzciny
• catering…

Szampaƒska
zabawa!
Alkohol – OPEN BAR, bez limitu
Kuchnia – szwedzki bufet, bez limitu

ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 612 93 98
lub 508 12 88 92

CENA 540 zł/par´
Rabat dla grup powy˝ej 12 osób
490 zł za par´

www.wesele.waw.pl

LAGUNA
biuro rachunkowe PRALNIA
PRANIE NA TELEFON

OTWARTE

900–2000

DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!

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

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

tel. 22 773 43 17

Tel. 888-146-230
ul. Sezamkowa 30 (na ty∏ach sklepu Roma)
Specjalizujemy si´ w praniu wodnym:
• koszul,
• poÊcieli, kocy i narzut,
• firan i zas∏on,
• kurtek ocieplanych i puchowych.

Pranie chemiczne:
garnitur, garsonka – 28 z∏
magiel – 6 z∏ / kg

DLA STA¸YCH KLIENTÓW 10% RABATU

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

