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Âwiàt Wielkanocnych
ca∏y nasz zespó∏ redakcyjny
˝yczy Wam, aby w Waszych
sercach zagoÊci∏a autentyczna
radoÊç i nadzieja, p∏ynàce
ze Zmartwychwstania,
by Êwiàteczny czas up∏ynà∏
spokojnie w gronie
najbli˝szych osób i natchnà∏
Was si∏à i zapa∏em
do dalszych dzia∏aƒ.

Fot. Ewa Stolarz

Redakcja

Âwi´ta Wielkiej Nocy – tradycje i obyczaje
Wielkanoc to najstarsze i najwa˝niejsze
Êwi´to w religii chrzeÊcijaƒskiej. Jest ono ÊciÊle zwiàzane ze zmartwychwstaniem Jezusa
Chrystusa. Âwi´to rozpoczyna si´ Wielkim
Tygodniem, czyli okresem,
w którym wspomina si´ najistotniejsze dla chrzeÊcijan
wydarzenia, zaÊ ostatnie
dni, Wielki Czwartek,
Wielki Piàtek i Wielka
Sobota, sà dniami
pe∏nymi skupienia,
wiary i nadziei. Niedziela poprzedzajàca Wielkanoc to
niedziela Palmowa.
W dawnych czasach Niedziela Palmowa by∏a nazywana
„kwietnà” lub „wierzbnà” ze
wzgl´du na materia∏y u˝ywane
do wyrobu palemek. Palemki tworzone by∏y z ga∏àzek wierzbowych lub
bukszpanowych ozdobionych kwiatami, kolorowymi piórkami, a czasami mchem i zio∏ami.
Po poÊwi´ceniu palemki bi∏o si´ nià lekko domowników, aby zapewniç im szcz´Êcie na ca∏y
nadchodzàcy rok. Uwa˝ano równie˝, ˝e po-

∏kni´cie jednej poÊwi´conej bazi wró˝y∏o dobre by∏a symbolem zdrady Judasza, za którà muzdrowie i bogactwo. W∏o˝enie palemki do wa- si on ponieÊç konsekwencje. Pod koniec dnia
zonu chroni∏o dom przed nieszcz´Êciem i z∏oÊli- rozpalano du˝e ognisko.
woÊcià sàsiadów.
W równie wyrafinowany sposób ˝egnano
W dawnych czasach wierzono tak˝e w ob- si´ ze Êledziem – symbolem 40-dniowego pomywanie twarzy wodà, w której gotowa∏y si´ stu. Z wielka radoÊcià „wieszano” go, czyli
jajka na Êwi´conk´. Zwyczaj ten mia∏ zapew- przybijano ryb´ do drzewa. W ten sposób kaniç dziewcz´tom pi´knà Êwietlistà cer´ bez rano go za to, ˝e przez szeÊç niedziel „wygapiegów i innych skaz skórnych.
nia∏” z jad∏ospisu mi´so.
Bardzo wa˝nym
dniem Wielkiego Ty„Raduj si´ ziemio opromieniona tak niezmiernym
godnia by∏a Wielka
blaskiem, a oÊwiecona jasnoÊcià Króla wieków”.
Âroda. W szczególnoÊci na wsiach
Pan zmartwychwsta∏ i jest z nami. ˚yczymy wszystkim
uznawano zwyczaj
radoÊci i nadziei p∏ynàcej z pustego grobu, wiary, ˝e
zwany „topieniem
i my mo˝emy z ka˝dego upadku powstaç i spe∏nienia
Judasza” OrganizoproÊby Jezusa „Aby mojà radoÊç mieli w ca∏ej pe∏ni”.
wano pochód, w któWeso∏ych Âwiàt Wielkanocy!
rym brali udzia∏ m∏odzi mieszkaƒcy wsi,
Kap∏ani ze Starej Mi∏osny
zarówno dziewcz´ta,
jak i ch∏opcy. Ze s∏omy i starych ubraƒ tworzono wysokà kuk∏´.
Kolejnym obrz´dem znanym w dawnych
Pod koniec marszu wrzucano „Judasza” czasach by∏o wielkie grzechotanie. Kiedy po
do stawu lub rzeczki. Ta tradycja ró˝ni∏a si´ mszy milk∏y dzwony koÊcielne, wsz´dzie
w zale˝noÊci od regionu Polski. W niektórych wko∏o rozlega∏ si´ dêwi´k ko∏atek. Obyczaj ten
regionach kuk∏a by∏a topiona, w innych palo- by∏ okazjà do urzàdzania ró˝nego rodzaju
na na stosie lub wieszana. Ca∏oÊç obrz´du psot. M∏odzie˝ biega∏a po wsi z grzechotkami

Wielkanocne warsztaty
plastyczne - Jaja i palemki
Jak co roku przed Wielkànocà Stowarzyszenie Sàsiedzkie Weso∏a
zaprasza rodziny z dzieçmi w dniu 16 kwietnia (sobota) o godznie
16.00 do swojej siedziby (OSP Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec) na
wielkanocne warsztaty plastyczne. Wykonamy wielkanocne palemki

oraz udekorujemy jaja (malowanie, oklejanie). Wst´p 5 z∏ od dziecka
lub 10 z∏ od rodziny. Zaj´cia poprowadzi pani Gra˝yna Bany. Serdecznie
zapraszamy. Szczegó∏y na stronie www.staramilosna.org.pl
Na zdj´ciu – ubieg∏oroczne warsztaty.
Tekst i foto: Magdalena J´drzejewska

i ko∏atkami, ha∏asujàc i straszàc wszystkich
woko∏o. W niektórych regionach Polski zwyczaj ten przetrwa∏ do dnia dzisiejszego i polega na obdarowywaniu dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami.

Pisanka to ogólna, zwyczajowa naZ okazji nadchodzàcych Âwiàt Wielkiej Nocy wszystkim
zwa jaja (zwykle kuczytelnikom i sympatykom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
rzego, ale tak˝e g´sk∏adam najserdeczniejsze ˝yczenia nies∏abnàcej radoÊci,
siego czy kaczego)
pokoju w sercach, wzajemnej ˝yczliwoÊci nie tylko od
zdobionego ró˝nymi
Êwi´ta i nadziei rozpromieniajàcej ka˝dy dzieƒ.
technikami. Zwyczaj
malowania jaj naroPrezydent m.st. Warszawy
dzi∏ si´ w Persji, co
Hanna Gronkiewicz -Waltz
mo˝e potwierdzaç
jednà z teorii pochodzenia S∏owian. JewÊród Êwiàtecznych pokarmów. Majà
Êli natomiast chodzi
symbolizowaç rodzàcà si´ do ˝yo ziemie polskie
cia przyrod´, a jednoczeÊnie na– najstarsze pidziej´, jakà czerpià chrzeÊcijanie
sanki, pochoz wiary w zmar twychwstanie
dzàce z koƒca
Chrystusa.
X wieku, odnaZwyczaje obchodzone podczas
leziono podczas
Âwiat Wielkanocnych sà na sta∏e wpisawykopalisk archeolone w naszà kultur´. Ich kultywowanie pozwala
gicznych na opolskiej wyspie Ostrówek, gdzie odkryto poW zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ Âwi´tami
Lany Poniedzia∏ek to najbardziej znany oby- zosta∏oÊci grodu s∏owiaƒskiego.
Wielkanocnymi ˝ycz´ czytelnikom i redakcji
czaj, który przetrwa∏ do dnia dzisiejszego. Wzór rysowano na nich rozto„WiadomoÊci Sàsiedzkich Stara Mi∏osna”
Znany równie˝ pod nazwà Âmigus–Dyngus, pionym woskiem, a nast´pnie
wk∏adano je do
radosnego Êwi´towania w rodzinnym gronie,
barwnika – ∏upin
zdrowia i pogody ducha oraz odwagi w realiWszystkim mieszkaƒcom Naszej Dzielnicy
cebuli lub ochry,
zowaniu marzeƒ i pomyÊlnoÊci w podejmoktóre nadawa∏y
˝yczymy zdrowych i spokojnych Âwiàt, pe∏nych
wanych dzia∏aniach.
im brunatnoradoÊci i rodzinnego ciep∏a, a towarzyszàca im
czerwonà
barWiceprezydent m.st. Warszawy
aura odradzajàcej si´ nadziei niech odmieni
w´. W procesie
Jacek Wojciechowicz
Wasze ˝ycie na lepsze.
chrystianizacji
pisank´ w∏àczoW imieniu Zarzàdu i pracowników Urz´du Dzielnicy
no do elementów symboliki nam pami´taç o obyczajach naszych przodBurmistrz Edward K∏os
wielkanocnej. Obecnie pi- ków. To wa˝ne, aby t´ wiedz´ przekazywaç
W imieniu Rady Dzielnicy
sanki powszechnie wykonu- z pokolenia na pokolenie, tak aby nie zosta∏a
je si´ przed Wielkanocà, co- zapomniana.
Przewodniczàcy Marcin J´drzejewski
raz rzadziej na Jare Âwi´to.
Ilona Szymaƒska
Nie mo˝e ich zabraknàç
a tak˝e Êwi´to Lejka. Polega on na oblewaniu
wodà wszystkich i wsz´dzie. Zmoczone pannale pasujà do okazji.
ny mia∏y wi´ksze szanse na zamà˝pójÊcie.
Jego repertuar obejmuA jeÊli któraÊ si´ obrazi∏a – to d∏ugo musia∏a
je tak˝e standardy jazZ okazji nadchodzàcej beatyfika- zowe, jak utwory Raya Charlesa, czy
czekaç na swojego m´˝a. Aby ominàç tà niecji jedynego papie˝a Polaka Jana te˝ piosenki Marka Grechuty.
przyjemnà powinnoÊç, panny mog∏y si´ wyPaw∏a II, wielkiego mówcy, duchowkupiç pisankà, dlatego te˝ ka˝da z nich staraNa beatyfikacj´ Jana Paw∏a II czenego, a przede wszystkim cz∏owieka, kaliÊmy 6 lat, od kiedy, po jego Êmier∏a si´, aby jej pisanka by∏a najpi´kniejsza.
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso- ci, na placu Âwi´tego Piotra w WatykaKa˝dy ch∏opak wr´czajàcy pannie pisank´ dawa∏ jej znaç, ˝e mu si´ podoba.
∏a organizuje dla wszystkich spe- nie tysiàce pielgrzymów wykrzykiwa∏o

Koncert papieski

Zdrowych i radosnych
Âwiàt Wielkanocnych
pe∏nych wiary, nadziei i mi∏oÊci
oraz serdecznych spotkaƒ
w gronie najbli˝szych ˝yczà:
Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szko∏y Podstawowej nr 173.

cjalny koncert.
W KoÊciele Âw. Brata Alberta zagra
z tej okazji Soyka Kwintet+, ze Stanis∏awem Sojkà na czele. Jest on nie
tylko pianistà i wokalistà, ale równie˝
gitarzystà, skrzypkiem i kompozytorem. Zas∏ynà∏ przede wszystkim jako
twórca jazzowy, ale mia∏ te˝ w swojej
karierze momenty popowe. Teksty,
które wyÊpiewuje, bardzo cz´sto traktujà o tematyce religijnej, wi´c dosko-

„Santo Subito!” („Âwi´ty natychmiast!”). Na razie Jan Pawe∏ II zostanie b∏ogos∏awionym, ale cz´sto oznacza to rych∏e wyniesienie na o∏tarze
jako Êwi´tego. Wszyscy wierzàcy na
pewno czekajà na to z niecierpliwoÊcià, a tymczasem mogà si´ udaç na
koncert, który odb´dzie si´ 1 maja
o godzinie 19.00. Wst´p wolny.
Martyna Nowosielska
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Miejskà. To internetowa
mapa obrazujàca cz´stotliwoÊç wyst´powania negatywnych zjawisk w poszczególnych obszarach Warszawy. Mo˝na jà znaleêç pod adresem: http://mapa.strazmiejska.waw.pl/.
Kolejnym punktem by∏a informacja o stanie
naszej s∏u˝by zdrowia, przedstawiona przez dyr.
Dariusza Ma∏eckiego. Tu szczególne zainteresowanie wzbudzi∏a sprawa budowy nowej przychodni zdrowia dla Starej Mi∏osnej. Dyrektor Ma∏ecki przedstawi∏ ró˝ne koncepcje, mówi∏ nawet
o realnej szansie na budow´ nowego budynku
na potrzeby przychodni.
Nast´pnym punktem by∏o spotkanie z przedstawicielami ZTM. Rada zosta∏a poinformowana
o prowadzonych pracach nad kompleksowymi
zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej.
Poniewa˝ propozycje te nie przeby∏y jeszcze wewn´trznych uzgodnieƒ ZTM, niestety nie poznaliÊmy ich szczegó∏ów. Za to radni zg∏osili szereg
uwag i propozycji, które zosta∏y przyj´te przez
naszych goÊci, wraz z obietnicà wdro˝enia ich
w ˝ycie, o ile b´dà takie mo˝liwoÊci techniczne.
Kolejne punkty to ju˝ tylko informacje: o planie remontów i usuwaniu skutków zimy, o budownictwie komunalnym, o przygotowaniu do
wakacyjnych remontów placówek oÊwiatowych,
o przebiegu akcji „Zima w mieÊcie” oraz o stanie
istniejàcej infrastruktury. Ta ostatnia informacja
zobrazowana by∏a ciekawymi mapami poglàdowymi, które przedstawia∏y stan najwa˝niejszych
urzàdzeƒ infrastruktury: wodociàgów, kanalizacji, dróg i oÊwietlenia. Zainteresowani mogà si´
z nimi zapoznaç w Urz´dzie Dzielnicy.
Kolejna sesja jest zaplanowana na 14 kwietnia
br. W programie m.in. informacja o stanie prac

Z prac Rady Dzielnicy
W marcu Rada Dzielnicy
obradowa∏a 2 razy. Pierwsza sesja, która odby∏a si´
14 marca mia∏a tylko jeden
punkt obrad – zaopiniowanie zmian w za∏àczniku bud˝etowym. Chodzi∏o o rozdysponowanie pochodzàcej
z rezerwy kwoty 400 tys. z∏,
która zasili∏a nasz bud˝et. Na razie 50 tys. dosta∏a z tych Êrodków biblioteka na zakup ksià˝ek,
100 tys. przeznaczono na uregulowanie zaleg∏ej
sprawy – wykupu fragmentu gruntu zaj´tego
pod ul. Fabrycznà, zaÊ 100 tys. ma byç przeznaczone na sfinansowanie projektu nowego budynku komisariatu Policji (w ramach negocjowanego porozumienia, my przygotujemy projekt,
zaÊ policja sfinansuje budow´).
Kolejna sesja odby∏a si´ 24 marca. Zdominowa∏ jà temat bezpieczeƒstwa. GoÊciliÊmy komendanta warszawskiej Stra˝y Miejskiej p. Zbigniewa Leszczyƒskiego oraz naczelnika (obejmujàcego swym zasi´giem Weso∏à oddzia∏u VII)
p. Marka Kubickiego, komendanta weso∏owskiej
policji p. Mariusza Màczkorowskiego, zast´pc´
dyrektora Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania
Kryzysowego m.st. Warszawy p. Tadeusza Grzybowskiego oraz przedstawicieli OSP Weso∏a. Rada zapozna∏a si´ z bardzo obszernymi sprawozdaniami w zakresie bezpieczeƒstwa na naszym
terenie. Trudno w kilku s∏owach streÊciç wszystkie przekazane informacje. Wszystkich zainteresowanych zach´cam tylko do zapoznania si´
z mapà bezpieczeƒstwa prowadzonà przez Stra˝

Komisariat Policji Warszawa
Weso∏a przestrzega...
Szanowni Paƒstwo! W zwiàzku z licznymi, powtarzajàcymi si´ przypadkami oszustw, na tzw.
„wnuczka” lub „krewniaka”, których ofiarami
stajà si´ starsze osoby, samotnie mieszkajàce
i ∏atwowiernie odnoszàce si´ do nieznajomych,
apelujemy do Paƒstwa o ostro˝noÊç i zdrowy
rozsàdek w kontaktach z osobami pukajàcymi
do naszych mieszkaƒ. Przypominamy o sposobie dzia∏ania przest´pców.
Bardzo cz´sto pope∏nianym przest´pstwem,
którego ofiarami padajà ludzie starsi, jest czyn
polegajàcy na wy∏udzeniu pieni´dzy przez osoby
podajàce si´ za cz∏onków rodziny lub bliskich
znajomych, pod pretekstem pilnej ˝yciowej potrzeby. Sprawcy dzwonià na telefon domowy,
przedstawiajàc si´ jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica (g∏os w telefonie jest
zniekszta∏cony i starsi ludzie cz´sto myÊlà, i˝
dzwonià faktycznie osoby z rodziny) i proszàc
o po˝yczk´ na zakup jakiejÊ rzeczy w bardzo
atrakcyjnej cenie. Najcz´Êciej od razu informujà
„babci´” lub „dziadka”, ˝e nie b´dà mogli przyjechaç po pieniàdze i w zwiàzku z tym pieniàdze
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odbierze znajomy lub kolega. Po pewnym czasie
znajomy „wnuczka” zjawia si´ w mieszkaniu
ofiary po po˝yczk´ pieni´˝nà.
W takiej sytuacji zawsze nale˝y potwierdziç
fakty przekazywane nam przez rozmówc´ oraz
zadzwoniç osobiÊcie pod numer telefonu cz∏onka rodziny, aby przekonaç si´, czy jego znajomy
mówi prawd´. Nale˝y przestrzegaç zasady, ˝e
nie nale˝y przekazywaç pieni´dzy osobom, których nie znamy osobiÊcie.
W sytuacji, gdy osoba staje si´ natarczywa,
natychmiast nale˝y zadzwoniç na policj´ lub zaalarmowaç otoczenie.
Zawsze w takim przypadku nale˝y kontaktowaç
si´ z Policjà, dzwoniàc na numer alarmowy 997
lub 112 z telefonu komórkowego, przekazujàc jak
najwi´cej zapami´tanych szczegó∏ów, np. numer
z wyÊwietlacza telefonu, dat´ i godzin´ rozmowy.
Policja apeluje o rozwag´ i rozsàdek w kontaktach z obcymi!
Na podstawie komunikatu
Komendy Sto∏ecznej Policji
nadkomisarz Mariusz Màczkorowski

nad planami zagospodarowania przestrzennego.
Szczegó∏owy program sesji b´dzie dost´pny na
stronie internetowej naszego Urz´du.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa–Wawer informuje, ˝e:
• dla u∏atwienia mieszkaƒcom z∏o˝enia
rocznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2010 pracownik
urz´du skarbowego b´dzie pe∏ni∏
dy˝ur w siedzibie Urz´du Dzielnicy
Weso∏a przy ul. Praskiego Pu∏ku 33
w dniu 26 kwietnia 2011 r. w godz.
10.00–15.00, podczas którego 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.

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 kwietniu planowane sà
spotkania Grup Osiedlowych po∏àczone
z wizjami lokalnymi w terenie:
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• 6 kwietnia, godz. 11.30 – Grupa Osiedlowa „Centrum”
• 13 kwietnia, godz. 11.30 – Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”
• 21 kwietnia, 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.

Uwaga na fa∏szywych rachmistrzów!
W zwiàzku z pojawiajàcymi si´ w naszej
Dzielnicy informacjami o osobach odwiedzajàcych mieszkaƒców i podajàcych si´ za rachmistrzów spisowych uprzejmie informuj´, ˝e
obecnie na obszarze ca∏ego kraju nie sà zbierane dane od mieszkaƒców w ramach Narodowego Spisu Powszechnego LudnoÊci i Mieszkaƒ 2011 (NSP 2011).

W dniach od 1 do 17
marca odbywa si´ obchód przedspisowy w ramach NSP 2011, jednak
weryfikacja danych adresowych przez rachmistrzów odbywa si´ przed
domem lub mieszkaniem.

Rachmistrz ma obowiàzek zachowania uzyskanych danych osobo wych i indywidualnych w tajemnicy. Za naruszenie tajemnicy statystycznej grozi odpowiedzialnoÊç karna zgodnie z ustawà z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439
z póên. zm.). G∏ówny Urzàd Statystyczny prosi o udzielenie pomocy
okazicielowi niniejszej legitymacji.

PTTK zaprasza – Japonia
Japonia przez ostatnie dni nie schodzi∏a z czo∏ówek g∏ównych Êwiatowych mediów. Wi´kszoÊci
z nas obecnie kojarzy si´ z trz´sieniem ziemi,
tsunami i groêbà katastrofy nuklearnej. Jednak
trzeba pami´taç, ˝e Japonia to tak˝e wspania∏a, stara kultura, pi´kny wyspiarski kraj pe∏en
urokliwych krajobrazów. I na zapoznanie si´
z takà w∏aÊnie Japonià – nowoczesnà i splecionà z tradycjà – zapraszamy Paƒstwa w ramach kolejnego spotkania z cyklu podró˝y egzotycznych. Odb´dzie si´ ono
14 kwietnia br. Prezentacj´, bogato ilustrowanà slajdami, poprowadzi
pani Katarzyna Mazur – japonistka, stypendystka Japoƒskiego Ministerstwa Kultury, która przez rok mia∏a okazj´ mieszkaç w Japonii i poznawaç ten kraj, o którym tak naprawd´ niewiele wiemy. Zapraszamy
do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna, w Starej Mi∏oÊnie, ul. Jana
Paw∏a II 25, w czwartek 14 kwietnia o godz. 19.00.
Tym razem przed prelekcjà, od godziny 18.00, zapraszamy wszystkich
na spotkanie naszego Ko∏a. Dla ch´tnych b´dzie mo˝liwoÊç zapisania si´
na nasze kolejne wycieczki oraz mo˝liwoÊç dowiedzenia si´ szczegó∏ów
od ich kierowników.
Serdecznie zapraszamy tak˝e wszystkich, którzy chcieliby zapisaç si´ do
naszego Ko∏a. Wystarczy przynieÊç zdj´cie do legitymacji, na miejscu wype∏niç deklaracj´ cz∏onkowskà i op∏aciç sk∏adki (pierwszy rok: 48 z∏ doroÊli,
28 z∏ dzieci; kolejny rok: 36 z∏ doroÊli, 16 z∏ dzieci).
Cz∏onkom Ko∏a przypominamy o op∏aceniu sk∏adek za kolejny rok
(w PTTK „rok cz∏onkowski zaczyna si´ od 1 kwietnia”). Okazja b´dzie w∏aÊnie na tym spotkaniu.
Prezes Ko∏a
Marcin J´drzejewski

Osoby podajàce si´ za
rachmistrzów spisowych
nie sà uprawnione do zbierania obecnie jakichkolwiek
danych osobowych ani
na temat dochodów rodzin.
Narodowy Powszechny
Spis LudnoÊci i Mieszkaƒ
2011 przeprowadzany b´dzie od 1 kwietnia do
30 czerwca 2011 r. Rachmistrze spisowi rozpocznà prac´ dopiero 8 kwietnia i b´dà zbieraç dane do
30 czerwca br.
Tylko w tym czasie b´dà odwiedzaç mieszkaƒców w ich mieszkaniach.

W trakcie realizacji prac zwiàzanych ze spisem rachmistrz
spisowy zobowiàzany jest nosiç
w widocznym miejscu identyfikator ze zdj´ciem, imieniem
i nazwiskiem, opatrzony piecz´cià urz´du statystycznego, pieczàtkà imiennà i podpisem dyrektora urz´du statystycznego,
który wyda∏ identyfikator.
W swojej pracy rachmistrz
pos∏uguje si´ terminalem mobilnym, na którym
uzupe∏nia wszystkie pozyskane od respondenta
informacje. Jedynà formà zbierania danych podczas spisu jest forma elektroniczna.
W celu potwierdzenia to˝samoÊci rachmistrza
spisowego mo˝na skontaktowaç si´ z:
– pracownikami Wojewódzkiego Urz´du Statystycznego – Dyspozytorzy Wojewódzcy: tel.
22 464 20 15/72, 22 464 21 25, tel. kom.
797 202 772
– Panià Ma∏gorzatà Kowalczyk, Liderem Oddzia∏u Gminnego Biura Spisowego w Urz´dzie
Dzielnicy Weso∏a, tel. 22 773 60 97 lub tel.
kom. 697 205 570.
Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

1% dla Weso∏owskiego
PTTK
Drodzy cz∏onkowie
i sympatycy naszego
ko∏a PTTK!
Nadchodzi czas rozliczeƒ z fiskusem.
Jak wszyscy wiecie, 1% z p∏aconego przez nas
podatku mo˝emy przekazaç na dowolnie wybrany
cel. Goràco was zach´camy, aby tym celem by∏o nasze Ko∏o PTTK nr 4
w Weso∏ej. Jest to poczàtek naszej dzia∏alnoÊci, nie mieliÊmy okazji
od∏o˝yç jeszcze ˝adnych oszcz´dnoÊci, a bardzo by si´ one nam przyda∏y. Choçby aby sfinansowaç stron´ internetowà, aby mieç z czego p∏aciç zaliczki przy rezerwowaniu wyjazdów itp.
Poniewa˝ jako ko∏o nie mamy osobowoÊci prawnej, w tym roku 1%
zbieramy, korzystajàc z ˝yczliwoÊci Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna. Dlatego prosimy wszystkich chcàcych wesprzeç naszà
dzia∏alnoÊç o wype∏nienie w deklaracji podatkowej:
Nazwa OPP: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
Numer KRS: 0000216303
Informacje uzupe∏niajàce: W rubryce „cel szczegó∏owy 1%” nale˝y
wpisaç: TURYSTYKA
Przekazane tak pieniàdze zostanà przeznaczone do naszej dyspozycji,
bardzo wa˝ne jest jednak wype∏nienie tej rubryki „cel szczegó∏owy”.
Serdecznie pozdrawiamy
Zarzàd Ko∏a
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Infokiosk – nowe udogodnienie
dla mieszkaƒców Weso∏ej

Odznaczenie dla
Ligii Krajewskiej

Tu˝ przy wejÊciu do Urz´du Dzielnicy Weso∏a
pojawi∏o si´ nowe udogodnienie dla mieszkaƒców – Infokiosk. Dost´pny w godzinach pracy
Urz´du, s∏u˝y wszelkimi informacjami zwiàzanymi z funkcjonowaniem Warszawy, a w szczególnoÊci Dzielnicy Weso∏a.
Infokiosk wyposa˝ony jest
w ekran dotykowy oraz stalowà
klawiatur´. Z prawej strony monitora widniejà dwie strza∏ki: „w gór´” i „w dó∏”, które pozwalajà na
obni˝enie ekranu i klawiatury Infokiosku do wysokoÊci umo˝liwiajàcej korzystanie z urzàdzenia
w pozycji siedzàcej, a wi´c równie˝ przez osoby niepe∏nosprawne. WciÊni´cie i przytrzymanie
strza∏ki „w gór´” powoduje podniesienie monitora i klawiatury
do korzystania w pozycji stojàcej.
Panel startowy Infokiosku podzielony zosta∏ na trzy cz´Êci:
• Pierwsza cz´Êç zawiera informacje ogólnomiejskie: link do
oficjalnego serwisu Warszawy, do Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz
OÊrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-

16 marca w Pa∏acu Prezydenckim
odby∏o si´ uroczyste spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis∏awa Komorowskiego z samorzàdowcami z Unii Metropolii Miast.

ficznej. W tej cz´Êci znajduje si´ te˝ link, za poÊrednictwem którego w przysz∏oÊci mo˝liwe
b´dzie elektroniczne sk∏adanie aplikacji w ramach rekrutacji pracowników Urz´du m.st. Warszawy.
• Druga cz´Êç w ca∏oÊci dotyczy Dzielnicy Weso∏a. Zawiera link do oficjalnej strony Dzielnicy, do OÊrodka
Kultury, Biblioteki Publicznej
oraz do Samodzielnego Zespo∏u Publicznych Zak∏adów
Lecznictwa Otwartego.
• Trzecià cz´Êç stanowi „Poradnik interesanta”. Znajduje
si´ tu link do portalu umo˝liwiajàcego rejestracj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej on-line oraz zak∏adka eWOM –
elektroniczny Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców, gdzie
przybli˝ono pozosta∏e sprawy za∏atwiane w Urz´dzie.
Link do Rzàdowego Centrum Legislacji umo˝liwia
wglàd we wszystkie akty prawne, równie˝ akty prawa miejscowego, ju˝ na etapie ich projektu. Link do Centralnej Bazy Danych Ksiàg
Wieczystych pozwala na przeglàdanie ksiàg wieczystych po wpisaniu ich numeru w przeglàdarce.
Nasi drodzy Przyjaciele, Ewo i Adamie
W przerwie korzystania z Infokiosku uruchamia si´
po stracie Waszego ukochanego
wygaszasz, który pokaTaty, TeÊcia, Dziadka
zuje zdj´cia z najwa˝niej∏àczymy si´ z Wami w serdecznym bólu
szych wydarzeƒ w Dzielnicy, które mia∏y miejsce
pogrà˝eni w smutku
w ostatnim czasie.
Na zakoƒczenie warto wspoznajomi, sàsiedzi i przyjaciele
mnieç, ˝e Infokiosk nie jest jedynym ostatnio wprowadzonym udo-
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Podczas uroczystoÊci radna z terenu
naszej dzielnicy Pani Ligia Krajewska
– wiceprzewodniczàca Rady m.st.
Warszawy zosta∏a odznaczona Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi. Odznaczenie
zosta∏o przyznane za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej oraz za osiàgni´cia w pracy samorzàdowej.
Za:
www.radawarszawy.um.warszawa.pl
godnieniem dla mieszkaƒców
Weso∏ej – w przestrzeni Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców mo˝liwe
jest równie˝ korzystanie z bezprzewodowego Internetu.
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Przyb´dzie rur w Weso∏ej
Po kilku latach zastoju, wynikajàcego z g∏ównie z olbrzymich nak∏adów na budow´ oczyszczalni Czajka, MPWiK wznawia inwestycje na terenie Weso∏ej. W tym roku mo˝e jeszcze nie
w imponujàcym zakresie, ale w kolejnych ma to

wyglàdaç ju˝ ca∏kiem nieêle. Koƒczàca si´ w∏aÊnie rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
w Starej Mi∏oÊnie zwi´kszy jej poda˝ na tym
Osiedlu niemal dwukrotnie, co wreszcie odblokuje mo˝liwoÊç rozbudowy sieci wodociàgowej.

Niestety, w zwiàzku z brakiem uregulowania w∏asnoÊci OÂK „Cyraneczka”, nadal rozbudowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Stara Mi∏osna przez
MPWiK nie jest mo˝liwa.
Poni˝ej prezentuj´ przygotowany przez MPWiK
harmonogram planowanych inwestycji na terenie
naszej Dzielnicy.
Marcin J´drzejewski
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Wiosenne o˝ywienie budowy ul. G∏owackiego
Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e w Centrum Weso∏ej panuje inwestycyjny zastój. Po zesz∏orocznej przebudowie ulicy Sikorskiego oraz wyremontowaniu budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ˝adnych innych prac nie widaç. Ale prace takie trwajà. Budowa ulicy G∏owackiego na wschód, w kierunku Sulejówka,
wraz z budowà kanalizacji mia∏a si´ skoƒczyç
ju˝ wiele lat temu. Sama pami´tam kolejne
przesuni´cia terminów realizacji i przesuni´cia
Êrodków pieni´˝nych na inne inwestycje. Jako
Dzielnica mogliÊmy mieç swoje plany inwestycyjne, ale wszystko zale˝a∏o po pierwsze od
planów inwestycyjnych MPWiK, a po drugie od
PKP i jej ró˝nych spó∏ek, które musia∏y si´ zgodziç na inwestycj´ na swoim terenie. Wreszcie
w zesz∏ym roku prace ruszy∏y.

Prowadzone sà równolegle dwie inwestycje:
MPWiK wykonuje kanalizacj´ na odcinku od ulicy Chodkiewicza do ulicy Orlej wraz z ulicà
Âwierkowà (z terminem realizacji do 20 maja).
Dzielnica natomiast buduje na tym samym odcinku drog´ – w tym roku, zgodnie z planami,
wybudowany b´dzie odcinek ulicy od Chodkiewicza do ˚ó∏kiewskiego. Ale ju˝ s∏ychaç, ˝e nastàpi rozszerzenie zakresu robót i ulica G∏owackiego dotrze w tym roku a˝ do ulicy Lipowej.
A stàd ju˝ niewielki odcinek do ulicy Orlej.
Jak to zwykle bywa przy tak du˝ych inwestycjach, nie oby∏o si´ bez opóênieƒ i problemów.
Wzd∏u˝ budowanej ulicy rosnà wieloletnie
drzewa, w tym pi´kne d´by. Zgodnie z projektem,
cz´Êç tych drzew musia∏a ulec wyci´ciu. Mieszkaƒcy na spotkaniach i w pismach przesy∏anych

do Urz´du Dzielnicy protestowali przeciw takim
planom. Zgodnie z ich sugestiami Urzàd podjà∏
dzia∏ania zmierzajàce do pozostawienia jak najwi´kszej iloÊci cennego drzewostanu. Wiàza∏o
si´ to jednak z przeprojektowaniem uk∏adu kanalizacyjnego przez MPWiK. Kolejnym problemem
jest nieog∏aszanie przez MPWiK przetargu na budow´ kanalizacji na krótkim, ok. 200 metrowym
odcinku ulicy G∏owackiego, od Ma∏ej w kierunku
wschodnim. Mimo wielu zabiegów ze strony
Urz´du, wielu pism i spotkaƒ, przetarg taki nadal
si´ nie ukaza∏. MPWiK to wielki moloch, z w∏asnymi procedurami i terminami. Miejmy jednak
nadziej´, ˝e wkrótce i ta ostatnia przeszkoda zostanie usuni´ta i b´dziemy mieç w Centrum kolejnà nowà ulic´.
Anna Ksi´˝opolska

Plac Wojska Polskiego – Nasza Szko∏a 174
Nasza szko∏a to budynek
o konstrukcji drewnianej
z elementami murowanymi,
którego proces dekapitalizacji nast´powa∏ w trybie
przyspieszonym.
Oceniajàc jakoÊç szkó∏
publicznych naszej dzielnicy,
oczywiÊcie w kilku ostatnich
latach, to akurat nasza 174 by∏a najbardziej mizerna i niedofinansowana. Bioràc ten fakt pod
uwag´, ju˝ w 2007 roku, tworzàc propozycj´ do
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego naszej
dzielnicy na lata 2007–2012, przyjà∏em remont
naszej szko∏y na 2009 rok. Z ró˝nych wzgl´dów
remont, a w∏aÊciwie termomodernizacja naszej
szko∏y przesun´∏a si´ na rok 2011. Jest wykonana pe∏na dokumentacja techniczna – projekty
i Êrodki finansowe w wysokoÊci 1.486.794 PLN
– to przecie˝ pó∏tora miliona z∏otych.
Rozpocz´cie inwestycji zgodnie z harmonogramem to poczàtek czerwca, a zakoƒczenie
prac – koniec wrzeÊnia br. Inwestycja obejmuje
termomodernizacj´ szko∏y, hali sportowej i kot∏owni. Inwestorem jest oczywiÊcie Miasto Sto∏ecznej Warszawa – Dzielnica Weso∏a.
Przedstawi´ Paƒstwu troch´ danych techniczno-budowlanych zwiàzanych z przedmiotowà
inwestycjà.
1. Stan techniczny budynku. Liczne ubytki deskowania na Êcianach. Konieczna termomodernizacja budynku – docieplenie warstwà
styropianu Êcian zewn´trznych oraz docieplenie stropodachu we∏nà mineralnà twardà.
2. Dane ogólne inwestycji – zakres. Ocieplenie
Êcian zewn´trznych, stropodachu, dachu, wymiana stolarki okiennej, ponadto wykonanie prac
budowlanych wynikajàcych ze stanu technicznego budynku, a tak˝e modernizacja kot∏owni.
3. Modernizacja kot∏owni to najnowsze rozwiàzania techniczne w tym zakresie. Otó˝ zastosowany b´dzie nowy kocio∏ gazowy konden-
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sacyjny z regulacjà pogodowà obiegów
grzewczych i oczywiÊcie ciep∏à wodà.
Cyfrowy regulator pokojowy – urzàdzenie
do zdalnego sterowania z funkcjà programowania dobowego, tygodniowego, wakacyjnego i ochrony przeciwmrozowej wyposa˝ony
w wyÊwietlacz temperatury i czasu.

dzi´ki barwnemu kszta∏towaniu otoczenia.
Korzystajàc z okazji przekazania informacji
o szkole 174, chc´ serdecznie podzi´kowaç Dyrektor w latach poprzednich Pani Ewie Skolimowskiej za trosk´ o warunki nauczania naszych
dzieci. Bardzo cz´sto rozmawialiÊmy na temat
szko∏y w ró˝nych aspektach, jak: boisko sporto-

4. Tynki krzemienne i akrylowe wyst´pujàce jako
tynki dekoracyjne o ustalonej kolorystyce, co
oddaje rysunek Êciany pó∏nocnej naszej szko∏y.
5. KorzyÊci to bardzo znaczne oszcz´dnoÊci
energii grzewczej, wk∏ad w popraw´ samopoczucia dzieci dzi´ki lepszemu klimatowi pomieszczeƒ, a tak˝e poprawa estetyki osiedla

we i utrzymanie go w czystoÊci, budowa ogrodzenia, placu zabaw i oczywiÊcie termomodernizacja szko∏y, zawsze z korzyÊcià dla szko∏y i naszych dzieci. Pani Ewo, serdecznie dzi´kuj´.
Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
dr Stefan S∏owikowski

Godzina dla Ziemi w Weso∏ej
W dniu 26 marca, mi´dzy godzinà 20.30
a 21.30 w wielu punktach Warszawy zgas∏o Êwiat∏o. Nie by∏a to jednak ˝adna awaria, a Êwiadomy
wybór mieszkaƒców i instytucji, by w ramach akcji Godzina dla Ziemi daç wyraz trosce o Êrodowisko. OgólnoÊwiatowa organizacja ekologiczna WWF ju˝ po raz 5 zorganizowa∏a to wydarzenie, a Polska po raz 4 bierze w nim udzia∏. W Weso∏ej wszystkie placówki oÊwiatowe i kulturalne
oraz Urzàd Dzielnicy uczestniczy∏y w tej akcji. Najwi´cej, oczywiÊcie, dzia∏o si´ w szko∏ach. Dzieci
i m∏odzie˝ uczàce si´ w Weso∏ej przez niemal ca∏y marzec przygotowywa∏y si´ do tego wydarzenia, a liczne zabawy edukacyjne, konkursy, apele
i lekcje tematyczne wprowadzi∏y ich w zagadnienia

ekologiczne. Akcja polegajàca na wygaszeniu
Êwiate∏ i iluminacji (zarówno na spektakularnych
obiektach, jak i w domach mieszkalnych) ma
uÊwiadomiç koniecznoÊç ochrony Ziemi przed negatywnymi konsekwencjami rozwoju cywilizacji.
Has∏o tegorocznej edycji „PomyÊl jak pomagaç
Ziemi na co dzieƒ” podkreÊla wspó∏odpowiedzialnoÊç ka˝dego z nas za to, na jakiej planecie b´dà
˝y∏y kolejne pokolenia. Szeroki odzew w naszej
Dzielnicy pozwala wierzyç, ˝e w przysz∏oÊci b´dzie to planeta czystsza i zdrowsza ni˝ obecnie.
Karol Cudny
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

dni od podpisania umowy niewiele
si´ na placu budowy dzia∏o, to budzi to co najmniej sporà irytacj´.
Z dobrych wiadomoÊci nale˝y podkreÊliç fakt,
˝e choç tego nie widaç, to zaawansowanie prac
jest naprawd´ bardzo du˝e. A nie widaç, bo by∏y to g∏ównie roboty podziemne. Jest ju˝ zrobiony ca∏y system kanalizacji burzowej, sà po∏o˝one przewody energetyczne
do oÊwietlenia, sà wykonane
2 przepusty w miejscu gdzie
ulica przecina stare rowy melioracyjne. Nie wykonano dotychczas jedynie wymiany
fragmentów rurociàgu t∏ocznego do oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”. Sà ju˝
w tej sprawie wszelkie uzgodnienia i ta operacja ma si´ odbyç w pierwszej po∏owie
kwietnia. Ma si´ ju˝ tak˝e ku
koƒcowi operacja wymiany
pod∏o˝a (wywiezienia pok∏adów mi´kkiej ziemi torfowej
i zastàpienia jej piaskiem).
Z punktu widzenia przysz∏ych u˝ytkowników,
w najbli˝szym czasie rozpocznie si´ najprzyjemniejsza, bo najbardziej widoczna faza inwestycji –
utwardzanie pod∏o˝a, stabilizacja kraw´˝ników, wykonanie nawierzchni itp. Niestety, aby w przysz∏oÊci by∏o lepiej, przez jakiÊ czas musi byç gorzej.
Najprawdopodobniej w drugim tygodniu kwietnia
nastàpi zamkni´cie ruchu na p∏ytach betonowych
prowadzàcych do Mi´dzylesia. Zgodnie z projektem organizacji ruchu, objazd ma byç Traktem
Brzeskim, co bez wàtpienia spowoduje du˝e utrudnienia w dojeêdzie do Warszawy. Co gorsza za-

Wiosenne poÊlizgi
Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e
w dzisiejszych czasach, aby
zrealizowaç inwestycj´, najtrudniej jest o pieniàdze. Dlatego, gdy po wielu problemach i zabiegach w bud˝ecie
ZDM-u wreszcie znalaz∏y si´
Êrodki na budow´ Nowoborkowskiej wiele osób odetchn´∏o z ulgà. Niestety chyba przedwczeÊnie. Bo
ca∏a inwestycja, od samego poczàtku zdaje si´ byç
w tej instytucji traktowana po macoszemu. Najpierw problemy z rozstrzygni´ciem przetargu przesun´∏y jej rozpocz´cie na okres jesienno-zimowy.
Potem okaza∏o si´, ˝e z powodu ró˝nych braków
formalnych wykonawca nie mo˝e od razu wejÊç na
plac budowy. Zresztà do dziÊ inwestor nie ma podpisanej umowy z zak∏adem energetycznym, co
w du˝ym stopniu komplikuje prowadzenie niektórych prac budowlanych. Na dodatek okaza∏o si´, ˝e
w badaniach geologicznych nie dopatrzono si´
80-cio centymetrowej warstwy torfu na fragmencie terenu, co skutkowa∏o robotami dodatkowymi
polegajàcymi na wymianie ok. 1 tys. m3 gruntu.

mkni´cie ruchu ma obowiàzywaç a˝ do ca∏kowitego wykonania ulicy, czyli ponad 2 miesiàce. Choç
Burmistrz Edward K∏os zapowiada starania o alternatywne rozwiàzania, osobiÊcie wàtpi´, czy b´dzie
to wykonalne. Bardziej bym liczy∏ na przyspieszenie
tempa prac, aby ten okres by∏ jak najkrótszy.
Budowa ulicy Nowoborkowskiej, która b´dzie
olbrzymim udogodnieniem dla naszej Dzielnicy,
wÊród mieszkaƒców jej okolic budzi spore obawy. Wynikajà one z faktu, ˝e teren ten
jest bardzo podmok∏y, a brak
konserwacji i zasypanie
przez prywatnych w∏aÊcicieli cz´Êci starych rowów melioracyjnych ju˝ teraz powoduje spore podtopienia domów i piwnic. OczywiÊcie
nigdy budowa jednej ulicy
nie rozwià˝e wszystkich problemów. Jednak projektant
przewidzia∏ rozwiàzania, które w po∏àczeniu z innymi
dzia∏aniami mogà przynieÊç
popraw´ sytuacji. Na skrzy˝owaniu z ul. Borkowskà jest wykonana studzienka kanalizacyjna, do której w przysz∏oÊci b´dzie
mo˝na pod∏àczyç odwodnienie ul. Borkowskiej.
Sà te˝ wspomniane wy˝ej dwa przepusty, w miejscach dawnych rowów melioracyjnych. Jednak
o skutecznoÊci tych rozwiàzaƒ b´dzie mo˝na mówiç dopiero, gdy uda si´ porozumieç z w∏aÊcicielami terenu w sprawie odtworzenia zbudowanego
przed laty systemu melioracyjnego, na co mieszkaƒcy tych okolic z niecierpliwoÊcià czekajà.
Marcin J´drzejewski

Budowa przedszkola w Zielonej
OczywiÊcie nikt jeszcze nie organizowa∏ tak
du˝ej inwestycji, przy której wszystko da∏oby si´
zaplanowaç i przewidzieç. Ale przy wi´kszym
zaanga˝owaniu inwestora i wi´kszej dba∏oÊci
o t´ inwestycj´, pewnie mo˝na by∏oby iloÊç ró˝nych problemów zasadniczo zmniejszyç.
Nie ukrywam te˝, ˝e czuj´ pewien niedosyt jeÊli chodzi o zaanga˝owanie w t´ spraw´ Zarzàdu
naszej Dzielnicy. OczywiÊcie to nie my jesteÊmy
inwestorem, ale jednak jest to bardzo wa˝na dla
mieszkaƒców inwestycja, najwi´ksza jakà w tym
roku realizuje samorzàd na terenie Weso∏ej. A po
naprawd´ intensywnej pracy, jak zosta∏a wykonana aby doprowadziç do rozstrzygni´cia przetargu,
wyglàda jakby Zarzàd Dzielnicy uzna∏ temat za za∏atwiony. A do tego jeszcze troch´ brakuje.
Najgorsze jest to, ˝e w zwiàzku z koniecznoÊcià
wykonania robót dodatkowych oraz warunkami
pogodowymi (zima by∏a ma∏o Ênie˝na, ale silne
mrozy spowodowa∏y dosyç g∏´bokie przemro˝enie ziemi) wykonawca wystàpi∏ o wyd∏u˝enie terminu realizacji budowy a˝ o 8 tygodni, czyli do
koƒca czerwca. OczywiÊcie ma do tego podstawy
i trudno mu zarzucaç z∏à wol´, ale jak pami´ta si´
s∏onecznà i pogodnà jesieƒ, kiedy przez kilka tygo-

W tym roku rozpocznie si´ budowa nowego
budynku przedszkolnego w osiedlu Zielona. Inwestycja realizowana b´dzie w cyklu dwuletnim.
Dzia∏ka o powierzchni ok. 3000 m2
i droga dojazdowa do niej usytuowane sà po pó∏nocnej stronie ulicy Warszawskiej (sàsiedztwo KoÊcio∏a).
Projekt budynku, jeszcze w poprzedniej kadencji, poddany zosta∏
wnikliwej analizie funkcjonalnej przez
Komisj´ OÊwiaty, Kultury i Sportu.
Zg∏oszone wówczas uwagi zosta∏y
uwzgl´dnione. Wypadkowà tych
dzia∏aƒ jest poprawiony projekt, akceptowany zarówno przez Panià dyrektor przedszkola Joann´ Konowrockà, jak i w∏adze dzielnicy.
W praktyce zwi´kszy si´ dwukrotnie, w porównaniu ze stanem obecnym, liczba miejsc w przedszkolu (docelowo
b´dzie to przedszkole czterooddzia∏owe).
W nowym obiekcie znajdà si´, mi´dzy innymi:
obszerna szatnia, nowoczesna jadalnia, wielofunkcyjna sala ze scenà, no i oczywiÊcie plac zabaw dla dzieci.

Wolà radnych jest nadanie uliczce dojazdowej
do przedszkola nazwy ul. ¸agunów, jako podzi´kowanie poprzednim w∏aÊcicielom terenu – rodzi-

nie ¸agunów za zbycie dzia∏ki pod przedszkole po
bardzo preferencyjnej cenie i oddanie za darmo
ok. 2000 m2 na drog´ dojazdowà do powstajàcego przedszkola.
Leszek Winiarski
Przewodniczàcy Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu
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Majowe wyprawy z PTTK
Ko∏o PTTK w Weso∏ej serdecznie zaprasza
wszystkich ch´tnych na kolejne wyprawy. W maju
mamy zaplanowane dwie: jednodniowy sp∏yw kajakowy Pilicà oraz dwudniowy wyjazd na Roztocze.

Sp∏yw Pilicà:
Pilica wyp∏ywa ze êróde∏ krasowych po∏o˝onych 348 m n.p.m. na Wy˝ynie Cz´stochowskiej
we wsi Wola Kocikowa i wpada do Wis∏y, na
342 kilometrze d∏ugoÊci, dwoma ramionami na
wysokoÊci 96 m n.p.m. Dolina rzeki jest w pewnym sensie typowa, podobnà ma wiele rzek Polski. ¸amany, esowaty jej bieg Êwiadczy o zró˝nicowanym pochodzeniu poszczególnych odcinków ∏o˝yska. Koryto Pilicy jest bardzo urozmaicone przez liczne wyspy, zakola i odnogi, co
zwiàzane jest z budowà geologicznà pod∏o˝a.
Program wyjazdu: dojazd autokarem w okolice
Bia∏obrzegów, sp∏yw trasà ok. 17 km, ognisko
z bigosem, powrót do Warszawy.
Termin: 14 maja br., wyjazd o godz. 7.30, powrót
ok. godz. 20.00
Przejazd: autokarem
Wpisowe: doroÊli – 50,00 z∏, dzieci do 15. roku
˝ycia – 40,00 z∏
Kierownik wyjazdu: Wojtek Chmielewski
Zg∏oszenia: Katarzyna Szaszkiewicz 604 23 23 57
IloÊç miejsc: 55

Roztocze – Szlakiem Szumów:
ZamoÊç – miasto wpisane w 1992 r. na List´
Âwiatowego Dziedzictwa UNECSO, nazywany
Padwà Pó∏nocy jest arcydzie∏em renesansowej

architektury. By∏ niegdyÊ mozaikà narodowoÊciowà i wyznaniowà. Dzisiaj panuje w nim spokój i szczególna atmosfera.
Roztocze – kraina dziewiczej przyrody, zielonych wzgórz, cienistych lasów o ˝ywicznym zapachu i kryszta∏owo czystych rzek. Krasnobród,
Szczebrzeszyn, Zwierzyniec – to miejsca, gdzie
zegarki zwalniajà bieg i na wszystko ma si´
czas, a Êlady dawnej ÊwietnoÊci do dziÊ urzekajà turystów.
Szlak Szumów – p´tla wokó∏ SuÊca prowadzàca kraw´dzià Roztocza przez Puszcz´ Solskà. Na trasie jedna z najwi´kszych atrakcji Roztocza – wodospady zwane „szumami”. Najwi´kszy próg (ok. 1,5 m) znajduje si´ na strumieniu Jeleƒ (chroniony jako pomnik przyrody
nieo˝ywionej). Szlak doprowadza tak˝e do najs∏ynniejszych „szumów” (seria 24 kaskad) na
Tanwi w Rebizantach, chronionych w rezerwacie
krajobrazowym „Nad Tanwià”.
Program wyjazdu:
• ZamoÊç – zwiedzanie zespo∏u staromiejskiego: Rynek z Ratuszem i renesansowymi kamieniczkami, Katedra, Pa∏ac Zamoyskich, Muzeum Zamojskie.
• Krasnobród – Sanktuarium Maryjne, kapliczka
na wodzie.
• Zwierzyniec – Muzeum Przyrodnicze RPN, ostoja konika polskiego, koÊció∏ek na wyspie i inne
zabudowania dawnej Ordynacji Zamoyskich.
• rezerwat „Nad Tanwià” – spacer szlakiem
s∏ynnych „szumów” oko∏o 8 km.

Stowarzyszenie Nasza Weso∏a
– zamierzenia na 2011 rok
Pragniemy poinformowaç Paƒstwa o naszych zamierzeniach na 2011 rok. Przedstawiamy harmonogram imprez sportowo-rekreacyjnych, jakie odb´dà si´ w naszej dzielnicy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków naszego Stowarzyszenia do czynnego
udzia∏u w przedstawionych imprezach. Zapewniamy mi∏à zabaw´, wiele radoÊci w sp´dzeniu
wolnego czasu na Êwie˝ym powietrzu oraz nagrody dla uczestników konkursów.
1. Rajd rowerowy „Na przedpolach Stolicy”
– na trasie: Weso∏a Zielona–Stara Mi∏osna–
Wiàzowna – i powrót do domu – 7 maja.
Przejedziemy si´ podobnie jak w ub. roku
– spokojnym tempem, tak aby m∏odsi i s∏absi
nie padli pod drodze. Spróbujemy dotrzeç
do bunkrów z II wojny Êwiatowej. Jak zwykle
robimy odpoczynki, zdj´cia, bufet w plenerze.
2. Festyn Szkolno-Rodzinny (28 maja; miejsce:
teren przy szkole). To ju˝ wieloletnia tradycja:
bez niej nie sposób sobie wyobraziç naszego
lokalnego dzia∏ania. B´dà konkursy sportowo-rekreacyjne, zabawy dla najm∏odszych i roz-
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rywki dla ca∏ych rodzin. Liczymy na pomoc
wszystkich – tu pracy nie zabraknie dla nikogo.
Jest to jedyna impreza, której jesteÊmy wspó∏organizatorami (+ Szko∏a + Rada Rodziców)
3. Dzieƒ Weso∏ego Sàsiada (plac zabaw na ul.
Warszawskiej) – 18 czerwca: mniejsza impreza, którà wprowadziliÊmy w ub. roku do kalendarza i która cieszy∏a si´ sporym zainteresowaniem. Przewidywane mini-konkursy
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i doros∏ych,
zapraszamy sàsiadów, namawiamy do przyniesienia czegoÊ na pocz´stunek, robimy kawiarenk´, spotykamy si´ i rozmawiamy.
4. Bieg terenowy – „Weso∏e Bieganie” – po lasach Weso∏ej – 24 wrzeÊnia. Nic dodaç – nic
ujàç. Start spod szko∏y w Zielonej ul. Brata Alberta (tu tworzymy baz´). Namawiamy wszystkich ch´tnych do skorzystania z dobrodziejstw
rekreacji na ∏onie natury. Przewidujemy tras´
dla doros∏ych i dla dzieci. Pami´taj: ka˝dy ruch
obni˝a ryzyko zawa∏u! B´dà nagrody!
5. Poznaj Nordic Walking – marsz seniorów
po lasach Weso∏ej – 9 paêdziernika. Poniewa˝
chodzi po lesie wielu, tak˝e starszych, piechu-

Termin: 21–22 maja br., wyjazd w sobot´ o godz.
6.30, powrót w niedziel´ ok. godz. 22.00
Przejazd: autokarem
Nocleg: pensjonat „Marta” w Krasnobrodzie
Wy˝ywienie: 21.05. obiadokolacja, 22.05 Êniadanie, „suchy prowiant” i obiad.
Wpisowe: doroÊli – 120,00 z∏, dzieci do 15. roku ˝ycia – 100,00 z∏
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska
Zg∏oszenia: (przyjmuje od 26 kwietnia!) Bo˝ena
Jaêwiƒska 510 07 94 22
IloÊç miejsc: 55
JednoczeÊnie informujemy, ˝e w czerwcu
planujemy kolejne wyjazdy. Informacje o nich
podamy w numerze majowym WS (i dopiero
wtedy rozpoczniemy na nie zapisy!):
• 10.06–12.06 – Sp∏yw kajakowy Krutynià –
3 dni (wyjazd w piàtek rano)
• 18.06 – Rowerami do Otwocka – 1 dzieƒ
Serdecznie zapraszamy!
Katarzyna Szaszkiewicz

II Otwarty Turniej
Pi∏ki Siatkowej
w Weso∏ej Zielonej
W dniach 9 i 10 kwietnia br. rozegrany zostanie II Otwarty Turniej
Pi∏ki Siatkowej M´˝czyzn.
Sponsorem turnieju jest firma
Polpain-Putka.
Turniej odb´dzie si´ w Zespole
Szkó∏ nr 94 w Warszawie-Weso∏ej
os. Zielona, ul. Krótka1.
Organizator Turnieju
(Leszek Winiarski,
tel. 663 92 98 98) przyjmuje
zg∏oszenia do dnia 6.04.2011
w godzinach 18.00–22.00.
rów, popularyzujemy t´ „nowà Êwieckà tradycj´” i robimy drugi cykl zaj´ç. Mogà iÊç wszyscy, tak˝e m∏odsi.
6. II Rajd rowerowy – „Szlakiem Niepodleg∏oÊci” (Weso∏a–Sulejówek–Weso∏a) – 11 listopada. Jedziemy odwiedziç Marsza∏ka (w Sulejówku) i oddaç ho∏d walczàcym o Niepodleg∏à
Rzeczpospolità. Trasa – niespodzianka +
konkurs i ognisko (jak si´ uda). W ub. roku
pogoda nam dopisa∏a i by∏o ca∏kiem fajnie.
Troch´ ruchu na zamkni´cie sezonu.
Wszelkie zapytania prosimy kierowaç pod nasz
e-mail naszawesola@gmail.com oraz prosimy
odwiedziç naszà stron´ internetowà www.nasza
wesola.pl gdzie znajdà Paƒstwo wiele ciekawych
informacji z ˝ycia naszego Stowarzyszenia.
Zarzàd Stowarzyszenia

Najwi´cej trudnoÊci
sprawi∏o profesorowi namalowanie stacji Drogi
Krzy˝owej. Nigdy wczeÊniej nie malowa∏ tego
cyklu pasyjnego. Powiedzia∏, ˝e za rok, za dwa,
jak znajdzie koncepcj´. I po modlitwach parafian, aby by∏a to Droga Krzy˝owa s∏u˝àca kontemplacji, a nie dzie∏o sztuki, profesor takà koncepcj´ znalaz∏. Dwie pierwsze stacje sà troch´
inne, gdy˝ stworzone zosta∏y w okresie poszukiwaƒ, ale wszystkie czternaÊcie ∏àczy jedna
wspólna rzecz – mury Jerozolimy w tle.
Podczas niedzielnych mszy prof. Nowosielski t∏umaczy∏ swoje dzie∏o. Na pytanie parafian, dlaczego Droga Krzy˝owa jest taka
bardzo smutna, profesor odpowiedzia∏: bo
to by∏a egzekucja. Nie mog∏em namalowaç
radosnej egzekucji.
Pod koniec lat 70. wystrój wn´trza Êwiàtyni by∏ gotowy. A za swojà prac´ profesor
nie wzià∏ ani z∏otówki.
Staraniem ks. Wysockiego wystrój koÊcio∏a oraz kaplicy domu rekolekcyjnego
(gdzie w latach 80. prof. Nowosielski namalowa∏ cykl Chrystologiczny) zosta∏y
w 2005 roku wpisane do rejestru zabytków.
Jak wspomina ksiàdz Wysocki, po jakimÊ czasie us∏ysza∏ od parafian: my si´ tu mo˝emy modliç. Nale˝´ do tej grupy parafian, która
nie ma wàtpliwoÊci, ˝e Êwiàtynia ma charakter
sakralny, jej klimat wr´cz wyzwala ducha modlitwy, a prostota sztuki romaƒskiej jest kluczem
do prze˝ycia sacrum.

KoÊció∏ OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej
Wielu z nas, parafian Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej
w Weso∏ej, zna bardzo dobrze histori´ powstania
budynku koÊcio∏a i wystroju wn´trza Êwiàtyni.
Nowi mieszkaƒcy mogà jednak tej historii zupe∏nie nie znaç. A mamy z czego byç dumni.
Tereny pod koÊció∏ podarowa∏ przed II Wojnà
Âwiatowà ksià˝´ Emanuel Bu∏hak, w∏aÊciciel terenów w Weso∏ej. Zafascynowany w∏oskà kulturà i sztukà ufundowa∏ koÊció∏ w stylu wczesnoromaƒskim. Jednak na dokoƒczenie
wystroju wn´trza budynek musia∏ czekaç a˝
do lat 70. Gdy w 1972 roku proboszczem
zosta∏ ksiàdz Stefan Wysocki, postanowi∏
dokoƒczyç dzie∏o fundatora i zaaran˝owaç
wn´trze Êwiàtyni zgodnie z jego zamierzeniami. Jak mówi, ˝aden z projektów przedstawionych w konkursie na wystrój nie by∏
dobry – ˝aden nie oddawa∏ ducha Êwiàtyni,
wszystkie by∏y zbyt nowoczesne. I tutaj rozpoczyna si´ przygoda Weso∏ej z prof. Jerzym Nowosielskim, a mo˝e przygoda profesora z Weso∏à. Albowiem tylko prof. Nowosielski móg∏by wykonaç aran˝acj´ koÊcio∏a. Ale profesor mimo wielu próÊb nie
chcia∏ si´ podjàç tego zadania. By∏ Êwiadom, ˝e
jego polichromie nie sà akceptowane, sà skuwane ze Êcian. Pyta∏, czy wiem kogo i o co prosz´
– wspomina ksiàdz Wysocki. Dopiero gdy Adolf
Szczepiƒski, profesor ASP, przedstawi∏ Nowosielskiemu architektur´ Êwiàtyni, ten zgodzi∏ si´
na wykonanie wystroju.
Dzie∏em prof. Jerzego Nowosielskiego sà nie tylko polichromie i stacje Drogi Krzy˝owej, ale rów-

nie˝ posadzka, witra˝e, sufit i aran˝acja wn´trza.
Stanowià one spójnà ca∏oÊç. Nawiàzujà do sztuki
romaƒskiej, do wspólnych korzeni koÊcio∏a katolickiego i prawos∏awnego, do wspólnych poczàtków. JesteÊmy równie dobrze na wschodzie, jak
i na zachodzie – powiedzia∏ mi ksiàdz Wysocki.
Pierwsze powsta∏y polichromie w absydzie, za
o∏tarzem, przedstawiajàce orszak Êwi´tych

z pierwszego kanonu rzymskiego i wizerunek modlàcej si´ Matki Bo˝ej. Szokowa∏y czerwienià, ale
po postawieniu krzy˝a, gdy zesz∏y na drugi plan,
nagle ta czerwieƒ ju˝ nie szokowa∏a – wspomina ks. Wysocki. Potem powsta∏ na Êcianach
przy wejÊciu cykl Maryjny, ∏àczàcy Stary Testament z Nowym. Artysta chcia∏ tutaj w pierwotnej
wersji namalowaç Sàd Ostateczny, ale ze wzgl´du na wybudowany chór nie by∏o miejsca.

Anna Ksi´˝opolska, na podstawie rozmowy
z ksi´dzem Stefanem Wysockim

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szermierce
W dniach 11–13 marca w nowej hali sportowej
wybudowanej przez dzielnic´ Weso∏a Miasta Sto∏ecznego Warszawy rozegrano Indywidualne i Dru˝ynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Szpadzie
i Szabli w konkurencji dziewczàt i ch∏opców.
Organizatorem imprezy by∏ Warszawsko-Mazowiecki Zwiàzek Szermierczy. Patronat nad mistrzostwami objà∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a,
który ufundowa∏ okolicznoÊciowe nagrody dla
zwyci´zców czterech turniejów indywidualnych.
W zawodach wystartowa∏o 246 zawodników
w turniejach indywidualnych oraz 48 dru˝yn klubowych. Bardzo dobrze zaprezentowa∏y si´ na

planszach w Weso∏ej kluby warszawskie, zdobywajàc dziesi´ç z dwudziestu oÊmiu mo˝liwych
do zdobycia medali, w tym trzy z∏ote. Nasi zawodnicy, szabliÊci z Uczniowskiego Klubu Sportowego VICTOR-Stara Mi∏osna, pokazali si´ z bardzo
dobrej strony. Najlepiej z naszych startowa∏ w turnieju indywidualnym szabli Adam S´czek, zdobywajàc medal srebrny, co jest najwi´kszym dotychczasowym osiàgni´ciem tego klubu w jego
oÊmioletniej historii. Tym rezultatem zapewni∏ sobie start w Reprezentacji Polski na Mistrzostwach
Âwiata 2–6 kwietnia 2011 r. w Jordanii (Mistrzostwa Polski by∏y ostatnim turniejem kwalifikacyjnym do reprezentacji).
W turnieju dru˝ynowym byliÊmy blisko zdobyczy medalowej. W bardzo
ci´˝kim meczu o wejÊcie do strefy medalowej dru˝yna UKS VICTOR w sk∏adzie: Adam S´czek, Miko∏aj Grzegorek,
Micha∏ Tomasiak pokona∏a ZAS ZWF
Warszawa 45:38. W nast´pnym spotkaniu ulegli faworytom turnieju, dru˝ynie
AZS AWF Katowice 37:45. Ostatecznie
zakoƒczyliÊmy na czwartym miejscu
przegrywajàc o medal bràzowy z zawodnikami z Sosnowca 42:45. Te suk-

cesy i inne dotychczasowe osiàgni´cia to wynik
pracy dwóch trenerów UKS VICTOR Krzysztofa
Grzegorka i Marcina Sobali.
Turnieje indywidualne i dru˝ynowe zaszczycili
swojà obecnoÊcià i wr´czali medale zast´pcy
burmistrza dzielnicy: Krzysztof Kacprzak i Marian Mahor, przewodniczàcy Rady Dzielnicy Marcin J´drzejewski, oraz cz∏onkowie w∏adz Polskiego Zwiàzku Szermierczego.
Zawody od strony sportowej mia∏y bardzo dobrà organizacj´ i zapewniony najlepszy sprz´t do
s´dziowania zawodów.
Krzysztof Grzegorek
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wej przerwie w treningach znów b´dà mogli doskonaliç swoje pi∏karskie umiej´tnoÊci. Dodatkowà atrakcjà by∏ planowany udzia∏ w turnieju,
w którym Klub Sportowy „Weso∏a”
reprezentowany by∏ przez dwie nasze dru˝yny, które zaj´∏y odpowiednio 2. i 3.
miejsce. Mecz fina∏owy przegraliÊmy w karnych
z dru˝ynà gospodarzy. Nast´pnego dnia czeka∏
nas mecz z dru˝ynà 12-latków – zwyci´zców turnieju w swojej kategorii wiekowej. Nasi zawodnicy spisali si´ znakomicie, grali odwa˝nie i z pomys∏em konstruowali akcje na bramk´ rywali,
czym niejednokrotnie zaskakiwali starszà dru˝yn´ przeciwnà zdobywajàc wiele ∏adnych bramek.
Podczas obozu nasi zawodnicy mieli zapewnione urozmaicone treningi oraz dodatkowo rozgrywali mecze z rówieÊnikami z miejscowego
klubu sportowego. Sprawia∏o to, ˝e ch´tnie brali udzia∏ w zaj´ciach i nie mogli si´ doczekaç kolejnego treningu. Poza treningami pi∏karskimi
uczestnicy obozu bawili si´ na basenie w aquaparku, brali udzia∏ w turnieju tenisa sto∏owego,
który równie˝ dostarcza∏ im wiele zabawy, a tak˝e oglàdali filmy w naszym „kinie” zaaran˝owanym w sali konferencyjnej oÊrodka.
Dla najm∏odszych obóz by∏ nie tylko okazjà
do zabawy i szlifowania umiej´tnoÊci gry w pi∏k´ no˝nà, ale tak˝e przyczyni∏ si´ do integracji
z innymi dzieçmi oraz poznania zasad funkcjonowania w grupie, przydatnych nie tylko m∏odym pi∏karzom, ale równie˝ ka˝demu m∏odemu
cz∏owiekowi.
Jednak nas, Rodziców, smuci fakt, i˝ mimo
tak wielu zalet, obóz sportowy, na który dwa razy do roku regularnie wyje˝d˝a kilkudziesi´ciu
zawodników (liczàc tylko samych 7-10 latków),
niestety nie znalaz∏ nawet najmniejszego uznania przy podziale Êrodków z dotacji na „organizacj´ ró˝nych form wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y w okresie ferii zimowych” (por. „WS”
Nr 123, str. 19).
Majàc w pami´ci wiele pozytywnych wra˝eƒ,
czujàc w mi´Êniach i koÊciach trudy treningu, zawodnicy powrócili po tygodniu do domu. Ju˝ najbli˝sze turnieje z pewnoÊcià poka˝à, ˝e ci´˝ka
praca w Kozienicach przynios∏a spodziewane
efekty. Wszystkie dzieci zgodnie razem stwierdzi∏y – byle do lata, bo znów pojadà na kolejny obóz
pi∏karski organizowany przez KS Weso∏a
pod czujnym okiem trenerów Krzysztofa i Piotra.

Pi∏karze i pi∏karki z Weso∏ej na
zimowym obozie sportowym 2011
W okresie ferii zimowych najm∏odsi zawodnicy
Klubu Sportowego „Weso∏a” wyjechali na zimowy obóz pi∏karski do Kozienic. W pierwszym tygodniu na obozie trenowali 7–8 letni zawodnicy

z rocznika 2002/03, w tym zarówno
ch∏opcy, jak i dziewcz´ta. Dla wi´kszoÊci
z nich by∏ to pierwszy obóz pi∏karski w ˝yciu, a tylko dla kilku ch∏opców by∏ to ju˝
nawet 3. obóz – gdy˝ swojà przygod´
z pi∏kà zacz´li w wieku 5–6 lat. Byli z nami te˝ dwaj starsi zawodnicy: Piotr i Jan,
którzy nie mogli pojechaç ze swojà grupà, a z obozu nie chcieli zrezygnowaç
– wi´c zdecydowali si´ na wyjazd z m∏odszymi. KorzyÊç by∏a obustronna, gdy˝ byli dla
m∏odszych przyk∏adem zarówno na treningu, jak
i w codziennych obozowych obowiàzkach. Niezale˝nie od tego, jak kto d∏ugo trenuje, wszyscy

zawodnicy ju˝ w autokarze nie mogli si´ doczekaç pierwszego treningu. Na miejsce przybyliÊmy ko∏o po∏udnia i nied∏ugo potem pojawiliÊmy
si´ w hali sportowej. Du˝y obiekt oraz ˝yczliwi
pracownicy obs∏ugi hali
sprawiali, ˝e na ka˝dym treningu czuliÊmy si´ jak u siebie. Przez kolejne dni trenowaliÊmy 2 razy dziennie.
W drugim tygodniu ferii
na obóz pojechali 9–10 latkowie z rocznika 2000/01,
dla wielu z nich by∏ to ju˝ 4.
obóz w ich karierze pi∏karskiej. W tej grupie znalaz∏
si´ jeden m∏odszy zawodnik
– 7-letni Jakub, który ju˝
ubieg∏ego lata by∏ na obozie
ze starszymi kolegami. Dla

wi´kszoÊci zawodników wyjazd nie by∏ ju˝ ˝adnà
nowoÊcià, a ci, którzy pojechali na obóz po raz
pierwszy, poradzili sobie doskonale. Ch∏opcy nie
mogli si´ doczekaç, kiedy w koƒcu po tygodnio-

Trenerzy i rodzice: Edyta Grajda,
Ewa i Micha∏ Konopka i Anna Koz∏owska
Bardzo serdecznie dzi´kujemy ca∏ej Kadrze
obozu pi∏karskiego K.S. Weso∏a Kozienice
2011: Trenerom Krzysztofowi i Piotrowi
a tak˝e Wychowawczyni – pani Monice za
zorganizowanie naszym dzieciom aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku w czasie
ferii zimowych i troskliwà opiek´ nad nimi.
Wdzi´czni rodzice
zawodników i zawodniczek
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W Bibliotece Publicznej...
„MÑDRY MIÂ PO SZKODZIE”
Do Biblioteki zawita∏y przedszkolaki. Wczesnym rankiem 17 marca, od razu po Êniadaniu
przyby∏y do nas Krasnale, Misiaki i Motyle
z Przedszkola Nr 261, by obejrzeç spektakl Teatrzyku „JaÊ” pod tytu∏em „Màdry MiÊ po szkodzie”. Dzieci z ogromnà uwagà przyglàda∏y si´
wydarzeniom na scenie. Akcja sztuki toczy∏a si´

w niedêwiedzim domku. ObserwowaliÊmy jeden
dzieƒ z ˝ycia niepokornego, ma∏ego Misia, który
pod nieobecnoÊç rodziców mia∏ same zadziwia-

jàce pomys∏y. Misiowy urwis zapomnia∏
o wszystkich zasadach bezpieczeƒstwa. Szala∏
na rowerze „niczym Kubica”, wpad∏ w r´ce z∏oczyƒcy, o ma∏y w∏os nie spali∏ mieszkania, bawi∏
si´ ostrym no˝em... A˝ strach pomyÊleç, co mog∏oby si´ wydarzyç, gdyby nie pomoc i opieka
Anio∏ka. Na przyk∏adzie przygód niesfornego Misia dzieci mog∏y zastanowiç si´ nad regu∏ami
bezpiecznego zachowania w domu i poza nim.
KLUB INTERESUJÑCEJ KSIÑ˚KI W MARCU
Tematem marcowych spotkaƒ w Klubie Interesujàcej Ksià˝ki by∏a twórczoÊç wspó∏czesnego
polskiego autora – W∏odzimierza Odojewskiego.
Urodzony w 1930, pisarz, autor s∏uchowisk radiowych, publicysta, laureat wielu nagród literackich. Debiutowa∏ w roku 1951 w radiu fragmentem powieÊci „Wyspa ocalenia”.
Proza Odojewskiego odwo∏uje si´ do tradycji literatury wielkich pytaƒ egzystencjalnych.
Naznaczona jest obsesjà czasu, cierpieniem,
nieuchronnoÊcià losu. Zwraca si´ nieustannie
ku temu, co min´∏o.
„Mojà ambicjà jest ukazywanie Êwiata, który
odszed∏, w opowiadaniu, w powieÊci, ˝eby nie

odszed∏ tak˝e z naszej pami´ci. Tak wi´c przywo∏uj´ czas przesz∏y z jego ludzkimi emocjami,
ludzkim bólem, l´kami, mi∏oÊcià, nienawiÊcià,
a jednoczeÊnie z jego historycznymi faktami”.
(W∏odzimierz Odojewski)

Na spotkaniach klubu dyskusja dotyczy∏a wybranych ksià˝ek W∏odzimierza Odojewskiego
– wielkiej epickiej powieÊci „Zasypie wszystko,
zawieje...” oraz „Oksany”. W planach klubu jest
te˝ dyskusja nad najnowszym filmem Jana Jakuba Kolskiego „Wenecja”, opartego na prozie
W∏odzimierza Odojewskiego.
Justyna Kwiatkowska

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej zaprasza!
Na zakoƒczenie karnawa∏u – 6 marca – s∏uchacze UTW wraz z innymi seniorami bawili si´ na
balu karnawa∏owym wspó∏organizowanym przez
Klub Mambo i nasze Stowarzyszenie. Zabawa by∏a przednia. Opraw´ muzycznà i atrakcje w trakcie
balu zapewnili: Agnieszka Rudol i ¸ukasz Sil. Zabaw´ rozpoczà∏ wyst´p grupy „Taniec w kr´gu”
prowadzonej przez Dorot´ Czajkowskà. Panie taƒ-

czà dzielnie od poczàtku istnienia UTW. Pokazywa∏y si´ ju˝ na pikniku w ubieg∏ym roku, niebawem wyje˝d˝ajà ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim
na W´gry. Przy okazji informujemy, ˝e zmieni∏o
si´ miejsce zaj´ç tej grupy. W II semestrze zaj´cia
odbywajà si´ we Êrody w godz. 10.00–11.30
w OÊrodku Kultury na Starzyƒskiego 21.
Po zimowej przerwie wznawiamy wyjazdy
na lekcje muzealne do Muzeum Narodowego.
W kwietniu zaplanowaliÊmy 3 takie wyjazdy.

Poni˝ej grafik wyk∏adów i lekcji muzealnych:
• 1 kwietnia, godz. 18.00 – „Chcemy byç nowoczeÊni. Polski design 1955–1968” spotkanie na
wystawie czasowej w Muzeum Narodowym;
• 5 kwietnia, godz. 17.00 – „Szcz´Êliwe wnuki
– szcz´Êliwe dzieci to takie, które kochamy
bezwarunkowo takimi, jakimi sà” – mgr Anna Polaniecka;
• 8 kwietnia, godz. 18.00 – „Sztuka
M∏odej Polski” – w cyklu Muzealne Studium Dziejów sztuki – Muzeum Narodowe w Warszawie;
• 12 kwietnia, godz. 17.00 – „Filozoficzne teorie mi∏oÊci” – dr Pawe∏ Bany;
• 1 5 k w i e t n i a , g o d z . 18.00 –
„Sztuka polska XX wieku” –
w cyklu Muzealne Studium Dziejów sztuki – Muzeum Narodowe;
• 19 kwietnia – „Wielki Post –
o poszczeniu w ró˝nych kulturach, o sensie i realizacji tego
zjawiska, formach postu” – mgr
Anita Broda;
• 29 kwietnia, godz. 17.00 – „Malarstwo polskie XIX wieku – wieszcze i realiÊci” – mgr
Halina Polak.
• Lekcje muzealne odbywajà si´ o godz. 18.00
w Muzeum Narodowym w Warszawie, wyk∏ady o godz. 17.00 w sali multimedialnej Szko∏y Podstawowej nr 171 w Weso∏ej przy ul. Armii Krajowej 39. Przed wejÊciem na wyk∏ad
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.
Od II semestru rozpocz´liÊmy zaj´cia z malarstwa – nauka ró˝nych technik malarskich w pracowni SURREAL. Organizujemy tak˝e wspólne
wyjÊcia do teatru. Zapraszamy równie˝ na spotkania integracyjne przy kawie i herbacie
w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych w Starej Mi∏oÊnie
we czwartki w godz. 11.00–13.00.
Przed Âwi´tami Wielkanocnymi b´dzie mo˝na
oglàdaç prace malarskie s∏uchaczy UTW – uczestników zaj´ç w pracowni SURREAL. Obrazy o tematyce sakralnej, nawiàzujàce do Âwiàt Wielkiej
Nocy wystawione b´dà w kaplicy Âw. Hieronima
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Rumiankowej. Szczegó∏y podamy na naszej stronie, w tej chwili jesteÊmy
w trakcie uzgodnieƒ co do terminu wystawy.
Wszystkich ch´tnych zapraszamy do sekcji
turystycznej. Osoby z tej sekcji b´dà organizowaç dla naszych s∏uchaczy dalsze i bli˝sze wyprawy: piesze, rowerowe, autokarowe.
Kontakt z UTW: e-mail sekretariat@utw-wesola.org.pl; Tel. 22 773 17 33 (Teresa Polowczyk), 22 773 17 40 (Maria Surawska).
1 i 15 kwietnia 2011, godz. 15–16 – Biblioteka G∏ówna w Weso∏ej (1. Praskiego Pu∏ku 31)
8 i 29 kwietnia 2011, godz. 15–16 – Biblioteka w Starej Mi∏oÊnie (Jana Paw∏a II 25)
Szczegó∏owe informacje o zaj´ciach znajdziecie
Paƒstwo na stronie internetowej www.utw-org.pl.
Zarzàd UTW
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
• 9 (sobota) godz. 18.00 – CZARNOGÓRA. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Andrzeja Pas∏awskiego. Wyprawa w znane i zupe∏nie nie odFot. Andrzej Pas∏awski

• 16 (sobota) godz.
10.00 – JAJKO. Prelekcja dla dzieci i rodziców. Ciekawostki o jajku i Âwi´tach Wielkanocnych oraz zaj´cia
plastyczne – przygotowywanie pisanek.

***
• 17 (niedziela) godz. 16.00 – SVIATKI – wyst´p zespo∏u folklorystycznego dzia∏ajàcego

***
wiedzane przez turystów rejony tego kraju. Wjedziemy do niej zarówno standardowo, po asfaltowych drogach, jak i po bezdro˝ach, szlakami,
których niejednokrotnie nie ma na mapach.

• 16 (sobota) godz. 15.00 – NA CZTERY R¢CE. VII edycja mazowieckiego konkursu duetów fortepianowych. Kierownictwo artystyczne – dr Swiet∏ana Parka. Celem konkursu jest

przy Centrum Dzieci´cym „Stopnie Rozwoju”
w Miƒsku na Bia∏orusi.

***
• 10 (niedziela) godz.
16.00 – WARSZTATY LEONARDA. „Pacjenci, lekarze i ich sposoby na choroby dawniej i dziÊ”. Zaj´cia edukacyjno-artystyczne dla dzieci w wieku 4–6
lat. Rozbudzajà wyobraêni´ oraz poszerzajà wiedz´
o sztuce, kulturze i historii. IloÊç miejsc ograniczona. Obowiàzujà zapisy.
***

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

odrodzenie i rozpowszechnianie XIX-wiecznej
tradycji muzykowania na cztery r´ce oraz propagowanie kameralistyki fortepianowej w ruchu amatorskim.

Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21

(wejÊcie od ul. ˚ó∏kiewskiego)
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net

Kwietniowe atrakcje w ODT „Pogodna”
Ju˝ 7 kwietnia o godz. 19.00 w Filii OÊrodka
Kultury w Weso∏ej b´dzie mo˝na spotkaç si´
z Conrado Moreno, znanym polskiej publicznoÊci g∏ównie z programu „Europa da si´ lubiç”. Niedawno ukaza∏a si´ ksià˝ka jego
autorstwa „Mój Madryt”. Nasz goÊç opowie o tym niesamowitym przewodniku, który urozmaicony jest
anegdotami, wspomnieniami z dzieciƒstwa, nastrojowymi opisami. Podczas spotkania
us∏yszymy równie˝ hiszpaƒskie piosenki w wykonaniu Gra˝yny Skowron-Matkowskiej.
***
Kolejne spotkanie z cyklu „Cywilizacje staro˝ytne” odb´dzie si´ 8 kwietnia o godz. 19.30.
Pan Marek ¸asisz opowie tym razem o Inkach.

ne Spotkanie Artystyczne jest ograniczona. Zapisy przyjmujemy pod numerem 22 427 37 74.
***
Najm∏odszych zapraszamy na spotkanie muzyczne z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”. 15.04 o godz. 10.30 rozpocznie si´ koncert
„Zabawy dêwi´kami” w wykonaniu zespo∏u Cup
of Time. Muzycy przedstawià proste konstrukcje
z wariacjà w roli g∏ównej, a materia∏em do dêwi´kowego budowania b´dà znane dzieciom tematy
popularnych piosenek i melodii filmowych.
***
Kolejny niesamowity goÊç
odwiedzi ODT „Pogodna” 16
kwietnia o godz. 19.00. Pan
Michael Fedoroff podczas
koncertu „Ballady i romanse
rosyjskie” przedstawi w∏asne aran˝acje piosenek
m.in. Bu∏ata Okud˝awy
i W∏odzimierza Wysockiego.

***
Wielkanoc zbli˝a si´ du˝ymi krokami.
13 kwietnia o godz. 19.00 b´dziemy mieli okazj´ do samodzielnego wykonania pisanek
w technice decoupage. IloÊç miejsc na Wieczor-
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***
17 kwietnia zapraszamy rodziców i dzieci na
zabawy wielkanocne oraz teatrzyk „TeoÊ i Wielkanoc” w wykonaniu Teatru Dobrego Serca.

O godz. 14.00 rozpocznà si´ zabawy dla dzieci
zwiàzane z Wielkanocà, dzieci wykonajà równie˝ koszyki-kurki na pisanki. IloÊç miejsc
na spotkanie artystyczne dla dzieci jest ograniczona, prosimy zapisywaç si´ pod numerem
tel. 224273774. Równie˝ o godzinie 14.00 rodzice b´dà mieli okazj´ pos∏uchaç opowieÊci
i ciekawostek o jajku, które przedstawi Pani Beata Szmelkowska. Teatrzyk dla dzieci rozpocznie si´ o godz. 16.00.
***
Zbli˝a si´ dzieƒ beatyfikacji Jana Paw∏a II.
Przy tej okazji zapraszamy Paƒstwa do obejrzenia fotografii
papieskiej oraz emocjonalnej.
Wystaw´ „w zamyÊlonych twarzach ciàgle szukam Ci´...”
przygotowa∏ Pan Jacek Kalinowski. Wernisa˝ rozpocznie
si´ 28 kwietnia o godz. 19.00.
Zapraszamy serdecznie.
K. 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 kwietnia 2011 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

„Nowaki” w Weso∏ej
D∏ugo oczekiwana wiosna nareszcie
dotar∏a! PowitaliÊmy jà z wielkim humorem podczas „Kabaretowego Powitania Wiosny” w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna”.

19 marca obejrzeliÊmy zabawny program kabaretowy grup „ALE” oraz
„ÂCIEMA” dzia∏ajàcych w Filii OÊrodka Kultury w Weso∏ej. M∏odzi kabare-

ciarze przygotowali nas wyÊmienicie na wyst´p gwiazdy wieczoru, którà by∏ kabaret „NOWAKI” z Zielonej Góry. Grup´ tworzà:
Adrianna Borek, Tomasz
Marciniak i Kamil Piróg.
Grupa istnieje od listopada
2007 roku, ale ka˝dy z zespo∏u ju˝ wczeÊniej zajmowa∏ si´ wyst´pami kabaretowymi. Talent aktorski
„Nowaki” z kabareciarzami z ODT Pogodna
„NOWAKÓW” procentuje
na ka˝dym wyst´pie, mimo ˝e nie za- si´ do ∏ez i nie pozwoli∏a „Nowakom”
wsze warunki sà „typowo kabaretowe”. zejÊç ze sceny bez „bisu”. Swój wyst´p
Nasza kameralna sala i ogromny t∏ok kabareciarze zakoƒczyli programem
nie przeszkodzi∏ artystom w zara˝eniu „Lekcja taƒca”, podczas którego furor´
zrobi∏a Pani z widowni, na którà zwrówszystkich dobrà zabawà.
GoÊcie zaprezentowali swoje najbar- cili uwag´ sami artyÊci, wplatajàc jej
dziej znane skecze, m.in. „Nauczyciele” wàtek do skeczu.
K. Zgórzak
i „G∏upi hotel”. PublicznoÊç uÊmia∏a

Weso∏o + Pogodnie = Twórcze ceramikowanie
OÊrodek Kultury w Weso∏ej, jak równie˝ jego
filia ODT Pogodna ju˝ od kilku lat aktywnie
wspiera rozwój lepienia z gliny zarówno wÊród
dzieci, jak i doros∏ych. Tajemnica ceramiki rozpoczyna si´ ju˝ w naszym pomyÊle i ewoluuje
poprzez prac´ ràk, a˝ do momentu wyj´cia z pieca, po wypale, gotowego przedmiotu. Czasem
jest zachwyt, czasem finalny efekt mija si´ z naszymi wyobra˝eniami o pracy. Niezale˝nie jed-

nak od tego, co odczuwamy, ceramika jest
niezwyk∏à dziedzinà dajàcà wszystkim ogrom
mo˝liwoÊci rozwini´cia swoich, czasem mo˝e ukrytych, talentów. Zarówno ja, jako instruktor warsztatów i jednoczenie zapalony
ceramik, jak wszyscy moi podopieczni z sekcji ceramicznej OÊrodka Kultury w naszej
dzielnicy, mamy wielkà nadziej´ na podniesie
poziomu naszej pracy dzi´ki prezentowi
otrzymanemu na poczàtku 2011
roku. W zwiàzku z tym, dzi´kujemy
panu Dyrektorowi OÊrodka Kultury
w Weso∏ej, jak równie˝ wszystkim,
którzy si´ do tego przyczynili,
za dotrzymane obietnice i zakup pieca
wysokotemperaturowego do wypa∏u
ceramiki. Nasz zapa∏ do tworzenia
wzrós∏ dzi´ki mo˝liwoÊci uczestniczenia w za∏adunku pieca, ustawianiu
programu i czekaniu na efekt finalny,
który zawsze jest niespodziankà. Zyska∏y te˝ na tym nasze prace. Jedno-

czeÊnie wszystkim niedowiarkom, którzy w zakup pieca nie wierzyli, dajemy prztyczka w nos,
a sami zabieramy si´ do pracy, aby móc na kolejnej ceramicznej wystawie zaprezentowaç
jeszcze pi´kniejsze dzie∏a!
Dorota ¸asisz – instruktor ceramiki
w OÊrodku Kultury w Weso∏ej
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Kàcik bibliofila
„Przewodnik
ma∏ego turysty”
Marcin
Przewoêniak
Bogato ilustrowana ksià˝ka dla
ma∏ych i Êrednich
wiekiem turystów
zaprasza do wspólnych podró˝y. Znajdziemy w niej opisy ciekawych miejsc
i zabytków w Polsce, przydatne dane
teleadresowe i linki do stron internetowych pomocnych w planowaniu wa-

Qlturka

Syndrom Yoko
„How to Destroy
Angels”
„How to Destroy Angels”
Czasem zdarza si´ tak, ˝e
pojawiajàca si´ w ˝yciu m´˝czyzny kobieta kompletnie
zmienia jego sposób postrzegania Êwiata. Jest niejako
prze∏omowym momentem w jego ˝yciu. Tak
na pewno by∏o w przypadku Johna Lennona, kiedy
spotka∏ na swojej drodze Yoko Ono. Dla niego by∏a
to zapewne wspania∏a podró˝ w nowe dziedziny
i formy sztuki, jednak wi´kszoÊç fanów The Beatles
kategorycznie orzek∏a, ˝e Yoko zniszczy∏a na zawsze legendarny zespó∏. Ca∏kiem podobnie by∏o
w przypadku niedawnego laureata Z∏otego Globu
oraz Oscara za muzyk´ filmowà, Trenta Reznora.
Do spotkania swojej obecnej ˝ony, Mariqueen, Trent by∏ liderem i jednoczeÊnie jedynym
sta∏ym cz∏onkiem industrialowego projektu Nine
Inch Nails (o którym to projekcie pisa∏am ju˝ jakiÊ czas temu). Jednak po jej spotkaniu zarzàdzi∏
rozwiàzanie NIN, a po jakimÊ czasie powróci∏

Szko∏a Podstawowa nr 174
z Oddzia∏ami Integracyjnymi
im. Tadeusza KoÊciuszki

Og∏asza nabór do
oddzia∏u integracyjnego
na rok szkolny 2011/12
05-075 Warszawa,
Plac Wojska Polskiego 28
Tel. 22 773-40-03
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kacji i wycieczek szkolnych, a tak˝e
ciekawostki, legendy, mapy i praktyczne porady. Starannie wydany przewodnik na pewno zach´ci do poznawania w∏asnego kraju.
Polecam dzieciom i rodzicom.
Literatura dla doros∏ych:
1. Cowell S. – Claude i Camille Monet
2. Griffin W. E. B. – Podwójni agenci
3. Cussler C. – Z∏oto Spartan
4. Pilipiuk A. – Wampir z M-3
5. Kalotay D. – Rosyjska zima
6. Kerrigan K. – Przebudzenie
z zupe∏nie nowà formacjà – How To Destroy Angels, w której, o dziwo, towarzyszy mu ˝ona i jeden z jego najbli˝szych wspó∏pracowników, Atticus Ross (który razem z Reznorem stworzy∏ nagrodzonà licznie muzyk´ do obrazu „The Social
Network”). Jak mo˝na si´ domyÊliç, oburzeni
fani NIN kategorycznie orzekli, ˝e Mariqueen
zniszczy∏a na zawsze zespó∏, zamieniajàc industrialowego mistrza w pantoflarza uprawiajàcego spokojne „plumkanie” na syntezatorach.

Ja osobiÊcie nale˝a∏am do grupy fanów przeklinajàcych Bogu ducha winnà ˝on´ Trenta za jego muzyczny upadek. Po przes∏uchaniu dwóch
utworów z pierwszej p∏yty HTDA (zgodnie z NIN-owà tradycjà dost´pnej legalnie i za darmo
w internecie) powiedzia∏am tylko, ˝e to nie jest
stary, dobry NIN i nie mam zamiaru tego s∏uchaç. Jednak któregoÊ dnia, wracajàc zm´czona autobusem z Uniwersytetu do domu, odkry∏am ten projekt na nowo. Przes∏ucha∏am p∏yt´ od
deski do deski i z niema∏ym zdziwieniem stwierdzi∏am: „Kurcz´, to jednak jest dobre!”.
Muzyka na debiutanckim krà˝ku HTDA przypomina nieco ostatnie prace NIN, takie jak Ghosts,
czy The Slip, które przecie˝ sprzedawa∏y si´ Êwietnie. Znacznà ró˝nicà jednak jest obecnoÊç ˝eƒskiego wokalu, za który odpowiada Mariqueeen
Maandig Reznor. Ostatnie p∏yty poprzedniego projektu Trenta udowadnia∏y nam, ˝e wyraênie nie

Literatura pi´kna dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. McDonald M. – Doktor Hania
Humorek
2. Simon F. – Koszmarny Karolek
i przeÊwietne Êwi´ta
3. Przewoêniak M. – Przewodnik ma∏ego turysty
Literatura popularnonaukowa:
1. Urbankowski B. – Czerwona msza
czyli uÊmiech Stalina T. 1 i T. 2.
2. Power D. (red.) – Rozkwit Êredniowiecza
3. Johnson P. – Jezus Najwierniejsza
biografia
Iza Zych
chce mu si´ ju˝ Êpiewaç gdy˝ albo by∏y kompletnie nieme, albo tylko kilka utworów zosta∏o wyró˝nionych szeptami i krzykami lidera. Teraz, majàc
˝on´ u boku, Trent móg∏ bez wyrzutów sumienia
porzuciç Êpiewanie, zrzucajàc ca∏à odpowiedzialnoÊç za wokal na swojà partnerk´, a samemu
udzielajàc si´ nieznacznie w chórkach. Nie jest to
zapewne osoba b´dàca odkryciem muzycznym
dekady, jednak jej niezbyt zaanga˝owany g∏os pasuje do ogólnego, nonszalanckiego klimatu p∏yty.
Muzyka jest klimatyczna, powolna, aczkolwiek
dopracowana i za ka˝dym jej przes∏uchaniem odkrywam coÊ nowego. A to us∏ysz´, ˝e gdzieÊ
w tle pojawia si´ wokal Trenta, a to gdzieÊ zosta∏
u˝yty wyjàtkowo nietypowy dêwi´k. Sama praca
nad ka˝dym utworem jest bardzo ciekawa, co zaprezentowano na stronie www.wired.com/maga
zine/2010/05/process_song/, gdzie odsy∏am
wszystkich ciekawych tajemnic tej muzyki przypominajàcej ambient. Teksty równie˝ sà przesiàkni´te pewnego rodzaju niepokojàcym mrokiem,
aczkolwiek nie przeszkadza to w traktowaniu tej
p∏yty jako bardzo relaksujàcej muzyki, idealnej
do pos∏uchania podczas póênych powrotów
do domu po ci´˝kim dniu, kiedy za oknami autobusu z muzykà komponujà si´ zapalajàce si´
Êwiat∏a miasta i rozmywajàcy obraz spowalniajàcej Warszawy, czy jakiegokolwiek innego miejsca.
P∏yta, podobnie jak wi´kszoÊç rzeczy, o których
pisz´, teoretycznie nie nadaje si´ dla ka˝dego, ale
jest zaskakujàco przyst´pna, jeÊli porównaç jà
z „The Downward Spiral”, „Pretty Hate Machine”
czy innymi agresywnymi albumami z przesz∏oÊci
Nine Inch Nails. Szczególnie polecam jà oczywiÊcie zagorza∏ym fanom NIN, którzy ju˝ zdà˝yli
skreÊliç panià Reznor i postanowili nigdy nie Êciàgnàç krà˝ka. Na pocieszenie powiem Wam, ˝e
koƒczàc ten artyku∏, dowiedzia∏am si´, ˝e Trent
wraca do NIN (co brzmi zabawnie w przypadku,
kiedy jest si´ jedynym sta∏ym cz∏onkiem zespo∏u),
tak wi´c mo˝e Mariqueen wcale nie jest drugà
Yoko Ono, a Reznor postanowi∏ postawiç równie˝
na swoje w∏asne zainteresowania, tym razem bez
asysty ˝ony.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

JA1 r.
OCia 201
OMwietn
PRdo 29 k

LOKATA PROGRESYWNA

Zysk w centrum uwagi
Sprawdê promocyjnà lokat´
i skorzystaj z atrakcyjnych warunków:
• oprocentowanie od 4% do 7%*
• mo˝liwoÊç wypłaty bez utraty odsetek
• okres – 6 miesi´cy
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.

Nale˝ymy do Grupy KBC

* 6-miesi´czna lokata progresywna w PLN ze Êrednim oprocentowaniem po zakoƒczeniu oszcz´dzania 4,5% w skali roku. Stan na 21.02.2011 r.
Oprocentowanie zale˝y od okresu oszcz´dzania; w przypadku zerwania lokaty, wypłacane jest oprocentowanie za wszystkie pełne miesiàce
oszcz´dzania.
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Kumulacja sportu na Klimatycznej
Po czterech miesiàcach
od uroczystego otwarcia hali sportowej przy Gimnazjum
nr 119 im. Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego w Weso∏ej zaglàdamy tam, ˝eby zobaczyç jak funkcjonuje obiekt
– czy od Êwitu do nocy t´tni
˝yciem, czy mo˝e po zaj´ciach szkolnych gasnà Êwiat∏a, zapada cisza...
SpytaliÊmy o to panià Renat´ Tyszkiewicz
– kierownika hali sportowej oraz panià Katarzyn´ Zakrzewskà – zast´pc´ kierownika hali:
H.K. – Mieszkaƒcy Weso∏ej wreszcie mogà
korzystaç z d∏ugo oczekiwanej hali sportowej
z prawdziwego zdarzenia. Czy rzeczywiÊcie
korzystajà? Co dzieje si´ w hali poza programowymi zaj´ciami wychowania fizycznego?

R.T. – Naszym priorytetem by∏o i jest dzia∏anie
na rzecz dzieci i m∏odzie˝y. Szko∏a ma zaj´cia
w godzinach 8.00–16.00. Od 16.00 do 18.00
hala rezerwowana jest na programy sportowe:
„Otwarte sale, boiska i baseny” oraz „Otwarte
Obiekty Sportowe”. Po godzinie 18.00 hal´ zaj-

mujà kluby sportowe dzia∏ajàce na terenie dzielnicy,
a tak˝e wynajmujà mieszkaƒcy Weso∏ej.
W tym miejscu pragniemy zaprosiç wszystkich zainteresowanych uprawianiem sportów do naszego
obiektu. Posiadamy jeszcze
troch´ wolnych terminów
w godzinach popo∏udniowych w ciàgu tygodnia,
a tak˝e w soboty i niedziele
od godzin rannych.
H.K. – Czy mogà Panie
powiedzieç coÊ wi´cej
o obiekcie?
K.Z. – Na obecnà chwil´
dysponujemy g∏ównà halà do gier zespo∏owych,
takich jak: siatkówka, koszykówka, pi∏ka r´czna, pi∏ka no˝na halowa i badminton, a tak˝e
w pe∏ni wyposa˝onà sal´ szermierki i sal´ judo. Posiadamy
równie˝ salk´ sportowà do taƒca, aerobiku, sportów walki lub
innych çwiczeƒ. Mo˝emy tak˝e
udost´pniç sto∏y do tenisa sto∏owego. Wynajàç mo˝na ca∏à
hal´ lub sektor, jednorazowo
bàdê cyklicznie. W tym celu
trzeba podpisaç stosownà
umow´. Na terenie hali dzia∏a
mini sklepik, w którym mo˝na kupiç coÊ do picia i jedzenia.
H.K. – Gdzie mo˝na znaleêç informacje
o zawodach czy innych wydarzeniach, które
majà si´ odbyç w hali w najbli˝szym czasie?
R.T. – Wszelkie informacje o wydarzeniach,
które majà miejsce na hali sportowej, dost´pne
sà na stronie internetowej Gimnazjum 119

www.gimnazjum119.waw.pl) pod zak∏adkà Ha(w
la sportowa. Dodatkowe informacje pod numerem tel. (22) 773-29-87 w. 216 lub e-mailowo:
halasportowa@gimnazjum119.waw.pl.
Zapyta∏am równie˝ przedstawicieli klubów
sportowych na co dzieƒ korzystajàcych z hali
o to, jak im si´ tu trenuje, jakie mieli warunki treningowe zanim powsta∏ obiekt i czy dostrzegajà
w nim jakieÊ minusy.
Rados∏aw Lechowicz, Judo Fight Club:
Judo Fight Club zaczyna∏ swojà dzia∏alnoÊç 5 lat
temu na ma∏ej salce Gimnazjum 119 – przy przychylnoÊci Dyrekcji Szko∏y powsta∏a nowatorska
sekcja Judo. W tym czasie staliÊmy si´ najliczniejszà organizacjà sportowà na terenie Dzielnicy Weso∏a. W grudniu 2010 nasz klub uzyska∏ mo˝liwoÊç korzystania z pomieszczeƒ w budynku nowej hali sportowej. Z w∏asnych Êrodków finansowych oraz dzi´ki pomocy sponsorskiej wyposa˝y∏
i przygotowa∏ je na sale do sportów walki. Zmiana sali treningowej z jednej ma∏ej na dwie nowoczesne to wielka nagroda dla zawodników i trenerów, gdy˝ mamy teraz du˝o lepsze warunki do treningu, nie jesteÊmy ÊciÊni´ci jak sardynki w puszce. Rodzice dzieci trenujàcych w naszym klubie sà
zachwyceni warunkami lokalowymi, jakie teraz posiada klub, bo faktycznie trudno by∏oby o lepsze.
Klub ma jeszcze kilka potrzeb zwiàzanych
z funkcjonalnoÊcià pomieszczeƒ przyleg∏ych do
infrastruktury sal treningowych oraz brakami
w wyposa˝eniu. Mamy nadziej´, ˝e i te nasze
potrzeby w najbli˝szej przysz∏oÊci zostanà zaspokojone, liczymy tu na aktywne dzia∏anie Zarzàdu Dzielnicy i Dyrekcji Szko∏y. Czy w bie˝àcej
dzia∏alnoÊci pojawiajà si´ jakieÊ problemy? JeÊli
tak, to szybko i w pe∏nym porozumieniu rozwiàzywane sà przez kierownictwo hali.
Krzysztof Grzegorek, Sekcja Szermiercza
Uczniowskiego Klubu Sportowego
VICTOR-Stara Mi∏osna:
Od grudnia 2010 r. sekcja szermiercza UKS
VICTOR prowadzi zaj´cia w sali szermierczej znajdujàcej si´ w kompleksie nowej hali sportowej.
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Dwa razy w tygodniu trenowaliÊmy na du˝ej sali, ale cz´Êciej na ma∏ej sali (6 x 12 m). Nowa hala to przede wszystkim specjalistyczne wyposa˝enie i dost´pnoÊç – tego najbardziej nam brakowa∏o w poprzedniej lokalizacji.
Krzysztof Adamski, Sekcja Pi∏ki No˝nej – Klub
Sportowy „Weso∏a”:
Nowa hala sportowa nie by∏a projektowana
pod tak popularnà dyscyplin´, jakà jest pi∏ka no˝-

na: wymiary boiska, linie oraz same bramki
sà przeznaczone do
pi∏ki r´cznej. Skoro
jednak bramki sà dwie,
a hala jest du˝a i ∏adna,
to równie˝ pi∏k´ no˝nà
mo˝na tutaj z powodzeniem trenowaç. Zaj´cia w du˝ej i nowoczesnej hali prowadzi
si´ bardzo wygodnie,
a dzieci szczególnie lubià tutaj trenowaç. Dobra wspó∏praca z kierownictwem oraz obs∏ugà hali ma równie˝
pozytywny wp∏yw na
atmosfer´ w nowej
hali, w której regularnie
trenuje co tydzieƒ
oko∏o 100 zawodników
naszego Klubu.

Zapraszamy na oryginaln¹ pizzê w³osk¹ wypiekan¹ w piecu
opalanym drewnem oraz dania kuchni œródziemnomorskiej.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz 12:00-16:00

lunch od 16 pln
pizza za 1 pln

- przy zamówieniu powy¿ej 70 pln dowolna

W lokalu zapraszamy na spotkania po pracy, obiady rodzinne,
przyjêcia firmowe, komunie, relacje sportowe na telebimie.

W nowej hali mia∏em
przyjemnoÊç organizowaç kilka turniejów dla
najm∏odszych zawodników naszego Klubu,
na które przyje˝d˝a∏y
dru˝yny z ró˝nych cz´Êci Polski i zawsze podziwia∏y nasz obiekt. Przestronna sala i du˝e trybuny
z niezale˝nym wejÊciem, które z ∏atwoÊcià mieszczà licznych kibiców-rodziców, sprawiajà, ˝e organizacja turniejów, w których uczestniczy ponad 120 zawodników, nie stanowi ˝adnego problemu – w porównaniu ze starszymi obiektami.
W kontekÊcie zawodów du˝ymi atutami obiektu
sà równie˝ nag∏oÊnienie hali oraz dost´pnoÊç kilku przestronnych szatni, ale tak˝e obecnoÊç barku na 1. pi´trze.
W
poprzednich
latach, ale równie˝
i obecnie, w okresie
zimowym trenujemy
z wykorzystaniem
praktycznie wszystkich sal gimnastycznych na terenie dzielnicy Weso∏a. Majàc
9 dru˝yn pi∏karskich,
z których ka˝da trenuje 2–3 razy w tygodniu po 1,5h, nie da
si´ korzystaç tylko
z jednej hali sporto-

DOSTAWA GRATIS*
(22) 379-33-93
603 782 864
ul. Trakt Brzeski 50 A
Warszawa - Weso³a
(obok stacji BP)
otwarte codziennie
w godz. 12-22

*oferta dotyczy przy zamówieniu powy¿ej 20 z³

Sala ma rozmiary 18 x 12 m i ma zainstalowane
cztery plansze szermiercze wraz ze specjalistycznym oprzyrzàdowaniem do prowadzenia walk
szermierczych i ich s´dziowania. Warunki treningowe porównywalne sà z najlepszymi salami szermierczymi w Polsce. Trzeba jednak powiedzieç, ˝e
pomieszczenie ma ma∏e rozmiary, jest przystosowane do prowadzenia sekcji tylko w jednej broni
i ogranicza iloÊç trenujàcych zawodników w tej
sekcji. Jest te˝ par´ niedociàgni´ç, jak na przyk∏ad
brak sprz´tu do zaj´ç ogólnorozwojowych (materaców, kilku niskich p∏otków, kilku pi∏ek lekarskich), za ma∏o szafek w szatni czy brak w∏àcznika wentylatorów na sali (ka˝dorazowo trzeba prosiç gospodarza obiektu o w∏àczanie lub wy∏àczanie). Pewnà ucià˝liwoÊcià jest brak rolet czy zas∏on w oknach, które sà tu naprawd´ du˝e – kiedy
zaglàda przez nie s∏oƒce, oÊlepia zawodników.
Jednak mimo to z pe∏nym przekonaniem mog´ powiedzieç, ˝e sala Êwietnie spe∏nia nasze
oczekiwania, mamy o wiele lepsze ni˝ do tej pory warunki do trenowania. Dotychczas zaj´cia
odbywa∏y si´ w szkole podstawowej nr 173.

wej, gdy˝ dost´pnoÊç ca∏ej hali dla klubów sportowych jest ograniczona w czasie. Porównujàc
warunki nowej hali z innymi obiektami na terenie
naszej dzielnicy, jedynie hala w Zielonej zapewnia
odpowiednie rozmiary do treningu pi∏ki no˝nej.
W pozosta∏ych salach trudno pomieÊciç na treningu np. 20 zawodników – na nowej hali nie stanowi to ju˝ problemu, a do klubu wcià˝ do∏àczajà
nowe dzieci – klub tworzy nowe grupy, dla których musimy stworzyç odpowiednie warunki do
trenowania. Dzi´ki wspania∏emu obiektowi przy
Gimnazjum 119 mo˝emy prowadziç wi´kszoÊç
treningów na hali o du˝ej powierzchni, najbardziej
zbli˝onej wielkoÊcià do boiska pi∏karskiego.
Budowa hali mia∏a zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Rozmawiajàc z jej u˝ytkownikami, mo˝na si´ przekonaç, ˝e by∏a to trafna decyzja. Pozostaje mieç nadziej´, ˝e tak˝e osoby nie przekonane do realizacji tej inwestycji, widzàc t∏umy dzieci i doros∏ych korzystajàcych z niej
na co dzieƒ, powoli zacznà podzielaç tà opini´.
Tym bardziej ˝e widaç wcià˝ rosnàce zapotrzebowanie na miejsca, w których mo˝na rozwijaç swoje sportowe zainteresowania i talenty. A wniosek
na przysz∏oÊç – jedna hala to za ma∏o. Mo˝e tylko
cieszyç, ˝e chocia˝ tà jednà uda∏o si´ zbudowaç,
zanim na powa˝nie dopad∏ nas kryzys w finansach
stolicy. Teraz na kolejne tego typu inwestycje
przyjdzie nam poczekaç ∏adnych par´ lat.
Hanna Kowalska
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Po˝ar zabija, popió∏ nie u˝yênia – czyli
o groênym i g∏upim zwyczaju palenia trawy
Co roku wczesnà wiosnà,
gdy roÊliny dopiero kie∏kujà,
a w suchych trawach i szuwarach ptaki budujà gniazda, ulubionà zabawà wielu
ludzi jest podpalanie tego
zesz∏orocznego suszu.
Znowu mamy wczesnà
wiosn´ i dlatego trzeba
znów przypominaç: PO˚AR ZABIJA! W tym roku
od poczàtku marca zgin´∏y ju˝ dwie osoby,
a groênych po˝arów wywo∏anych przez wiosennych wypalaczy odnotowano ju˝ ponad tysiàc.
Bardzo wiele z∏a wyrzàdza tu przesàd, ˝e wypalanie jest dobre, bo oczyszcza i u˝yênia ziemi´.
Jest to ca∏kowicie
b∏´dne i to widaç go∏ym okiem. Wystarczy popatrzeç, jak
wolno i powoli odrasta roÊlinnoÊç na
pogorzelisku i o ile
jest ubo˝sza od tej,
która roÊnie na niespalonej ziemi.

W szczegó∏ach wyglàda to tak: popió∏, który
jest zmineralizowanà biomasà roÊlin, mo˝e rzeczywiÊcie wprowadziç do gleby wapƒ, fosfor i potas, natomiast najbardziej potrzebny roÊlinom

pierwiastek: azot, w postaci tlenków
azotu dostaje si´ do atmosfery. Te fruwajàce tlenki azotu to nic dobrego, sà
one wspó∏odpowiedzialne za kwaÊne
deszcze, smog fotochemiczny, eutrofizacj´ wód i tym podobne. Wracajàc
do naszej garÊci popio∏u, mo˝e ona

stanowiç odpowiednik pojedynczej porcji, niekompletnego (ze wzgl´du na niedobór azotu) nawozu, który jednak nie pozostanie tu d∏ugo, jeÊli
ogieƒ wypali próchnic´. Próchnica to substancja
organiczna gleby, której warstwa przyrasta o oko∏o centymetr przez 100 lat. To ona zatrzymuje,
a potem powoli oddaje roÊlinom substancje od˝ywcze i wod´. Równie˝ ona nadaje glebie gruze∏kowatà struktur´, dzi´ki której powietrze mo˝e docieraç do korzeni roÊlin. Jej wierzchnià warstw´
po˝ar niszczy w kilka minut, a ziemia traci swoje
˝yciodajne w∏aÊciwoÊci i szybko si´ zaskorupia.
Dochodzi do przyspieszonej erozji, pierwszy zaÊ
wymywa si´ popió∏ tracàc definitywnie szans´
na u˝yênienie czegokolwiek. A i to jeszcze nie
wszystkie szkody, przecie˝ ginà zwierz´ta: owady,
Êlimaki, drobne ssaki, niszczone sà ptasie l´gi.
Stra˝acy informujà, ˝e wypalanie traw, zgodnie z ustawà o ochronie przyrody, jest zabronione i grozi za nie kara aresztu albo do 5 tys. z∏
grzywny. Wywo∏anie po˝aru, który mo˝e zagra˝aç ˝yciu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu
w wielkich rozmiarach, mo˝e groziç nawet karà
do 10 lat wi´zienia.
Dorota Wroƒska

Narodowe Si∏y Rezerwowe przepustkà do
zawodowej s∏u˝by wojskowej!
Narodowe Si∏y Rezerwowe stanowià nowà form´ odbywania ochotniczej s∏u˝by wojskowej,
przeznaczonej dla ˝o∏nierzy rezerwy. S∏u˝ba
w NSR ma na celu wzmocnienie potencja∏u jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony paƒstwa, Si∏ Zbrojnych
i zarzàdzania kryzysowego.
Wzorem innych paƒstw NATO
˝o∏nierze rezerwy, pe∏niàcy s∏u˝b´ w ramach NSR, przeznaczeni
sà g∏ównie do: zwalczania kl´sk
˝ywio∏owych i likwidacji ich skutków, przedsi´wzi´ç w zakresie
zarzàdzania kryzysowego, realizacji zadaƒ poza granicami kraju
oraz stanowià wzmocnienie jednostek wojskowych. Nabór przeprowadzany jest od lipca 2010
roku i trwa nadal. Ka˝dy kandydat spe∏niajàcy podstawowe wymagania ma szanse uzyskaç
przydzia∏ kryzysowy, zasiliç szeregi NSR, a nast´pnie ubiegaç
si´ o przyj´cie do armii zawodowej. Podstawowym êród∏em tworzenia zasobów
osobowych sà ˝o∏nierze po zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by wojskowej oraz ˝o∏nierze rezerwy.
W celu stworzenia zach´t do podejmowania s∏u˝by w NSR wprowadzono system motywacyjny,
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obejmujàcy zarówno uprawnienia o charakterze
spo∏eczno-ekonomicznym, jak te˝ edukacyjnym
i presti˝owym. Tak wi´c, ˝o∏nierzom NSR przys∏uguje prawo do wynagrodzenia za czas çwiczeƒ
i okresowej s∏u˝by wojskowej (dla szeregowego
80 z∏ brutto), prawo do zwrotu kosztów dojazdów
z miejsca zamieszkania do miejsca pe∏nienia s∏u˝by oraz inne
Êwiadczenia finansowe. ˚o∏nierze w ramach s∏u˝by w NSR odbywajà çwiczenia rotacyjne do
30 dni w ciàgu roku oraz çwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Terminy odbywania tych çwiczeƒ
wynikaç b´dà z opracowanego
raz w roku wykazu, ustalonego
odpowiednio wczeÊniej – tak
wi´c kandydat poinformowany
jest z odpowiednim wyprzedzeniem o terminach çwiczeƒ.
W okresie pozostania na przydziale kryzysowym stosunek
pracy nie mo˝e byç przez pracodawc´ wypowiedziany ani rozwiàzany. Przepisu
nie stosuje si´ do umów o prac´ zawartych
na okres próbny, na czas okreÊlony lub na czas
wykonywania okreÊlonej pracy. Pracodawcy zatrudniajàcemu ˝o∏nierzy rezerwy przys∏uguje re-

kompensata finansowa za nieobecnoÊç ˝o∏nierza
NSR w zak∏adzie pracy. Ochotnicy, którzy nie posiadajà przeszkolenia wojskowego, a zainteresowani sà tà formà s∏u˝by, majà mo˝liwoÊç ubiegania si´ o przyj´cie do s∏u˝by przygotowawczej,
a nast´pnie realizowania swoich pasji w Narodowych Si∏ach Rezerwowych. S∏u˝ba przygotowawcza adresowana jest zarówno do m´˝czyzn,
jak i kobiet. Okres jej pe∏nienia nie trwa d∏ugo: dla
˝o∏nierza kszta∏càcego si´ na oficera do szeÊciu
miesi´cy, na podoficera do pi´ciu miesi´cy
i do czterech miesi´cy na szeregowego. Studiujàcy kandydaci do s∏u˝by w NSR majà mo˝liwoÊç
odbycia s∏u˝by przygotowawczej jeszcze w czasie studiów – w przerwach wakacyjnych.
Nabór najwartoÊciowszych kandydatów do
Narodowych Si∏ Rezerwowych prowadzi mi´dzy innymi Wojskowa Komenda Uzupe∏nieƒ
Warszawa–Praga.

Nie zwlekaj, ju˝ dziÊ zostaƒ ˝o∏nierzem
Narodowych Si∏ Rezerwowych
i realizuj swoje pasje!
Dorota Pawlikowska

Kàcik przedsi´biorcy

Leasing - podstawowa wiedza
Z us∏ug oferowanych
przez instytucje leasingowe
ch´tnie korzystajà zarówno
du˝e korporacje, leasingujàce ogromne floty samochodowe czy ca∏e fabryki, jak
równie˝ ma∏e podmioty gospodarcze, np. osoby prowadzàce jednoosobowà
dzia∏alnoÊç gospodarczà, które potrzebujà Êrodków za zakup jednego samochodu czy ma∏ej
maszyny do produkcji. Leasing sta∏ si´ na tyle
popularnym sposobem finansowania dzia∏alnoÊci, ˝e korzystajà z niego wszystkie podmioty
prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Dost´pnoÊç i proste procedury leasingowe
dajà mo˝liwoÊç ubiegania si´ o leasing zarówno
firmom, które istniejà na rynku ju˝ od kilku lat
i sà w stanie przedstawiç wyniki finansowe swojej dzia∏alnoÊci, jak i firmom, które dos∏ownie
dzieƒ wczeÊniej rozpocz´∏y prowadzenie swojej
dzia∏alnoÊci.
Sam przedmiot leasingu cz´sto zwiàzany jest
z rodzajem dzia∏alnoÊci prowadzonej przed firm´. Firmy budowlane najcz´Êciej korzystajà
z leasingu maszyn budowlanych, firmy produkcyjne – z leasingu linii produkcyjnych, firmy
transportowe najcz´Êciej braç b´dà w leasing
samochody ci´˝arowe czy przyczepy.

Wyst´pujà równie˝ przedmioty leasingu, które
sà uniwersalne bez wzgl´du na bran˝´, w której
firma prowadzi dzia∏alnoÊç. Jest to np. leasing
samochodu osobowego. Bardzo popularnym
i stosunkowo nowym rozwiàzaniem jest te˝ leasing nieruchomoÊci.
Ze wzgl´du na konstrukcj´ prawnà leasingu
do wyboru mamy dwie jego formy: leasing operacyjny i finansowy. Podstawowe ró˝nice mi´dzy nimi to:
1. Mo˝liwoÊç dokonywania odpisów amortyzacyjnych – w leasingu operacyjnym takich odpisów
mo˝e dokonywaç tylko leasingodawca (podmiot udzielajàcy leasingu), poniewa˝ przedmiot
leasingu zalicza si´ do sk∏adników majàtkowych leasingodawcy. Inaczej jest w leasingu finansowym – tu przedmiot leasingu znajduje si´
w sk∏adnikach majàtkowych leasingobiorcy
(podmiotu bioràcego leasing), stàd te˝ po jego
stronie dokonywane sà odpisy amortyzacyjne.
2. Zaliczanie kosztów leasingu w koszty prowadzenia dzia∏alnoÊci – w leasingu operacyjnym
leasingobiorca mo˝e wliczyç w koszty prowadzenia dzia∏alnoÊci pe∏nà rat´ leasingowà
i op∏at´ wst´pnà. W leasingu finansowym
kosztem prowadzenia dzia∏alnoÊci jest tylko
cz´Êç odsetkowa raty leasingowej (podobnie
jak przy kredycie) oraz wspomniana wczeÊniej amortyzacja przedmiotu leasingu.

„Wiosna – cieplejszy wieje wiatr...
Wiosna znów nam uby∏o lat ... wiosna, wiosna
wko∏o zakwit∏y bzy...”.
Sezon ogródkowy – wiosenny 2011 rozpocz´ty!! Pracy w naszych ogródkach nie jest ma∏o, wi´c do roboty Kochani Ogrodnicy, bo...
Koniec marca i poczàtek kwietnia to idealny
moment na gruntownà renowacj´ trawnika, który
w ogrodach przydomowych jest bardzo wa˝nym
elementem, pe∏ni on nie tylko funkcj´ dekoracyjnà,
ale tak˝e u˝ytkowà. PleÊƒ Êniegowa i zalegajàcy
filc to typowy problem z jakim przychodzi nam si´
borykaç zaraz po znikni´ciu warstwy Êniegu. Co
mo˝e uratowaç nasz trawnik? OczywiÊcie gruntowna wertykulacja, zabieg ten przede wszystkim
polega na dotlenieniu, ale równie˝ ponacinaniu korzeni i usuni´ciu z trawnika zalegajàcej i gnijàcej
warstwy trawy. Im dok∏adniej zostanie wykonana ta praca, tym d∏u˝ej b´dziemy mogli si´ cieszyç
trawnikiem bez zalegajàcej warstwy nowego filcu,
a zapewnienie tlenu u∏atwi regeneracj´.
Wczesna wiosna to tak˝e odpowiedni czas na
zaplanowanie zmian. Pami´taç nale˝y o spulchnianiu wierzchniej warstwy gleby w rabatach,
dzi´ki temu do wierzchnich korzeni dotrze tlen.
To w∏aÊnie teraz powinniÊmy równie˝ zastanowiç si´ nad ewentualnym rozsadzeniem zwartych grup roÊlin lub przesadzeniem tych gatunków, których stanowisko z ró˝nych powodów

by∏o dla nich nieodpowiednie. Je˝eli zmiany
w ogrodzie oka˝à si´ gruntowne, byç mo˝e jest
to sygna∏, ˝e nale˝y skorzystaç z porady fachowca w dziedzinie ogrodnictwa.
Natomiast pod koniec kwietnia mo˝emy równie˝ przyciàç roÊliny wczeÊnie kwitnàce takie jak
forsycja, oczar lub leszczyna. Oprócz wczeÊniej

3. Podatek VAT – przy leasingu operacyjnym podatek VAT doliczany jest do ka˝dej raty leasingowej, podczas gdy przy leasingu finansowym podatek VAT p∏atny jest w ca∏oÊci wraz
z pierwszà ratà leasingowà przy odbiorze
przedmiotu leasingu.
4. Kwestia wykupu przedmiotu leasingu po okresie trwania leasingu – w leasingu finansowym
taki wykup nie istnieje, wraz z p∏atnoÊcià
ostatniej raty leasingu przedmiot leasingu staje si´ w∏asnoÊcià leasingobiorcy. W leasingu
operacyjnym wysokoÊç wykupu zale˝na jest
od zastosowanej stawki amortyzacji oraz
okresu wykupu.
Wybór formy leasingu zale˝y oczywiÊcie
od leasingobiorcy. Wp∏yw na wybór formy mogà
mieç bie˝àce potrzeby leasingobiorcy w zakresie
kosztów podatkowych czy preferowany okres
trwania leasingu.
Obie formy leasingu (zarówno operacyjny, jak
i finansowy) mogà mieç równie˝ charakter leasingu zwrotnego. Jest to specyficzna forma leasingu, która umo˝liwia popraw´ p∏ynnoÊci finansowej firmy. Polega ona na tym, ˝e firma odsprzedaje instytucji leasingowej posiadane Êrodki trwa∏e (np. nieruchomoÊci, maszyny, samochody) i za to otrzymuje od leasingodawcy Êrodki finansowe w formie gotówki. OczywiÊcie
w trakcie trwania umowy leasingu leasingobiorca nadal mo˝e korzystaç z odsprzedanej rzeczy.
Jest to bardzo ciekawa alternatywa dla kredytu
obrotowego czy po˝yczki hipotecznej.
Jacek Rembiszewski
wymienionych niezb´dnych prac ogrodniczych
nale˝y pomyÊleç o nawo˝eniu wiosennym i opryskach na szkodniki i choroby. Je˝eli wszystkie
etapy przygotowania ogrodu mamy ju˝ za sobà,
czas pomyÊleç o nowych nasadzeniach, a o tym,
co dobrze roÊnie na naszych Weso∏owskich i okolicznych piachach – w nast´pnym artykule.
Jagna ¸ukasik
architekt krajobrazu

Aby dzieci pokocha∏y czytanie
18 marca Spo∏ecznà Szko∏´ Podstawowà
Nr12 odwiedzi∏a pani profesor Jadwiga Cieszyƒska, kierowniczka Pracowni Logopedycznej
w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej
IFP oraz opiekun Wydzia∏owych Studiów Doktoranckich w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Od wielu lat pani profesor pracuje z dzieçmi
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
nad opanowaniem trudnej nauki czytania.
W swoim wyk∏adzie skierowanym do rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów
oraz terapeutów omówi∏a zagadnienia dotyczàce
dysleksji oraz przybli˝y∏a s∏uchaczom swojà nowà metod´ nauki czytania.
Opiera si´ ona na wykorzystaniu wiedzy o sekwencyjnych zdolnoÊciach lewej pó∏kuli mózgu
przy równoczesnym korzystaniu z symultanicz-

nych sposobów przetwarzania bodêców j´zykowych pó∏kuli prawej. Metoda ta oparta jest
na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doÊwiadczeniach terapeutycznych i logopedycznych.
Podstawowà tezà wybranej przez panià profesor metody jest pierwszeƒstwo odczytywania
sylab w ró˝nych konfiguracjach. Podstawà nauki
czytania sà sylaby, które pe∏nià funkcj´ wzorca
s∏u˝àcego do odczytywania nowych wyrazów.
EfektywnoÊç zaprezentowanej metody zosta∏a
sprawdzona przez prof. Cieszyƒskà w pracy indywidualnej z dzieçmi, a tak˝e z grupà terapeutycznà, a najwi´kszà zaletà metody jest nie tylko
fakt, ˝e dzieci czytajà ze zrozumieniem, ale te˝
to, ˝e kochajà czytanie.
˚aneta Grzechnik
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nicze wzory, nawet ugotowane jajko
„samo” znalaz∏o si´ w butelce. BudowaliÊmy mosty, które niestety si´ rozpada∏y i takie, które Êwietnie spe∏nia∏y swoje funkcje, ulegaliÊmy z∏udzeniom optycznym, a przede
wszystkim staliÊmy si´ czàstkà tej zafascynowanej naukà spo∏ecznoÊci. Niesamowita atmosfera!
CzuliÊmy, jak rodzà si´ pasje, zainteresowania, talenty. Przez kilkadziesiàt minut zaproszeni goÊcie,
uczniowie i nauczyciele z ogromnym zainteresowaniem obserwowali doÊwiadczenia przegotowane przez uczniów klas VIa i Va i z zaanga˝owaniem
brali udzia∏ we wspólnym doÊwiadczaniu praw
natury. Tradycyjne Âwi´to Szko∏y przerodzi∏o si´
w prawdziwy festiwal nauki.
PostanowiliÊmy si´ dzieliç tym przepisem z innymi szko∏ami i przedszkolami z naszej dzielnicy
i nie tylko. Pani M. M´czyƒska ze swoja grupà „0”
przygotowuje pokazy dla przedszkola „Pod D´bami”, dzi´ki temu jej sala w drugiej po∏owie marca
zamieni∏a si´ w ma∏e laboratorium. W kwietniu
uczniowie klasy VIa jadà ze swymi doÊwiadczeniami do Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych nr 90.
Je˝eli wykorzystacie nasz przepis na kosmicznà uroczystoÊç, gwarantujemy, ˝e efekty
przerosnà Wasze oczekiwania!

I fiction, i jak najbardziej science
Zdradzimy Wam najwi´kszà tajemnic´ Szko∏y Podstawowej nr 171 im. Stanis∏awa Staszica
– przepis na kosmicznà uroczystoÊç. Wystarczy wymieszaç uczniowskie pasje i zaintereso-

wania z dzieci´cà ciekawoÊcià Êwiata i zaanga˝owaniem nauczycieli, a wszystko doprawiç
szczyptà humoru.
W kosmicznà odysej´, ale i w g∏àb tajemniczego Êwiata materii wraz z Marià Sk∏odowskà-

-Curie oraz Heweliuszem w roku 2011, im w∏aÊnie poÊwi´conym, zabrali nas uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 171. Nagle znaleêliÊmy si´
wszyscy wÊród tajemniczych galaktyk, nienazwanych gwiazd i konstelacji. Drzwi sali gimnastycznej sta∏y si´ wrotami do innej rzeczywistoÊci. Dekoracja zapar∏a dech w piersiach, a potem napi´cie ros∏o.
Dyrektor szko∏y pani Bogumi∏a Banasiak-Kowalik przedstawi∏a krótko osiàgni´cia szko∏y,
sukcesy uczniów i nauczycieli, zwróci∏a uwag´
na to, ˝e dzi´ki w∏adzom samorzàdowym szko∏a
z dnia na dzieƒ pi´knieje, a dzi´ki wysi∏kowi grona pedagogicznego osiàga najwy˝sze wyniki.
Mottem dla organizatorów – paƒ E. Potyra∏o,
E. Petrów, M. Czy˝ewskiej i K. Grodeckiej sta∏a si´
myÊl Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomn´. Poka˝
mi, a zapami´tam. Pozwól mi zrobiç, a zrozumiem”. M∏odzi badacze niezwyk∏ych zjawisk zaprezentowali kilkanaÊcie doÊwiadczeƒ odkrywajàcych przed nami tajemnice natury, oswoili prawa
przyrody, w przyst´pny i ciekawy sposób opowiadali o odkrytych przez siebie zale˝noÊciach. Wybucha∏y wulkany, ros∏y monety, miesza∏y bàdê nie
miesza∏y si´ ciecze, barwniki uk∏ada∏y si´ w tajem-

Katarzyna Grodecka

Wagary czy jednak szko∏a?
Uczniowie Szko∏y Podstawowej
nr 171 w Weso∏ej bez wahania wybrali
szko∏´. W ogóle si´ im nie dziwi´, poniewa˝ takiego dnia wiosny w naszej
szkole jeszcze nie by∏o!
Nasze wspania∏e nauczycielki na czele
z panià Marià Czy˝ewskà wymyÊli∏y, ˝e
to b´dzie dzieƒ odkrywania talentów –
odby∏ si´ konkurs taƒca. Wystàpi∏o wiele
Êwietnie taƒczàcych dzieci. To by∏ wspania∏y pomys∏. To nie wszystko! Zosta∏
równie˝ zorganizowany konkurs na najmilsze i „naj∏adniejsze” osoby w szkole.
Fantastyczne by∏o to, ˝e klasy od 4 do 6
potraktowa∏y to z niesamowitym humorem. Moja klasa przebra∏a kole˝ank´

Weronik´ Por´b´ za osob´ kompletnie pozbawionà gustu, i mamy
czym si´ chwaliç, poniewa˝ zaj´∏a
znakomite drugie miejsce. Szkoda,
˝e nie pierwsze, bo moim skromnym zdaniem by∏a oczywiÊcie najlepsza. To wspania∏e, ˝e w szkole
mamy mo˝liwoÊç nie tylko si´
uczyç, ale i Êwietnie si´ bawiç.
Przez ca∏y dzieƒ uczniowie mogli bawiç si´ i Êmiaç. Szko∏a w tym dniu sta∏a
si´ zupe∏nie inna, weso∏a i nie by∏o nawet chwili na nud´. Uczniowie przyszli
ubrani dziwnie i zabawnie, a nawet najbardziej wymagajàcy nauczyciele w∏àczyli si´ do wspólnej zabawy.

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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Mam nadziej´, ˝e pani dyrektor zorganizuje wi´cej takich dni jak ten. Naprawd´ warto byç wtedy z nami i zamieniç zwyk∏y szary dzieƒ w chwil´ radoÊci
i uÊmiechu.
Ilona Babulewicz kl. VIa, pod
kierunkiem p. Katarzyny Grodeckiej

ZAGINÑ¸ PIES

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

licencja nr 0513/06

Krzysztof åwik∏a
tel. 663 382 507

krzysztof@ogrodyjakmalowane.pl
www.ogrodyjakmalowane.pl

8.03.2011 NA TERENIE STAREJ MI¸OSNEJ
ZAGIN¢¸A CZARNA SUCZKA – SZCZENIAK,
RASY SZNAUCER MINIATUROWY.

WABI SI¢ LORKA
CZARNA, SREBRNE ¸APKI I PYSZCZEK,
CZERWONA BANDAMKA NA OBRO˚Y.
NAGRODA!!! PIES W TRAKCIE LECZENIA!!!

KONTAKT: 502 366 274

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.

Dr Oksana Zarewicz
Gabinet Dermatologii Ogólnej
i Estetycznej BELLDERMA
D Leczenie chorób skóry dorosłych i dzieci
D Leczenie chorób przenoszonych drogą płciową
D Diagnostyka znamion barwnikowych
D Szeroki zakres zabiegów dermatologii estetycznej: botox, wypełniacze
zmarszczek, mezoterapia, wolumetria twarzy, odmładzanie skóry rąk
Do Świąt Wielkanocnych 10% rabatu na wszystkie zabiegi lecznicze i estetyczne

Serdecznie zapraszam
BELLDERMA ,Trakt Lubelski 275, Warszawa, tel. 500 516 318
www.bellderma.pl
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To tylko godzina
Szko∏a Podstawowa nr 171 w Weso∏ej robi wszystko by uÊwiadomiç
uczniom, jak wa˝ne jest dbanie o Ziemi´ – nasz dom.
26 marca o godz.
20.30 zgas∏y Êwiat∏a w 128 krajach
na ca∏ym Êwiecie
z okazji zorganizowanej przez WWF
„Godziny dla Ziemi”. Teraz „godzina” jest wyjàtkowa, gdy˝ ma zwracaç uwag´ ludziom, aby dbali
o naszà planet´
tak˝e na co dzieƒ.

Nasza szko∏a przypomnia∏a uczniom o tym
wa˝nym wydarzeniu 24
marca br. Odby∏ si´ apel
przygotowany
przez
panie El˝biet´ Potyra∏o
oraz Dorot´
Strupiechowskà, podczas
którego dzieci
mog∏y zg∏´biç
swojà wiedz´
o tej akcji.
Rozstrzygni´to konkurs na
naj∏adniejszy i najbardziej
pomys∏owy plakat promujàcy
to wydarzenie.
Dzieci wykona∏y wiele
pi´knych prac, jednak jury
zdo∏a∏o wy∏oniç zwyci´zców.
Pierwsze miejsce zaj´∏y Alek-

sandra Rysak oraz Aleksandra Kaleta.
Dzi´ki takim akcjom wi´cej ludzi
przejmuje si´ losami Ziemi. Pami´tajà
te˝, aby dbaç o Ziemi´ na co dzieƒ,
a nie tylko od Êwi´ta.
Monika Grotowska kl. VIa, pod
kierunkiem p. Katarzyny Grodeckiej

eTwinning w Spo∏ecznej Szkole Podstawowej
nr 12 im. Emanuela Bu∏haka – Uczyç inaczej
eTwinning jest jednym z modu∏ów programu
Unii Europejskiej „Uczenie si´ przez ca∏e ˝ycie”. Program polega na ∏àczeniu i wspó∏pracy
bliêniaczych szkó∏ w Europie za poÊrednictwem
mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystujà Internet we wspó∏pracy ponad granicami, wspó∏dzia∏ajà, wymieniajà si´ informacjami, pomys∏ami i materia∏ami do nauki.
eTwinning poszerza zakres pedagogicznych
mo˝liwoÊci oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na
kultur´ europejskà.
Zespó∏ nauczycieli naszej szko∏y,
w sk∏adzie: Edyta Antoniuk (j´zyk polski), Maria Diksa (plastyka), Jolanta
Bialik (informatyka), Anna Boguszewska (j´zyk francuski), przygotowa∏
projekt: „Bajki La Fontaine’a”, który
za pomocà programu eTwinning, jest
realizowany we wspó∏pracy ze szko∏ami w Rumunii i Portugalii. W projekcie
uczestniczà uczniowie klasy Vb. J´zykiem komunikacji mi´dzy placówkami
jest j´zyk francuski. Temat projektu jest
zgodny z podstawà programowà z j´zyka polskiego. W paêdzierniku 2010
projekt zosta∏ opisany i zarejestrowany,
pozyskujàc akceptacj´ partnerów i krajowego biura eTwinningu.
Celem projektu jest zdobycie wiedzy z literatury i sztuki (np. historia gatunku bajki, czasy La Fontaine’a we Francji i w Polsce, poznanie wielkich ilustratorów bajek), poszerzenie
znajomoÊci j´zyka francuskiego (np. analiza bajek metodà mapy myÊlowej, kontakt z rówieÊnikami z Rumunii i Portugalii), doskonalenie umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ narz´dzia-
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mi komputerowymi i innymi nowymi technologiami (np. tworzenie nowych folderów, skanowanie zdj´ç, zamieszczanie ich na platformie
twinspace, praca z programem PowerPoint,
Photostore), rozwijanie wra˝liwoÊci artystycznej (np. tworzenie w∏asnych bajek, ilustracji
i obrazów, a tak˝e lalek do teatrzyku kukie∏kowego, przygotowanie spektaklu na XVII Szkolne
Warsztaty Teatralne), i najwa˝niejsze: integracja uczniów, nauczycieli i rodziców.

Podstawà realizacji dzia∏aƒ jest korelacja
mi´dzyprzedmiotowa. Do tej pory uda∏o nam
si´ zrealizowaç wiele zadaƒ. Do najciekawszych nale˝à:
1. Lekcja polsko-francuska: Analiza bajki „Kruk
i lis” La Fontaine’a przy pomocy mapy myÊlowej; zaj´cia prowadzone by∏y przez dwóch
nauczycieli.

2. Pisanie w∏asnych tekstów bajek i zamieszczenie ich na platformie TwinSpace.
3. Teatrzyk kukie∏kowy: „Bajki La Fontaine’a”.
W∏asnor´czne wykonanie kukie∏ek, prezentacja spektaklu na forum szko∏y.
4. Przygotowanie spektaklu teatralnego w j´zyku
polskim i francuskim: „Bajki La Fontaine’a” i prezentacja na Szkolnych Warsztatach Teatralnych.
5. Zaprojektowanie plakatu do spektaklu, wykonanie go przy pomocy narz´dzi komputerowych.
6. Album: „Bajki La Fontaine’a”
(teksty po polsku i francusku
wraz z ilustracjami) w wersji papierowej i elektronicznej.
7. Mini s∏ownik francusko-polski do
wybranych bajek.
Planujemy zakoƒczyç projekt
pod koniec kwietnia, po Szkolnych
Warsztatach Teatralnych, które
odb´dà si´ 18–19 kwietnia. Ju˝
dzisiaj mo˝emy powiedzieç, ˝e
zrealizowaliÊmy wszystkie cele,
a praca nad projektem wyzwoli∏a
w uczniach, nauczycielach i rodzicach wielkà energi´ i kreatywnoÊç, dostarczy∏a du˝o radoÊci,
nauczy∏a cierpliwoÊci, a cz´sto te˝
pokory. Mamy nadziej´, ˝e to
wszystko b´dzie procentowaç przy nast´pnych projektach i póêniej... w ˝yciu.
Zapraszamy do elektronicznego
dziennika projektu:
Twinblog.etwinning.net/27555/
Anna Boguszewska

Patriotycznie w „Robusiu”
Wszyscy lubimy podró˝e. Marzymy
by by∏y one niezwyk∏e i niezapomniane. Niejednokrotnie zabieramy na nie nasze pociechy. Dzi´ki temu uczymy je by by∏y otwarte na
inne kultury, w∏ada∏y wieloma j´zykami.
Jako nauczyciele obserwujemy niepokojàce zjawisko: nasze dzieci bardzo
ma∏o wiedzà o swoich korzeniach. By temu zaradziç, w naszym przedszko-

lu bie˝àcy rok szkolny jest rokiem patriotycznym. W ramach tego cyklu
odbywa si´ wiele imprez przybli˝ajàcych Robusiakom nasz
kraj, jego kultur´, mieszkaƒców i tradycje.
Pierwsze spotkanie z cyklu obchodów
roku patriotycznego odby∏o si´ 25 lutego. W ramach „Dnia góralskiego”
dzieci pozna∏y po∏udnie
Polski. Dzi´ki zaanga˝owaniu rodziców, którzy
ch´tnie przynieÊli do przedszkola pamiàtki z gór, nasze dzieci mia∏y okazj´ zobaczyç przedmioty zwiàzane
z tym regionem. Pozna∏y tradycje
mieszkaƒców Podkarpacia i Ma∏opolski, dowiedzia∏y si´, jakie zwierz´ta mieszkajà w górach. Nie zabrak∏o równie˝ degustacji oscypka. Potem jedna z naszych wychowanek

zaprezentowa∏a na sobie ludowy strój.
W czasie spotkania dzieci zapozna∏y
si´ z ró˝nymi utworami muzycznymi
pochodzàcymi z regionu. Wys∏ucha∏y
m.in. „Zasiali górale” oraz „Krakowiaczek jeden”. Na zakoƒczenie spotkania Robusiaki z poszczególnych
grup przygotowa∏y dla rodziców, którzy zaszczycili nas swojà obecnoÊcià,
góralski taniec – „Trojak”. Na obiad
zjedliÊmy oczywiÊcie kwaÊnic´.
Bardzo zach´camy do kultywowania
tradycji. Bàdêmy dumni ze swojego pochodzenia i cieszmy si´ pi´knem naszej
ojczyzny.
Ewelina Dobosz

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 !!!
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„Wakacje z Misjami 2011” w Ocyplu
Wprawdzie na wakacje musimy jeszcze troch´ poczekaç, ale z pewnoÊcià wielu rodziców
ju˝ myÊli i planuje, gdzie wys∏aç, komu powierzyç swoje dzieci. Niedaleko
Starogardu Gdaƒskiego, w otoczeniu Borów Tucholskich, nad
spokojnym jeziorem Ocypel,
znajduje si´ miejsce b´dàce
od wielu lat celem wakacyjnego wyjazdu setek dzieci i m∏odzie˝y. To tu Ksi´˝a WerbiÊci
organizujà Wakacje z Misjami,
czyli 10-dniowe „kolonie” dla
tych, którzy pragnà po∏àczyç
przyjemne z po˝ytecznym
i w duchu chrzeÊcijaƒskich
wartoÊci prze˝yç dobrze cz´Êç
letniego wypoczynku.
Jubileuszowa, bo 25. edycja
misyjnych wakacji tym razem
nosi nazw´ „Zanurzeni w Bogu”. Organizatorzy przygotowali program formacyjny, dostosowany do wieku uczestników. Turnus, na którym zapraszam (25 VI–4 VII), przeznaczony jest dla dzieci od 9 do 15 lat. Uczestnicy sà
podzieleni na grupy wiekowe, którymi si´ opiekujà animatorzy posiadajàcy uprawnienia pedagogiczne: studenci, siostry, klerycy oraz ksi´˝a.
Czas w Ocyplu to próba po∏àczenia w czasie
wakacji swoistej katechezy, formacji w duchu

misyjnym, wspó∏tworzenia liturgii, wspólnej modlitwy ze sportem, tanecznymi wieczorkami, wycieczkami do lasu i w g∏àb Kaszub. Dzieci ka˝de-

go dnia uczestniczà we
Mszy Êw., poznajà prac´ misyjnà, rozwa˝ajà
S∏owo Bo˝e. Myli si´
jednak ten, kto uwa˝a,
˝e to musi byç nudne
czy m´czàce! Skoro
wakacje, to nie mo˝e zabraknàç zabawy, konkursów, rozgrywek sportowych, filmów, Êpiewu,
dyskotek, kàpieli, wycieczek po Kociewiu
oraz czasu wolnego,
rzecz jasna...
Piel´gnacja • Aran˝acje
Na pewno odwiedzi
te˝ nas jakiÊ misjotel. 88 33 11 774 narz. Rok temu goÊciwww.larix-ogrody.pl liÊmy o. Piotra Gracza

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki •

SVD, pracujàcego
w po∏udniowoamerykaƒskim kraju, Kolumbii. O. Piotr dzieli∏
si´ licznymi historiami i opowiadaniami
o tym dalekim i egzotycznym dla wielu
kraju. Mówi∏ nie tylko
o swojej pracy, ale
i o ludziach tam
mieszkajàcych, ich
kulturze i zwyczajach.
Sta∏ym punktem programu
„Wakacji z misjami” jest równie˝
wycieczka. W 2010 r. zwiedzano
zamek krzy˝acki w Gniewie.
W drodze powrotnej uczestnicy
zatrzymali si´ w Sanktuarium
Matki Bo˝ej Piaseckiej, Królowej
Pomorza i Matki JednoÊci w Piasecznie.
Wiele dzieci z Weso∏ej, Sulejówka czy Warszawy nie wyobra˝a sobie wakacyjnej przerwy bez
wyjazdu do Ocypla. Choç to
doÊç daleko, z dojazdem i powrotem nie ma problemu, poniewa˝ wszystkich ch´tnych zabieramy autobusem
z Weso∏ej, z Placu Wojska Polskiego, 25 czerwca rano. Wracamy 4 lipca wieczorem.
Zainteresowanych prosz´ o kontakt:
Siostry S∏u˝ebnice Ducha Âwi´tego
s. Dominika Jasiƒska
ul. Wspólna 45, Sulejówek
22 783 27 49; 606 411 976

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

Do m∏odego zespo∏u osoba z p∏ynnym angielskim
w mowie i piÊmie. Praca w bran˝y reklamowej –
bezpoÊredni kontakt z Chinami. Biuro w Starej
Mi∏osnej – mile widziana osoba z okolic.

Tel: 606 21 57 00, 22 773 11 75;
annapaprota@pacific.com.pl, jola@pacific.com.pl

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

§

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
RODZINNY DOM OPIEKI

Wojciech Klimm

✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1 i 2 osobowych
✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci

Stara Mi∏osna
tel. (22) 773 17 86
kom. 502 866 525

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1103 42
2/3
3
1102 85
3/3
3
1099 63
2/2
2
1109 53
3/3
1
1110 63
2/3
2

Nr
Pow. Rejon
oferty
1361
289 Stara Mi∏osna
1360
805 Stara Mi∏osna
1362 1127 Stara Mi∏osna
1358
577 Sulejówek
1342
325 Stara Mi∏osna

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

Cena
w PLN
359.000
490.000
415.000
328.000
490.000

Cena
w PLN
259.000
530.000
725.000
466.000
200.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
699
100
550
704
210
300
696
240
190
689
300
1600

Rejon
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Sulejówek

Cena w PLN
510.000
670.000
952.000
900.000

Rodzaj domu
Rok
wolnostojàcy
1990
segment naro˝ny
segment
2010
wolnostojàcy
2006

Stan wykoƒczenia
Cz´Êciowo wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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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

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

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

PROTEZY • NAPRAWA

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910
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

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

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

22 745-55-00

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

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
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PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji

17

tel. 22 773 25 90, 505 115 773

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
GABINET

lek. wet. Marcin i Marta Salewicz

WETERYNARYJNY

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

www.weterynarzwesola.pl
profilaktyka, szczepienia ochronne
badanie laboratoryjne, zeskrobiny, wymazy
interna
chirurgia mi´kka (narkoza wziewna)
ortopedia (narkoza wziewna)
konsultacje ortopedyczne
RTG (zdj´cia w kierunku dysplazji z mo˝liwoÊcià wpisu do rodowodu)
USG – po wczeÊniejszym umówieniu
laseroterapia
zdejmowanie kamienia naz´bnego nowoczesnym aparatem
wystawianie paszportów i czipowanie
karmy lecznicze
pon.–pt. 10–20, sob. 10-15
wizyty domowe

Weso∏a, ul. Moniuszki 14, tel. 22 773 78 60, 0-501 775 840

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Licencja
nr 0000505

DETEKTYW

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

www.renoma2.com.pl

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

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

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga
specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Lek. stom. Anna Gajewska-Kwiecieƒ

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

NAUKA JAZDY kat B
1080 zł
Cena obejmuje:  podr´czniki
 wykłady (sobota-niedziela) w 1 weekend
 30 godzin jazd
 badania lekarskie

OBÓZ - WCZASY Z PRAWEM JAZDY 14 dni
zakoƒczone egzaminem paƒstwowym w ŁOM˚Y.

Podkowa Auto Szkoła
ul. Azaliowa 37, 05-077 Warszawa (100 m od ul. Pogodna)
tel. 509 666 468 , 508 050 629
www.oskpodkowa.pl

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

• WIOSENNA PROMOCJA przy zakupie soczewek
z antyreﬂeksem oprawy okularowe od 19 zł *
• GRATIS 20 szt. soczewek 1-dniowych lub
4 soczewki 2-tygodniowe*
• 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.
* szczegóły w

salonie
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Konsultacje ortodontyczne – czwartek 21 kwietnia od 15.00

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)

• ZAMKI
• K¸ÓDKI
• WK¸ADKI
• BATERIE DO PILOTÓW
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MIESZKANIOWYCH
I SAMOCHODOWYCH
(kodowane – od 130 z∏)

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ 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 elektryczne, naprawa sprz´tu AGD oraz
monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna,
tel. 500-322-255 – Jan Stachyra.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 513-144-668.
◗ BezpoÊrednio pó∏ bliêniaka 190 m2 w Strudze na
dzia∏ce 920 m2. Ceg∏a. Parter: du˝y salon z tarasem, kuchnia, WC. Pi´tro: 3 sypialnie (1 z balkonem), pokój kàpielowy. Piwnice. Gara˝ 24 m2. Dopuszczalna zabudowa us∏ugowa. Cena 660 000
PLN. tel. 500-293523. 500-293-523.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Monta˝ kuchenek gazowych tanio i solidnie. Tel
kom. 508 812 743.
◗ PO LINIE – profesjonalne us∏ugi wysokoÊciowe
(dom i ogród). Praca na linach lub z podnoÊnika koszowego. Tel. 606-808-358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ Mà˝ do wynaj´cia tel: 530 556 628.
◗ 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 499 tys + gara˝ 25 tys. Kontakt
tel. 500016483.
◗ Dyplomowany masa˝ysta z doÊwiadczeniem
(student fizjoterapii) wykona profesjonalny masa˝
klasyczny: relaksacyjny, odchudzajàcy, leczniczy,
izometryczny, kontrastowy. Segmentalny lub ca∏oÊciowy. 30min/40z∏, 45min/60z∏, 60min/75z∏.
Mo˝liwy dojazd do klienta. Tel. 500 344 408.
◗ GLAZURNIK – profesjonalista, 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46 lub (022) 783- 24- 28 (po 22).
◗ Sprzedam klatk´ dla szynszyli lub fretki z pe∏nym
wyposa˝eniem. Wymiary: W/D/S 78/70/40
tel. 512 156 604.
◗ MALOWANIE – Profesjonalne us∏ugi malowania
wn´trz: 10 z∏/m2 – malowanie na bia∏o, 12 z∏/m2
– malowanie kolor (+wzornik kolorów). Cena obejmuje koszty farb i zabezpieczenia powierzchni tzw. „na gotowo”. Tel. 792-077-071.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – Us∏ugi na wysokoÊci
podnoÊnikiem koszowym: mycie/malowanie elewacji (karcher+agregat malarski), piel´gnacja/przycinka drzew, czyszczenie/naprawa rynien,
konserwacja oswietlenia itp. – kameleo.pl@wp.pl
– 792 077 071.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 608-612-979.
◗ Maturzystka z doÊwiadczeniem w opiece nad dzieçmi, z rodziny wielodzietnej zaopiekuje si´ dzieckiem
(dzieçmi) od po∏owy maja. Tel. 502 381 369.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 22-773-22-54.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Weso∏a Sala Weselna do 150 osób. Sà jeszcze
wolne soboty w 2011 roku. Cena 140z∏ od osoby, w piatki 130z∏. Zapraszam 22 773 35 61
lub 502 600 775.
◗ Sprzedam dzia∏k´ LeÊno-Budowlanà Warszawa-Stara Mi∏osna. Zainteresowanych prosz´ o kontakt mailowy: dzialka_wesola@wp.pl
◗ Stylistka zaprasza na indywidualne konsultacje
lub warsztaty dla 2–3 osób. Analiza kolorystyczna, kompozycja stroju, podstawy makija˝u. Al-Studio Stara Mi∏osna 502 600 775.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio 5-pokojowe (108 m2)
mieszkanie strychowe na 4 pi´trze w kamienicy
przy ul. Saskiej. Balkon cz´Êciowo zabudowany
oran˝erià. Miejsce parkingowe na zamykanym
podwórzu. Du˝o zieleni, w pobli˝u ogródek jordanowski. Cena 980000 PLN. tel. 664-745468. Zamieni´ na dom w Starej Mi∏oÊnie.
◗ 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 691-945-598.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel. 609 835
761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz
inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace
typu „z∏ota ràczka”. Tel. 22 773-82-27 lub 516262-825.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem 3–4 godz. dziennie.
Tel. 600 432 140.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, architektura krajobrazu, inwentaryzacje dendrologiczne, kompleksowe zagospodarowanie terenów zieleni. tel. 692 081 969.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. 603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ 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.
◗ 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.
◗ 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 POLSKI – pomoc przy problemach z jez.
polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a,
tel. 22 773 40 87.
◗ 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: 604 433 728.
◗ Lokal na biuro do wynaj´cia, dwupokojowy
70 m2 w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym
(oddzielne wejÊcie). Tel. 501-590-737.
◗ Budowa domów, dachy, ocieplenia, tynki. Tel.
603-555-572.
◗ Weso∏e urodziny dla Twojego dziecka z muzykà
i konkursami, we wskazanym miejscu poprowadzi dj-animator Alicja tel. 22 773 35 61 lub
502 600 775.
◗ Dokumentacja HACCP/GHP/GMP; sprostanie wymaganiom SANEPID; doradztwo przy tworzeniu nowych
lokali gastronomiczno-handlowych; www.tffs.pl
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà, chorà lub dzieckiem tel. 604 202 290.
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na
www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Posprzàtam mieszkanie, poprasuj´ – tel.
507 542 645.
◗ Pracowników do pizzerii w Starej Mi∏osnej – poszukujemy tel 663 37 90 87.
◗ Zaj´cia PILATES w Dom Kultury MARYSIN. DoÊwiadczona, dyplomowana instruktorka, mi∏a atmosfera, karnety zapisy – tel. 504-266-599,
e-mail: uma.irina@gimail.com
◗ Stylistka przejrzy Twojà szaf´. Skomponujemy nowe zestawy, pójdziemy na zakupy. Czas na wiosennà metamorfoz´! Zapraszam – 502 600 775.

◗ Twoje wesele poprowadzi dj Alicja. Swietna muzyka, konkursy, oczepiny. Cena w 2011 roku 1200 z∏. Zapraszam, tel. 502 600 775.
◗ Maturzystka z dobrego warszwskiego liceum
udzieli korepetycji uczniowi gimnazjum lub podstawówki z matematyki lub fizyki od po∏owy maja. Tel. 502 381 369.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 70 m2 dwa pokoje
(30m2 i 20m2) z aneksem kuchennym w Starej
Mi∏osnej. 501-792-951.
◗ Ogrody, brukarstwo – kompleksowo i profesjonalnie, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839.
◗ York z rodowodem 6,5 miesiàca, 1,8 kg, miniaturka (piesek), z ma∏ej domowej hodowli. Warszawa-Falenica, tel. 603 629 340.
◗ Architektura Krajobrazu – kompleksowe us∏ugi
z zakresu projektowania i zak∏adania ogrodów, tarasów, oczek wodnych, aran˝acji wn´trz zielenià.
Tel. 692 081 969.
◗ MAKMED – Profesjonalne us∏ugi piel´gniarskie
w Twoim domu. Noworodki, dzieci oraz osoby
doros∏e – pe∏en zakres us∏ug. Wspó∏praca z Laboratorium Diagnostycznym. Tel. 600 885548.
www.twojapielegniarka.pl
◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie
sprz´tu. Dojazd do klienta. Szybko i tanio! Zapraszam! 602 309 190.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy 9–25 kg, szaro
pomaraƒczowy, w dobrym stanie. Cena 200 z∏.
Tel. 666-327-035.
◗ 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.
◗ Sklep z art. przemys∏owymi i odzie˝à u˝ywanà,
super tanie kupowanie- upominki, zabawki, szk∏o,
doniczki, oÊwietlenie, drobne art. gospodarstwa
domowego. W-Wa Weso∏a ul. Apteczna 2.
◗ Sprzedam mleko modyfikowane dla dzieci NESTLE JUNIOR (smak: naturalny i z kleikiem ry˝owym) iloÊç 8 sztuk od 1 do 3 roku; masa netto 350 g, data wa˝noÊci 09.2011. Cena: 12 z∏.
(za sztuk´), kontakt: 692 217 673.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 22-773-28-21, 506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 22-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (DYSKRECJA). Tel. 601-62-22-62.
◗ 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.
◗ Owczarki Êrodkowoazjatyckie. Szczeni´ta z rodowodem www.granteddreams.com 604-342-700.
◗ HYDRAULIKA – Us∏ugi fachowe i terminowe, zaopatrzenie, wycena gratis. Tel. 605-608-423.
◗ NADRUKI NA ODZIE˚Y. Drukujemy na odzie˝y sportowej, dzieci´cej, roboczej, na elementach tkanin,
torbach itp.(od 1 sztuki). 22 773 70 41, Warszawa
Weso∏a, ul. Narutowicza 19. nadrukiflok@tlen.pl
◗ Sprzedam mieszkanie na I p. po∏o˝one na osiedlu
Akacjowa o pow. 48 m2. Tel. 797 776 938.
◗ Sprzeda˝ – mieszkanie w Weso∏ej Pl. W.P.
53m2 I pi´tro do zamieszkania, tel. 507 952 121.
◗ Podejm´ si´ opieki nad dzieckiem lub osobà starszà, godziny do ustalenia. tel. 501649071.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ke budowlano-us∏ugowa w starej mi∏osnej 1200m2, wszystkie media
miejskie w drodze, w∏asnosc hipoteczna, tel.
605 981 175, dzohar1@wp.pl
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 504- 960-914.
◗ Co roku Ênieg i lód zrywa rynn´ w Twoim domu?
Monta˝ dachowych zapór Ênie˝nych oraz naprawa
rynien. Firma alpinistyczna „PO LINIE”. Kontakt:
tel. 606-808-358, mail: piotrkoziarski@wp.pl
◗ Karmy dla psów i kotów oraz art. zoologiczne na Telefon z dostawà do domu Gratis. Zapraszamy 604342-700, 602-323-888, www.hauhau24.pl
◗ LOKAL DO WYNAJ¢CIA, powierzchnia 20 m2
przy ul. Jana Paw∏a II – 692 977 947.
◗ Korepetycje z chemii, absolwentka MSOÂ UW
i studentka V roku CHEMII UW, Warszawa Rembertów, tel. 607-216-317.
◗ Rolety zewn´trzne – serwis, monta˝ i fachowa
porada. Równie˝ roletki materia∏owe, plisy, ˝aluzje, verticale, markizy, nap´dy bramowe i roletowe Somfy, bramy gara˝owe. „Velumix” Ul. Cieplarniana 12, Warszawa-Weso∏a, biuro@velumix.pl, tel. 22 7732595, 796 380 820.

◗ Mycie ciÊnieniowe dachów (od 13z∏/m2), podcinanie i wycinanie drzew, monta˝ dachowych zapór Ênie˝nych, wszelkie inne prace wymagajàce
technik alpinistycznych. Firma „PO LINIE”. F-Vat.
Tel. 606-808-358.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW. Dojazd do ucznia gratis 602 120 632.
◗ Sprzedam mieszkanie 42 m2 z piwnicà i gara˝em
na osiedlu strze˝onym w Starej Mi∏oÊnie. Tel. 22773-34-11.
◗ Korepetycje z MATEMATYKI I FRANCUSKIEGO.
Studentka SGH. tel. 513 989 512.
◗ Wynajm´ mieszkanie 40 m2 (dwa pokoje, kuchnia, ∏azienka) w Starej Mi∏osnej na ul. Borkowskiej. Mieszkanie cz´Êciowo umeblowane. Wolne
od zaraz. Tel. 602 497 583.
◗ Remont tarasów i balkonów wg najnowszych
technologii. Modernizacja mieszkaƒ: Êciany K/G,
glazura, panele pod∏ogowe, hydraulika, malowanie wn´trz oraz dachów i domów drewnianych.
tel. 500-43-55-77.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – 691-257-038.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 22-773-28-29; 508 528 249.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie
nauczania tel. 22-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 501-975-329.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ 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.
◗ Kredyty hipoteczne bez prowizji, oferta 25 banków w jednym miejscu! Wycena nieruchomoÊci
gratis! Info na: www.dobreubezpieczenie.com.pl
◗ Us∏ugi elektryczne, pe∏en zakres, pomiary, us∏ugi
remontowo-budowlane kompleksowo. Wycena gratis. Solidnie i fachowo. Tel. 606472604.
◗ Us∏ugi ogrodnicze – piel´gnacja, sadzenie, przycinanie, nawadnianie, sprzàtanie posesji tel. 693022-301, 607-973-803.
◗ 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.
◗ Strzy˝enie i piel´gnacja psów, wszystkie rasy,
Warszawa-Falenica, tel. 603 629 340.
◗ Poszukuj´ pracy jako opiekunka do dzieci, ewentualnie sprzàtanie. Tel. 514 577 771.
◗ 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.
◗ HISZPA¡SKI 35z∏/h!! Studentka Iberystyki, po ponad rocznym pobycie w Hiszpanii, udzieli korepetycji z j´zyka hiszpaƒskiego. Posiadam w∏asne materia∏y. Nauka w mi∏ej atmosferze. tel: 609 804 717.
◗ DEKORACJE KWIATOWE – Êlub, komunia, konferencja. tel. 609601993.
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe.
Dojazd do klienta. Tel. 601262086.
◗ US¸UGI GEODEZYJNE – tel. 22-773-30-44,
kom. 508 895 802.
◗ Kominiarz z Weso∏ej wykonuje; przeglàdy, konserwacje, uszczelnienia przewodów kominowych,
rury kwasowodporne, alufol, wydaje opinie do gazowni i dla ubezpieczenia. tel. 507196669.
◗ Tusze i tonery do drukarek atramentowych i laserowych- zamienniki regenerowane i 100%NEW. Dostawa gratis!!! Tel. 660 702 297, (22) 216 53 08.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowe – podcinanie i wycinanie
drzew, naprawa oraz czyszczenie rynien. Tel.
606-808-358.
◗ Pranie dywanów, wyk∏adzin, tapicerek meblowych i samochodowych. Skutecznie i solidnie,
Êrodkami firm PROFCHEM, CHEMSPEC, BUZIL.
JesteÊmy uczciwà, legalnie dzia∏ajàcà firmà, faktury VAT. 502 200 196.
◗ Wykonam OZDOBY KOMUNIJNE ze Êwie˝ych
kwiatów (wianuszek, bukiecik, bransoletka, przypinka), dekoracj´ sto∏u. Tel. 502 666 064.
◗ Sprzedam dzia∏ki rekreacyjno-budowlane przy
trasie Ostrów Mazowiecka–Ró˝an, las i rzeka blisko. Autobus do Warszawy 100 m. Cena z m2 –
20 z∏otych. Telefon 603 033 601.
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◗ J¢ZYK ANGIELSKI – studentka udzieli korepetycji
w zakresie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum, pomoc w przygotowaniu do matury lub
nadrobieniu zaleg∏oÊci. tel. 506-855-479.
◗ Zamienniki do drukarek atramentowych i laserowych, gwarancja jakoÊci. Sprzeda˝ detalicznaceny hurtowe!!! Tel. 660 702 297, 22 216 53 08.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ Wykonuje manic-pedic (wrastajàce paznokcie),
z masazem stóp, nenne, regul. makija˝. przed∏u˝anie zag´szczanie rz´s, tipsy ˝elowe. manic. hybrydowy, z dojazdem do klientki gratis! Violetta 501-382-398.
◗ Korepetycje dla dzieci, wspólne odrabianie lekcji.
Matematyka i inne. Z doÊwiadczeniem i podejÊciem. 507 728 033.
◗ PIECZÑTKI, WIZYTÓWKI, szyldy, banery, litery samoprzylepne, oprawa prac dyplomowch. Dowóz+grafika gratis. ul. Trakt Lubelski 253 H, e-mail: chmielewska_ewa@wp.pl, tel. 502 794 019.
◗ Do sprzedania zestaw ubraƒ cià˝owych rozmiar 48: spodnie d˝insowe, czarne i be˝owe rybaczki, trzy bluzki, dwie tuniki, spódnica, kostium
do p∏ywania. Stan bdb. 300 z∏. do negocjacji.
Tel. 501 732 144.
◗ ARCHITEKT KRAJOBRAZU www.architekturakrajobrazu.weebly.com, tel. 507 285 400.
◗ Sprzedam kawalerk´ w Sulejówku. 190 tys. Tel.
507 117 541.
◗ Us∏ugi Ogrodowe: Zak∏adanie ogrodów, Zak∏adanie
trawników, Pielegnacja, Wycinka drzew (na du˝ych wysokosciach równie˝), itp. 513-148-238.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52 m2
w Starej Mi∏osnej (piwnica, miejsce parkingowe)
tel. 662-137-096.
◗ Sprzedam poduszk´ do karmienia (rogal), u˝ywanà 3 razy. Cena: 30 z∏. Tel. 501 732 144.
◗ S. O. S. DLA RODZICÓW! Je˝eli Czeka Ci´ wizyta
u lekarza, sprawa w urz´dzie, wa˝ne spotkanie itp.
ch´tnie zaopiekuje si´ w tym czasie Twoim dzieckiem – dyspozycyjna mama, tel. 516 262 825.
◗ Wymiana wodomierzy, insalacje sanitarne i inne,
wieloletnia praktyka. Solidnie i tanio. Tel.
22 773 82 27 lub 503 583 568.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝
kuchenek, pralek itp., wieloletnia praktyka, uprawnienia, tel. 0 22 773 82 27, kom. 0 516 262 825.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-85-68,
22-499-80-59.
◗ Sprzedam zmywark´ Bosch SM-S 58 M02 EU.
W zawiàzku z przeprowadzkà sprzedam zmywark´
kupionà w lipcu 2008 r., stan idealny. Cena 900 z∏,
odbiór osobisty. Wi´cej informacji 22 773 33 45.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 22 773-20-78,
509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum, tel. 502-440-321.
◗ Usuwanie awarii elektrycznych. Pod∏àczanie
kuchni elektrycznych p∏yt ceramicznych i indukcyjnych posiadam potrzebne uprawnienia, stempluje gwarancje. Tel. 500 491 500.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏osnej
tel: 605184117, 508199571.
◗ Remonty i wykoƒczenia, w tym: glazura, malowanie, hydraulika, bia∏y monta˝, klinkier, kostka brukowa, tynki elewacyjne. tel. 601 918 049.
◗ Sprzedam miejsce na parkingu strze˝onym
przy ul. Pogodna. Oddzielna KW. Cena: 19500.
Tel. 501057364.
◗ Manufaktura zieleni – us∏ugi ogrodnicze – projektowanie, realizacja i piel´gnacja tel: 602 719 717.

◗ Wywóz gruzu workowanego i luzem z mieszkaƒ
i posesji, starych mebli, z∏omu itd. z za∏adunkiem.
Warszawa i okolice. Tel. 607-390-585.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, mycie okien, prasowanie.
Osoba solidna z referencjami. Tel. 601-715-540.
◗ Technik fizjoterapii – MASA˚ terapeutyczny pleców
i mi´Êni. 80 z∏ za godzin´. Kontakt 793-392-957.
◗ Dywan wrzosowy-szary, ∏adny. Wymiary 1,95x2,75m. cena 140 z∏. Tel. 662 190 517.
◗ 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.
◗ Magnetowid (video) Akai, VS-G405, 4-g∏owicowy, stan bardzo dobry – sprzedam. Cena 140 z∏.)
tel. 662 190 517.
◗ MATEMATYKA – jeÊli masz z nià problemy lub zaleg∏oÊci, to zadzwon 692576475, a szybko i skutecznie si´ ich pozb´dziemy.
◗ Firma HYDRAULICZNA wykonuje: kot∏ownie gazowe i olejowe, nowe i modernizacje, kolektory
s∏oneczne, instalacje C. O. i C. W. U. specjalizacja i uprawnienia VIESSMANN, VAILANT, uruchomienia i konserwacje. Fa. Vat. Tel. 664835256, e-mail: mszczepanik@poczta.neostrada.pl
◗ ¸ó˝ko pojedyƒcze w dobrym stanie, do spania
wysuwane, kolor niebieski z ˝ó∏tymi elementami,
wymiary d∏. 160, szer. 85. idealne do dziecinnego pokoju sprzedam. tel. 604 444 135.
◗ Prace porzàdkowe w ogrodzie i w domu, drobne
naprawy, prace fizyczne (Wesola, St. Milosna).
Tel. 886 855 456.
◗ Pomoc w nauce jezyka rosyjskiego (rodowity
ukrainiec). Pismo, gramatyka. tel. 886 855 456.
◗ HISZPA¡SKI – student prawa, posiadajàcy kilkuletnie doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka poprowadzi korepetycje, nauk´ od podstaw, przygotowanie do egzaminów DELE. Telefon 794 680 940.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ Twojà pociechà, ma∏à jak
i du˝à w domu i na dworze, poniewa˝ bardzo lubi´ ruch. Tel. 606 44 77 07.
◗ POGOTOWIE KOMPUTEROWE. 502-923453, 22-300-92-71. naprawa, skup, sprzeda˝,
laptopy, desktopy, urzàdzenia wifi. Netia, Neostrada, Orange – konfiguracja.
◗ Meble na wymiar, szafy z drzwiami przesuwnymi,
z lustrami, kuchnie, garderoby, zabudowy, meble
biurowe, ∏azienkowe, pokojowe. Tel. 660 769 211.
◗ Lokal 160 m2 w Weso∏ej na pracowni´, magazyn,
studio nagraƒ. Ciche, bezpieczne otoczenie. Monitoring. Cena: 3000 z∏.
◗ Korepetycje. J´zyk polski. Studentka filologii polskiej serdecznie zaprasza. Tel. 506 316 077.
◗ Atrakcyjna dzia∏ka ko∏o Otwocka w Woli Karczewskiej. 801 m2, przy∏àcze elektryczne, ogrodzona z dwóch stron. 100z∏ za m2. Szczegó∏y pod
numerem tel. 509598441.
◗ Super okazja! Dom energooszcz´dny w Sulejówku. Zabudowa bliêniacza. Sprzedam bezpoÊrednio z mo˝liwoÊcià wykoƒczenia pod klucz.
Tel. 501 058 328, 22 773 14 08.
◗ Wykonuj´ drobne prace remontowo-budowlane
i w ogrodzie – 692 977 947.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej przy ul. Jana Paw∏a II. ¸adnie wykoƒczony – 692 977 947.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie trzypokojowe 55m2 + ogródek 30m2, Osiedle pod Sosnami
tel. 519 169 248.
◗ Mycie okien metodami alpinistycznymi, mycie
dachów i elewacji ciÊnieniowo, malowanie, wycinka i piel´gnacja drzew, inne.. Firma Alpes. Tanio, solidnie, terminowo. Rabaty. F-Vat. Kontakt:
info@alpes.com.pl, tel. 664-772-384.
◗ Osiedle „Akacjowa”, Stara Mi∏osna, mieszkanie
dwupoziomowe 104m2, 4pokoje, aneks kuchenny, garderoba, dwie ∏azienki, sprzedam bezpoÊrednio. Tel. 509-966-689.
◗ OGRODY – pe∏en zakres. Specjalizacja – woda
i kompozycje z kamieni. 603 753 944.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, mycie
okien 1 lub 2 razy w tygodniu. Osoba uczciwa,
dok∏adna z referencjami. tel. 603-995-507.

◗ Projektowanie i aran˝acja wn´trz. Doradztwo i pomoc w doborze materia∏ów. Wizualizacja w programie 3D – Cad Decor. Nadzór nad realizacjà. Obiekty mieszkalne i u˝ytkowe. Tel. 696 438 592 e-mail:
apgolebiewska@gmail.com. Promocyjne oferty.
◗ Zaj´cia PILATES w Dom Kultury MARYSIN. DoÊwiadczona, dyplomowana instruktorka, mi∏a atmosfera, karnety zapisy tel. 504-266-599 mail
uma.irina@gimail.com
◗ Doradztwo – kredyty hipoteczne, konsolidacyjne.
Certyfikaty energetyczne. Tel. +48 604 545 123
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno
si´ nie rozczarujesz. Tel.:(22) 812-14-81
◗ Us∏ugi REMONTOWE od A do Z Glazura, terakota,
uszczelnianie tarasów, ocieplanie i adaptacja poddaszy, Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie, sufity podwieszane, drobne prace ogrodnicze i domowe, itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ SPRZÑTANIE, prasowanie, mycie okien, sprzàtanie po remoncie, referencje, tel.: 667 877 337.
◗ Szukam lokalu o powierzchni 130–200 m, o wys.
min. 3 m (sala zabaw dla dzieci). Tel. 605 830 362
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe,
tel.: 603-585-004
◗ Profesjonalne us∏ugi remontowo-budowlane. Remonty mieszkaƒ i domów. Stara mi∏osna i okolice. Marek 604776278
◗ POKÓJ DO WYNAJ¢CIA w bloku-dla spokojnej
i niepalàcej osoby. Prosz´ o kontakt po godz.
19.00 pod nr tel. 691-163-556.
◗ Poszukuje krawcowej. Godziny pracy i warunki
do ustalenia. tel. 609-711-754
◗ Chcesz kupiç tanio nowe ubranka dla dzieci lub
zabawki? Wejdê na Allegro, znajdê sklep „MA¸E
S¸ONECZKO” i odbierz w Starej Mi∏osnej. Bardzo
atrakcyjne ceny!!!
◗ Dla dziewczynki na wiosn´! 4–5 lat (100-116): d˝insy Wójcik z haftem, jasne d˝insy Mothercare nieu˝ywane, Êliczna sukienka Marks@Spencer. Cena:
45 z∏. sztuka lub 120 z∏. komplet. Tel: 501 732 144.
◗ Profesjonalna Wycena NieruchomoÊci – Rzeczoznawca Majàtkowy Ilona Rymuza up. nr. 3078
tel. 504 128 881
◗ M∏oda dyspozycyjna kobieta podejmie prac´ dorywczà, np. opieka nad dzieckiem, osiedle
Las 601 34 67 89
◗ AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE – projekty i realizacje, firma ogrodnicza oferuje profesjonalne
us∏ugi w zakresie systemów nawadniania. KONTAKT: 504-167-731 biuro@greenpartner.pl
◗ Praca w Biurze Rachunkowym w Weso∏ej (ksi´gowoÊç). Wymagania: wykszta∏cenie minimum
Êrednie (pref. ekonomiczne), sprawna obs∏uga
komputera, precyzja, dok∏adnoÊç, dobra pami´ç,
podst. znajomoÊç przepisów podatkowych. Mile
widziana znajomoÊç obs∏ugi programu ksi´gowego. Tel. 609-590-222.
◗ KSI¢GOWOÂå poprowadz´. Licencja MF. Mo˝liwy
osobisty odbiór dokumentów z okolic: Weso∏a,
Stara Mi∏osna, Sulejówek, Halinów i Wiàzowna.
Tel: 691-967-627, e-mail: rachunki-mp@wp.pl
◗ Sprzedam rowerek trójko∏owy z szelkami i kijkiem
do pchania, u˝ywany, stan bardzo dobry, foto
na maila 601 34 67 89.
◗ 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.

◗ Us∏ugi Ogrodowe: Wycinka drzew (równie˝ wysokich), Zak∏adanie ogrodów, Zak∏adanie trawników, piel´gnacja, Inne 513-148-238
◗ Sprzedam fotelik samochodowy CONECO, dla
dziecka 9-25 kg, szaro pomaraƒczowy, stan dobry, cena 180 z∏. Tel. 666 327 035
◗ Wykonuje sesj´ zdj´ciowe w studio oraz u klienta
w lokalu. Portfolio cubeline.digartfolio.pl, kontakt
508 835 335.
◗ Do wynaj´cia górna cz´Êç dwupoziomowego
mieszkania. tj. 2 pok. ∏azienka, garderoba. na os.
Akacjowa. Dla osób pracujàcych i uczciwych.
W domu jest kot. Tel. 508 123 928.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem popo∏udniami od
godz. 16, w domu podopiecznego. Empatyczna
pedagog z w∏asnà dzia∏alnoÊcià gospodarczà –
Pastelowe Pastele, praktykà w opiece i referencjami. Kontakt: 667 442 264.
◗ Sprzedam bia∏à sukni´ Êlubnà 36/38, upranà,
model Cymbelline, cena 600 z∏, foto na maila
601 34 67 89.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 22 77349-64, 602-707-127.
◗ Pracownia krawiecka zaprasza: poprawki, przeróbki,
szycie na miar´, szycie zas∏on i firanek. Kaletnictwo:
naprawa toreb, kurtek, butów. Wyprzeda˝ garsonek
(du˝e rozmiary). Tanio!!! Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 68. Pon–pt 11–17, sob 9–13. Tel. 609-711-754.
◗ Wynajm´ pokój – koszt 600 z∏ z op∏atami. Stara
Mi∏osna, ul Szmaragdowa, tel. 795-754-333.
◗ Wynajm´ mercedesa s-klasse wraz z kierowcà
na wesela wieczory kawalerskie oraz panieƒskie,
uroczystoÊci rodzinne, spotkania biznesowe itd.
ceny do uzgodnienia tel. 517-159-654.
◗ Studentka zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Posiadam
czas od pon do pt do godz. 17. Mieszkam na os.
Zielona. referencje. tel. 505-748-503.
◗ Rowerek dzieci´cy, ko∏a 16 cali (sà te˝ boczne),
dla dziecka 5–7 lat, szaro-pomaraƒczowy, firmowy „Decathlon”. Stan bdb. Do obejrzenia w Starej Mi∏osnej. Cena 190 z∏. Tel. 662 190 517.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏osnej. BezpoÊrednio. Tel. 691 406 812.
◗ Sprzedam siedlisko w Olesinie kolo Debe Wielkie 7000 tys. m2 po 45zl, kontakt 608 68 38 58
◗ FOTOGRAF – Êlub, chrzest, komunia, sesje dzieci´ce / cià˝owe, w plenerze lub u Paƒstwa w domu! Zapraszamy – www.mmfotopasja.pl lub tel.
Magda – 510 307 690.
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo z dzieckiem (4lata) poszukuje
niedrogiego (1300) mieszkania lub domku
do wynaj´cia w Starej Mi∏osnej. tel. 604776278
◗ SPRZEDAM REGA¸Y ze sklepu odzie˝owego, kolor klon, stan baaardzo dobry, 90x200, 6-pó∏kowe, na terenie Starej Mi∏osnej dowóz gratis, 190
zl/szt., tel. 692-485-777.
◗ Do wynaj´cia, od maja, trzypokojowe mieszkanie
w Starej Mi∏osnej na osiedlu Al. Akacjowa.
Tel. 691 490 869.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ Sprzedam Audi A4, 97r. granatowy, benzyna, 1.8,
stan bdb. Tel. 606-238-702, Stara Mi∏osna.
◗ Zatrudni´ dyspozycyjnà opiekunk´ do dziecka
na 6 godzin dziennie. tel. 605 076 167.
◗ Okazja! Stara Milosna: mieszkanie 4-pok. (85m2),
I pi´tro, z miejscem parkingowym pilnie sprzedam. Standard: parkiet, glazura, wc osobno, balkon, piwnica, ciche, s∏oneczne. Tel. 664 429 426.
◗ Remonty oraz wszelkie prace w szerokim zakresie
wykonuje osobiÊcie, tanio i solidnie. 888-030-994.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
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●

DEPILACJA LASEROWA LightSheer
bezp∏atna konsultacja z próbà laserowà

Depilacja laserowa okolic pach 199 z∏

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

●

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!

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

