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Z prac Rady Dzielnicy
W lutym, a dok∏adnie
10 lutego odby∏a si´ ju˝
VI sesja Rady Dzielnicy.
Dosyç bogaty program
rozpoczà∏ si´ od spotkania z przedstawicielami
MPWiK, którzy przedstawili zaktualizowany harmonogram
inwestycji
swojego przedsi´biorstwa na terenie Weso∏ej. Pe∏ny zakres prac jest naprawd´ imponujàcy, niestety na rok 2011 przewidziano niewielkà jego cz´Êç. Wi´kszoÊç inwestycji zaplanowano na lata 2012–2015. Szczegó∏y
harmonogramu postaram si´ przedstawiç
w nast´pnym numerze „WS”.
Kolejnym punktem obrad by∏o spotkanie
z przedstawicielem Wydzia∏u Architektury i Planowania przestrzennego. G∏ównym tematem
mia∏a byç wspó∏praca z Dzielnicà przy procedowaniu pozwoleƒ na budow´ obiektów wielko
powierzchniowych (powy˝ej 10 tys. m2), które
to wnioski sà rozpatrywane nie przez dzielnice, a bezpoÊrednio przez w∏adze Warszawy.
Ku zdziwieniu radnych, przedstawiciele Wydzia∏u okaza∏a si´ p. Ewa Podhorska, zajmujàca si´ planami zagospodarowania przestrzennego. Nie majàc wiedzy na poruszane w pytaniach tematy, mog∏a je tylko zanotowaç
i przekazaç prze∏o˝onym.
Nast´pnie Rada zaj´∏a si´ sprawozdaniem
z wykonania bud˝etu Dzielnicy za rok 2010.
Po krótkiej dyskusji i wyjaÊnieniach Burmistrza Rada podj´∏a uchwa∏´ o jego przyj´ciu.
W dalszej cz´Êci sesji by∏y punkty informacyjne: o harmonogramie realizacji tegorocznych inwestycji, o funkcjonowaniu dzielnicowego zespo∏u ds. rozwiàzywania problemów

alkoholowych, o funkcjonowaniu instytucji
i organizacji realizujàcych zadania z zakresu
kultury i sportu, o planie sprzeda˝y nieruchomoÊci na terenie Dzielnicy (aktualnie sà to
przeznaczone do zbycia w drodze przetargu
4 dzia∏ki budowlane pod budownictwo jednorodzinne) oraz o stanie uregulowaƒ gruntów
na potrzeby planowanych inwestycji (obecnie
wi´kszoÊç przypadków dotyczy gruntów
pod drogami, które na mocy tzw. specustawy
drogowej przechodzà na w∏asnoÊç samorzàdu w momencie uprawomocnienia si´ pozwolenia na budow´ co umo˝liwia natychmiastowe rozpocz´cie budowy i równoleg∏e procedowanie wyceny i wyp∏aty odszkodowania
za przej´ty grunt).
Kolejnymi punktami obrad by∏o powo∏anie
dwóch dodatkowych komisji Rady – mieszkaniowej (przewodniczàcà zosta∏a p. Gra˝yna Weber) oraz, w zwiàzku z zapowiadanymi
pracami nad zmianà statutów dzielnic, Statutowo-Regulaminowej (przewodniczàcy p. Leszek Winiarski).
Sesj´ zakoƒczy∏a informacja Burmistrza
o pracach Zarzàdu w okresie mi´dzysesyjnym
i odpowiedzi na zadane pytania radnych.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 24 marca, choç najprawdopodobniej w zwiàzku z zapowiedzianà na 17 marca sesjà bud˝etowà
Rady Warszawy, przed 17 marca odb´dzie si´
sesja nadzwyczajna, celem zaopiniowania
proponowanych zmian w bud˝ecie naszej
Dzielnicy. Zawiadomienia o sesjach jak i ich
program jak zawsze mo˝na znaleêç w Internecie. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Z∏ó˝ PIT w swoim Urz´dzie Dzielnicy
We wspó∏pracy z Urz´dem Skarbowym Warszawa–Wawer ustalone zosta∏y daty dy˝urów pe∏nionych przez pracownika Urz´du Skarbowego w siedzibie Urz´du Dzielnicy Weso∏a przy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33 w celu u∏atwienia Mieszkaƒcom z∏o˝enia deklaracji rocznych PIT.
Pracownik Urz´du Skarbowego pe∏niç b´dzie dy˝ur w nast´pujàcych terminach:
• 21 marca 2011 r. (poniedzia∏ek)
• 26 kwietnia 2011 r. (wtorek)
w godzinach od 10.00 do 15.00 w Sali
Obs∏ugi Mieszkaƒców na parterze, stanowisko nr 4.
W ramach dy˝uru przyjmowane b´dà,

za potwierdzeniem odbioru, deklaracje
PIT i NIP oraz udzielane informacje
dotyczàce zasad rozliczania podatku
i wype∏niania deklaracji rocznych.
Do dyspozycji mieszkaƒców wy∏o˝one zosta∏y w punkcie informacyjnym
formularze PIT, NIP oraz broszury informacyjne.
Dodatkowych informacji dotyczàcych rozliczeƒ rocznych udzielajà pracownicy Urz´du Skarbowego Warszawa–Wawer pod numerami telefonów:
22 509-41-22, 22 509-41-26, 22 509-4128, 22 509-41-30
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi
Mieszkaƒców dla Dzielnicy Weso∏a

elegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy Weso∏a informuje, ˝e
w siedzibie delegatury, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, pokój -111 (niski
parter), w ramach programu „Bezpieczne Osiedle” w marcu planowane sà spotkania Grup Osiedlowych po∏àczone z wizjami lokalnymi w terenie w terminach:

D

• 9 marca, godz. 11.30 – Grupa
Osiedlowa „Centrum”
• 15 marca, godz. 11.30 – Grupa
Osiedlowa „Stara Mi∏osna”
• 31 marca, godz. 11.30 – Grupa
Osiedlowa „Zielona”
Zapraszamy mieszkaƒców, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ oraz inne zainteresowane podmioty do udzia∏u
w pracach Grup Osiedlowych,
w sk∏ad których wchodzà przedstawiciele mieszkaƒców, delegatury,
Policji i Stra˝y Miejskiej. Zach´camy do wskazywania miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie
naszej dzielnicy oraz zg∏aszania
wszelkich problemów zwiàzanych
z bezpieczeƒstwem.

Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa–Wawer informuje, ˝e:
• dla u∏atwienia mieszkaƒcom z∏o˝enia
rocznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2010 pracownicy
urz´du skarbowego b´dà pe∏nili
dy˝ury w siedzibie Urz´du Dzielnicy
Weso∏a przy ul. Praskiego Pu∏ku 33
w dniach 21 marca 2011 r. oraz
26 kwietnia 2011 r. w godz. 10:00–
–15:00, podczas których b´dzie
mo˝na z∏o˝yç zeznanie roczne,
• dodatkowo w sobot´ 30 kwietnia
2011 r. urzàd b´dzie czynny w godz.
9:00–13:00, a w dniach 28–29 kwietnia oraz 2 maja 2011 r. w godz.
8:00–18:00.

Je˝eli wype∏nianie deklaracji podatkowej PIT sprawia Ci trudnoÊç, zwróç
si´ o pomoc do Urz´du Skarbowego
Warszawa–Wawer. Informacji dotyczàcych rozliczeƒ podatku dochodowego
udzielajà pracownicy urz´du, tak˝e telefonicznie pod numerami telefonów:
22 50 94 122, 22 50 94 126, 22 50 94
128, 22 50 94 130.
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Osiedle Plac Wojska Polskiego – miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego – ciàg dalszy
Jak informowa∏em
Paƒstwa w poprzednim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”,
przedstawi´ skrócony
harmonogram kolejnych dzia∏aƒ nad
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego.
Otó˝ plan jest w przyj´tych fazach
okreÊlonych przez zamawiajàcego –
miasto sto∏eczne Warszawa – w III fazie, co wyra˝a si´ opracowanym projektem planu w cz´Êci graficznej i opisowej. Kolejne dzia∏ania to:

• Przygotowanie materia∏ów do uzgodnieƒ i opiniowania projektu planu
– oko∏o 0,5 miesiàca;
• Opiniowanie oraz ewentualne wniesienie poprawek wynikajàcych z wniesionych uwag oraz uzgodnienia – do
3,5 miesiàca;
• Przygotowanie materia∏ów do og∏oszenia i wy∏o˝enia do publicznego
wglàdu, zbieranie uwag, rozpatrzenie
uwag przez Prezydenta, wprowadzenie zmian w projekcie wynikajàcych
z uwzgl´dnienia uwag i przyj´cia przez
zamawiajàcego – oko∏o 5 miesi´cy;
• Uchwalenie planu przez Rad´ Miasta Sto∏ecznego Warszawy (prezentacja planu, opiniowanie przez prawni-

Spis LudnoÊci 2011 cd.
„Narodowy Spis LudnoÊci i Mieszkaƒ 2011”
realizowany jest przez G∏ówny Urzàd Statystyczny przy wspó∏pracy Urz´du m.st. Warszawy i innych jednostek samorzàdu terytorialnego na terenie ca∏ego kraju.
W ramach spisu zostanà zebrane dane obejmujàce terytorialnà, demograficznà, ekonomicznà i edukacyjnà charakterystyk´ osób; migracje
wewn´trzne i zagraniczne; charakterystyk´ etniczno–kulturowà; niepe∏nosprawnoÊç; sk∏ad
i struktur´ gospodarstw domowych; wzajemne
relacje cz∏onków gospodarstwa domowego; rodziny oraz charakterystyk´ mieszkaƒ i budynków.
NSP 2011 obejmuje osoby:
– stale zamieszka∏e i czasowo przebywajàce
w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach nieb´dàcych mieszkaniami,
– osoby niemajàce miejsca zamieszkania
i mieszkania,
– budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania
i inne zamieszkane pomieszczenia nieb´dàce
mieszkaniami.
Spis nie obejmuje szefów cudzoziemskiego
personelu przedstawicielstw dyplomatycznych
i urz´dów konsularnych paƒstw obcych, cz∏onków ich rodzin ani innych osób korzystajàcych
z przywilejów i immunitetów na mocy umów,
ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów
mi´dzynarodowych oraz mieszkaƒ, budynków,
obiektów ani pomieszczeƒ b´dàcych w∏asnoÊcià
przedstawicielstw dyplomatycznych i urz´dów
konsularnych paƒstw obcych.
Podstawy prawne spisu dost´pne sà pod adresem www.stat.gov.pl/gus/7835_PLK_HTML.htm.
„Narodowy Spis LudnoÊci i Mieszkaƒ 2011”
nastàpi w nast´pujàcych przedzia∏ach czasowych:
– od dnia 1 kwietnia do dnia 16 czerwca 2011
roku w drodze samospisu internetowego –
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formularze elektroniczne udost´pnione zostanà respondentom w bezpiecznym po∏àczeniu
sieciowym. Formularz samospisowy umieszczony zostanie w Internecie na stronie
www.stat.gov.pl razem z odpowiednià instrukcjà, jak post´powaç i wype∏niaç go „krok po
kroku”. Respondent, po zalogowaniu na stronie internetowej i po wykonaniu procedury
uwierzytelniajàcej, uzyskuje dost´p do formularza elektronicznego i mo˝e na nim pracowaç
w czasie 14 dni od pierwszego zalogowania.
Formularz udost´pniony respondentom jest
ju˝ uprzednio zasilony danymi z systemów
administracyjnych. W zwiàzku z tym dane
wprowadzane muszà byç zgodne z prawdà
i rzeczywiste.
– od dnia 8 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011
roku ankieterzy statystyczni przeprowadzà
spis telefonicznie, rejestrujàc na bie˝àco odpowiedzi respondentów w swoich formularzach elektronicznych,
– od dnia 8 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011
roku rachmistrzowie spisowi przeprowadzà wywiady w terenie, wprowadzajàc na bie˝àco dane
uzyskane od respondentów do przenoÊnych
urzàdzeƒ elektronicznych, tzw. hand-held’ów.
Podczas NSP 2011 w dniach 15 i 16 kwietnia
2011 r. zostanie przeprowadzony spis osób bezdomnych. Osoby bezdomne b´dà spisywane
przez rachmistrzów spisowych w miejscach
przebywania tych osób, wskazanych przez pracowników gminnych biur spisowych i placówek
udzielajàcych pomocy osobom bezdomnym.
Dla usprawnienia komunikacji z respondentami zostanie uruchomiona ogólnopolska infolinia,
w której pracowaç b´dà ankieterzy statystyczni.
Ich zadaniem, oprócz ankietowania, b´dzie równie˝ pomoc respondentom w wype∏nianiu for-

ków, komisje rady, kompletowanie
za∏àczników etc.) – oko∏o 3 miesi´cy.
Jak wynika z prognozowanego harmonogramu, prace nad planem mogà
jeszcze potrwaç oko∏o 1 roku, a w zwiàzku z powy˝szym musimy uzbroiç si´
w cierpliwoÊç, bo od uchwalenia planu
zale˝y realizacja inwestycji zwiàzanych
z us∏ugami i handlem, czyli krótko mówiàc oczekiwanym sklepem.
Powy˝sze przedsi´wzi´cia, zresztà tak
jak dotychczas, b´d´ osobiÊcie monitorowa∏ i informowa∏ Paƒstwa o ich przebiegu i rezultatach.
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a
dr Stefan S∏owikowski
mularza elektronicznego i udzielanie informacji
spisowych. Ankieter, rozpoczynajàc wywiad telefoniczny musi si´ przedstawiç, podaç swój
numer identyfikacyjny, wskazaç urzàd statystyczny, z którego dzwoni, oraz podaç respondentowi sposób weryfikacji tych danych.
Wszystkie dane zebrane w spisie podlegajà
prawnej ochronie i obj´te sà absolutnà tajemnicà
statystycznà. Wszystkie osoby pracujàce
na rzecz NSP 2011 zobowiàzane sà do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a jej z∏amanie pociàga za sobà sankcje karne. Dane przekazane
przez respondentów sà automatycznie kodowane
i przekazywane do centralnej bazy danych ulokowanej poza ogólnodost´pnà siecià informatycznà.
Przetwarzaniem danych zajmujà si´ tylko
i wy∏àcznie upowa˝nione osoby. Dane wynikowe
zostanà opublikowane w formie uniemo˝liwiajàcej jakàkolwiek identyfikacj´ osób, gospodarstw
domowych i adresów.
NSP 2011 koƒczy si´ w dniu 30 czerwca
2011 r. o godz. 24.00. Natomiast w dniach od 1
do 11 lipca 2011 roku na terenie ca∏ego kraju
zostanie zrealizowany w drodze wywiadu telefonicznego spis kontrolny majàcy na celu sprawdzenie kompletnoÊci przeprowadzonego spisu,
poprawnoÊci uzyskanych danych oraz ich zgodnoÊci ze stanem faktycznym.
Spis kontrolny obejmie osoby zamieszka∏e
w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu
i równie˝ zostanie przeprowadzony na formularzach elektronicznych.
Przypominam zatem, i˝ Ustawa o narodowym
spisie powszechnym ludnoÊci i mieszkaƒ
w 2011 r. zobowiàzuje wszystkich respondentów do udzielania Êcis∏ych, wyczerpujàcych
i zgodnych z prawdà odpowiedzi.
Ma∏gorzata Kowalczyk
Lider Oddzia∏u Gminnego
Biura Spisowego m.st. Warszawy

M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy
CzeÊç, M∏odzi! Mam nadziej´, ˝e tym razem
witamy si´ w bardziej ciep∏ych wiosennych okolicznoÊciach. W momencie powstawania tego artyku∏u na termometrze jest siedem stopni na minusie, wi´c wiosenne powitanie jest jedynie pobo˝nym ˝yczeniem. Wydaje mi si´, ˝e ta d∏uga
i m´czàca zima ju˝ wszystkim daje si´ we znaki.
Ale przejdêmy do konkretów. Co s∏ychaç
w m∏odzie˝owej radzie? Mimo niesprzyjajàcych
warunków pogodowych oraz ferii zimowych nie
zaprzestaliÊmy naszej dzia∏alnoÊci!

15 lutego 2010 roku zostaliÊmy zaproszeni
przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a na zwiedzanie budowy Stadionu Narodowego. Dwójka naszych
przedstawicieli, Karolina Zadworna i Adam Wiesio∏ek, stawi∏a si´ o umówionej porze na parkingu nieopodal boiska. Na miejscu dostaliÊmy odblaskowe kamizelki i bia∏e kaski. W koƒcu wiadomo, ˝e grunt to bezpieczeƒstwo. Razem
z grupkà pracowników urz´du zostaliÊmy zaprowadzeni na trybuny. Naszym oczom ukaza∏o si´
wn´trze budowanej areny sportowej. Fakt, chwilowo nie wyglàda jeszcze zjawiskowo, jednak
widaç, ˝e praca wre. MogliÊmy przyjrzeç si´
ogromnej iglicy zawieszonej nad p∏ytà boiska.
RzeczywiÊcie, umieszczona 30 metrów nad naszymi g∏owami konstrukcja robi wra˝enie. Po

ZAPROSZENIE
Proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa serdecznie zaprasza na uroczystà Msz´ Âwi´tà w rocznic´ Êmierci papie˝a Jana
Paw∏a II. Msza odb´dzie si´
2 kwietnia br. o godz.
18.00 w koÊciele przy ul. Borkowskiej 2, osiedle Stara Mi∏osna. Ca∏oÊç uroczystoÊci
uÊwietni swym g∏osem Pani
Ma∏gorzata Kubala – sopran
koloraturowy.
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chwili przyszed∏ do nas pan, który odpowiada∏
na wszystkie pytania dotyczàce samego stadionu oraz wszelkich zagadnieƒ zwiàzanych z jego
budowà. Kiedy napatrzyliÊmy si´ na plac budowy, wyruszyliÊmy w stron´ wyjÊcia. Jednak okaza∏o si´, ˝e to nie koniec wycieczki! Kolejnym etapem by∏o minimuzeum
stadionu. MieliÊmy tam mo˝liwoÊç obejrzeç makiet´ gotowego stadionu, zobaczyç, jak wyglàda przekrój budowli, oraz
sprawdziç komfort krzese∏ek, na których
nied∏ugo zasiàdà tysiàce kibiców.
Dodatkowo mogliÊmy przeczytaç
wiele interesujàcych ciekawostek
dotyczàcych stadionu.
Wydaje mi si´, ˝e by∏a to bardzo
edukujàca wycieczka. Mimo ˝e
osobiÊcie nie jestem wielkà fankà
pi∏ki no˝nej, to jednak cieszy mnie
fakt, ˝e mia∏am mo˝liwoÊç zwiedziç budynek, który ju˝ nied∏ugo stanie si´ chlubà ca∏ej stolicy. Uwa˝am, ˝e by∏o warto!
W poprzednim artykule prosi∏am Was
o przesy∏anie fajnych propozycji akcji
i wydarzeƒ kulturalnych w Weso∏ej. I co?
Nie obchodzi Was to, co si´ u nas dzieje?
Mamy przed sobà ca∏y rok, a wi´c mnóstwo
mo˝liwoÊci! Tylko co mamy robiç, skoro nadal
nie wiemy, czego potrzebuje m∏odzie˝? Chwilowo planujemy przygotowanie stoiska na Piknik
Weso∏a 2011 oraz, jeÊli OÊrodek Kultury nadal

b´dzie chcia∏ z nami wspó∏pracowaç, organizacj´ tegorocznego festiwalu Rock On! Wydaje mi
si´ jednak, ˝e staç nas na wi´cej. Dlatego po raz
kolejny apeluj´: jeÊli macie jakieÊ fajne pomys∏y
na wydarzenia w Weso∏ej, to piszcie! Przecie˝
od tego jesteÊmy, pragniemy ca∏kowicie spe∏niaç si´ w funkcji ∏àcznika mi´dzy m∏odzie˝à

a zarzàdem dzielnicy. I uwierzcie, ˝e z ca∏ej si∏y
b´dziemy staraç si´ przeforsowaç nawet najbardziej nierealne projekty i pomys∏y. Sprawmy, aby
Weso∏a by∏a dzielnicà w pe∏ni przyjaznà m∏odzie˝y. Bo chyba o to nam wszystkim chodzi, nie?
Wierz´, ˝e po wydrukowaniu tego artyku∏u,
nasza strona (www. facebook. com/mrdwesola)
b´dzie przepe∏niona Waszymi pomys∏ami!
Do zobaczenia na ∏amach kolejnego numeru
WiadomoÊci Sàsiedzkich!
Karolina Zadworna

W´drówka przez Puszcz´ Bolimowskà
Ko∏o PTTK w Weso∏ej
serdecznie zaprasza
wszystkich ch´tnych
na wiosenny spacer po
Puszczy Bolimowskiej.
Obszar ten to pozosta∏oÊç po rozleg∏ych niegdyÊ puszczach Mazowsza,
szczególnie po puszczy Jaktorowskiej, tej gdzie pad∏ ostatni tur. Tworzà jà soÊniny
przetkane brzozà, m∏odym modrzewiem, ówdzie
olszynà; gdzieniegdzie resztki starych dàbrów
przypominajà o dawnej ÊwietnoÊci. Krajobraz lasu p∏aski czasem zmienia si´ nagle ukazujàc wàskie g∏´bokie dolinki ma∏ych strumyków czy te˝
rozleg∏e Êwietliste polany – pozosta∏oÊç po dawnych mieszkaƒcach puszczy: drwalach, smolarzach, w´glarzach, bartnikach. Przecinajàca go
Rawka – dzika, kapryÊna rzeka, szybko toczàca
swe wody, zachwyca kr´tym biegiem iloÊcià zakoli i zawijasów i nadzwyczajnym bogactwem
przyrodniczym swej doliny. Pe∏no w niej zaroÊli,
zapustów, oczeretów, podmok∏ych olsów, oczek
wodnych i starorzeczy. Zdzicza∏e, coraz rzadziej
koszone ∏àki oddzielajà rzek´ od lasu. Wiosnà
rozkwitajà dziesiàtkami kolorów, latem krà˝à
nad nimi bociany, jesienià d∏ugo utrzymujà swà
zieleƒ, Ênie˝nà zimà stajà si´ p∏askie i groêne.

Program wyjazdu: zwiedzanie parku w Arkadii,
zwiedzanie pa∏acu Radziwi∏∏ów w Nieborowie,
spacer Êcie˝kà przyrodniczà „Dolina Rawki”
(5 km), obiad w Bolimowie.
Termin: 9 kwietnia br., wyjazd o godz. 7.30,
powrót ok. 20.00.
Przejazd: autokarem, 55 miejsc.
Wpisowe: doroÊli – 50,00 z∏, dzieci do 15 roku
˝ycia – 40,00 z∏.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski.
Zg∏oszenia: Katarzyna Szaszkiewicz, tel.
604 23 23 57.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e planowana
na dzieƒ 19 marca wycieczka „Szlakiem Âwidermajerów” zosta∏a przeniesiona na termin
póêniejszy. O nowym terminie poinformujemy
na ∏amach „WS”.
Kolejne planowane wyjazdy, których programy
podamy w numerze kwietniowym „WS” (i dopiero wtedy rozpoczniemy na nie zapisy!) to:
• 14.05 – Sp∏yw kajakowy Pilicà – 1 dzieƒ,
• 21.05 – 22.05 – Roztocze – w´drówka Szlakiem Szumów – 2 dni,
• 10.06 – 12.06 – Sp∏yw kajakowy Krutynià
– 3 dni (wyjazd w piàtek rano).
Serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski
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Kampania „SzeÊciolatek w szkole”
Konferencja dzielnicowa w Zespole Szkó∏ nr 94
W dniu 2 lutego 2011 r. w Zespole
Szkó∏ nr 94 odby∏a si´ konferencja dla
rodziców poÊwi´cona zagadnieniu

edukacji dzieci szeÊcioletnich. Obni˝enie wieku rozpoczynania nauki w szkole dla dzieci szeÊcioletnich to najwa˝niejsza zmiana w realizowanej od
2009 r. reformie polskiego systemu
oÊwiaty. W dzielnicy Weso∏a zarówno
klasy pierwsze, jak i oddzia∏y przedszkolne dla szeÊciolatków sà organizowane w szko∏ach podstawowych. Rok
szkolny 2011/2012 jest ostatnim, w którym rodzice szeÊciolatków mogà decydowaç, czy pos∏aç dziecko do I klasy,
czy do oddzia∏u przedszkolnego.
Uczestników konferencji przywita∏a
Pani El˝bieta Obiedziƒska, Dyrektor
Zespo∏u Szkó∏ nr 94. S∏owo wprowadzenia wyg∏osi∏ Pan Marian Mahor,
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.
Pani Ewa Mathea, metodyk w zakresie
edukacji wczesnoszkolnej, przedstawi∏a
g∏ówne za∏o˝enia obowiàzujàcej obec-
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nie podstawy programowej dla przedszkolnych oddzia∏ów „0” oraz podstawy
programowej dla klas pierwszych. Psycholodzy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 23 przygotowali wystàpienia
poÊwi´cone kwestii dojrza∏oÊci
szkolnej szeÊciolatków. Dyrektorzy weso∏owskich
szkó∏ podstawowych przedsta-

wiali oferty szkó∏ dla szeÊciolatków
na rok szkolny 2011/2012. Swoimi spostrze˝eniami i doÊwiadczeniami podzieli∏a si´ równie˝ z uczestnikami konferencji mama szeÊciolatka, który
w bie˝àcym roku szkolnym ucz´szcza
do 1 klasy w Zespole Szkó∏ nr 94.
Podj´cie decyzji, czy pos∏aç dziecko
do I klasy, czy do oddzia∏u przedszkolnego, dla wielu rodziców dzieci szeÊcioletnich nie jest ∏atwe, budzi wàtpliwoÊci i pytania. Konferencja by∏a
Êwietnà okazjà do uzyskania wa˝nych
informacji, jak i wymiany poglàdów
miedzy rodzicami oraz pracownikami
weso∏owskiej oÊwiaty.
Jaros∏aw Szmytkowski
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sporu

1% dla weso∏owskich
Organizacji Po˝ytku Publicznego
Zbli˝a
si´ okres, w którym sk∏adamy deklaracje podatkowe. Przy tej okazji mamy
mo˝liwoÊç przekazania 1% swojego
podatku dowolnie wybranej organizacji po˝ytku publicznego.
Goràco zach´camy do wsparcia instytucji dzia∏ajàcych w Weso∏ej. Poniewa˝ niektóre nasze organizacje sà
„oddzia∏ami” wi´kszych stowarzyszeƒ, wpisujàc w deklaracji podatkowej jej nazw´ i numer KRS trzeba koniecznie dopisaç w rubryce „cel szczegó∏owy” kod umo˝liwiajàcy odbiorc´
Paƒstwa darowizny.
W poprzednim numerze zapraszaliÊmy organizacje z terenu naszej dzielnicy do podania danych niezb´dnych
do tej operacji. Na nasz apel odpowiedzia∏y nast´pujàce OPP:

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
Nazwa OPP: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna
Numer KRS: 0000216303
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej
Nazwa OPP: Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej
Numer KRS: 0000066589
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna Weso∏a-Stara Mi∏osna
Nazwa OPP: Ochotnicza Stra˝ Po˝arna Weso∏a-Stara Mi∏osna
Numer KRS: 0000123985
Szczep 44 Warszawskich Dru˝yn Harcerskich
ZHR
Nazwa OPP: Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Numer KRS: 0000057720
Informacje uzupe∏niajàce: W rubryce „cel
szczegó∏owy 1%” nale˝y wpisaç: MAZ-44SZCZEP

5-latki do przedszkola
Uprzejmie informujemy, ˝e rok szkolny
2011/2012 jest kolejnym rokiem, w którym realizowana jest reforma polskiego systemu oÊwiaty
obni˝ajàca wiek obowiàzkowej edukacji szkolnej
i przedszkolnej. Do tej pory drugi z wy˝ej wymienionych elementów reformy nie by∏ doÊç mocno
akcentowany przez media, tymczasem od roku
szkolnego 2011/2012 dzieci pi´cioletnie obowiàzane sà odbyç roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiàzek ten rozpoczyna si´ z poczàtkiem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko koƒczy 5 lat. Dla dzieci pi´cioletnich
(ur. w 2006 r.) zosta∏y przygotowane miejsca
w przedszkolach i oddzia∏ach przedszkolnych
w szko∏ach podstawowych w Dzielnicy Weso∏a.
Rodzice pi´ciolatków mogà równie˝ ubiegaç si´
o przyj´cie dziecka do przedszkola lub szko∏y poza dzielnicà zamieszkania, jednak w tym przypadku pierwszeƒstwo w przyj´ciu b´dà mia∏y
dzieci zamieszka∏e w danej dzielnicy.
Rekrutacja do przedszkoli samorzàdowych
Dzielnicy Weso∏a i oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach podstawowych b´dzie prowadzona
z wykorzystaniem ogólnowarszawskiego elektronicznego systemu ewidencji podaƒ. Szczegó∏owe informacje na temat harmonogramu rekrutacji oraz funkcjonowania elektronicznego
systemu rekrutacji znajdziecie Paƒstwo na stronie Biura Edukacji Urz´du m.st. Warszawy:
www.edukacja.warszawa.pl.

W naszej Dzielnicy na przyj´cie najwi´kszej
liczby dzieci 5-letnich, które jeszcze nie
ucz´szczajà do przedszkola, przygotowane b´dà szko∏y:
• Szko∏a Podstawowa nr 171 im. Stanis∏awa
Staszica, ul. Armii Krajowej 39,
• Szko∏a Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej (Zespó∏ Szkó∏ nr 94), ul.
Krótka 1.
• Szko∏a Podstawowa nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi im. Tadeusza KoÊciuszki, Plac
Wojska Polskiego 28 b´dzie przyjmowa∏a wy∏àcznie dzieci 5-letnie zamieszka∏e w obwodzie szko∏y.
Podobnie jak w bie˝àcym roku szkolnym,
w zwiàzku z koniecznoÊcià cz´Êciowego rozwiàzania problemów lokalowych Szko∏y Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie,
ul. Trakt Brzeski 18 (osiedle Stara Mi∏osna), zwiàzanych z du˝à liczbà dzieci, w/w szko∏a nie b´L.p. Nazwa szko∏y podstawowej
1 Szko∏a Podstawowa nr 171
im. Stanis∏awa Staszica
2
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Szko∏a Podstawowa nr 172
im. Polskiej Organizacji Wojskowej
(Zespó∏ Szkó∏ nr 94)
Szko∏a Podstawowa nr 174
z Oddzia∏ami Integracyjnymi
im. Tadeusza KoÊciuszki

Komenda Szczepu 420 Warszawskich Dru˝yn
Harcerskich
Nazwa OPP: Choràgiew Sto∏eczna ZHP
Numer KRS: 0000268913
Informacje uzupe∏niajàce: W rubryce „cel szczegó∏owy 1%” nale˝y wpisaç: 420 – PRAGA PO¸UDNIE
PTTK Oddzia∏ Weso∏a
Nazwa OPP: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna
Numer KRS: 0000216303
Informacje uzupe∏niajàce: W rubryce „cel szczegó∏owy 1%” nale˝y wpisaç: TURYSTYKA
Fundacja Szko∏y Spo∏ecznej im. Emmanuela
Bu∏chaka
Nazwa OPP: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna
Numer KRS: 0000216303
Informacje uzupe∏niajàce: W rubryce „cel szczegó∏owy 1%” nale˝y wpisaç: EDUKACJA
dzie prowadziç oddzia∏ów przedszkolnych ani dla
dzieci 6-letnich, ani dla dzieci 5-letnich. Od kilku
lat nauczanie w tej szkole odbywa si´ na dwie
zmiany. Aktualnie uczy si´ tam ok. 700 dzieci
i ich liczba z roku na rok wzrasta. Pi´ciolatki zamieszka∏e na terenie osiedla Stara Mi∏osna b´dà
mia∏y zapewnione miejsca w oddzia∏ach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 172. Urzàd
Dzielnicy zapewni im transport do w/w szko∏y.
Dzieci b´dà przewo˝one specjalnym autokarem
z dwóch punktów zbiorczych na terenie Starej
Mi∏osnej. W czasie transportu zapewniona b´dzie
opieka pedagogiczna. Podobnie odbywaç si´ b´dà powroty ze szko∏y. Przyj´te rozwiàzanie pozwoli zapewniç bezpieczne warunki nauki dla
dzieci i pracy dla nauczycieli.
Poni˝ej zamieszczamy zestawienie planowanej sieci nowych oddzia∏ów przedszkolnych dla
dzieci pi´cioletnich w szko∏ach podstawowych
na terenie Dzielnicy Weso∏a.
Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Adres
ul. Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa–Weso∏a
tel. 22 773 90 52
ul. Krótka 1
05- 075 Warszawa–Weso∏a
tel. 22 773 42 04
Plac Wojska Polskiego 28
05-075 Warszawa–Weso∏a
tel. 22 773 40 03

Uwagi

Dla dzieci
zamieszka∏ych
w obwodzie szko∏y
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej...
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na zaj´cia w kolejnym, ju˝ czwartym
semestrze od poczàtku swego istnienia.
W marcu zapraszamy na wyk∏ady:
• 1 marca – „Optymizmu mo˝na si´
nauczyç – kiedy pada deszcz, mówi´:
«Pan Bóg myje Êwiat» – mgr Anna
Polaniecka;
• 8 marca – „Instytut Pami´ci Narodowej za zamkni´tymi drzwiami” – dr
Bogdan Kopka;
• 15 marca – Wyk∏ad z medycyny
„Mia˝d˝yca: przyczyny i nast´pstwa
– dr Przemys∏aw Stolarz;
• 18 marca – Wyk∏ad z historii sztuki
„Renesans w Europie Pó∏nocnej
– inna droga do nowo˝ytnoÊci” – mgr
Halina Polak;
• 22 marca – Zdrowie – „WartoÊç proz-

drowotna karotenoidów” – dr Anna
Seroczyƒska;
• 29 marca – Filozofia – „Ró˝ne rozumienie prawdy” – dr Pawe∏ Bany.
Wyk∏ady odbywajà si´ o godz. 17.00
w sali multimedialnej Szko∏y Podstawowej nr 171 w Weso∏ej przy ul. Armii Krajowej 39. Przed wejÊciem do Sali prosimy
zaopatrzyç si´ w ochraniacze w automacie szkolnym (koszt 1 z∏).
Zapraszamy tak˝e na zaj´cia fakultatywne w ma∏ych grupach: lektoraty (j´zyk angielski, hiszpaƒski), trening pami´ci, warsztaty psychologiczne, zaj´cia komputerowe oraz sportowe. Szczegó∏owe informacje o zaj´ciach znajdziecie Paƒstwo na stronie internetowej www.utw-org.pl. Organizujemy tak˝e wspólne wyjÊcia do teatru. Zaprasza-

my równie˝ na spotkania integracyjne
przy kawie i herbacie w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych w Starej Mi∏osnej we
czwartki w godz. 11.00–13.00.
Kontakt z UTW: e-mail sekretariat@
utw-wesola.org.pl; Tel. 22 773 17 33
(Teresa Polowczyk), 22 773 17 40 (Maria Surawska).
Wp∏aty czesnego i wpisowego na nowy semestr mo˝na dokonaç w czasie dy˝urów kasjerki wg poni˝szego grafiku:
• 4 i 18 marca 2011, godz. 15–16 – Biblioteka G∏ówna w Weso∏ej (ul. 1.
Praskiego Pu∏ku 31),
• 11 i 25 marca 2011, godz. 15–16 – Biblioteka w Starej Mi∏oÊnie (ul. Jana
Paw∏a II 25).
Zarzàd UTW

Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna KRS 0000216303
Ju˝ rok po tym, jak ustawodawca zezwoli∏, by podatnicy odpisywali 1% wypracowanego przez siebie podatku,
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna otrzyma∏o status organizacji po˝ytku publicznego. Rokrocznie kilkadziesiàt osób przeznacza swój 1% na cele
statutowe naszej organizacji.
Rok 2010 by∏ dla nas czasem kontynuacji naszej dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci Weso∏ej. Jak co roku wspó∏pracowaliÊmy z Fundacjà przy szkole spo∏ecznej wspierajàc jej dzia∏alnoÊç. PrzekazaliÊmy darowizny na cele edukacyjne dla
Gimnazjum 119. Zgromadzone Êrodki
umo˝liwi∏y zorganizowanie zawodów
biegowych dla ca∏ych rodzin podczas
Pikniku Weso∏a. W tym samym czasie,
podczas pikniku, wolontariusze z gimnazjum 119 zbierali do puszek op∏at´ parkingowà, którà w ca∏oÊci przeznaczyliÊmy na pomoc dla powodzian ze wsi Budziska. W gronie Zarzàdu postanowiliÊmy, ˝e b´dziemy te rodziny wspieraç

przez ca∏y rok. Dzi´ki Paƒstwa wp∏atom
mogliÊmy zorganizowaç transporty zakupionych i podarowanych artyku∏ów.
Darowizny przekazane celowo z dopiskiem „powódê” przeznaczyliÊmy na zakup najpotrzebniejszych rzeczy. Kontynuujàc naszà opiek´, pod kierunkiem
Ma∏gosi Mazurkiewicz, podczas dorocznej Biesiady Sàsiedzkiej wylicytowaliÊmy
dwa obrazy przekazane na ten cel przez
Wieƒczys∏awa Pyrzanowskiego oraz
Gra˝yn´ Bany. Dochód z licytacji,
1750 z∏, przeznaczymy na zakup sadzonek truskawek, które zapewnià samodzielnoÊç finansowà naszym podopiecznym. Pomagajàc daleko, nie zapominamy o najbli˝szych sàsiadach. Nasze osiedlowe trojaczki zosta∏y zaopatrzone
przez firm´ Johson & Johnson w solidny
zapas pieluch i Êrodków czystoÊci. Pomoc ta by∏a warunkowana wspó∏pracà
z organizacjà po˝ytku publicznego,
a transport z magazynów firmy sfinansowaliÊmy z Paƒstwa darowizn.

US¸UGI ELEKTRYCZNE

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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Przez ca∏y rok w siedzibie stowarzyszenia zbieramy plastikowe nakr´tki,
które systematycznie przekazujemy
Stowarzyszeniu Dom Rodzina Cz∏owiek, które koordynuje sprzeda˝ nakr´tek i zakup sprz´tu rehabilitacyjnego dla swoich podopiecznych.
W tym roku kontynuujemy naszà
dzia∏alnoÊç charytatywnà, przede
wszystkim skupiamy si´ na rodzinach
z Budzisk. JeÊli chcecie Paƒstwo, by
Wasze wp∏aty trafi∏y na konkretny cel,
prosimy o odpowiedni dopisek
w przeznaczonej do tego rubryce
w zeznaniu PIT.
Przekazanie 1% jest proste i bezkosztowe dla Paƒstwa. Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Mi∏osna dzi´ki Paƒstwa hojnoÊci mo˝e kontynuowaç jedenastoletnià tradycj´ realizacji swoich
za∏o˝eƒ statutowych.
Prezes
Izabela Antosiewicz

MetLife Amplico
Agent lic. nr 11198449/A

UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE • OFE • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Dojazd i analiza potrzeb gratis!

Tel. 608-878-829

Poczàtek wiosny – obyczaje i zwyczaje
Pierwszy dzieƒ wiosny
od wieków mia∏ dla ludzkoÊci ogromne znaczenie.
Równonoc, czyli doba,
w czasie której dzieƒ trwa
tyle samo co noc, promienie s∏oneczne padajà na
równik pod kàtem 90
stopni, jest tradycyjnie
uwa˝ana za koniec mrocznej, groênej zimy,
a poczàtek nowego, pi´knego, pe∏nego nadziei
roku. Jest wi´c dniem magicznym i wyjàtkowym. Wiosna to ciep∏e promyki s∏oƒca, topniejàcy Ênieg i budzàca si´ do ˝ycia przyroda – to
czas po˝egnania d∏ugiej i trudnej zimy, czas
zasiewów i czekania na plony.
W dawnych czasach mieszkaƒcy wsi i miast
wierzyli, ˝e pewne obrz´dy magiczne przyÊpieszà jej nadejÊcie. Jednym z tych obrz´dów zachowanych do dzisiaj jest topienie marzanny,
zwyczaj, którego poczàtki si´gajà XV wieku.
W niektórych cz´Êciach Polski rozwiàzywano snopki w stodo∏ach, aby szcz´Êcie i dobrobyt
goÊci∏ w domach. Jednak wi´ksza cz´Êç Polski
obchodzi∏a dzieƒ 25 marca jako pierwszy dzieƒ
wiosny, tego dnia obchodzono Âwi´to Matki
Boskiej Wiosennej. Wierzono, ˝e tego dnia

otwiera si´ ziemia, aby przyjàç w swe ∏ono
pierwsze ziarna i rodziç nowe ˝ycie. Kalendarzowa wiosna przypada na dzieƒ 21 marca, zbiega
si´ to z astrologicznà wiosnà, w której pierwszym znakiem zodiaku jest znak Barana.
Kolejny obyczaj wiàza∏ si´ z pierwszym wiosennym grzmotem, gdy˝ to on w∏aÊnie by∏

symbolicznym gestem zap∏odnienia ziemi. Te
zwyczaje zgin´∏y jakoÊ w naszej codziennoÊci
i jedynym, który pozosta∏, jest topienie marzanny – zbieg∏o si´ ono z Dniem Wagarowicza,
który mieÊci si´ w tradycji jako dzieƒ Êwiàtecz-

Post nie tylko wielki
9 marca, w Ârod´ Popielcowà, koƒczy si´ wyjàtkowo d∏ugi w tym roku karnawa∏, a rozpoczyna Wielki
Post. Kojarzony jest on
przede wszystkim z okresem poprzedzajàcym Wielkanoc. Obok modlitwy i ja∏mu˝ny KoÊció∏ zaleca
w tym okresie tak˝e wstrzemi´êliwoÊç od pokarmów mi´snych, alkoholu oraz g∏oÊnych zabaw.
Sam post nie jest jednak wy∏àcznym elementem
tradycji chrzeÊcijaƒskiej
Od czasów staro˝ytnych praktykowano post jako çwiczenie w wytrwa∏oÊci religijnej i element pokuty oczyszczajàcej (obok dobrych uczynków).
Nakazywali post staro˝ytni Egipcjanie, Asyryjczycy, ˚ydzi, Celtowie, Majowie, Aztecy czy Muzu∏manie – przede wszystkim przed wi´kszymi Êwi´tami.
Indianie poÊcili przed ró˝nego rodzaju inicjacjami
i wtajemniczeniami, podobnie jak buddyÊci przed
wstàpieniem do klasztoru. W Staro˝ytnej Grecji indywidualnie podejmowano si´ postu dla celów
osobistych, przewa˝nie zdrowotnych. Z przekazów
pisanych dowiadujemy si´, ˝e Platon i Sokrates
przeprowadzali 10-dniowe g∏odówki. Plutarch
zwyk∏ mówiç: zamiast w chorobie braç leki, lepiej
g∏odowaç, choçby i jeden dzieƒ. Paracelsus uwa˝a∏ g∏odowanie za najwi´ksze lekarstwo. Pitagoras
g∏odowa∏ przez 40 dni przed swoim egzaminem
i rozpocz´ciem nauczania na Uniwersytecie Aleksandryjskim (za: http://www.glodowka.pl).

Post chrzeÊcijaƒski, poprzedzajàcy Wielkanoc,
zosta∏ wprowadzony przez KoÊció∏ ju˝ w II w. Poczàtkowo obejmowa∏ tylko dwa dni (Wielki
Czwartek i Wielki Piàtek), z czasem zosta∏ rozciàgni´ty na ca∏y Wielki Tydzieƒ. Wyd∏u˝enie tego
okresu by∏o wskazane ze wzgl´du na katechumenów, którym podczas Wielkiej Nocy udzielano
chrztu, co mia∏o byç poprzedzone odpowiednim
przygotowaniem (anga˝ujàcym wszystkich
cz∏onków KoÊcio∏a). Czas trwania Wielkiego Postu to przede wszystkim nawiàzanie do ewangelicznego przekazu na temat czterdziestodniowego postu Chrystusa na pustyni, a tak˝e motywów
ze Starego Testamentu, min. czterdziestoletniej
w´drówki narodu wybranego do ziemi obiecanej.
W zwiàzku z tym, ˝e z postu wykluczona jest ka˝da niedziela (na Wielki Post przypada a˝ 6 niedziel), stàd ca∏y okres jest wyd∏u˝ony o kilka dni
i zaczyna si´ w Ârod´ Popielcowà. Posypywanie
g∏ów popio∏em tego dnia jest jednà z form dawnej pokuty publicznej, do XI w. przeznaczonà tylko dla nawracajàcych si´ grzeszników.
W Polsce Ârod´ Popielcowà nazywano tak˝e
wst´pnà Êrodà (wst´p do uroczystoÊci wielkopostnych i wielkanocnych) oraz Popielcem. We
wszystkich koÊcio∏ach posypuje si´ g∏owy popio∏em z ubieg∏orocznych palm wielkanocnych.
Jeszcze sto lat temu nie wygasa∏y tego dnia
wszystkie zabawy karnawa∏owe (zapustowe), na
wsiach Êciera∏y si´ ze sobà: nastajàcy okres powagi z przemijajàcym czasem uciech. W wielu
domach, szczególnie ubo˝szych, na ca∏e szeÊç

ny, bo odwraca zwyk∏à kolej rzeczy i chce
wnieÊç Êwie˝y powiew wiosny.
Topienie marzanny jest zwane powszechnie
czarowaniem wiosny. W XV wieku marzann´
wykonanà ze s∏omy, ga∏ganków lub konopi,
które symbolizowa∏y Êmierç i jednostajnoÊç,
topiono w rzekach, stawach, jeziorach,
uprzednio jà podpalajàc. Te rytua∏y mia∏y
przyÊpieszyç przybycie wiosny i zapewniç
urodzaj na ca∏y rok. Mia∏y na celu zaklinanie
urodzaju i by∏y magià „dobrego poczàtku”.
Po utopieniu lub spaleniu marzanny wprowadzano do wsi królewny i gaik – symbol ˝ycia. Królewny by∏y wybierane z grupy najpi´kniejszych dziewczyn ze wsi, wystrojone
w królewskie szaty wnosi∏y pomyÊlnoÊç
i szcz´Êcie. Królewny nios∏y ze sobà gaik
– zielonà ga∏àê przyozdobiona wstà˝kami lub
papierowymi kwiatami.
Topienie marzanny jest obyczajem powszechnym w obecnych czasach. Uczniowie
wawerskich szkó∏ przygotowujà swojà w∏asnà
szkolnà marzann´ i jadà jà topiç nad Wis∏´.
Wszystkim zale˝y na tym, aby wiosna jak najszybciej zawita∏a w nasze progi.
Ilona Szymaƒska
tygodni znika∏o ze sto∏ów mi´so, t∏uszcze zwierz´ce, cukier i miód. ˚ywiono si´ g∏ównie postnym ˝urem, kartoflami, kiszonà lub gotowanà
kapustà, gotowanà brukwià, Êledziem, chlebem
i innymi potrawami màcznymi. ˚ycie towarzyskie ustawa∏o na rzecz wspólnie odmawianych
modlitw, czasem te˝ lektury pobo˝nych ksià˝ek.
Dzisiaj czas Wielkiego Postu, podobnie jak inne praktyki chrzeÊcijaƒskie, zosta∏ mocno zliberalizowany. Ró˝nego rodzaju diety ponownie sà
tematem troski o zdrowie i niewiele majà wspólnego z aktualnym okresem liturgicznym. Pod koniec XIX wieku leczniczym aspektem g∏odówki
(znanym od staro˝ytnoÊci) zainteresowali si´
niemieccy lekarze. Próby leczenia g∏odówkà
okaza∏y si´ skuteczne nawet w przypadku bardzo ci´˝kich schorzeƒ, m.in. nowotworów. Pomimo uznania tej metody przez nowoczesnà
medycyn´, do dzisiaj wywo∏uje ona kontrowersje i jest praktykowana przede wszystkim
w oÊrodkach medycyny naturalnej.
Post, kojarzony z pokutà i ascetycznym modelem ˝ycia, poza okresem Êredniowiecza nie
by∏ popularnym tematem w sztuce i literaturze.
Odmawianie w∏asnemu cia∏u przyjemnoÊci dla
osiàgni´cia wy˝szych celów nie jest ∏atwà praktykà, nawet dla osób wierzàcych. Wcià˝ aktualne jest przes∏anie obrazu Petera Breugla „Wojna postu z karnawa∏em”, który na j´zyk poetycki prze∏o˝y∏ Jacek Kaczmarski. Przypomn´ znamienne zakoƒczenie tego utworu:
Dusza moja – pragnie postu,
cia∏o – karnawa∏u!
Joanna Czy˝
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Mi´dzyszkolne rozgrywki sportowe w roku szkolnym 2010/2011
Pod koniec wrzeÊnia 2010 r. ruszy∏a XLIV edycja Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y organizowanej przez Szkolny Zwiàzek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego. Biorà w niej
udzia∏ uczniowie ze szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ró˝nych dyscyplinach sportowych. Sà to mi´dzy innymi: biegi
prze∏ajowe, pi∏ka no˝na, koszykówka, siatkówka,
lekka atletyka, p∏ywanie, pi∏ka r´czna, ringo czy
tenis sto∏owy. Pierwszym etapem wspó∏zawodnictwa sà eliminacje dzielnicowe. Przyjrzyjmy si´
zatem, jak przebiega∏a dotàd rywalizacja w naszych dzielnicowych eliminacjach (tabelki).
Zwyci´zcy poszczególnych zawodów reprezentujà dzielnic´ w warszawskich fina∏ach. Najlepsi
z najlepszych startujà na wiosn´ w Igrzyskach
Mazowsza. Reprezentanci Weso∏ej w rozgrywki
w∏o˝yli mnóstwo si∏, pokazali swój charakter, wol´
walki, sportowego ducha, a wszystko to, aby
osiàgnàç jak najlepszy wynik. W rywalizacji szkó∏
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podstawowych bardzo wysokie 2 miejsce w klasyfikacji koƒcowej indywidualnych biegów prze∏ajowych oraz 6 miejsce w sztafetowych biegach
prze∏ajowych zaj´li ch∏opcy ze szko∏y nr 173.
Na wyró˝nienie zas∏ugujà równie˝ dziewcz´ta z tej
szko∏y za zaj´cie 4 miejsca w tenisie sto∏owym
oraz ch∏opcy ze spo∏ecznej szko∏y nr 12 za zaj´cie 6 miejsca równie˝ w tenisie ziemnym.
W rywalizacji szkó∏ gimnazjalnych doskona∏ym
wynikiem popisa∏y si´ siostry Anita i Kinga Jarzyƒskie ze szko∏y nr 119 zajmujàc odpowiednio 2 i 4
miejsce w indywidualnych biegach prze∏ajowych
na dystansie 1000 metrów klas III. Na tym samych
dystansie, ale w klasach II, wysokie 2 miejsce zaj´∏a Magdalena Krutel ze szko∏y nr 118. WÊród
ch∏opców z klas II na dystansie 1500 metrów 4
miejsce zajà∏ Marcin Skoczek ze szko∏y nr 119.
Godne podkreÊlenia jest równie˝ to, ˝e reprezentacja ch∏opców z Gimnazjum nr 119 zaj´∏a 2 miejsce
w sztafetowych biegach prze∏ajowych oraz 4 miej-

sce w rozgrywkach tenisa sto∏owego. ˚eƒska reprezentacja tej szko∏y nie chcia∏a byç gorsza,
zajmujàc 6 miejsce w sztafetowych biegach prze∏ajowych, oraz zosta∏a sklasyfikowana na 7–8
miejscu w zawodach tenisa sto∏owego.
MedaliÊci fina∏ów warszawskich b´dà reprezentowaç nasze miasto na Mazowieckich Igrzyskach M∏odzie˝y Szkolnej, które rozgrywane b´dà
w Ostro∏´ce, Ciechanowie i Siedlcach w okresie
19.04–8.06.2011 r.
Do po∏owy czerwca czeka nas mnóstwo emocji zwiàzanych z zawodami Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y (eliminacje w dzielnicy, fina∏y
warszawskie oraz starty najlepszych w Igrzyskach Mazowieckich). Trzymamy mocno kciuki
i liczymy na sukcesy naszych reprezentantów
w dalszej rywalizacji.
Koordynator WOM
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
¸ukasz Kaniewski

Sukces ∏uczników z UKS WESO¸EK
W pierwszy weekend lutego
w hali sportowej Szko∏y Podstawowej nr 2 w Zielonce zosta∏y rozegrane kolejne zawody z cyklu
Halowych Zawodów ¸uczniczych
M∏odzików. Tym razem by∏y to
Zawody o Puchar Burmistrza
Zielonki. Bardzo dobrze zaprezentowali si´ zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Weso∏ek Warszawa-Weso∏a. I miejsce
w kategorii m∏odziczek zdoby∏a
Klaudia ¸adziak, V miejsce – Anastazja Stachwiuk, VIII miejsce Patryk Ja-

wiekowej). Dru˝yna zaj´∏a wysokie VII miejsce.
Uczniowski Klub Sportowy WESO¸EK og∏asza nabór dzieci
i m∏odzie˝y do Sekcji ¸uczniczej.
Zaj´cia odbywajà si´ we wtorki
i czwartki o godzinie 18.00 na sali
gimnastycznej SP nr 174 im. T. KoÊciuszki, Pl. Wojska Polskiego 28,
Warszawa-Weso∏a. Kontakt e-mail:
ukswesolek@gmail.com
sku∏a, XI miejsce – Justyna Charytonowicz (startowa∏a w wy˝szej kategorii

Hanna Koz∏owska
fot. Marek Rosa

Sport przez du˝e „S” w naszej okolicy
Od lutego 2010 roku na hipodromie w Klubie
Jeêdzieckim Szwadron Jazdy RP przy ul. Mazowieckiej goÊcimy sekcj´ wolty˝erów „Volteo”!
Pod bacznym okiem Pani magister wychowania fizycznego, by∏ej zawodniczki, finalistki Mistrzostw Âwiata i Europy, by∏ej cz∏onkini Kadry
Narodowej Natalii Wolniewicz trenujà uczestniczki tej sekcji.
Dziewcz´ta i ch∏opcy w przedziale wiekowym
od 4 do 20 lat trenujà i startujà w barwach klubu na arenie nie tylko ogólnopolskiej, ale równie˝
mi´dzynarodowej.

siada. Cz´stotliwoÊç treningów uzgadniana jest
z zawodnikami i rodzicami indywidualnie.
Sekcja organizuje konsultacje dla zainteresowanych z mistrzami tego sportu i opracowywane sà indywidualne uk∏ady choreograficzne
z najlepszymi choreografami.
Niektóre zgrupowania szkoleniowe w trakcie
trwania ferii i wakacji organizowane sà na terenie
Szwadronu Stara Mi∏osna. Sà to zaj´cia ca∏odniowe z wy˝ywieniem i opiekà nad uczestnikami.
Zach´camy wszystkich ch´tnych do uczestnictwa w zaj´ciach naszej sekcji pod okiem wykwalifikowanej kadry. Wi´cej informacji znajdà
Paƒstwo na stronie internetowej www.volteo.pl
Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy zawodników
i rozwój sekcji.
Natalia Wolniewicz,
Mariusz Olesiƒski

Juniorzy sekcji to cz∏onkinie Kadry Narodowej.
Regularnie startujà na Mistrzostwach Europy i na
zawodach ogólnopolskich pod kuratelà Polskiego
Zwiàzku Jeêdzieckiego. Zawodników mo˝emy
oglàdaç równie˝ w naszej okolicy na pokazach
organizowanych przy pikniku w Starej Mi∏osnej.
Ta dyscyplina to w du˝ym skrócie çwiczenia
gimnastyczne i akrobatyczne wykonywane do
podk∏adu muzycznego na grzbiecie konia. Adepci muszà wykazywaç si´ wyjàtkowà sprawnoÊcià fizycznà swojego cia∏a w uk∏adach choreograficznych na koniu galopujàcym po okr´gu
15-metrowym.
Zaj´cia odbywajà si´ do 6 razy w tygodniu na
sali gimnastycznej, na sztucznym koniu, a docelowo na jednym z dwóch koni, które sekcja po-
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Taƒczàc pomagaç, czyli o balu
charytatywnym w Starej Mi∏oÊnie

dzie∏o sztuki dla swojego
domu, a rodziny z Budzisk
b´dà mia∏y sadzonki truskawek, które pozwolà im
na samodzielnoÊç. ÂwietStowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, reLatem zesz∏ego roku Wieƒczys∏aw Pyrzanownie si´ bawi∏am podbijajàc cen´ i widzàc ˝ywe
alizujàc swój g∏ówny cel statutowy, integracj´
ski i Gra˝ynka Bany zorganizowali plener malarzainteresowanie na sali. Ka˝da z licytacji koƒmieszkaƒców Weso∏ej, organizuje bale karnawaski. Stowarzyszenie Sàsiedzkie wspó∏finansoczy∏a si´ pojedynkiem dwóch rodzin, to by∏o na∏owe pod nazwà Biesiada Sàsiedzka
prawd´ fascynujàce. Ostateczod przesz∏o 10 lat. Na pierwszym
nie zebraliÊmy 1750 z∏, które
naszym balu licytowaliÊmy podaroprzeznaczymy na ogrodnicze
wane przez artystów obrazy, a dozakupy w Budziskach.
chód przeznaczyliÊmy na pierwszy
Dzi´kuj´ licytujàcym za hojw historii Weso∏ej spo∏eczny plac
noÊç, goÊciom za wspania∏à
zabaw. W tym roku postanowiliÊmy
zabaw´ i doping. Kolejna Biewróciç do dobrych tradycji imprez
siada Sàsiedzka ju˝ za rok.
charytatywnych. Nasi czytelnicy
JeÊli ten tekst poruszy∏ czyjeÊ
zapewne pami´tajà o naszej obietserce... i portfel, to przypomn´,
nicy ca∏orocznej pomocy miesz˝e Stowarzyszenie Sàsiedzkie
kaƒcom wsi Budziska, którzy ucierStara Mi∏osna jest organizacjà
pieli podczas zesz∏orocznej powopo˝ytku publicznego uprawniodzi. Pod kierunkiem Ma∏gosi Mazurnà do zbierania 1% oraz innych
kiewicz zorganizowaliÊmy zbiórk´
darowizn celowych. Gdyby ktoÊ
najpotrzebniejszych rzeczy, które
z naszych czytelników chcia∏, by
Na zdj´ciu wylicytowany za 1200 z∏ obraz Wieƒczys∏awa Pyrzanowskiego
Ma∏gosia dowioz∏a na miejsce. Rojego wp∏ata trafi∏a bezpoÊrednio
dziny by∏y goÊçmi Ma∏gosi podczas wakacji,
wa∏o te warsztaty. Podczas pleneru nad Bugiem
na potrzeby mieszkaƒców Budzisk, prosz´ o dozwiedza∏y Warszaw´ i oderwa∏y si´ od smutnej
powsta∏y m.in. dwa obrazy, które artyÊci przekapisek „POWODZIANIE” na wp∏atach lub zeznarzeczywistoÊci. Powódê zabra∏a im dobytek oraz
zali na licytacj´.
niach podatkowych za 2010 r.
mo˝liwoÊci zarobku, czyli plantacje truskawek.
Licytacj´ prowadzi∏am pierwszy raz w ˝yciu.
Zbieramy pieniàdze na pokrycie kosztów zakupu
Bardzo zale˝a∏o mi na wysokiej cenie, bo cel
Prezes Stowarzyszenia
nowych sadzonek, tak ˝eby rodziny jak najszybjest naprawd´ szczytny. Ca∏y czas przypominaSàsiedzkiego Stara Mi∏osna
ciej sta∏y si´ samodzielne finansowo.
∏am naszym goÊciom, ˝e kupujàc obraz zyskujà
Izabela Antosiewicz

Krzysztof åwik∏a
tel. 663 382 507

krzysztof@ogrodyjakmalowane.pl
www.ogrodyjakmalowane.pl

Projektowanie ogrodów prywatnych i zieleni publicznej.
Zak∏adanie ogrodów i urzàdzanie terenów zieleni.
Piel´gnacja drzew, krzewów, trawników, ˝ywop∏otów.
Wycinki drzew i krzewów, prace porzàdkowe.
Systemy automatycznego nawadniania.
Budowa ma∏ej architektury ogrodowej.
OdÊnie˝anie dachów, posesji,
terenów publicznych.

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

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

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

10

W Bibliotece Publicznej...

nicze, z wykorzystaniem techniki dramy. Uczestników naszych zaj´ç zapoznaliÊmy z dobrà literaturà dzieci´cà.

GIMNAZJALIÂCI Z WIZYTÑ W BIBLIOTECE
4 lutego Bibliotek´ G∏ównà w Weso∏ej odwiedzili uczniowie klasy I z Autorskiego Gimnazjum im.
Emanuela Bu∏haka. Niektórzy z naszych goÊci
w bibliotece byli po raz pierwszy, by∏o te˝ kilku naszych zdeklarowanych czytelników. Bibliotekarz
wprowadzi∏ gimnazjalistów w przestrzeƒ bibliotecznà. Uczniowie poznali podstawowe informacje
na temat zasad funkcjonowania biblioteki, poznali
tak˝e ksi´gozbiór Biblioteki G∏ównej. M∏odzie˝,
podczas krótkich çwiczeƒ, opanowa∏a umiej´tnoÊç
wyszukiwania ksià˝ek w katalogu komputerowym.
Zach´camy weso∏owskie szko∏y i przedszkola
do odwiedzania biblioteki, w sprawie lekcji bibliotecznych prosimy o kontakt – (22) 773 40 08,
785-50-20-29.

KSIÑ˚KA MIESZKA¡CA WESO¸EJ
W Bibliotece Publicznej dost´pna jest ksià˝ka
„Twierdza Âmierci – Stalag 307” autorstwa Tadeusza Opieki, mieszkaƒca naszej dzielnicy. Jest to
unikatowa pozycja, upami´tniajàca zamordowanych jeƒców radzieckich i w∏oskich w niemieckim obozie Stalag 307 w Twierdzy D´blin. Ksià˝ka ma charakter albumu, autor komentuje i unaocznia okrutnà zbrodni´. Praca powsta∏a na
podstawie zeznaƒ Êwiadków tamtych wydarzeƒ, 104 fotografie dokumentujà okrucieƒstwo
hitlerowców. Cennym uzupe∏nieniem sà relacje
mieszkaƒców D´blina zgromadzone przez autora i Towarzystwo Przyjació∏ D´blina.

na lachy” (21 lutego) to szalone zaj´cia, do których do∏àczyli doroÊli opiekunowie przyby∏ych
tego dnia dzieci. Uczestnicy zaj´ç przygotowali
miniscenki, pracowali na podstawie wierszy
wspó∏czesnych polskich poetów. Rewelacyjne
kostiumy, wspania∏a gra aktorska. Wszystkie grupy nagrodzone zosta∏y gromkimi brawami. Prosto
z teatralnych desek przenieÊlismy si´ do pracowni artystycznej „W krainie wyobraêni” (24 lutego).
Zabawa „Alfabet wyobraêni” pozwoli∏a przypomnieç sobie wszystkie bajki Êwiata. Po çwiczeniu
dla naszych g∏ów, pozwoliliÊmy wykazaç si´ naszym r´kom. Podczas pracy w grupach powsta∏y
pi´kne ilustracje do zimowych wierszy. Ilustracje
sà prezentowane w Bibliotece G∏ównej.
W trakcie Zimy w mieÊcie przeprowadzilismy
ró˝norodne zaj´cia: plastyczne, ruchowe, czytel-

Justyna Kwiatkowska

„PISARZE DZIECIOM”
CZYLI ZIMA W BIBLIOTECE
Biblioteka Publiczna w∏àczy∏a si´ w akcj´ Zima
w mieÊcie poprzez cykl zaj´ç opartych na literaturze dzieci´cej. Spotkania „Pisarze dzieciom” rozpocz´liÊmy pierwszego dnia ferii – 14 lutego. Tematem zaj´ç by∏a „Kraina Êniegu”. Dzieci pozna∏y
mieszkaƒców lodowej krainy – Eskimosów. Roz-

mawialiÊmy o warunkach, sposobie ˝ycia i obyczajach tego ludu. Podstawà zaj´ç by∏a ksià˝ka
„Anaruk ch∏opiec z Grenlandii” Czes∏awa Centkiewicza oraz artyku∏ Wojciecha Wid∏aka „WÊród
Eskimosów”. Do kolejnej krainy (17 lutego) przenieÊliÊmy si´ za sprawà pierwszej cz´Êci opowie-

Êci z Narnii – „Lew, czarownica i stara szafa” C.
S. Lewisa. Poprzez zabaw´ plastycznà scharakteryzowaliÊmy g∏ównych bohaterów ksià˝ki. Zabawa ruchowa „Szukanie Narnii” da∏a dzieciom wiele radoÊci. Zaj´cia „W Krainie Narnii” by∏y propozycjà dla mi∏oÊników ptasiego mleczka. „Strachy

11

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
• 8 marca (wtorek) godz. 18.00
AMOR-AMORE-AMOUR. Piosenki o mi∏oÊci
w wykonaniu Gra˝yny Skowron-Matkowskiej.
Koncert z okazji Dnia Kobiet poprowadzi Magda

Cuisset. W programie najpi´kniejsze utwory
hiszpaƒskie, w∏oskie i francuskie.
***
• 12 marca (sobota) godz. 17.00
KONCERT CHOPINOWSKI w wykonaniu uczniów sekcji fortepianowej pod kierunkiem dr Swiet∏any
Parka.
***
• 13 marca (niedziela) godz. 16.00
KRÓTKA HISTORIA ASTRONOMII. Warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci.
W dawnych czasach astronomia
obejmowa∏a jedynie obserwacje
i przewidywania zachowaƒ obiektów widocznych go∏ym okiem.
A jak to si´ zmienia∏o z biegiem
czasu? IloÊç miejsc ograniczona.
Zapisy pod nr tel. 22 773 61 88.

• 21 marca (poniedzia∏ek) godz. 14.30
XXXIV Konkurs Recytatorski WARSZAWSKA
SYRENKA – eliminacje dzielnicowe. Istotà konkursu jest pobudzanie aktywnoÊci artystycznej,
ujawnianie m∏odych talentów recytatorskich, ale
równie˝ wyrobienie nawyku czytania, rozwój
czytelnictwa i popularyzacja literatury. WartoÊcià konkursu, w którym uczestniczà kolejne pokolenia dzieci i m∏odzie˝y, jest jego kulturotwórcza si∏a: ˝ywy kontakt ze s∏owem, z najwi´kszà
polskà i Êwiatowà poezjà.
***
• 26 marca (sobota) godz. 17.00
KONCERT w wykonaniu Chóru TONIKA z Domu Kultury Praga Pó∏noc.

***
• 20 marca (niedziela) godz. 17.00
– IRAN. Pokaz slajdów i prelekcja
w wykonaniu Micha∏a Araszkiewicza. Niezwyk∏a opowieÊç o kraju, zabytkach i kulturze dawnej Persji.
***

Marzec 2011 w ODT Pogodna
Za oknem nadal mróz i Ênieg, nie mo˝na
wyjÊç na rower czy rolki. Ale nie oznacza to, ˝e
musimy si´ nudziç w d∏ugie, zimowe wieczory.
Filia OÊrodka Kultury w Weso∏ej przygotowa∏a
na marzec dla wszystkich propozycje na atrakcyjne sp´dzenie wolnego czasu.
***
• 13 marca (niedziela) o godz. 19.00 zapraszamy na koncert pt. „Sing a swing” w wykonaniu
zespo∏u Sense Quartet (Marcin Grzymowicz –
wokal, Gabriela Machowska-Kopietz – fortepian,
Piotr Kopietz – bandoneon, akordeon, akordina,
Mateusz Dobosz – kontrabas). W programie
koncertu znajdujà si´ najpopularniejsze standardy swingowe z repertuaru Franka Sinatry, Nat
King Cole’a, Diany Krall i in. Ca∏oÊç zgrabnie
przeplatana jest komentarzami i anegdotami.
***
• 17 marca (czwartek) o godz. 19.00 o swojej
podró˝y po Meksyku opowie Marek ¸asisz, który urozmaici swoje opowieÊci pokazem slajdów
z tego pi´knego kraju. Wieczór podró˝niczy odbywa si´ przy wspó∏pracy z Ko∏em PTTK Weso∏a.
***
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• 19 marca (sobota) o godz. 18.00 zapraszamy
serdecznie na Kabaretowe Powitanie Wiosny.
Tym razem do Weso∏ej zawita goÊç specjalny,
którego do tej pory publicznoÊç z Weso∏ej mog∏a
podziwiaç najprawdopodobniej z ekranu telewizora. Jednak nie zdradzimy nazwy Kabaretu –
niech pozostanie on niespodziankà. Zapewniamy, ˝e Êmiechu b´dzie co niemiara.
***
• 25 marca (piàtek) o godz. 10.30 na spotkanie z muzykà z cyklu „Filharmonia Narodowa
dla dzieci” zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym. Tym razem proponujemy koncert duetu akordeonowego „Taƒczà palce po guzikach”.
W programie koncertu, obok oryginalnych kompozycji na dwa akordeony, znajdà si´ znane i lubiane utwory, jak równie˝ wiàzanki tradycyjnych
melodii z ró˝nych kraƒców Êwiata.
***
• 27 marca (niedziela) o godz. 16.00, równie˝
dla dzieci, odb´dzie si´ teatrzyk „Ksi´˝niczka
i rycerz” w wykonaniu Teatru Dobrego Serca
(„Giermek Jerzyk z ca∏ego serca pragnie zostaç
rycerzem. Dobra wró˝ka Magnolia chce mu
w tym pomóc. Podczas poszukiwaƒ jakiegoÊ

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

dzielnego woja, u którego Jerzyk móg∏by si´
uczyç, dowiadujà si´, i˝ czarodziej Dragon wi´zi
w swym zamku ksi´˝niczk´ Mi∏k´. S∏u˝àcy w armii Dobrego Króla rycerz Mi∏osz gotów jest stoczyç walk´ z Czarnym Rycerzem. Moc Dobrego
Króla b´dzie chroniç Mi∏osza przed czarami Dragona, czy ten jednak zdo∏a pokonaç smoka?
Zwyci´˝y oczywiÊcie mi∏oÊç! Dlaczego od dziecka lubimy baÊnie o porwanej przez kogoÊ z∏ego
ksi´˝niczce i o tym jak dobry, waleczny rycerz
wyrusza, aby jà uwolniç? Wszak ka˝da dziewczynka jest pi´knà ksi´˝niczkà, a ka˝dy ch∏opiec
dzielnym rycerzem! Wystarczy ich w sobie odnaleêç.” – www.teatrdobregoserca.pl).
***
• 31 marca (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy na kolejne Wieczorne Spotkanie Artystyczne. Tym razem b´dziemy malowaç szklane wazony. IloÊç miejsc jest ograniczona, zapisy przyjmujemy do 18 marca pod numerem tel.
22 427 37 74.
Czekamy na Was!
Katarzyna Zgórzak
OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH „POGODNA”
05-077 Warszawa, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 22 427 37 74

Witajcie
wÊród
nas

Zapraszamy do publikacji
zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. 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 e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
(zdj´cie musi byç zeskanowane co najmniej na wymiar 4x5 cm
i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru
przyjmujemy do 22 marca 2011 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców
Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

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

Akcja „Zima w MieÊcie 2011” w ODT Pogodna
Ferie zimowe niestety ju˝ za nami. Nie wszyscy wyjechali na narty.
Dla dzieci, które pozosta∏y w domach, Filia OÊrodka Kultury w Weso∏ej przygotowa∏a bardzo ciekawà
ofert´ zaj´ç plastycznych, muzycznych, sportowych, integracyjnych.
Codziennie oko∏o 30 dzieci sp´dza∏o czas ze swoimi rówieÊnikami i na
pewno nikt si´ nie nudzi∏.
Do najbardziej lubianych zaj´ç
nale˝y niewàtpliwie zaliczyç w∏asno-

r´czne wykonywanie
bi˝uterii, tworzenie
dekoracji z filcu, przygotowywanie deseru
w postaci
gofrów
z bità Êmietanà i owocami, konkurs karaoke. Najwi´cej emocji
jednak
przynios∏o
dzieciom samodzielne wykonywanie strojów karnawa∏owych,
a nast´pnie zabawa karnawa∏owa. Podczas tegorocznych ferii nie zabrak∏o równie˝ wycieczek. OdwiedziliÊmy Teatr Dramatyczny,
gdzie mogliÊmy zwiedziç
kulisy teatralne, pojechaliÊmy do Muzeum Techniki,
w którym zorganizowano
dla nas pokaz nanotechniki.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a
zorganizowa∏ dzieciom teatrzyki, w których dzieci
bra∏y czynny udzia∏. Nato-

miast dzi´ki uprzejmoÊci Pani Dyrektor
Gimnazjum nr 119 w Weso∏ej dzieci mog∏y skorzystaç z pysznych obiadków oraz
wyszaleç si´ na hali sportowej.
Ka˝dy dzieƒ przynosi∏ inne niespodzianki. Mamy nadziej´, ˝e w wakacje
dzieci równie˝ przyjdà do nas na zaj´-

cia w ramach akcji „Lato w mieÊcie”.
Wszystkim uczestnikom zaj´ç oraz
tym, dzi´ki którym mogliÊmy je zorganizowaç, serdecznie dzi´kujemy.
k. z.
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Kàcik bibliofila

5. Kursa M. J. – Tajemnica Sosnowego
Dworku

Na naszym rynku wydawniczym króluje od pewnego czasu literatura skandynawska. Odmienna od amerykaƒskiej, toczy si´ swoim, specyficznym
rytmem, cz´sto opowiada historie kryminalne, ale tworzy przy tym ca∏e t∏o
obyczajowe z ciekawym i wnikliwym
rysem psychologicznym bohaterów.
Niewàtpliwie talentem pisarskim
w tym gatunku pozostaje Camilla
Läckberg. Jej powieÊci rozgrywajà si´
w miejscowoÊci Fjällbacka na zachodnim wybrze˝u Szwecji. Przewodnimi
bohaterami sà pisarka Erika Falck
i policjant Patrik Hedström. Placówki

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Jennings S. – Franklin i guma balonowa
2. t∏. Wejner R. – Mysz ze wsi i mysz
z miasta
3. Ungerer T. – Przygody rodziny Mellopsów

biblioteczne w dzielnicy Weso∏a sà
w posiadaniu paru pozycji tej autorki, która w odró˝nieniu od innego
skandynawskiego pisarza Stiega Larssona, okrzyczanego twórcy „Millenium”, nie wchodzi w szczegó∏y patologii kryminalnej.
Polecam!
Literatura dla doros∏ych:
1. Jungstedt M. – We w∏asnym gronie
2. Solomons N. – Lista pana Rosenbauma
3. Giffin E. – Siedem lat póêniej
4. Nesbo J. – Pancerne serce

Qlturka

Scott Pilgrim kontra film
„Scott Pilgrim
kontra Êwiat”
re˝. Edgar Wright
W zwiàzku z ca∏ym oscarowym zamieszaniem powinnam teoretycznie wziàç
na tapet´ kolejny, po „The
Social Network”, nominowany film. Jednakowo˝, jako osoba wielce nieprzystajàca do spo∏eczeƒstwa, postanowi∏am
iÊç na przekór konwenansom i opisaç produkcj´
doÊç niszowà, gdy˝ w Polsce nie ukaza∏a si´
w kinach, a na DVD mo˝emy jà kupiç dopiero
od niedawna, choç obraz jest w obiegu od d∏u˝szego czasu. Chodzi o produkcj´ „Scott Pilgrim
kontra Êwiat”, którà mia∏am okazj´ widzieç kilka
tygodni temu.
Przede wszystkim od razu trzeba powiedzieç,
˝e nie jest to film dla ka˝dego widza. Wiele odwo∏aƒ do gier komputerowych oraz wysoki stopieƒ surrealizmu mogà przeszkodziç w odbiorze
ludziom nie obracajàcym si´ w tak zwanych geekowskich kr´gach. Po tym s∏owie wst´pu mog´ si´ dopiero bez wyrzutów sumienia zabraç
do recenzji w∏aÊciwej.
Historia filmu skoncentrowana jest wokó∏
dwudziestokilkuletniego Kanadyjczyka o imieniu
Scott. Jest basistà w zespole Sex Bob-omb
i umawia si´ z pochodzàcà z Chin siedemnastolatkà Knives Chau. To jednak szybko ma si´
zmieniç, kiedy Scott spotyka dziewczyn´ ze
swoich snów (dos∏ownie) – Ramon´ Flowers.
Z Ramonà wià˝e si´ g∏ówna Êcie˝ka fabu∏y
– Scott, aby z nià byç, musi pokonaç Lig´ Z∏ych
Ex (co wg mnie znacznie lepiej brzmi po angielsku – The League of Evil Exes), którzy pojawiajà
si´ co jakiÊ czas na jego drodze. Pobocznà histori´ stanowi droga do s∏awy Sex Bob-omb poprzez turniej zespo∏ów, w którym biorà udzia∏.
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Ca∏a konwencja utrzymana jest na pograniczu
musicalu i nieco surrealistycznego po∏àczenia
˝ycia z grà komputerowà. Walki Scotta z by∏ymi
Ramony wyglàdajà bowiem jak charakterystyczne walki ze starszych gier na Pegasusa,
a po drodze zbiera on dodatkowe ˝ycia i bonu-

sowe monety. Ponadto momentami grafika przypomina tà z gier i napotykamy równie˝ liczne odwo∏ania w dialogach do Êwiata graczy. Zresztà
nie tylko do niego, poniewa˝ film jest bogaty
w odniesienia do popkultury.
Bardzo mocnym punktem filmu jest muzyka.
Energiczna, m∏odzieƒcza, alternatywna. Na
soundtracku znajdziemy zarówno m∏odych wykonawców, jak i absolutne legendy, jak Beck, Rolling

Literatura popularnonaukowa:
1. Reƒca S. – Z cienia: PowieÊç o ˝o∏nierzach wykl´tych
2. Starzomski J. – Paszport maturzysty:
Geografia
Iza Zych
Stones czy T-Rex. Sama muzyka Sex Bob-omb
stworzona na potrzeby filmu jest bardzo przyjemna w s∏uchaniu. Warto te˝ wspomnieç o oÊmiobitowych kompozycjach, które równie˝ stwarzajà
klimat niczym z gier komputerowych.
W∏aÊciwie nie wiem, czy warto zwracaç
uwag´ na umiej´tnoÊci aktorskie osób pojawiajàcych si´ w obrazie, gdy˝ nie o podziwianie
kunsztu aktorskiego tu chodzi. Jednakowo˝ gr´
Michaela Cery (w roli Scotta) i ca∏ej reszty oceniam na zadowalajàcà, fajnie, komediowo przerysowanà i oddajàcà wyraziste postaci o komiksowym rysie. Mówi´ o komiksowym rysie,
poniewa˝ ca∏y film jest skondensowanà formà
szeÊciotomowego komiksu, co równie˝ jest
niespotykanà ciekawostkà. Pewnie mi´dzy innymi dzi´ki temu mamy tu do czynienia z b∏yskotliwymi, dowcipnymi dialogami i sprawnie
zbudowanà fabu∏à.
Z tego ca∏ego opisu wy∏ania si´ obraz „czystej rozrywki”, jednak zawiera on w sobie g∏´bszà treÊç. Mój oddany przyjaciel, który ów obraz mi zaprezentowa∏, okreÊli∏ go jako opowieÊç o dorastaniu. Trudno tu o lepsze s∏owa.
Walka ze z∏ymi by∏ymi Ramony to tak naprawd´ walka Scotta ze swoimi s∏aboÊciami, przeciwnoÊciami losu, walka o swoje ja. Zapytacie
skàd gry komputerowe w takiej opowieÊci?
Mo˝na stwierdziç, ˝e jest to wytwór umys∏u
m∏odego cz∏owieka, dla którego filtrem w postrzeganiu Êwiata sta∏y si´ komiksy, film oraz
rzeczone gry.
Zach´cam wszystkich do obejrzenia Scotta,
chocia˝ nie jest to film epokowy, nie mo˝na nazwaç go kamieniem milowym kinematografii, ale
na pewno dostarcza wiele rozrywki (która jak ju˝
wspomnia∏am nie jest zupe∏nie pusta) i przywraca na stroskanà doÊç przeci´tnà codziennoÊcià
twarz promienny uÊmiech. Poza tym to nerdowski klasyk, wi´c, wszyscy gracze, porzuçcie na
chwil´ kolejnà wersj´ Halo i poÊwi´çcie kilka
chwil na Scotta. Warto.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

SPOKOJNY

AKTYWNY

AMBITNY

ZDOBYWCY

PROFILE

W pakiecie lepiej ni˝ osobno!
Zamieƒ swoje tradycyjne konto na nowy, przejrzysty
PROFIL bankowy. Wybierz usługi, których u˝ywasz
najcz´Êciej i płaç za nie mniej ni˝ dotychczas.
Sprawdê w Oddziale Kredyt Banku, który Profil najbardziej pasuje do Ciebie!

Zapraszamy:
F2 VIII Oddział w Warszawie
ul. Jana Pawła II 68
05-077 Warszawa-Wesoła
tel: (022) 773-31-30 (40); fax: (022) 773-22-25
www.kredytbank.pl
Infolinia: 801 360 360
Op∏ata wg taryfy operatora.
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20 lat Piekarni Cukierni Putka w Weso∏ej
Jako „zwykli zjadacze chleba” ludzie zazwyczaj nie patrzà na mark´ kupowanych przez
nich wyrobów piekarsko-cukierniczych. Sà jednak producenci, którzy ze wzgl´du na wyjàtkowe walory smakowe i wysokà jakoÊç wytwarzanych produktów, zas∏ugujà na specjalnà uwag´.
Jednà z takich firm sà Piekarnie Cukiernie Putka, które w∏aÊnie obchodzà 20-lecie dzia∏ania
swojej najwi´kszej piekarni w Weso∏ej.
Piekarnie Cukiernie Putka to rodzinna firma
o rzemieÊlniczych korzeniach, a jednoczeÊnie
znana marka i nowoczesne zak∏ady produkcyjne.
Jak rozpocz´∏a si´ przygoda rodziny Putków
z piekarnictwem
Tradycja piekarska w rodzinie Putka si´ga
1918 roku, kiedy to W∏adys∏aw Putka za∏o˝y∏ piekarni´ w Rembertowie. W 1968 roku,
kultywujàc rodzinnà tradycj´, swojà
przygod´ z piekarnictwem rozpocz´li
Jan i Janina Putka. W 1983 roku ukoronowaniem dzia∏alnoÊci paƒstwa Putków,
a szczególnie inicjatywy i staraƒ Janiny
Putki, by∏o wybudowanie pierwszego
w∏asnego zak∏adu przy ul. Tarnowieckiej
w Warszawie. W∏àczyli wówczas do spó∏ki synów: Zbigniewa i Stefana oraz zi´cia
Andrzeja Pudzianowskiego.
Od kilku lat swoje pierwsze kroki
w rodzinnym przedsi´biorstwie stawiajà
ju˝ kolejni cz∏onkowie rodziny, z czwartego pokolenia. Warto tu równie˝ wspomnieç, ˝e
pani Janina, seniorka rodu, pracuje w piekarni
do dziÊ. Firma jest jej ca∏ym ˝yciem i jest z nià
bardzo mocno zwiàzana, tote˝ nie chce nawet
s∏yszeç o emeryturze.
Obecnie Piekarnie Cukiernie Putka to trzy zak∏ady produkcyjne. Najstarszy z nich, otwarty
we wspomnianym 1983 roku. W roku 1991,
czyli w∏aÊnie dok∏adnie 20 lat temu, rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç piekarnia w Warszawie-Weso∏ej, przy ul. Brata Alberta 1. Natomiast w 1996
roku przej´ta zosta∏a piekarnia „Jan Piekarz” na
Mokotowie, przy ul. Krymskiej 6.
Piekarnia w Weso∏ej poczàtkowo by∏a spó∏kà polsko-francuskà, ale ju˝ po 3 latach udzia∏y zagranicznego partnera zosta∏y wykupione.
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Od tego czasu zak∏ad kilkakrotnie rozbudowywano. Przez 20 lat dzia∏alnoÊci powierzchnia
produkcyjna zwi´kszy∏a si´ z 200 do 2500 m2.
DziÊ mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e jest to jeden
z wi´kszych i nowoczeÊniejszych zak∏adów
piekarniczych w Warszawie.

Wspomnienia z poczàtków funkcjonowania
piekarni w Weso∏ej
Budynek, w którym dziadek, a potem ojciec
Janiny Putka do 1953 roku prowadzi∏ piekarni´,
a nast´pnie paluszkarni´, znacznie rozbudowano
i zmodernizowano, po to aby 12 lutego 1991 roku mog∏a ruszyç produkcja. W uroczystym
otwarciu udzia∏ wzi´∏o wielu wa˝nych goÊci.
Obecne by∏y w∏adze miasta, ambasador Francji,
proboszcz miejscowej parafii oraz prasa.
– Na poczàtku to by∏a zupe∏nie inna bajka –
mówi Henryka Przybylak, ekspedytor wyrobów
cukierniczych, zatrudniona w piekarni od pierwszego dnia jej dzia∏ania. Wytwarzane by∏y wówczas jedynie 3 produkty: bagietki, francuskie rogaliki i petity (teraz, dla porównania, jest prawie 200 pozycji asortymentu), do wypieku
u˝ywa∏o si´ 2 pieców
(teraz jest ich 17), towar rozwozi∏y 2 ˝uki
(teraz tabor liczy 25
samochodów dostawczych oraz kilka osobowych), i tak d∏ugo
mo˝na by wymieniaç.
– To by∏y czasy,
kiedy nie produkowa∏o
si´ pod zamówienie,
tylko tyle ile si´ da∏o,
taki by∏ zbyt – mówi
pani Henryka.

– W biurze nie by∏o ani jednego komputera
i wszystko pisa∏o si´ r´cznie. Faktury, zamówienia,
kwity i rozliczenia kierowców robi∏o si´ kolorowymi d∏ugopisami w tabelkach w zeszycie – wspomina z uÊmiechem Wojtek Âliƒski, zatrudniony
w piekarni ju˝ od 19 lat. – Teraz, gdy oferta piekar-

ni jest tak szeroka, a wyroby dowo˝one sà do prawie 400 sklepów, nie wyobra˝am sobie pracy bez
komputera i specjalnego programu – dodaje.
Praca na hali produkcyjnej 20 lat temu te˝ wyglàda∏a zupe∏nie inaczej. Prawie wszystko robi∏o
si´ r´cznie, co trwa∏o du˝o d∏u˝ej i by∏o znacznie
bardziej m´czàce. Piekarze sami, na plecach, nosili màk´ w 50-kilogramowych workach, z magazynu na produkcj´. Teraz w piekarni Putka sà nowoczesne, sterowane automatycznie silosy.
Sukces zdobyty ci´˝kà pracà
èród∏em sukcesu firmy sà sta∏e inwestycje
w mark´. Jej si∏à, poza wieloletnià tradycjà, jest
wysoka jakoÊç wyrobów oraz bardzo bogaty, staranie dopasowany do potrzeb rynku asortyment.
W zak∏adach piekarni Putka ∏àczy si´ nowoczesnà technologi´ z tradycyjnymi metodami
wypieku. – W dobie wzrastajàcych wymagaƒ
klientów nie mo˝emy sobie pozwoliç na ˝adne
niedociàgni´cia, dlatego tak wiele uwagi przywiàzujemy do jakoÊci oferowanych przez nas
produktów – mówi technolog Marcin Puchalski.
Wypracowana przez lata, doskonale rozpoznawalna marka i grono lojalnych klientów sprawiajà, ˝e mimo du˝ej konkurencji na rynku i wcià˝
spadajàcego spo˝ycia pieczywa w Polsce, biznes rodziny Putka ma si´ doskonale. Sà wi´c powody do dumy, ale te˝ wyzwanie i ogromna motywacja do dalszej pracy. W firmie wszyscy wiedzà, ˝e nie mo˝na poprzestaç na tym, co uda∏o
si´ ju˝ osiàgnàç. Dlatego te˝ pilnie obserwowany
jest rynek, by móc jak najszybciej wychwyciç
zmieniajàce si´ trendy i potrzeby konsumentów.
Dlatego te˝ przynajmniej raz w miesiàcu wprowadzane sà do oferty nowe produkty.
Klienci mogà wybieraç pomi´dzy tradycyjnym
pieczywem, które w piekarni wypieka si´ od lat,
a ciekawymi wyrobami smakowymi, jak: chleb
orkiszowy z oliwkami, chleb hetman z p∏atkowanym ˝ytem, czy chleb z ˝urawinà.

W 2007 roku w I Ogólnopolskim Konkursie
Pieczywa, organizowanym przez SITSpo˝., Piekarnie Cukiernie Putka zdoby∏y I miejsce w kategorii: pieczywo tradycyjne (za Chleb Sitkowy)
i pieczywo pszenne (za Bu∏k´ Orkiszowà).
W 2008 roku sukces uda∏o si´ powtórzyç, zajmujàc w tym samym konkursie I miejsce za
Chleb Koszarowy, w kategorii pieczywo tradycyjne produkowane na zakwasie.
Piekarnia Cukiernia Putka ma te˝ swojà dru˝yn´
pi∏karskà, która w 2010 roku zaj´∏a IV miejsce
w Mistrzostwach Polski Piekarzy w Nowym Sàczu. Pomimo niesprzyjajàcej aury, po godzinach
pracy, cz∏onkowie dru˝yny ju˝ zaczynajà çwiczyç,
aby zdà˝yç przygotowaç si´ do sezonu 2011.
Najnowszym sukcesem Piekarni Cukierni Putka jest znalezienie si´ jej dwóch pracowników
w gronie finalistów europejskich eliminacji Pucharu Âwiata w Piekarstwie, które odby∏y si´
w Lyonie. W marcu przysz∏ego roku zmierzà si´
oni z najlepszymi dru˝ynami z ca∏ego Êwiata
podczas fina∏u w Pary˝u.

kazywany jest na szczytny cel. W zesz∏ym roku pomoc otrzyma∏a Fundacja Dzieci Niczyje.
Piekarnia aktywnie uczestniczy równie˝ w kolejnych fina∏ach Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Na sta∏e przekazuje pieczywo i wyroby cukiernicze licznym organizacjom i stowarzyszeniom,
np.: Caritas, Fundacja „Âwiat na tak” czy Alterego.
Chleb z piekarni Putka trafia codziennie na sto∏y
ubogich i potrzebujàcych poprzez jad∏odajnie prowadzone przez zakonnice: siostry albertynki i felicjanki oraz panie z parafii pw. OpatrznoÊci Bo˝ej.
Z myÊlà o przysz∏oÊci
Zapytany o plany na przysz∏oÊç, Zbigniew
Putka mówi, ˝e nie przestanie przyglàdaç si´
funkcjonowaniu zak∏adu i myÊleç o tym, jak jesz-

cze mo˝e usprawniç jego dzia∏anie, a klientom
zapewniç najwy˝szà jakoÊç produktów. Zdradza,
˝e planuje zakup jeszcze bardziej wydajnych maszyn, zamierza te˝ wprowadziç nowe rozwiàzania techniczne i organizacyjne. MyÊli równie˝
o powi´kszeniu rynku zbytu oraz dalszym rozwoju sieci sklepów firmowych.
– Przede wszystkim zale˝y mi jednak na tym
aby ludziom smakowa∏y nasze wyroby.
I dodaje na koniec: – Z okazji jubileuszu dwudziestolecia dzia∏alnoÊci naszej najwi´kszej piekarni, za wysokà pozycj´ firmy na rynku, chcia∏bym
cz∏onkom mojej rodziny oraz ca∏ej zgranej i zaufanej za∏odze powiedzieç: Dzi´kuj´ Wam za to!
Zuzanna Putka-Twardowska

Cz∏owiek Roku i dobry pracodawca
Decyzjà Rady i Zarzàdu Dzielnicy, Zbigniew
Putka, prezes piekarni, w grudniu ub. roku otrzyma∏ tytu∏ Cz∏owieka Roku 2010. Pan Zbigniew
udziela si´ nie tylko w swojej dzielnicy, jest te˝
bardzo dobrym pracodawcà, z którym ludzie chcà
pracowaç, o czym Êwiadczà liczby. W pierwszych
miesiàcach dzia∏alnoÊci piekarni w Weso∏ej zatrudnionych by∏o 25 pracowników, spoÊród których a˝ 5 pracuje do dnia dzisiejszego. Obecnie
na liÊcie p∏ac widnieje 175 nazwisk, ponad 30%
z nich to pracownicy z co najmniej dziesi´cioletnim sta˝em. W piekarni niejednokrotnie pracuje
po 5–7 osób z jednej rodziny, mówi si´ tu o nich
˝artobliwie – „klany”. Trudno doliczyç si´ równie˝
par i ma∏˝eƒstw, które pozna∏y si´ w pracy.
Wspomniana wczeÊniej Pani Henryka przez ca∏e 20 lat pracowa∏a na zmianie nocnej. To nie jest
∏atwa praca dla kobiety, ale zapytana, czy nie myÊla∏a kiedyÊ o zmianie, bez zastanowienia odpowiedzia∏a: – Nie, nigdy. Pracujàc w piekarni Putka,
nie mo˝na si´ nudziç ani mówiç o rutynie. Tutaj ca∏y czas coÊ si´ dzieje, nowe produkty, nowe rozwiàzania i tym samym nowe wyzwania. Nie znam
te˝ firmy, która tak by dba∏a o swoich pracowników
– dodaje. – Co roku zak∏ad pracy finansuje wczasy
dla pracowników i ich rodzin, organizuje okolicznoÊciowe pikniki oraz wr´cza nagrody jubileuszowe,
a ostatnio wprowadzono równie˝ Pracowniczy
Program Emerytalny, czyli tzw. trzeci filar.
Wa˝ne jest byç z ludêmi i im pomagaç
Dzi´ki sta∏emu rozwojowi firmy Piekarnie Cukiernie Putka mogà odwdzi´czyç si´ swoim
klientom poprzez sponsorowanie licznych imprez kulturalnych oraz prowadzonà dzia∏alnoÊç
charytatywnà.
Co roku firma jest jednym ze sponsorów pikniku
rodzinnego w Weso∏ej. Ju˝ od kilku lat jest obecna na Âwi´cie Chleba, odbywajàcym si´ w paêdzierniku w Warszawie na Krakowskim PrzedmieÊciu. Ca∏y przychód ze sprzedawanych podczas tej
imprezy wyrobów ciastkarsko-piekarniczych prze-
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Odbij Futrzaka ze schroniska!
JesteÊ samotny, zastanawiasz si´ nad kupnem psa, ale zniech´ca ci´ perspektywa d∏ugiego procesu wychowania go, ˝eby wyszed∏
na ludzi? To nie jest takie ∏atwe i wià˝e si´
z du˝ymi kosztami, chocia˝by za kolejne zjedzone pary butów. Nie kupuj Yorka ani labradora, bàdê oryginalny – odbij sobie niepowtarzalnego Futrzaka ze schroniska i razem bàdêcie dla siebie rodzinà.

Odbij Futrzaka to akcja zach´cajàca ludzi do
przygarniania psów i kotów ze schronisk. Jako
najbardziej potrzebujàce w obecnym czasie,
pierwsze akcjà zosta∏o
obj´te Schronisko Spo∏eczne im. Adolfa Dygasiƒskiego w Celestynowie, które obecnie jest
przepe∏nione i nie mo˝e
przyjmowaç wi´cej zwierzàt. Jest tam oko∏o 500
psów i 20 kotów, które
szukajà domu. Odbij Futrzaka dzia∏a w porozumieniu z Dyrektor schroniska – p. Izabelà Dzia∏ak
i jest niezale˝ne od innych
akcji spo∏ecznych organizowanych na rzecz tego
lub jakiegokolwiek innego
schroniska, nie poÊredniczy w adopcjach i nie
zbiera pieni´dzy. Wspó∏pracujàc ze schroniskami, wolontariuszami wspierajàcymi schroniska
oraz ró˝nymi partnerami, Odbij Futrzaka stawia
sobie za cel jak najszersze dotarcie do osób,

brà reputacjà wÊród spo∏eczeƒstwa,
poniewa˝ sà uwa˝ane za nieatrakcyjne, niebezpieczne i niegodne zaufania,
podczas gdy bardzo cz´sto jest dok∏adnie odwrotnie. Jednak pozory
i stereotypy sà w stanie sp∏oszyç
olbrzymià wi´kszoÊç potencjalnych
adoptujàcych. Odbij Futrzaka ca∏y
czas poszukuje Partnerów, z którymi
b´dzie te dwa cele realizowaç, aby ju˝
wkrótce schroniska Êwieci∏y pustkami,
jak w innych krajach europejskich,
a Futrzaki mia∏y nowe domy i kochajàcych w∏aÊcicieli, których b´dà mog∏y
uszcz´Êliwiaç ka˝dego dnia.
Co zrobiç, ˝eby odbiç Futrzaka?
Wejdê na stron´ www.facebook.com/
odbijfutrzaka, zobacz galeri´ Futrzaków do wzi´cia, wydrukuj zdj´cie wybranego pieska i przyjedê z nim do
schroniska. Imiona Futrzaków zosta∏y

wymyÊlone na potrzeby akcji promocyjnej, wi´c nie dzwoƒ do schroniska
pytajàc o konkretnego psa. JeÊli nie
chcesz lub nie mo˝esz adoptowaç psa
lub kota, wyÊlij linka do strony swoim
znajomym, mo˝e oni zechcà.
Futrzaki sà fajne, kochane, sympatyczne, màdre i mo˝na na nich polegaç.
Ka˝dy ma swój niepowtarzalny charakter, urok i nieskoƒczone pok∏ady mi∏oÊci, trzeba tylko na nie spojrzeç i nie
uprzedzaç si´ do nich. A jak ju˝ odbijesz Futrzaka, to bàdê odpowiedzialny
za to, co oswoi∏eÊ i sprzàtaj po nim.

Odbij Futrzaka, Futrzak nie gryzie!
które mogà i chcà zaadoptowaç psa lub kota,
tylko wahajà si´ lub bojà si´ wziàç psa ze schroniska z powodu powszechnej opinii o nich.
Ocieplenie wizerunku niepopularnego Futrzaka ze schroniska to kolejny cel akcji Odbij Futrzaka. Bezdomne zwierz´ta nie cieszà si´ do-
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Kontakt do Schroniska w Celestynowie – ul. Prosta 3, Celestynów, telefon:
022 789 70 61.
Strona internetowa Odbij Futrzaka:
www.facebook.com/odbijfutrzaka
Eliza Marków

Konkursy dotacyjne wspierajàce dzia∏ania
organizacji pozarzàdowych w Weso∏ej w roku 2011
Podobnie jak w latach ubieg∏ych, na
prze∏omie roku og∏oszono kilka otwartych konkursów ofert dla organizacji
pozarzàdowych na realizacj´ zadaƒ publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oÊwiaty
i wychowania oraz kultury i sztuki
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
w roku 2011.
W wyznaczonych terminach sp∏yn´∏o
wyjàtkowo du˝o ofert. Podczas opiniowania ofert i przy okreÊlaniu wysokoÊci
kwoty dofinansowania wnioskowanego
projektu Komisje konkursowe przyj´∏y
jako kryteria podstawowe charakter i zakres przedsi´wzi´cia, okres realizacji
projektu, okreÊlenie grupy beneficjentów oraz koszt realizacji projektu. Kryterium dodatkowym przyj´tym przy ocenie
ofert by∏y wyniki analizy projektów przeprowadzonych przez podmioty w okresie
sprawozdawczym za lata 2008–2010.
Na zadanie „Szkolenie i wspó∏zawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i m∏odzie˝y” wp∏yn´∏o 8 ofert. Oferty z∏o˝y∏y
podmioty wiarygodne i znane ze szero-

kiej wspó∏pracy z miastem ju˝ od kilku
lat. 7 ofert zaopiniowano pozytywnie
pod wzgl´dem formalnym (kryteria
oceny formalnej ofert znajdujà si´ na
stronie www.um.warszawa.pl/ngo),
z poÊród nich 6 zaopiniowano pozytywnie pod wzgl´dem merytorycznym
i wy∏oniono do rekomendacji.
Na zadanie „Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych
m.in. z mo˝liwoÊcià udzia∏u osób niepe∏nosprawnych i osób starszych” wp∏yn´∏o 15 ofert. Oferty z∏o˝y∏y tak˝e podmioty wiarygodne i znane z wspó∏pracy
z miastem, jak równie˝ podmioty nowopowsta∏e bez wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ. 4 oferty zaopiniowano negatywnie pod wzgl´dem formalnym.
SpoÊród 11 pozosta∏ych ofert (wszystkie
zaopiniowano pozytywnie pod wzgl´dem merytorycznym) wy∏oniono do rekomendacji 7.
Na zadanie „Organizacja ró˝nych form
wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y w okresie
ferii zimowych” wp∏yn´∏y 3 oferty. Oferty sk∏ada∏y podmioty zarówno wiary-

godne, wspó∏pracujàce z miastem ju˝
od kilku lat, jak równie˝ 1 podmiot nowopowsta∏y. Wszystkie oferty zaopiniowano pozytywnie pod wzgl´dem formalnym, a 2 z nich zaopiniowano pozytywnie pod wzgl´dem merytorycznym
i wy∏oniono do rekomendacji.
Na zadanie „Wspieranie realizacji projektów artystycznych w Weso∏ej” wp∏yn´∏o 9 ofert. Wszystkie oferty z∏o˝y∏y podmioty wiarygodne i znane ju˝ miastu.
Wszystkie oferty zaopiniowano pozytywnie pod wzgl´dem formalnym. Do dnia
redagowania powy˝szej informacji konkurs nie zosta∏ jeszcze rozstrzygni´ty.
Zgodnie z procedurà konkursowà
rozstrzygni´ç konkursów dokonuje Prezydent Miasta Sto∏ecznego Warszawy
po wczeÊniejszym otrzymaniu rekomendacji ofert z poszczególnych dzielnic.
Do dnia 28 lutego br. nastàpi∏y nast´pujàce rozstrzygni´cia dla Dzielnicy
Weso∏a (tabelki).
Pawe∏ Malinowski
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

19

Czego JaÊ si´ nie nauczy, tego Jan nie b´dzie umia∏...
Barbara Ciemska jest autorkà niezwyk∏ych
ksià˝ek dla dzieci, które poruszajà bardzo wa˝ne
tematy funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie, etyki
czy bezpieczeƒstwa. Nasze pociechy ju˝ od najm∏odszych lat powinny byç uczone szacunku dla
innych ludzi, kultury osobistej czy te˝ ostro˝noÊci
w kontaktach z nieznajomymi. Wiedza zdobyta
dziÊ z pewnoÊcià zaprocentuje w przysz∏oÊci.
Pani Barbara Ciemska jest sta∏ym goÊciem
w Przedszkolu „RobuÊ”, dzi´ki jej wizytom dzieci uczà si´ jak rozró˝niaç dobre i z∏e post´powanie, co zas∏uguje na nagrod´, a nad czym nale˝y jeszcze popracowaç. Przy ka˝dej wizycie
dzieci poznajà nowà ksià˝eczk´ i nowego bohatera, którego zachowanie oceniajà. Potem,

wspólnie z panià Basià starajà si´ rozwiàzywaç
zaistnia∏e problemy.
Na poczàtku lutego pisarka odwiedzi∏a nas
z dwiema nowymi ksià˝eczkami. M∏odsze dzieci
pozna∏y Ol´, która nie umia∏a ∏adnie jeÊç, natomiast starsze – Jacka, który nie chcia∏ mówiç
prawdy. Po przeczytaniu i omówieniu opowiadania, napisanego bardzo przyst´pnym dla dzieci
j´zykiem, pani Basia poprowadzi∏a warsztaty.

Maluchy i Êredniaki uczy∏y si´ jak poprawnie nakryç do sto∏u oraz jak ∏adnie i kulturalnie spo˝ywaç posi∏ki. Starsze dzieci odkry∏y z∏otà zasad´, i˝ k∏amstwo ma krótkie
nogi i nie warto oszukiwaç. Na koniec zaj´ç, pod kierunkiem pani Ciemskiej, dzieci
wykona∏y plakaty, które ozdabiajà teraz
Êciany naszego przedszkola. Wszystko
odbywa∏o si´ w atmosferze nauki przez

perfekcyjnie przygotowanà i zaplanowanà zabaw´. Po tak wspaniale przeprowadzonych zaj´ciach dzieci z pewnoÊcià zapami´tajà zasady
poprawnego zachowania si´.
Z czystym sercem polecamy wszystkie ksià˝ki pani Barbary Ciemskiej, a tych, którzy chcà jà
poznaç osobiÊcie, zapraszamy do Przedszkola
„RobuÊ” na kolejne zaj´cia z tà niezwyk∏à osobà.
Odb´dà si´ one 29.04.2011 r.
Aby zapewniç wszystkim komfortowe warunki,
prosimy o wczeÊniejszà informacj´ telefonicznà.
mgr Agata St´pniewska – nauczyciel
Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ”
ul. Magnolii 6, Stara Mi∏osna, tel. 22 773 28 91

Bal karnawa∏owy w SP 174
26 stycznia br. w SP 174 odby∏ si´ bal
karnawa∏owy, w którym uczestniczy∏y
dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych szeÊciolatków, uczniowie z klas I–VI oraz
nauczyciele. Mo˝na by∏o tu spotkaç
Batmana, Zorro, Policjanta, Indianina,
˚o∏nierza, Biedronk´, Ksi´˝niczk´
i innych wspania∏ych goÊci.
W pi´knie udekorowanej sali taƒczyliÊmy w rytmach muzyki z ró˝nych
stron Êwiata. Wodzirejami byli Paƒstwo
˚arneccy, którzy przygotowali równie˝
dla dzieci konkursy z nagrodami.
Podczas balu by∏y te˝ chwile wytchnienia, kiedy to mogliÊmy obejrzeç
wyst´py iluzjonistki wraz z egzotycznymi zwierz´tami.

10 lutego odby∏o si´ uroczyste
wr´czenie dyplomów i nagród
dzieciom, które wzi´∏y udzia∏
w szkolnym konkursie „Karnawa∏owe wspomnienia”, zorganizowanym przez nauczycielk´ Êwietlicy Panià Joann´ Witomskà.
Laureatami konkursu zostali:
• Nadia Karolak z grupy OB
– I miejsce,
• Amelka Ogórek z grupy OC
– II miejsce,
• Daniel ¸awski z grupy OB – III miejsce.
Wyró˝nienia otrzymali:
• Agnieszka Comberska z grupy OB,
• Ala Tuz z grupy OA,
• Gabrysia Szredziƒska z grupy OA,

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

Doskonałe na prezenty !!!

Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
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• Jurek Wieczorek z grupy OC,
• Nikodem Borowski z grupy OB,
• Kuba Burgs z grupy OC.
Zwyci´zcom i wyró˝nionym serdecznie gratulujemy.
Ewa Knop

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06
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Czary... mary...
SPRZÑTAJ
i w Weso∏ej bajki zamieszka∏y po swoim psie
Pod takim has∏em bawi∏y si´ dzieci
z SP nr 173 na tegorocznym szkolnym
balu karnawa∏owym.

Pi´kne baÊniowe stroje i dekoracje,
wyst´py klauna, dobrze dobrana muzyka, s∏odki pocz´stunek od rodziców
– to wszystko razem
sprawi∏o, ˝e bawiono si´
wyÊmienicie...

To tytu∏ konkursu dla dzieci z klas
1–6, który odby∏ si´ w szko∏ach podstawowych w Weso∏ej.

Bernadetta Gierczycka

Âwit
przesàcza si´
pod zamkni´te powieki
przebudza ÊwiadomoÊç
deszczu szelestem
w przestrzeni
p∏ynie ulewà
a na szybach
zaciska spirale
na budzàcym si´ dniu

Celem konkursu by∏o zwrócenie
uwagi na problem odpowiedzialnoÊci
w∏aÊcicieli psów za usuni´cie nieczystoÊci, jakie zostawia zwierz´ w parku,
na ulicy czy – niestety – w piaskownicy,
oraz zwiàzanà z tym kwesti´ estetycznà
i zdrowotnà (paso˝yty, ro˝ne zarazki).

Irena ¸ukszo

Dzieci wykona∏y wspania∏e plakaty.
Nagrody ufundowa∏o Biuro Ochrony
Ârodowiska.
Bernadetta Gierczycka
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„Zima w mieÊcie 2011” w SP 173
Ferie, ferie i… ju˝ po feriach.
Zosta∏y nam tylko wspomnienia.
W czasie ferii zimowych
w SP173 nie mo˝na by∏o narzekaç na nud´. Zaj´cia trwa∏y od
godz. 8.00 do 16.00. Uczniowie
naszej szko∏y, jak równie˝ i z innych, mieli mo˝liwoÊç skorzystania z ciekawej oferty zaj´ç prowadzonych przez nauczycieli na
terenie naszej szko∏y.

Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ zaj´cia sportowe, informatyczne, zaj´cia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem ró˝norodnych
technik, zaj´cia rozwijajàce zdolnoÊç logicznego myÊlenia oraz gry
i zabawy Êwietlicowe. GoÊci∏o tak˝e
u nas miasteczko ruchu drogowego, gdzie dzieci mia∏y mo˝liwoÊç
w praktyce poznaç podstawowe zasady ruchu drogowego. Czas mile
sp´dzaliÊmy równie˝ poza szko∏à.
Dzieci wyje˝d˝a∏y na basen, odkry-

wa∏y tajemnice muzyki klasycznej
w Ogrodach Muzycznych, bawi∏y si´
na placu zabaw w Centrum Rozrywki
„Hulakula”. Mia∏y okazj´ zwiedziç
Muzeum Sportu. Du˝à atrakcjà by∏y
pokazy doÊwiadczeƒ pod has∏em „Nanoczary czy nanonauka” w Muzeum
Techniki. Uczestnicy akcji „Zima
w mieÊcie” brali równie˝ udzia∏ w zaj´ciach plastyczno-ruchowych pt. „Stra-

chy na Lachy” w Bibliotece Publicznej
oraz oglàda∏y spektakl teatralny pt.
„Znaki drogowe” w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna”.
Teresa Osypiuk
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Listy do redakcji
W styczniowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przeczyta∏am list mieszkanki Starej
Mi∏osnej, która otrzyma∏a 300-z∏otowy mandat za
nieprawid∏owe parkowanie na ulicy Piastowskiej
przy Wesolandii. List ten bardzo mnie poruszy∏,
wi´c chcia∏abym tej pani odpowiedzieç.
Szanowna Pani! Trzeba nie mieç za grosz samokrytycyzmu, aby napisaç, cyt: „policja jest po
to, by na kilka dni przed Bo˝ym Narodzeniem samotnej matce z dzieckiem wlepiaç 300-z∏otowy

mandat za niedozwolone parkowanie przy ul. Piastowskiej”. Jak mo˝e Pani twierdziç, ˝e „szkodliwoÊç wykroczenia by∏a równa zeru, bo ulica wiedzie znikàd donikàd i ruch na niej jest ˝aden”?
Przecie˝ to hipokryzja. Te same przepisy obowiàzujà wszystkich. Za ∏amanie ich trzeba ponieÊç
konsekwencje. To, ˝e jest Pani samotnà matkà
i Êpieszy∏a si´, nie jest ˝adnym usprawiedliwieniem. Trzeba mieç troch´ wyobraêni i zdrowego
rozsàdku. Wystarczy∏o przecie˝ bezpiecznie zaparkowaç samochód na parkingu Wesolandii.
Przez pierwsze pó∏ godziny parkowanie jest tam
bezp∏atne, do 3 godzin p∏atne 3 z∏ote. Nale˝y Pani
do grupy kierowców, których ja okreÊlam mianem

„samochodowych cwaniaczków”. Gdyby si´ tylko
da∏o, to podjechaliby samochodem wsz´dzie pod
same drzwi. Zaparkowaç dalej i podejÊç na piechot´ – to nie dla nich. Kombinujà, jak tu zaoszcz´dziç te kilka z∏otówek i parkujà: byle gdzie, byle jak, cz´sto na chodnikach, nie liczàc si´ z pieszymi. Robià to, cz´sto ∏amiàc przepisy w myÊl
zasady: „uda∏o si´ 100 razy – uda si´ i 101-szy”.
Kiedy si´ nie udaje i trzeba zap∏aciç mandat, to
majà pretensj´ do wszystkich, tylko nie do siebie.
I tak jest w Pani przypadku. Nie mog∏a pogodziç
si´ Pani z faktem, ˝e otrzyma∏a mandat, wi´c postanowi∏a napisaç list i wziàç „odwet” na policjancie. W swoim obszernym liÊcie
kpi sobie Pani z m∏odszego
aspiranta Antoniuka, nie szcz´dzàc pod jego adresem z∏oÊliwoÊci. To oburzajàce. Jak Pani
nie wstyd! Ironizuje Pani z jego
pracy, kilkakrotnie wymieniajàc
go z nazwiska. A przecie˝ ten
policjant by∏ na s∏u˝bie i wykonywa∏ swoje obowiàzki.
Stawia Pani powa˝ne zarzuty ca∏ej policji w Weso∏ej. Z Pani listu wynika, ˝e policja
w Weso∏ej nie robi nic w kwestii bezpieczeƒstwa mieszkaƒców. Mieszkam
na Osiedlu Zielona od 20 lat. W przeciwieƒstwie
do Pani, mog´ powiedzieç, ˝e nigdy nie by∏o tu
tak bezpiecznie jak w ostatnich latach. Patrole
policyjne piesze i samochodowe sà widoczne
na ulicach cz´sto o ró˝nych porach dnia i nocy.
Policja wysz∏a naprzeciw mieszkaƒcom. Na parkingu przy Delikatesach K&M w centrum Zielonej
cz´sto stoi policyjny komisariat „na kó∏kach”.
I jeszcze par´ s∏ów o samej ulicy Piastowskiej.
Odkàd na skrzy˝owaniu Piastowskiej i Wspólnej
wybudowano p∏ywalni´, ruch na tej ulicy jest
znacznie utrudniony przez parkujàce tu samochody. Mimo znaków zakazu postoju, wzd∏u˝ ca∏ej uli-

cy ka˝dego dnia stoi ciàg samochodów. Bardzo
cz´sto parkujà a˝ do samego skrzy˝owania z ulicà
Wspólnà – co utrudnia widocznoÊç przy skr´cie
w ulic´ Wspólnà. Kierowcy wolà ∏amaç przepisy,
zamiast parkowaç na przestronnym parkingu
przy p∏ywalni. Dlatego te˝ patrole policyjne i Stra˝
Miejska powinny cz´Êciej zaglàdaç z bloczkiem
mandatowym na t´ ulic´. Mo˝e wreszcie „porzàdny mandat” czegoÊ tych kierowców nauczy.
Do∏àczam zdj´cia zrobione na ulicy Piastowskiej
w ostatnim tygodniu.
Imi´, nazwisko i adres
do wiadomoÊci Redakcji
***
Chcia∏bym za poÊrednictwem redakcji poruszyç spraw´ tzw. progów zwalniajàcych dla samochodów na ulicy Klimatycznej, a konkretnie
jednego progu przy mojej furtce. Próg ten nic nie
daje, bo wi´kszoÊç samochodów omija go wje˝d˝ajàc na chodnik przy mojej furtce, a z drugiej
strony p´dzà przez nowo wybudowany parking.
Nie raz strach wyjÊç z furtki na chodnik, nie mówiàc ju˝ o dzieciach. Jeszcze dochodzi kwestia
wody deszczowej na naszej ulicy. Droga ta ma
spadek na stron´ budynków, i przy intensywnych
deszczach, a jest ich coraz wi´cej, próg ten tamuje wod´, która to sp∏ywa do gara˝y. W zesz∏ym roku mia∏em cztery razy zalany gara˝. Po zabezpieczeniu workami z piachem naszej posesji, woda
wlewa∏a si´ do sàsiadów i zaczyna∏ si´ efekt domina. Jako mieszkaƒcy tej ulicy pisaliÊmy kilka
podaƒ do urz´du gminy o przeniesienie tego
progu tam gdzie nie ma zabudowaƒ, ale urz´dnicy nie widzà problemu, bo iloÊç progów musi si´
zgadzaç, a ˝e woda sp∏ywa do gara˝y, to jest
wina opadów. Mo˝e za poÊrednictwem Paƒstwa
redakcji ktoÊ nam pomo˝e.
Imi´ i nazwisko
do wiadomoÊci Redakcji

Sieć sklepów detalicznych

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

ta nie i
•
•
•
•

zdr owe produkty ˝ywnoÊciowe

Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki

nisk ie ce ny
SAMOOBSŁUGA

DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18
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motortest®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

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

Pe∏na oferta finansowa:
kredyty 50/50, standardowe, leasingi, pakiety
ubezpieczeniowe – wartoÊç fakturowa o 3 lat.
Bezgotówkowa likwidacja szkód

www.motortest.com.pl

Matematyka, biologia, historia po angielsku
– w Gimnazjum im. E. Bu∏haka rusza od wrzeÊnia klasa dwuj´zyczna
Lekcja biologii, matematyki i historii po angielsku? Dlaczego nie? I Spo∏eczne Gimnazjum Autorskie im. Emanuela Bu∏haka otwiera we wrzeÊniu roku szkolnego 2011/2012 klas´ dwuj´zycznà z wyk∏adowym j´zykiem angielskim.
Nauczanie bilingwalne to nie nowoÊç. Prowadzone jest w Polsce od roku 1991/1992. Obecnie
funkcjonujà szko∏y z klasami dwuj´zycznymi na
wszystkich etapach nauczania, ale dwuj´zycznoÊç to strategia edukacyjna przede wszystkim
w gimnazjach i liceach.
Celem takiego nauczania jest opanowanie j´zyka obcego w sposób bieg∏y, przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji j´zykowych w zakresie j´zyka ojczystego, a tak˝e poszerzanie
wiedzy o kulturze i historii kraju j´zyka docelowego. Nauczanie w klasie dwuj´zycznej powinno
tak˝e promowaç szeroko rozumiane wartoÊci
uniwersalne, uczyç tolerancji i otwartoÊci na inne
kultury i tradycje. Nauka w klasie dwuj´zycznej
w gimnazjum b´dzie kontynuowana w naszym liceum, zatem uczeƒ ma szans´ pe∏nej edukacji j´zykowej a˝ przez 6 lat. Wówczas trzy lata gimnazjum zastàpià pod wzgl´dem j´zykowym nauk´
w tzw. klasie wst´pnej czy zerowej liceum.

Nauczanie dwuj´zyczne w naszym gimnazjum b´dzie polegaç na realizacji treÊci programowych z j´zyka obcego (angielski) w rozszerzonym zakresie 6 godzin tygodniowo oraz treÊci programowych z wybranych zaj´ç w dwóch
j´zykach, tj. w j´zyku polskim oraz angielskim.
W Bu∏haku przedmiotami nauczanymi bilingwalnie b´dà: biologia, matematyka i historia.
Pragniemy, aby nasi uczniowie osiàgali jeszcze
lepsze wyniki w nauce j´zyków obcych, poznawali specjalistycznà terminologi´ angloj´zycznà, rozwijali swoje pasje i zainteresowania,
a wszystko po to, by u∏atwiç im podejmowanie
trudnych decyzji ˝yciowych zwiàzanych z wyborem szko∏y Êredniej i wy˝szej uczelni w Polsce lub poza jej granicami.
Absolwent klasy dwuj´zycznej naszego gimnazjum b´dzie mia∏ wysokie kompetencje j´zykowe, a tak˝e bardzo dobre przygotowanie do
kontynuacji nauki w klasie dwuj´zycznej liceum, dwuj´zycznej matury z j´zyka obcego
i przedmiotów nauczanych dwuj´zycznie. Ponadto ma on mo˝liwoÊç pomyÊlnego zdania
egzaminów j´zykowych FCE, CAE Uniwersytetu w Cambridge.

Wiosna, wiosna... ach to TY!!
Wielkimi krokami zbli˝a si´ do nas
PANI WIOSNA, jak zwyk∏o mawiaç
zaprzyjaênione ze mnà dziecko. I chocia˝ ta pora roku swój kalendarzowy
poczàtek ma dopiero 21 marca, to warto, abyÊmy ju˝ dziÊ spojrzeli troskliwym
okiem w kierunku naszych ogrodów.
Mimo ˝e wcià˝ jeszcze jest ch∏odno,
ju˝ teraz mo˝emy zajàç si´ naszym ogrodem, by w sezonie cieszyç si´ jego pi´knem. Marzec to czas odwil˝y. Warto zatem wykorzystaç okres dodatnich temperatur, na wykonanie oprysku Promanalem. Jest to preparat w 100% naturalny.
Zawiera substancj´ czynnà w postaci czystego oleju parafinowego. Mo˝na go stosowaç do ochrony drzew owocowych
oraz drzew i krzewów ozdobnych. Zastosowanie oprysku powoduje powstawanie
na roÊlinie pow∏oki okrywajàcej, dzi´ki
czemu zimujàce szkodniki tracà dop∏yw
powietrza i ginà. Warto zastosowaç taki

Marzena Sobieraj
– nauczycielka j´zyka angielskiego
w Pierwszym Gimnazjum Autorskim
i I Spo∏ecznym Liceum Ogólnokszta∏càcym
im. E. Bu∏haka
Informacja o klasie dwuj´zycznej i zasadach
rekrutacji do naszych szkó∏ na stronie
www.szkolybulhaka.pl

powinna mieç gruboÊç 6 cm. Dzi´ki temu roÊliny b´dà mieç odpowiednià wilgotnoÊç gleby, a kora dodatkowo ograniczy wzrost chwastów.
Marzec to równie˝ czas, o ile pozwala na to pogoda, na przesadzanie drzew
i krzewów. To równie˝ moment na planowanie wszelkich zmian, jakich b´dzie
mo˝na dokonaç w kolejnych miesiàcach. Porzàdki w ogrodzie warto zatem
po∏àczyç z konsultacjà z fachowcem,
który w sposób kompetentny udzieli
nam porad na temat planowanych
zmian, byÊmy mogli w pe∏ni cieszyç si´
urokami naszego zielonego zakàtka.
Jagna ¸ukasik
architekt krajobrazu

zabieg, jeÊli podejrzewamy, ˝e w naszym
ogrodzie zagoÊci∏y miseczniki, ochojniki,
mszyce, skoczki lub prz´dziorki.
Koniec marca to czas, gdy mo˝emy
oczekiwaç nadejÊcia wiosny. JeÊli aura
jest sprzyjajàca i pozwala sàdziç, ˝e mrozy nie powrócà, warto zadbaç o jak˝e
cz´ste w naszych ogrodach ró˝aneczniki.
Dobrze jest nawieêç je Êwie˝ym, kwaÊnym substratem. Na ró˝anecznikach
jednak nie powinniÊmy poprzestaç. Inne
roÊliny równie˝ potrzebujà odpowiedniej piel´gnacji, by nabraç si∏ do wzrostu. Dlatego prócz ich nawiezienia, powinniÊmy równie˝
uzupe∏niç brakujàPRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
cà kor´ sosnowà.
Optymalna warstwa, która zatrzyma wilgoç i nie dopuÊci do nadmierSpecjalista chorób wewn´trznych
nego parowania,

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji

W styczniu odby∏o si´ pierwsze z dwóch planowanych spotkaƒ w ramach dni otwartych naszych szkó∏. Licznie zgromadzeni kandydaci
oraz ich rodzice mieli okazj´ zapoznaç si´ z zasadami rekrutacji, us∏yszeç odpowiedzi na nurtujàce ich pytania oraz wziàç udzia∏ w pokazowej 20-minutowej lekcji matematyki w j´zyku
angielskim. Druga taka okazja b´dzie 12 marca
o godzinie 9.30 w budynku naszych szkó∏
przy ul. Jana Paw∏a 112 w Starej Mi∏oÊnie.
Serdecznie zapraszamy naszych przysz∏ych
uczniów do I Autorskiego Gimnazjum i wyboru
klasy dwuj´zycznej jako kolejnego etapu swojej
drogi edukacji.

17

tel. 22 773 25 90, 505 115 773

Wojciech Klimm

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 
25

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 24 marca od 15.00

• GRATIS Opti Free 360ml płyn do soczewek kontaktowych
– przy zakupie 2 opakowań soczewek OASYS
• Już w sprzedaży Nowe kolekcje::

TOMMY HILFIGER, BVLGARI, DOLCE&GABBANA,
PRADA, GUCCI, TAG HEUER, ROBERTO CAVALLI,
BOSS ORANGE, PUMA, MAX MARA, EMPORIO ARMANI,
PIERRE CARDIN i inne.
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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

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

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

s

TEL.

22 745-55-00

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA

GABINET PSYCHOLOGICZNY

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

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

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

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

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

☛ 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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TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

ZEGARMISTRZ

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

- PASKI; BRANSOLETY

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

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

§

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

• 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

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0601 737 573 ul. Jeêdziecka

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm
Licencja
nr 0000505

DETEKTYW

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

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

tel. 696-321-228
www.silczuk-hydraulika.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
farby olejne  farby wodne
 farby amatorskie  farby graficzne i specjalistyczne  media, werniksy,
fiksatywy  produkty do decoupage  p´dzle  pisaki graficzne  pastele
i w´gielki  kredki  o∏ówki  szpachelki  podobrazia  papiery i bloki
 d∏uta  sztalugi  palety malarskie i wiele innych...
Upominki wykonane r´cznie technikà decoupage.
Galeria obrazów – obrazy olejne i nie tylko.

ZAKR¢T, ul. Trakt Brzeski 65,
tel. 694 251 087
(ok. 1 km od skrzy˝owania W-wa – Lublin
w kierunku na Miƒsk Maz.)
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Czynny:

Pon-Pt 10-17, Sob 10-13

Zapraszam!!!

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

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)

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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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

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Lokal na biuro do wynaj´cia, dwupokojowy
70 m2 w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym
(oddzielne wejÊcie). 501-590-737.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 22-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ S. O. S. DLA RODZICÓW! Je˝eli Masz chore dziecko, Czeka Ci´ wizyta u lekarza, sprawa w urz´dzie, wa˝ne spotkanie itp. ch´tnie zaopiekuje si´
w tym czasie TWOIM DZIECKIEM dyspozycyjna mama. Tel. 22 773 82 27 lub 503 583 568.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy – 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl Dom Bankietowy.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ 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.
◗ Gabinet Weterynaryjny ul. Hebanowa 16 oferuje
opiek´ stacjonarnà dla kotów na czas wyjazdu w∏aÊciciela. Tel. 22 773 10 88, 606 482 555.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 22 773-2078, 509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 513-144-668.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 22-773-28-70.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 608-612-979.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ 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.
◗ Stylizacja paznokci: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady.
Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam,
tel. 691-945-598.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel. 609 835
761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu
„z∏ota ràczka”. Tel. 22 773-82-27 lub 516-262-825.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów,
tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny.
Tel. 22 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ 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.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ Karuzela FisherPrice Rainforest, odg∏osy natury i 3
klasyczne melodie. Lampka, melodia, ruch – ró˝ne tryby ustawieƒ. W zestawie pilot do karuzelki.
Stan bardzo dobry. Cena 80 z∏. Tel. 793 349 977.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296 – wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47,
22 845 22 80, 502 730 878, 503 183 082.
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà
1000 m2 w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej,
wszystkie media w ulicy (jest aktualny MPZP)
na dzia∏k´ us∏ugowà ok. 1500 m2–2000 m2 w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km. Tel. 601-244-777.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie
– nauka, przygotowanie do matury, egzaminów,
pracy, wyjazdow, jezyk biznesu, prawniczy i in.,
t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i tlumacz jez.
ros. tel. 504 69 79 18.

◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 507-097-028.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD oraz
monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna,
tel. 500-322-255 – Jan Stachyra.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z jez. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie
do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 7734 087
◗ OGRODY, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy, wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj. z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, systemy nawadniajàce, tel. 507 285 400.
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604433728.
◗ Dokumentacja HACCP/GHP/GMP; sprostanie wymaganiom SANEPID; doradztwo przy tworzeniu nowych
lokali gastronomiczno-handlowych; www.tffs.pl
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 70 m2 dwa pokoje
(30 m2 i 20 m2) z aneksem kuchennym w Starej
Mi∏osnej. 501-792-951.
◗ Wykonam wszelkie prace domowe, opiekuƒcze,
piel´gnacyjne i ogrodnicze. Boles∏aw, telefon
600 544 641.
◗ Sprzedam okràg∏y, szklany stolik, z metalowà
podstawà, unikatowy egzemplarz z wystawy plastycznej. Ârednica szk∏a 79 cm, wysokoÊç stolika 46 cm. W komplecie winiarka, miejsce na 3
butelki wina i wieszak na kieliszki, metal i szk∏o,
wys. 78 cm. Cena 400 z∏. Tel.: 530503050
◗ Meble na zamówienie, kuchnie, garderoby, szafy
tel. 889 744 630.
◗ STOLARSTWO, pe∏ny zakres us∏ug stolarskich wewn´trznych i zewn´trznych, monta˝, odnawianie,
przeróbki, remonty, naprawy mebli (równie˝ ogrodowych), okien, drzwi, pod∏óg. 505-772-890,
794-611-840.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, mycie okien
tel. 507 542 645.
◗ Pokoje do wynaj´cia: 20 m2, ∏azienka, kuchnia.
Zaplecze magazynowe. Warszawa – Stara Mi∏osna przy ul. Trakt Brzeski 77. WiadomoÊç na
miejscu lub pod telefonem. Tel. 22 773 80 66,
0 501 388 562, 0 509 141 182.
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà, chorà lub dzieckiem – tel. 604 202 290.
◗ Masa˝e lecznicze i relaksacyjne z dojÊciem
do domu. Boles∏aw, tel. 600 544 641.
◗ Przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur, prasowanie
i inne prace domowe. Tel. 889 48 99 44.
◗ Osiedle „Akacjowa”, mieszkanie dwupoziomowe 104 m2, 4 pokoje, aneks kuchenny, garderoba, dwie ∏azienki sprzedam bezpoÊrednio. Tel.
509-966-689.
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne – monta˝ gniazdek
i domofonu, wymiana instalacji elektrycznej i inne.
Tel: 508975322, http://www.elektro-bud.waw.pl
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 22-773-28-21, 506-032-318.
◗ Wielofunkcyjny wózek Chicco Trio Living kolor
granat-b∏ekit, stan bdb. Gondola, fotelik, spacerówka (nieu˝ywana) z mo˝liwoÊcià odwrócenia
siedziska, akcesoria. Lekki, wygodny i por´czny.
Cena ok. 1000 z∏. Tel. 601682712.
◗ Rozliczenia roczne za rok podatkowy 2010.
Tel. 508 975 322.
◗ Wynajm´ lub sprzedam pawilon handlowy (23 m2)
przy Trakcie Brzeskim (z lokalizacjà lub do przeniesienia). Tel. 668 278 565 lub 696 655 830.
◗ Francuski z dojazdem – Stara Mi∏osna, Weso∏a,
Sulejówek – 0 602 276 202.
◗ Wymiana WODOMIERZY, INSTALACJE SANITARNE I INNE, wieloletnia praktyka, solidnie i tanio.
Tel. 0 22 773 82 27 lub 0 503 583 568.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Starej Mi∏osnej do 450 metrów
powierzchni. Tel. 660 670 242.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej 80 m, 4
pokoje, pi´tro 1/3, na ul. Biesiadnej. W pokojach
d´bowy parkiet, w kuchni i ∏azienkach glazura
i terakota. Cena 510 tys + gara˝ 25 tys. Kontakt
tel. 500016483.
◗ MANUFAKTURA ZIELENI – us∏ugi ogrodnicze
– projektowanie, realizacja i piel´gnacja. Tel:
602 719 717.

◗ Uczciwa m∏oda kobieta – Ukrainka przyjmie opiek´
nad starszà osobà lub dzieckiem. Tel. 517 115 901.
◗ 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.
◗ Sprzedam mieszkanie na I p. po∏o˝one na osiedlu
Akacjowa o pow. 48 m2. Tel. 797 776 938.
◗ Macierze, ca∏ki, badanie funkcji – korepetycje
z matematyki dla studentów, tel. 603 873 285.
◗ Sprzedam lub wynajm´ 49m, 2pokoje, taras
+gara˝ 3 pi´tro ul. Pogodna. Tel. 601 622 120.
◗ Odrobi´ lekcje z Twoim dzieckiem. Pomog´ nadrobiç szkolne zaleg∏oÊci, równie˝ z angielskiego.
Posiadam doÊwiadczenie i referencje. Na miejscu
i z dojazdem. Tel. kont. 517-813-725, e-mail:
kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ Budowa domów, dachy, ocieplenia, tynki. Tel.
603-555-572.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki – pod∏àcze.
Us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c.o. Tanio, solidnie! Tel. 22 773-82-27 lub tel. kom. 503 583 568.
◗ Korepetycje z chemii, absolwentka MSOÂ UW
i studentka V roku CHEMII UW, Warszawa Rembertów, tel. 607-216-317.
◗ Uczciwa pracowita kobieta Ukrainka, 30 lat szuka
pracy jako pomoc domowa: sprzàtanie, prasowanie, mycie okien. Tel. 788 340 582.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie dwupokojowe 55 m2 + ogródek 30 m2, osiedle Aleja Akacjowa. Cena 405 000. Tel. 601-176-300.
◗ ODÂNIE˚ANIE posesji i dachów. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Posadzki-wylewki-maszynà Mixokret. Posadzki
wykonane tà technologià gwarantujà równà
i g∏adkà powierzchni´. Konkurencyjne ceny,
tel. 511 320 426.
◗ 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
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, mycie okien.
Osoba solidna, niepalàca z referencjami. Tel.
601-715-540.
◗ Zadbaj o NAUK¢ ANGIELSKIEGO Twojego dziecka!!! Skutecznie i w przyjaznej atmosferze. Indywidualne podejÊcie do dziecka, przyst´pna cena,
mo˝liwy dojazd. kontakt telefoniczny: 501-307143 (oferuj´ równie˝ nauk´ matematyki).
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-85-68,
22-499-80-59.
◗ Us∏ugi remontowo-budowlane oraz wykoƒczeniowe, w tym: glazura, malowanie, hydraulika,
schody, przeróbki i modernizacje wykonuj´ osobiÊcie. Tel. 601 91 80 49.
◗ Dzia∏ka przemys∏owa 50x60m. Pustelnik. Cena:
70 tys. z∏ tel. 508-549-374.
◗ Banery, plakaty, druk wielkoformatowy, naklejki,
nadruk na folii, nadruki na odzie˝y od 1 szt., tanio, express www.digiart.com.pl 501 041 856.
◗ Sprzàtanie prasowanie mycie okien. Solidnie –
tel. 696 756 648.
◗ Szukam pracy, studentka kierunku finanse i rachunkowoÊç, dyplom TECHNIK EKONOMISTA,
z cz´Êci praktycznej 90%. tel: 510-688-953.
◗ Wszelkie drobne naprawy: malowanie, hydraulika, elektryka. Tel. 606 478 725.
◗ Pogotowie kanalizacyjne, mechaniczne i ciÊnieniowe udro˝nienia kanalizacji. 24h. Tel. 602-252-935.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa szeregowa. Powierzchnia 180 m2, 4 pokoje,
2 ∏azienki, du˝a kuchnia. Dom usytuowany
w spokojnej okolicy Starej Mi∏osnej. Atrakcyjna
cena!!! Tel. 668-449-986.
◗ KASY FISKALNE – sprzeda˝, serwis ASP-System 604-964-467, RABAT za okazaniem gazetki!!
◗ Ksi´gowà na 1/4 lub 1/2 etatu zatrudni spó∏ka
z o. o., tel. 22 773-32-33.
◗ Sulejówek dzia∏ka 1749 m2 mieszkalno-us∏. cena:
690 tys. do neg. Tel. 507 952 121.
◗ 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.
◗ 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.
◗ Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum, tel. 502-440-321.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med.
chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Zu˝yte opony do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´.
Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19.
Tel. 501-086-581.
◗ Pani w wieku 54 lat, podejmie si´ opieki nad
dzieckiem. Numer telefonu 500138185
◗ Student bez na∏ogów poszukuje od zaraz kawalerki lub pokoju do wynaj´cia (Stara Mi∏osna).
Tel. 504-543-168.
◗ Us∏ugi Ksi´gowe dla wymagajàcych – Obs∏uga
Spó∏ek i Dzia∏alnoÊci Gospodarczych – Uprawnienia Ministerstwa Finansów – m.in. rozliczanie
sklepów, aptek, kancelarii prawniczych i innych.
Dojazd do klienta: Emilia Tym 502-374-967; emiliatym@o2.pl. Ceny od 150 z∏.
◗ Uczciwy, pracowity, bez na∏ogów wykona prace
w zakresie us∏ug remontowych: glazura, terakota,
Êcianki z k.-g., panele, hydraulika z PCV i inne.
Tel. 888-030-994.
◗ Korepetycje z j´zyka ANGIELSKIEGO. Studentka 3
roku UW z doÊwiadczeniem ch´tnie udzieli korepetycji Twojemu dziecku. Równie˝ nadrabianie szkolnych zaleg∏oÊci z matematyki. tel. 501-307-143.
◗ Sprzedam nowe, Êliczne, oryginalne, angielskie
ubranka dzieci´ce, ró˝ne rozmiary (56-116).
k.plichta@gazeta.pl
◗ Remont tarasów i balkonów wg najnowszych
technologii. Modernizacja mieszkaƒ: Êciany K/G,
glazura, panele pod∏ogowe, hydraulika, malowanie. tel. 500-43-55-77.
◗ Drobne prace: elektryka, hydraulika, malowanie
itp... Tel. 606 478 725.
◗ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 79,6 m2 – Stara
Mi∏osna – 3 pokoje, parter, gara˝, ogródek, piwnica – 590 tyÊ z∏ – BezpoÊrednio. Tel 601 27 85 56.
◗ Szukam pracy: sprzàtanie, prasowanie, mycie
okien itp. Tel. kontaktowy 510-389-578.
◗ Niemiecki. Angielski. Korepetycje dla doros∏ych,
m∏odzie˝y i dzieci. Kontakt: 605404051.
◗ Psychoterapia indywidualna, grupowa, terapia
dzieci, m∏odzie˝y, doros∏ych. Konsultacje psychiatryczne, Zaburzenia jedzenia, Dietetyk Profesjonalny, skuteczny Coaching, Rozwój Osobisty,
22 812 52 36, 694810010 www.instytut-ipro.pl
◗ Udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego z zakresu szko∏y podstawowej. Tel: 505 007 583.
◗ Sprzedam segment skrajny, 1998r. 280 m2 pow.
ca∏kowitej na osiedlu Stara Mi∏osna (ul. Diamentowa). Segment w bardzo dobrym stanie, gotowy
do zamieszkania. Tel. 503 915 638.
◗ Mà˝ do wynaj´cia – tel. 530 556 628.
◗ Kupi´ dzia∏k´ do 1000 m2 w Weso∏ej Zielonej. Tel:
691 990 700.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW. Dojazd do ucznia gratis 602 120 632.
◗ Angielski – wszystkie poziomy, z dojazdem do
ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu.
Kontakt: 607 084 623.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe, Stara Mi∏osna, Osiedle „Aleja Akacjowa”, 105 m2, 5 pokoi, 2
∏azienki, gara˝, komórka lokatorska, osiedle strze˝one, plac zabaw. Cena 695 tys., tel. 600-049-918.
◗ 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.
◗ Korepetycje z MATEMATYKI!!! Studentka UW
udzieli korepetycji Twojemu dziecku. Skutecznie
i w przyjaznej atmosferze. Indywidualne podejÊcie do dziecka, przyst´pna cena, mo˝liwy dojazd. kontakt telefoniczny: 501-307-143.
◗ UBEZPIECZENIA I KREDYTY – ubezpieczenia
na ˝ycie, komunikacyjne, majàtkowe, kredyty hipoteczne, konsolidacyjne, dla firm, szybko i skutecznie kontakt – 506515043.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Sprzedam nowe, Êliczne, oryginalne, angielskie
ubranka dzieci´ce, ró˝ne rozmiary 56–116cm
– www.m.polski.webpark.pl. Tel. 692 358 339.
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◗ Lokale do wynaj´cia: 66 m2 i lokal 80 m2. Zaplecze
magazynowe. Warszawa – Stara Mi∏osna przy ul.
Trakt Brzeski 77. WiadomoÊç na miejscu lub pod
tel. 22 773 80 66, 0 501 388 562, 0 509 141 182.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝
kuchenek, pralek itp., wieloletnia praktyka,
uprawnienia. Tel. 22 773 82 27, kom. 516 262 825.
◗ Z∏ota ràczka – tel. 606 478 725.
◗ Herbalife – Odchudzanie, Âniadania w 2 minuty,
Energia i fitness. To naprawd´ dzia∏a! – Dobieram
w∏aÊciwe produkty – za darmo tel. 601 238 562
◗ Sprzedam le˝aczek dla dziecka firmy Tako. 516628-451.
◗ Sprzedam rower górski dla dziecka 12-16 lat
bdb. stan tanio, ∏ó˝ko 2 osobowe ratanowe z materacem stan b. dobry. Tel. 602 230 242.
◗ Sprzedam Êlicznà koronkowà sukni´ Êlubnà, 36/38 na 170 cm, kolor ecru, wyprana, kupiona w salonie za 2900, cena 1500 z∏, zdj´cia
na maila, Tel. 663 382 507.
◗ Sprzedam YAMAHA FAZER 1000, 2003 r., przebieg
20 tys, regularnie serwisowana, czarna, aerograf,
stan idealny, zdj´cia e-mailem. Tel. 663 382 507.
◗ Praca – DORADCA FINANSOWY, bran˝a finansowa
i ubezpieczeniowa, wysokie zarobki, poszukiwani
ludzie komunikatywni, wiek do 35 lat, wykszta∏cenie min. Êrednie, prawo jazdy kat. B – 601633156.
◗ Zaopiekuj´ si´ dorywczo dzieckiem. 600 432 140.
◗ Zawioz´ do Êlubu nowym mercedesem E klasy.
Tel. 784-891-822.
◗ POGOTOWIE KOMPUTEROWE. 502-923-453,
22-300-92-71. Naprawa, skup, sprzeda˝, laptopy, desktopy, urzàdzenia wifi. Netia, Neostrada,
Orange – konfiguracja!
◗ Do wynaj´cia pi´tro domu o powierzchni 70 m2
w Sulejówku. Kontakt 502 066 300.
◗ Szkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja powypadkowa – profesjonalnie i niedrogo, tel. 508 670 944.
◗ Udziel´ lekcji z zakresu podstawowej obs∏ugi
komputera i korzystania z internetu. Tanio i bezstresowo. Stara Mi∏osna i okolice. 602786021.
◗ Weso∏a 1/2 bliêniaka do wykoƒczenia pow.
140 m2; cena: 599 tys. Tel. 507 952 121.
◗ MATEMATYKA – korepetycje, przygotowanie
do matury oraz egzaminów gimnazjalnych. Dojazd do klienta. 604 522 877.
◗ Szukam osoby, która zaj´∏aby si´ moimi dwoma
synkami (2,5 i 11 m-cy) 3 razy w tygodniu (wt.
czw. + inny dzieƒ) w Weso∏ej Zielonej. 15 z∏/h
Joanna – 501314944.
◗ Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany,
kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd
do klienta. Tel. 601 262 086.
◗ PROJEKTOWANIE WN¢TRZ – projektowanie,
aran˝acja i dekoratorstwo wn´trz mieszkalnych
i komercyjnych. Koncepcje, projekty techniczne,
wizualizacje. tel. 511 601 691.
◗ Drobne us∏ugi transportowe, posiadam samochód Kombi wraz z przyczepkà, wi´c przewioz´
wszystko, ceny konkurencyjne. Tel. 507 231 918.
◗ Sprzedam huÊtawk´-bujaczek firmy Disney. Ró˝ne pr´dkoÊci bujania, blokada, regulacja oparcia,
pasy bezpieczeƒstwa, 5 melodyjek. Stan bardzo
dobry. Cena 100 z∏. Polecam! Tel. 0-501 546 848.
◗ Uczennica klasy II liceum na poziomie upper intermediate udzieli korepetycji z angielskiego dzieciom z podstawówki. Uczyli mnie brytyjscy i australijscy lektorzy. Kontakt: 664-736-121.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie w Sulejówku, tel. 784891-822.
◗ Angielski – korepetycje, konwersacje, przygotowania do egzaminów, Stara Mi∏osna, tel: 608 716 759.
◗ Ch´tnie przyjm´ zlecenie t∏umaczenia tekstów,
e-maili, CV, artyku∏ów – j´zyk angielski. Tel.
608 716 759.
◗ Sàsiedztwo lasu i stawów rybnych, czyste powietrze, cisza, drogi asfaltowe, blisko Warszawy
na dzia∏ce 1000 m2 dom 270 m2 stan deweloperski, teren ogrodzony – 509 tys., bezpoÊrednio.
Tel. 507-155-195.

◗ Sprzedam szachy, plansza 31x31 cm, tel. 606808-358.
◗ Szukam osoby do sprzàtania raz w tygodniu, Sulejówek-Ratajewo. Tel. 693 514 773.
◗ Artysta plastyk wykona malowid∏a Êcienne
do pokoju Twojego dziecka. Farby z nie dra˝niàcym zapachem, indywidualne projekty dopasowane do wieku dziecka, tel: 602-320-008.
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na
www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 22 77349-64, 602-707-127.
◗ 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.
◗ Weso∏a 1/2 bliêniaka wysoki standard wykoƒczenia pow. 130 m2 cena: 870 tys. Tel. 507 952 121.
◗ Weso∏a dzia∏ka 953 m2 z budynkiem; aktualny
plan przestrzennego zagospodarowania; cena:
710 tys. Tel. 507 952 121.
◗ Aleksandrówka gm. D´be Wielkie bliêniak
2x125 m2 dzia∏ka 1300 m2 stan surowy; cena ca∏oÊci: 420 tys. do neg. Tel. 507 952 121.
◗ Stara Mi∏osna os. Akacjowa mieszkanie 80 m2
parter z ogródkiem 100 m2; cena: 605tys do neg.
tel. 22 773 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.
◗ Sprzedam miejsce na parkingu strze˝onym przy
ul. Pogodna. Oddzielna KW. Cena: 19 500 z∏. Tel.
501 057 364.
◗ Przyjm´ reklam´ na parkanie posesji (lub w innej
formie) w Sulejówku przy ulicy Okuniewskiej
równie˝ na samochód – tel. 507 952 121.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Tel. 516 622 582.
◗ HISZPA¡SKI – student prawa, posiadajàcy kilkuletnie doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka poprowadzi korepetycje, nauk´ od podstaw, przygotowanie do egzaminów DELE. Telefon 794 680 940.
◗ LOKAL w Starej Mi∏osnej podnajm´ fryzjerce
szczegó∏y do uzgodnienia 502-496-276.
◗ Solarium ERGOLINE50 sprzedam cena 1.500z∏
OKAZJA!!! Ch´tnie odpowiem na ewentualne pytania 502-496-276.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten telewizyjnych i satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz multiswitche. Telewizja N, Cyfra +, Trwam, Polsat i na kart´.
Tel. 663-677-701, Weso∏a, www.swiatanten.pl
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie. Tel. 691-257-038.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ NAPRAWA AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne.
Tel. 0-501-049-250.
◗ GLAZURA – HYDRAULIKA ogrzewanie pod∏ogowe, uk∏adanie glazury i terakoty paneli pod∏ogowych wymiana drzwi, uszczelnianie tarasów
i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 502 215 245.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 504- 960-914.
◗ Do sprzeda˝y – gmina Jadów, kierunek W´grów,
rzeka Liwiec – dzia∏ka 3000 m2 z budynkiem 75 m2;
cena: 230 tys. do neg. Tel. 507 952 121.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno
si´ nie rozczarujesz. Tel.:(22) 812-14-81
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe,
tel.: 603-585-004.

◗ Sprzedam stó∏ olchowy rozk∏adany 135x90, po
roz∏o˝eniu 180x90 i cztery krzes∏a z litego drewna olchowego, bez tapicerki. Cena 500 z∏. Tel.:
530 503 050.
◗ Sklep P´dzelek – artyku∏y dla plastyków, pracownia decoupage, galeria obrazów – ZAKR¢T, Trakt
Brzeski 65, tel. 694 251 087, czynne pn–pt 10–17, sob 10–13. Zapraszam.
◗ GLAZURNIK – PROFESJONALISTA, 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46.
◗ Super okazja! Dom energooszcz´dny w Sulejówku. Zabudowa bliêniacza. Sprzedam bezpoÊrednio z mo˝liwoÊcià wykoƒczenia pod klucz. Tel.
501 05 83 28, (22) 773 14 08.
◗ Sprzedam wieszaki zwykle (20gr/szt) i klamrowe
(1z∏/szt), tel. 660 702 303.
◗ Tusze i tonery do drukarek atramentowych i laserowych – zamienniki regenerowane i 100%
NEW. Dostawa GRATIS!!! Telefon: 660 702 297,
22 216 53 08.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. Tel.
603-313-938.
◗ Studentka 3 roku UW ch´tnie zaopiekuje si´ Twoim dzieckiem. JeÊli nie masz komu zostawiç
pod opiek´ swojej pociechy (weekend, jeszcze
ew. wchodzà w gr´ wieczory). tel. 501-307-143.
◗ BezpoÊrednio SPRZEDAM MIESZKANIE 52 m2 Plac
Wojska Polskiego. Po remoncie (g∏adzie, parkiety,
nowe kaloryfery i okna). Kuchnia wyposa˝ona
w nowe meble na wymiar z AGD. Tel. 505 180 648.
◗ RATOWNIK MEDYCZNY: Opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu. Weso∏a tel. 724-491-441.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dziecka
z budkà i os∏onkà na nogi 0–13kg plus baza samochodowa za 150 z∏, tel. 603-262-343.
◗ ANGIELSKI: Studentka filologii angielskiej na UW
udzieli korepetycji z j´z. angielskiego dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej (Certyfikat C1). Tel: 608 641 885.
◗ Sprzedam czekano-m∏otek, M. EVEREST SPORT,
d∏ugoÊç 44 cm., tel. 606-808-358.
◗ Sprzedam dzia∏ki rekreacyjno-budowlane przy
trasie Ostrów Mazowiecka – Ró˝an, las i rzeka
blisko. Autobus do Warszawy 100 m. Cena za
1m2 20 z∏otych. Telefon: 603 033 601.
◗ Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, korepetycje, wyrównywanie braków! Wszystkie
przedmioty, olimpijka, historia, WOS. Tanio, z dojazdem, solidnie. Pomog´ Twojemu dziecku rzetelnie. Referencje. Tel. 515 455 770.
◗ ARCHITEKT KRAJOBRAZU, www.architekturakrajobrazu.weebly.com, tel. 507 285 400.
◗ Pomog´ w nauce Twojemu dziecku poziom gim
oraz podst. Naucz´ j´zyków, wyrównam braki,
udziele korepetycji, bezstresowo, uczciwie, referencje. Tel. 517 292 462.
◗ Geodezja us∏ugi kompleksowo – uczciwie oraz
solidnie – 502 355 530.
◗ Studentka III roku filologii polskiej udzieli korepetycji uczniom szko∏y podstawowej i gimnazjum.
Serdecznie zapraszam. Tel. 506 316 077.
◗ Oddam przysz∏ej mamie u˝ywane ubranka dla niemowlaka (56/62) i spodnie cià˝owe (rozm. 42)
– sztruksowe, ogrodniczki. Tel. 601 898 611.
◗ Sprzedam piec na groszek z demonta˝u, 24kW,
z w´˝ownicà do grzania wody 1000 z∏. Tel.
608 234 461.
◗ AVON – Konsultantka Avon ch´tnie podeÊle katalog do obejrzenia. Zamówienia realizuje szybko.
Zapraszam Tel: 796 999 569.
◗ Wynajm´ lokal 50 m2 pod dzia∏alnoÊç gospodarczà. Wi´cej informacji pod numerem 511681910.

◗ Sprzedam stemple budowlane drewniane. Osiedle Stara Mi∏osna, prosz´ dzwoniç po 18.00, tel.
500-276-802.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie Osiedle Stara Mi∏osna.
Prosz´ dzwnic po 18.00, tel. 509-721-092.
◗ J´zyk polski – poprawianie ocen, pisanie prac
i wypracowaƒ, przygotowanie do egzaminów. Tanio i solidnie. Na terenie Aleksandrowa i Falenicy
dojazd do ucznia gratis. Tel. 517-601-217.
◗ Szukam osoby, która zaj´∏aby si´ moimi dwoma
synkami (2,5 i 11 m-cy) 3 razy w tygodniu (wt.
czw.+inny dzieƒ) w Weso∏ej Zielonej. 15 z∏/h. Joanna – 501 314 944.
◗ FRYZJERCE podnajm´ lokal w studiu paznokci
w Starej Mi∏osnej, serdecznie zapraszam. 502496-276.
◗ RACHUNKOWOÂå, SYMFONIA – doktorantka-ksi´gowa nauczy rachunkowoÊci i pracy w programie ksi´gowym Symfonia. 50z∏/60 min grupy
taniej tel: 507 703 838.
◗ Dzia∏k´ pracowniczà uprawowà 450 m2 Wawer,
ul. Skalnicowa, odstàpi´. Tel. 722 264 478.
◗ Meble na wymiar, kuchnie, meble ∏azienkowe,
biurowe, zabudowy wn´k, szafy z drzwiami przesuwnymi, z lustrami. Tel. 660-769-211.
◗ BIURKO z nadstawkà – 200 z∏!!! (BRW model
TWIST). Tel. 609 492 472.
◗ MALOWANIE. Profesjonalne us∏ugi malowania
wn´trz: 10 z∏/m2 – malowanie na bia∏o, 12 z∏/m2 –
malowanie kolor. Cena obejmuje koszty farb
(+wzornik kolorów) i zabezpieczenia powierzchni.
Tel. 792-077-071.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏osnej.
Tel. 603 794 182.
◗ Sprzedam garnitur komunijny, granatowy w cienkie paski, rozm. 128 cm szczup∏y, stan bardzo dobry; ew. buty nr 30 gratis. Tel. 608 821 966.
◗ Remonty oraz prace wykoƒczeniowe w szerokim
zakresie wykonuj´ osobiÊcie, tanio i solidnie.
Tel. 888-030-994.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie itp. 604-915-521.
◗ Wywóz gruzu workowanego i luzem z mieszkaƒ
i posesji, starych mebli, z∏omu itd. z za∏adunkiem.
Warszawa i okolice. Tel. 607-390-585.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – Us∏ugi na wysokoÊci
podnoÊnikiem koszowym: mycie/malowanie elewacji, piel´gnacja/przycinka drzew, czyszczenie/naprawa rynien, konserwacja oswietlenia itp.
E-mail: kameleo.pl@wp.pl Tel. 792 077 071.
◗ Us∏ugi transportowe VW Transporter do 1 tony.
Tel. 664 419 502.
◗ Mam pokój do wynaj´cia w centrum Starej Mi∏osnej w bloku na ul. Jana Paw∏a II. 508-797-304.
◗ PIECZÑTKI, WIZYTÓWKI, szyldy, banery, litery
samoprzylepne, oprawa prac dyplomowych. Dowóz+grafika GRATIS. Ul. Trakt Lubelski 253H, e-mail: chmielewska_ewa@wp.pl, www.chmielewska.waw.pl, tel. 502 794 019.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Pracownia krawiecka zaprasza: przeszycia, poprawki, szycie na miar´, kaletnictwo. Wyprzeda˝
garsonek (du˝e rozmiary). Tanio!!! Weso∏a ul.
Trakt Brzeski 68, przystanek Nizinna. Pon.–pt.
11–17, sob. 9–13. Tel. 609-711-754.
◗ Tapicerowanie, renowacja mebli, projektowanie
mebli tapicerowanych. Janusz Fenik, tel. 793 197
021, ul. Torfowa 7 (Stara Mi∏osna).
◗ Sprzedam dzia∏k´ przemys∏owà 3000 m2, cena
70 tys., Pustelnik gmina Stanis∏awów, tel.
508 549 374.
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Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
• Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
• Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u
suchego oka
• Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
(profilaktyka jaskry)
• Angiografia fluoresceinowa
• Fotografia przedniego odcinka i dna oka
• Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy
optycznych
• Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie
wzroku
• Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi
okulistyczne
✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy
✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

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

●

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

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

DEPILACJA LASEROWA LightSheer
bezp∏atna konsultacja z próbà laserowà
Do 31 marca 2011 r.
depilacja laserowa okolic pach 199 z∏

●

MEDYCYNA ESTETYCZNA

●

KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A

●

LEKARZE SPECJALIÂCI, BADANIA USG

Warszawa – Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21f/17, II p.
tel.

22 40 30 765

www.medikocentrum.pl
Godziny otwarcia:
pon.– pt. 9 – 20, sob. 9 – 14

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

ZAPRASZAMY!
PRALNIA LAGUNA
PRANIE NA TELEFON

OTWARTE

900–2000

DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!

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

STOMATOLOGIA
lek. stom. Rafa∏ Wojtkowski
ul. Jana Paw∏a II 23 lokal b5

 konkurencyjne ceny
 nowoczesne wyposa˝enie
i materia∏y
 doÊwiadczenie
 leczenie ozonem
tel. 509-100-676
www.stomatologwesola.pl

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
Lecz z´by bezboleÊnie,
w mi∏ej atmosferze

