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Szanowni Czytelnicy!
Z przyjemnoÊcià chcia∏em
poinformowaç, ˝e zakoƒczyliÊmy prace nad elektronicznym wydaniem „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Niniejszym
oddajemy w Wasze r´ce nowoczesny portal informacyjny, dzi´ki któremu du˝o
szybciej i skuteczniej b´dziemy w stanie docieraç
do Was z najÊwie˝szymi informacjami o wa˝nych
wydarzeniach w Weso∏ej.
Oprócz czytelnie podanej i cz´sto aktualizowanej zawartoÊci, oferujemy Paƒstwu tak˝e sporo
dodatkowych mo˝liwoÊci: kalendarz imprez kulturalnych i sportowych z terenu naszej Dzielnicy,
udzia∏ w sonda˝ach dotyczàcych aktualnych problemów, mo˝liwoÊç wspó∏tworzenia naszej gazety, wyszukiwanie kontaktów do ró˝nych instytucji, stowarzyszeƒ, klubów, a tak˝e firm z naszego terenu i wiele, wiele innych. Przedstawiona wersja portalu nie jest ostatecznà, skoƒczonà
ca∏oÊcià. Ca∏y czas b´dziemy pracowaç, by go
rozwijaç i uatrakcyjniaç. B´dziemy wi´c wdzi´czni za wszelkie uwagi i propozycje co do zmian
i nowoÊci, jakie warto na nim zamieÊciç.
Zapraszamy do wspó∏pracy wszystkie instytucje z terenu Dzielnicy. JeÊli planujecie jakieÊ
wydarzenie czy imprez´, z przyjemnoÊcià
wstawimy je do kalendarza imprez oraz poin-

formujemy o nich naszych czytelników. Wystarczy przys∏aç maila ze zg∏oszeniem na adres
redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do wspó∏pracy osoby, które chcia∏yby si´ w∏àczyç we wspó∏redagowanie
portalu. Nie wymagamy wielkiego doÊwiadczenia dziennikarskiego, nie wymagamy dyspozycyjnoÊci. Po prostu jeÊli chcesz mieç satysfakcj´ i zdobyç doÊwiadczenie w dziedzinie „dziennikarstwa obywatelskiego” napisz do nas. JesteÊmy otwarci na wspó∏prac´ i ch´tnie pomo˝emy
w poznaniu tajników dziennikarskiego fachu.
A jeÊli nie masz czasu na samodzielne pisanie, a posiadasz informacje lub zdj´cia, które
chcia∏(-a)byÊ udost´pniç czytelnikom, wystarczy napisaç do nas, z przyjemnoÊcià zredagujemy je i udost´pnimy w Twoim imieniu.
Nasz portal obecnie obejmuje swoim zasi´giem trzy warszawskie dzielnice: Weso∏à, Wawer i Prag´ Po∏udnie. Jednak ma mechanizm
rozdzielania wydaƒ, w prosty sposób umo˝liwiajàcy przeglàdanie wszystkich wiadomoÊci, lub
wysortowanie tylko tych dotyczàcych interesujàcej nas dzielnicy.
Serdecznie zapraszamy na

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Redaktor Naczelny
Marcin J´drzejewski
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mian zwiedziliÊmy miejscowoÊç Isaszeg z pi´knym koÊcio∏em, w którym znajduje
si´ figurka Matki Bo˝ej z Dzieciàtkiem.
Wieczór kulturalny przebiega∏ pod
dyktando polskich i w´gierskich artystów amatorów. Panie z zespo∏u prowadzonego przez Dorot´ Czajkowskà
wykona∏y kilka taƒców ludowych
z ró˝nych stron Êwiata, w tym poloneza. Zespó∏ Rodondo dzia∏a przy UTW
w Weso∏ej od dwóch lat i ma na swoim koncie wiele wyst´pów. Panie nie
tylko taƒczà, ale te˝ Êpiewajà.

Autobus pe∏en kobiet do Budapesztu
Kobieca reprezentacja Weso∏ej
z∏o˝ona z 11 przedstawicielek zespo∏u tanecznego UTW Rodondo
i 5 paƒ ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Weso∏a odwiedzi∏a w dniach
7–10 kwietnia naszych bratanków
ze stowarzyszenia z Szilasliget
i z Kerepeszu, miejscowoÊci le˝àcych u wrót Budapesztu.
Program wizyty by∏ bardzo ciekawy. Nie zabrak∏o obowiàzkowego
zwiedzania pi´knej w´gierskiej stolicy. Zacz´liÊmy od Parku Miejskiego
(Varosliget), gdzie zobaczyliÊmy pomnik wystawiony bohaterom roku 1956 z 1956 stalowymi palami
wbitymi w wybrukowany grunt. Tu˝ obok powiewa∏a flaga w´gierska z wyci´tymi symbolami kojarzàcymi si´ z sowieckà okupacjà. Nieopodal obejrzeliÊmy monumentalny Plac Bohaterów z rzeêba-

mi herosów, królów i przywódców narodowych
W´gier, a potem zwiedziliÊmy dziwnà, aczkolwiek
pi´knà budowl´ zwanà Zamkiem Vajdahunyadvar.
To taki zlepek najwa˝niejszych madziarskich zabytków, przeniesionych w jedno miejsce w celach
edukacyjnych. Dzi´ki temu, nie podró˝ujàc po historycznych terytoriach w´gierskich, mo˝na obejrzeç „w pigu∏ce” ca∏y ogromny dorobek architektoniczny i kulturowy naszych bratanków.

Kolejne punkty obowiàzkowe to Zamek w Budzie i Wzgórze Gellerta, z których rozciàga si´
pi´kny widok na Budapeszt. OdwiedziliÊmy tak˝e niesamowity KoÊció∏ Skalny, a w nim polskà
kaplic´. Wieczorem w winnicy paƒstwa Babiczów (mo˝e majà polski rodowód) kosztowaliÊmy pysznych w´gierskich win.

G∏ówny powód naszej wizyty – spotkanie kulturalne w Kerepeszu – odby∏o si´ w sobot´
9 kwietnia. Podczas gdy zespó∏ Rodondo przygotowywa∏ si´ do wyst´pu, pozosta∏e uczestniczki wraz z gospodarzami spotka∏y si´ z panem Andresem Busko, prezesem polskiego samorzàdu w XVII dzielnicy Budapesztu. Polacy od dwóch wieków majà status oficjalnej mniejszoÊci narodowej na W´grzech
– to pozosta∏oÊç naszych wspólnych walk
podczas Wiosny Ludów, gdy osiedli∏o si´
tu wielu polskich ˝o∏nierzy.
Niestety, nie uda∏o si´ zwiedziç ulubionego pa∏acu cesarzowej Sisi w nieodleg∏ym od Kerepeszu Godolo, gdy˝ ulokowa∏y si´ tam s∏u˝by dyplomatyczne dzia∏ajàce
dla w´gierskiej prezydencji w UW. W za-

Katarzyna S∏uszniak ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Weso∏a wykona∏a dwie arie operowe
Stanis∏awa Moniuszki. Zespó∏ folklorystyczny Aranyeso, Ezust Evek Egyesulet, z∏o˝ony tak˝e z samych kobiet, wykona∏ ludowe taƒce w´gierskie.
Spotkanie zakoƒczy∏o si´ wspólnà ucztà,
na której nie mog∏o zabraknàç specja∏ów polskiej
kuchni. Du˝ym powiedzeniem cieszy∏y si´: bigos,
smalec i ˝urek, a tak˝e pyszny chleb i ciasta podarowane nam przez firm´ Putka, za co w∏aÊcicielowi bardzo serdecznie dzi´kujemy. Mazurki ozdobione bia∏o-czerwonà flagà by∏y wspania∏ym prezentem wielkanocnym dla naszych gospodarzy.
A na moim parapecie stoi pi´kna czerwona
pelargonia – pamiàtka od braci W´grów.
Magdalena J´drzejewska,
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Weso∏a
Fot. Joanna Januszewska-MiÊków

Santo subito spe∏nia si´! ... w Weso∏ej
W tym roku 1 maja by∏ szczególnym
dniem. Przed po∏udniem oczy ca∏ej Polski
skierowane by∏y w stron´ Rzymu, gdzie
odbywa∏a si´ msza beatyfikacyjna Jana
Paw∏a II. W zwiàzku z tak wa˝nym wydarzeniem Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a,
Proboszcz Parafii Âw. Brata Alberta oraz
OÊrodek Kultury zorganizowali koncert
pt. „Tryptyk Rzymski Jana Paw∏a II”
w wykonaniu SOYKA KWINTET +.
Zespó∏ w sk∏adzie: Stanis∏aw Soyka
– wokal, piano, Przemek Greger – gitara,
Marcin Lamch – kontrabas, Kuba Sojka
– perkusja, Zbyszek Uhuru Brysiak – perkusjonalia wykonali kompozycje muzyczne
Stanis∏awa Soyki do s∏ów Tryptyku Rzymskiego
napisanego przez Papie˝a Polaka. Koncert by∏
du˝ym wydarzeniem artystycznym i spotka∏ si´
ciep∏ym odbiorem publicznoÊci, wÊród której by-

li m.in. Radni Dzielnicy Weso∏a oraz Pan Krzysztof Kacprzak Zast´pca Burmistrza Dzielnicy.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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wakacji, zaraz po
nich b´dzie mo˝na
spodziewaç si´ publicznego wy∏o˝enia projektu planu, o czym
oczywiÊcie b´dziemy informowaç. Do samego
uchwalenia jeszcze droga daleka, jak zwykle bowiem przy planach, Êcierajà si´ interesy w∏aÊcicieli nieruchomoÊci i cz´sto sprawy rozstrzygane sà a˝ na poziomie NSA. A uchwalenie planu
jest wyjàtkowo potrzebne, da on bowiem gwarancj´, ˝e rozwój osiedla b´dzie bardziej harmonijny, a ka˝dy mieszkaniec b´dzie wiedzia∏, co
mo˝e zostaç zbudowane na sàsiednich, niezabudowanych dzia∏kach.
W kolejnym punkcie goÊciliÊmy przedstawicieli Mazowieckiego Zespo∏u Parków Krajobrazowych. Radni zapoznali si´ z dzia∏alnoÊcià Zespo∏u, jego zadaniami i mo˝liwoÊciami w zakresie ochrony i zagospodarowania krajobrazu.
Poruszano spraw´ zagospodarowania i sprzàtania szlaków turystycznych, pieszych, rowerowych i biegowych, oraz mo˝liwoÊç przygotowania Êcie˝ek dydaktycznych. G∏ównym problemem w realizacji tego typu projektów jest

Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
Kwietniowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ w dniu
14 kwietnia. Rozpocz´∏a si´
od spotkania z p. Ewà Podhorskà z Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego Urz´du m.st. Warszawy.
Przedstawi∏a ona stan prac
nad planami zagospodarowania przestrzennego
dla Weso∏ej. Obecnie trwajà prace nad dwoma
planami: Plac Wojska Polskiego oraz Stara Mi∏osna Pó∏noc. Ten pierwszy jest w ostatniej fazie
opracowywania, najprawdopodobniej jeszcze
przed wakacjami zostanie przekazany naszej
Dzielnicy do konsultacji. Plan Starej Mi∏osny (to
ca∏a cz´Êç na pó∏noc od Traktu Brzeskiego) teoretycznie jest bardziej zaawansowany. Oczekuje
jedynie na decyzj´ Marsza∏ka Województwa dotyczàcà odlesienia niektórych dzia∏ek na obrze˝ach osiedla. Nastàpi to najprawdopodobniej do

Narodowy Spis Powszechny LudnoÊci i Mieszkaƒ

Rachmistrz rusza w teren
Zbieranie danych przez rachmistrza rozpocznie
si´ 8 kwietnia i trwaç b´dzie do 30 czerwca br.
Wywiad bezpoÊredni przeprowadzony przez rachmistrza spisowego to jedna z metod zbierania danych podczas tegorocznego spisu powszechnego.
Te osoby, które dokona∏y samospisu internetowego
nie b´dà spisywane przez rachmistrza.
Jak rozpoznaç rachmistrza?
• Ka˝dy rachmistrz posiada legitymacj´ (wa˝nà tylko z dowodem osobistym), która zawiera:
° imi´ i nazwisko,
° zdj´cie,
° w∏asnor´czny podpis,
° numer legitymacji,
° teren dzia∏ania,
° okres wa˝noÊci,
° podpis i pieczàtk´ Dyrektora Urz´du Statystycznego w Warszawie,
° piecz´ç Urz´du Statystycznego w Warszawie,
° logo Centralnego Biura Spisowego.
• Rachmistrz ma ze sobà terminal hand-held
– urzàdzenie podobne do telefonu komórkowego
z dotykowym ekranem.

•

•
•
•
•
•
•

nicznego zainstalowanego na przenoÊnym urzàdzeniu typu hand-held.
Odwiedza i spisuje mieszkania oraz osoby wed∏ug wykazu otrzymanego z Wojewódzkiego Biura Spisowego, tym samym nie mo˝e wybieraç
mieszkaƒ, w których b´dzie zbiera∏ dane.
Zadaje pytania wed∏ug ustalonej kolejnoÊci w formularzu.
Nie mo˝e zmieniaç treÊci pytaƒ ani sugerowaç
odpowiedzi.
Nie mo˝e zbieraç danych, które nie wchodzà
w zakres spisu.
Je˝eli rachmistrz odwiedzi nas, gdy nie mamy czasu, mo˝emy prze∏o˝yç rozmow´ na inny termin.
Je˝eli rachmistrz nie zastanie nas w domu, mo˝e
do nas zadzwoniç ankieter z Urz´du Statystycznego w celu umówienia ponownej wizyty.
Je˝eli nie chcemy, aby rozmowa z rachmistrzem
odby∏a si´ w naszym mieszkaniu, mo˝emy udzieliç odpowiedzi np. na klatce schodowej, na ze-

fakt, ˝e wi´kszoÊç Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w granicach Weso∏ej le˝y na gruntach prywatnych.
W dalszej cz´Êci obrad, Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowa∏a sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
OPS. W dyskusji by∏a podnoszona kwestia zwi´kszenia zatrudnienia w OÊrodku. To jednak spotka∏o si´ ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony
Burmistrza Edwarda K∏osa. A poniewa˝ ze strony
Dyrektor OÊrodka pad∏o zapewnienie, ˝e OÊrodek
wywiàzuje si´ z na∏o˝onych zadaƒ w obecnym
sk∏adzie kadrowym, sprawa zosta∏a oddalona.
Nast´pnie radni zapoznali si´ z informacjami
o stanie utrzymania czystoÊci w Dzielnicy i gospodarce odpadami, o kosztach utrzymania
oÊwiaty, kultury i sportu w Dzielnicy, o stanie
przygotowaƒ do Pikniku Weso∏a oraz o pracy Zarzàdu w okresie mi´dzysesyjnym.
Kolejna sesja Rady zaplanowana jest na czwartek 19 maja, na godz. 14.00, jak zwykle w Sali
Rady Dzielnicy naszego Urz´du.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
wnàtrz budynku.
• Je˝eli chcemy uniknàç wizyty rachmistrza, mo˝emy spisaç si´ przez Internet, samodzielnie wype∏niajàc elektroniczny formularz dost´pny na
stronie www.stat.gov.pl
Wa˝ne! Bezpieczeƒstwo danych
• Informacje zbierane podczas wywiadu b´dà
wprowadzane przez rachmistrza bezpoÊrednio
do urzàdzenia hand-held, natychmiast szyfrowane i przesy∏ane niezw∏ocznie na serwer G∏ównego Urz´du Statystycznego.
• Wszystkie dane zebrane w spisie podlegajà prawnej ochronie i obj´te sà tajemnicà statystycznà.
• Osoby pracujàce na rzecz NSP 2011 zobowiàzane sà do przestrzegania tajemnicy statystycznej,
a jej z∏amanie pociàga za sobà sankcje karne.
• Zebrane dane zostanà opublikowane w formie
uniemo˝liwiajàcej jakàkolwiek identyfikacj´ danych jednostkowych, tj. osób, gospodarstw domowych i adresów. Wykorzystane b´dà wy∏àcznie
do opracowaƒ, zestawieƒ i analiz statystycznych.
Zgodnie z ustawà o NSP 2011 w spisie nale˝y
udzielaç Êcis∏ych, wyczerpujàcych i zgodnych
z prawdà odpowiedzi.

Z piosenkà przez rosyjskie bezdro˝a
czyli s∏owno-muzyczna podró˝ w g∏àb Rosji, jakiej nie znacie.

Jak sprawdziç wiarygodnoÊç rachmistrza?
• Dzwoniàc na Infolini´ czynnà codziennie: od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od 8.00 do
20.00 oraz w soboty i niedziele od 8.00 do 18.00.
• 22 44 44 777 numer dla po∏àczeƒ przychodzàcych z telefonów komórkowych, p∏atny zgodnie
z taryfikatorem operatora sieci komórkowej
• 800 800 800 numer bezp∏atny dla po∏àczeƒ z telefonów stacjonarnych
• Dzwoniàc do Gminnego Biura Spisowego przy
Urz´dzie Gminy, Miasta lub Dzielnicy.
Co powinniÊmy wiedzieç o pracy rachmistrza?
• Rachmistrz nie u˝ywa formularzy papierowych.
Nasze odpowiedzi wpisuje do formularza elektro-

Ural, A∏taj, Bajka∏ – pi´kne, dzikie miejsca, odleg∏e i urzekajàce. ˚yjàcy tam ludzie i otaczajàce
ich realia to fantastyczny splot pradawnych dziejów Rosji ze Êwie˝à jeszcze, pe∏nà komunistycznych absurdów przesz∏oÊcià i z ukszta∏towanà przez przesz∏oÊç teraêniejszoÊcià.
Podró˝nik Piotr Tederko z niezwyk∏ym wyczuciem wychwytuje subtelne smaczki kulturowe z odbytych w gronie przyjació∏ wypraw do Rosji i barwnie je opisuje – ˝ywym s∏owem i licznymi fotografiami. Snuje wciàgajàce i zabawne opowieÊci, których mo˝na by s∏uchaç godzinami. Tym bardziej jeÊli ka˝dà opowieÊç okraszajà utwory najs∏ynniejszego rosyjskiego barda Bu∏ata Okud˝awy w tradycyjnym wykonaniu Wies∏awa Kowalskiego – muzyka od lat zajmujàcego si´ twórczoÊcià Bu∏ata.
Na niezapomnianà rosyjskà podró˝, ∏àczàcà przygod´ z lirykà, serdecznie zapraszamy Paƒstwa
w niedziel´ 22 maja o godzinie 20.00 do cudownie podró˝niczego miejsca – Stacji Falenica.
Wst´p: 15 z∏.
Miejsce: KINOkawiarnia Stacja Falenica, ul. Patriotów 44A, 04-912 Warszawa
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Starej Mi∏osny z Mi´dzylesiem i dalej z Goc∏awiem
i Dworcem Wschodnim, przez nowà ulic´ Nowoborkowskà. Z powodu wykorzystania przez inne linie
miejsc postojowych na p´tli STARA MI¸OSNA trasa
autobusów 147 b´dzie koƒczyç si´ przy skrzy˝owaniu ulic Jana Paw∏a II, Nowoborkowskiej i Torfowej.
• Linie 183 i 216
Zostanà po∏àczone w jednà lini´ 183, która
b´dzie kursowaç na trasie: WIATRACZNA – Grochowska – P∏owiecka – Marsa – Ilskiego – al.
Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna – Brata Alberta – ZIELONA
Autobusy pojadà co 10 minut w godzinach
szczytu oraz co kwadrans poza szczytem
i w Êwi´to. Jedna linia o du˝ej cz´stotliwoÊci poprawi po∏àczenie Zielonej i Nowego Rembertowa. Na przystanku OKULAROWA pasa˝erowie
b´dà mogli przesiàÊç si´ do linii 520 kursujàcej
Trasà ¸azienkowskà.
• Linie 115 i 215
Zostanà po∏àczone w jednà lini´ 215, która
zapewni nowe bezpoÊrednie po∏àczenie pomi´dzy Rembertowem i Wawrem. Linia 215 pojedzie na trasie: MOKRY ¸UG – al. Sztandarów –
al. gen. ChruÊciela – Marsa – Ilskiego – al. Komandosów – Grzybowa – Szosowa – Wspólna –
Korkowa – KoÊciuszkowców – Po˝aryskiego
– Kajki – ˚egaƒska – Patriotów (jezdnia
wschodnia) – Izbicka – Zagórzaƒska – Z∏otej
Jesieni – Podkowy – ALEKSANDRÓW
Planowana w projekcie cz´stotliwoÊç to 20
minut w szczycie, 30 minut poza szczytem
i w dni Êwiàteczne. Na odcinku pomi´dzy Marysinem i RadoÊcià zastàpi lini´ 115, a na ciàgu
ulic: Izbicka – Zagórzaƒska – lini´ 213. Linia 115
pomi´dzy Marysinem i p´tlà Wiatraczna zostanie
zastàpiona przez kursujàcà cz´Êciej lini´ 137.
• Linia 411
We wszystkich kursach zostanie skierowana
na tras´: METRO POLIECHNIKA – ... – GOC¸AW
B´dzie kursowaç w godzinach szczytu – co 10
minut. W Starej Mi∏oÊnie zostanie zastàpiona przez
kursujàcà cz´Êciej lini´ 502, a na trasie Stara Mi∏osna – Goc∏aw przez lini´ 147 na wyd∏u˝onej trasie.
• Linia 502
Cz´stotliwoÊç kursowania tej linii zostanie
zwi´kszona do 10–12 minut w godzinach szczy-

tu, 15 minut poza szczytem i 20 minut w Êwi´to
(obecnie autobusy je˝d˝à przez ca∏y tydzieƒ
co 30 minut). Linia poprawi komunikacj´ w Starej Mi∏oÊnie przez zastàpienie kursujàcych z niskà cz´stotliwoÊcià linii 502 i 411.
• Linia 514
Zostanie zastàpiona przez linie 137, 183 i 520
kursujàce z du˝à cz´stotliwoÊcià. Po∏àczenie
z Grochowem i komunikacjà tramwajowà umo˝liwiajàcà dojazd do ÂródmieÊcia i innych dzielnic zapewnià linie: 137 (z Woli Grzybowskiej i centrum
Weso∏ej) oraz 183 (z Zielonej i Nowego Rembertowa). Podstawowym Êrodkiem transportu z Woli
Grzybowskiej, centrum Weso∏ej i Nowego Rembertowa do ÂródmieÊcia b´dzie kolej. Linia 514
na odcinku trasy przez ul. Ostrobramskà i Tras´ ¸azienkowskà zostanie podstawowo zastàpiona przez lini´ 520, kursujàcà z du˝à cz´stotliwoÊcià. Pasa˝erowie b´dà mogli przesiàÊç si´ do niej
z linii 137 i 183 na przystanku OKULAROWA.
(Pe∏en opis projektu znajdà Paƒstwo pod adresem: http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i
=394&c=100&l=1)
Jak widaç, pomys∏odawcy projektu stawiajà
na przesiadki oraz na transport szynowy, argumentujàc, ˝e takie rozwiàzanie pozwoli nam
szybciej docieraç do celu. Nie biorà jednak pod
uwag´, ˝e czas, który zaoszcz´dzimy na krótszym oczekiwaniu na teoretycznie cz´Êciej kursujàce autobusy o krótkich trasach, stracimy na
przesiadki oraz na podró˝ wolniejszymi od autobusów tramwajami. Mo˝e nie stojà w korkach,
ale majà dwa razy wi´cej przystanków ni˝ autobusy, co znaczàco wp∏ywa na czas podró˝y.
Na szcz´Êcie projekt przed wdro˝eniem zosta∏
poddany konsultacjom spo∏ecznym i jeszcze
do 19 maja mamy czas na zg∏aszanie swoich
uwag. Mo˝na tego dokonaç drogà telefonicznà
pod numerem (22) 194-84, drogà e-mailowà
na adres: konsultacje@ztm.waw.pl bàdê zostawiç swój komentarz na profilu ZTM-u na portalu
Facebook (facebook. com/ztm. warszawa). Uwagi od mieszkaƒców zbiera tak˝e Urzàd Dzielnicy
Weso∏a. Mo˝na je zg∏osiç drogà e-mailowà
poczta@wesola.waw.pl lub wype∏niajàc ankiet´
dost´pnà w Urz´dzie Dzielnicy. Zarzàd Transportu Miejskiego zapewnia, ˝e wszystkie opinie i postulaty zostanà przeanalizowane, a my zach´camy do ich wyra˝ania.
Hanna Kowalska

nalizacj´ burzowà, przygotowanà instalacje elektrycznà i zakoƒczony etap
wymiany gruntu wraz ze stabilizacjà pod∏o˝a. W tej
chwili trwajà prace przy uk∏adaniu chodników
i Êcie˝kach rowerowych, w najbli˝szych dniach
b´dzie nawo˝ony tak˝e t∏uczeƒ pod jezdni´.
Na prze∏omie maja i czerwca mo˝na si´ spodziewaç rozpocz´cia prac przy k∏adzeniu asfaltu.
Niestety inwestor, którym jest ZMID, jakby nie
zauwa˝a∏, ˝e inwestycja ma si´ ku koƒcowi
i do dziÊ nie podpisa∏ umowy z zak∏adem energetycznym, co blokuje wykonawcy mo˝liwoÊç
instalowania latarni. Nadal tak˝e, choç nieoficjalnie takie uzgodnienie zapad∏o, nie ma formalnej
zmiany w umowie dot. zakoƒczenia inwestycji

na granicy z Wawrem. Przypomn´, ˝e w pierwotnym projekcie ostatnie 100 mb ulicy mia∏o
si´ zw´˝aç lejkowato do szerokoÊci obecnych
p∏yt... Na szcz´Êcie w ZMID-zie ju˝ ten absurdalny pomys∏ odrzucono, niestety formalnie, wykonawca jeszcze zmiany zakresu prac nie dosta∏.
Z dobrych wiadomoÊci: uda si´ ocaliç zagro˝ony tà inwestycja pot´˝ny dàb, rosnàcy przy
wjeêdzie do OÂK Cyraneczka. Szcz´Êliwie jego
system korzeniowy by∏ tak ukszta∏towany, ˝e nie
koliduje z budowà ulicy. No i kolejnà dobrà wiadomoÊcià jest fakt, ˝e w propozycji zmian w komunikacji autobusowej ZTM przewiduje przed∏u˝enie linii 147 przez ulic´ Nowoborkowskà do
Starej Mi∏osny.
Marcin J´drzejewski

Komunikacyjna rewolucja
W ostatnim tygodniu
kwietnia ZTM opublikowa∏
na swojej stronie internetowej od dawna zapowiadany
nowy projekt komunikacji
autobusowej w Weso∏ej,
Wawrze i Rembertowie.
Jego za∏o˝enia to m.in. likwidacja linii 173, 216, 315
i 514 oraz zabranie z Weso∏ej linii 411, a w ich
miejsce wprowadzenie krótkich linii dojazdowych
do dogodnych miejsc przesiadkowych. Ale czy takie rozwiàzanie jest dobre? Szczerze w to wàtpi´.
Oto szczegó∏y zmian wraz z uzasadnieniami,
jakie podaje ZTM:
• Linie 173 i 315
Zostanà po∏àczone w jednà lini´ 137, kursujàcà na trasie: DW. WSCHODNI (LUBELSKA) –
Bliska – ˚upnicza – Chodakowska – Miƒska –
Podskarbiƒska (powrót: Stanis∏awowska) –
Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska –
Marsa – Okularowa – Stepowa – Korkowa –
Wspólna – Narutowicza – 1 Praskiego Pu∏ku –
al. Armii Krajowej – WOLA GRZYBOWSKA.
W wybranych kursach zastàpi lini´ 173, obs∏ugujàc po∏àczenie ze Starà Mi∏osnà przez Sulejówek, na trasie: Moraczewskiego – Pi∏sudskiego – al. Jana Paw∏a II – STARA MI¸OSNA.
Zastàpienie dwóch linii o niskich cz´stotliwoÊciach jednà kursujàcà cz´Êciej poprawi po∏àczenie centrum Weso∏ej i Marysina z Grochowem
– z komunikacjà tramwajowà i kolejowà z Dworca
Wschodniego. Na przystanku OKULAROWA pasa˝erowie b´dà mieli zapewnionà jednoperonowà
przesiadk´ do linii 520 kursujàcej z du˝à cz´stotliwoÊcià przez buspas na Trasie ¸azienkowskiej.
• Linia 147
Pojedzie na wyd∏u˝onej trasie: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – ... – al. Dzieci Polskich – Nowoborkowska – MACIERÓWKA
Cz´stotliwoÊç kursów wzroÊnie do 15 minut
przez ca∏y dzieƒ w dni powszednie i 20 minut
w Êwi´ta (obecnie – co 20 minut w szczycie
oraz co 30 minut poza godzinami szczytu i w dni
Êwiàteczne).
Wi´ksza cz´stotliwoÊç poprawi komunikacj´ dla
znacznej cz´Êci Wawra. Linia zapewni po∏àczenie

Wiosenne o˝ywienie
Pi´kna pogoda s∏u˝y nie
tylko przyrodzie, ale tak˝e inwestycjom. Na najwi´kszej
tegorocznej Weso∏owskiej
budowie, jakà jest budowa
ul. Nowoborkowskiej, ka˝dego dnia zmiany widaç go∏ym
okiem. G∏ównie te˝ dlatego,
˝e zakoƒczy∏ si´ etap ˝mudnych i czasoch∏onnych prac ziemnych (i podziemnych), a zacz´∏y si´ prace przy nawierzchni. I tak,
mamy za sobà prze∏o˝enie biegnàcych pod ulicà
rur kanalizacyjnych do OÂK Cyraneczka, ca∏à ka-
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na ten cel i Policja musi si´
z nich rozliczyç. Jak si´ dowiedzia∏am od Burmistrza Edwarda
K∏osa, podpisanie porozumienia ma nastàpiç
w ciàgu najbli˝szych kilku dni.
W miejsce obecnego budynku powstanie
wi´c nowy komisariat, podobny jak w ¸omiankach. OczywiÊcie istnieje problem znalezienia
nowych pomieszczeƒ dla Policji na czas budowy, ale i tu w∏adze dzielnicy obieca∏y pomoc
i udost´pnienie kilku pomieszczeƒ w Urz´dzie.
Byç mo˝e cz´Êç funkcjonariuszy zostanie rozlokowana w innych budynkach, na przyk∏ad
w Stra˝y Po˝arnej.
Mo˝emy si´ wi´c spodziewaç, ˝e do koƒca
2013 roku powstanie nowy budynek posterunku Policji, znacznie bardziej funkcjonalny
ni˝ obecny.
Anna Ksi´˝opolska

Nowy budynek posterunku Policji
O budowie nowego budynku posterunku policji s∏yszeliÊmy od dawna. Ale jakoÊ nowy budynek nie powstawa∏, wi´c ja, podobnie pewnie jak Paƒstwo, przesta∏am wierzyç, ˝e kiedykolwiek powstanie. Nie lubi´ si´ myliç, ale z tej
pomy∏ki bardzo si´ ucieszy∏am.
W dniu 17 marca 2011 r. Rada m.st. Warszawy zaakceptowa∏a przesuni´cie kwoty
100.000,00 z∏ z bud˝etu Dzielnicy Weso∏a do
bud˝etu Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania
Kryzysowego z przeznaczeniem na projekt posterunku Policji w Dzielnicy Weso∏a. Jest ju˝
przygotowane porozumienie mi´dzy Miastem
Sto∏ecznym Warszawa a Komendantem Sto∏ecznym Policji w sprawie przekazania tych
Êrodków do bud˝etu Policji z przeznaczeniem na

projekt posterunku. Pieniàdze obj´te porozumieniem mogà byç przeznaczone tylko i wy∏àcznie

Osiedle Plac Wojska Polskiego

Realizacja zadaƒ inwestycyjnych
Majàc na uwadze popraw´ bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego i zwi´kszenie
mo˝liwoÊci parkowania samochodów na osiedlu Plac
Wojska Polskiego, a tak˝e
unikni´cie p∏acenia mandatów, wnios∏em o dodanie do
planu inwestycyjnego na
2011 rok, oczywiÊcie zaakceptowanego przez
Rad´ Dzielnicy, nast´pujàcych zadaƒ:
1. Budowa kolejnej zatoczki parkingowej dla samochodów osobowych od strony przeciwnej
do ju˝ istniejàcej, jako ˝e ta ju˝ wybudowana

2. Uzupe∏nienie znakami parkowania istniejàcych parkingów, a w ciàgu komunikacyjnym
pomi´dzy blokami 151 i 152 a stacjà wydobywania i oczyszczania wody wyznaczenie
przez znaki poziome i pionowe dodatkowych
miejsc parkowania. W tym przedmiotowym
terenie istnieje mo˝liwoÊç zwi´kszenia pojemnoÊci istniejàcego parkingu o dodatkowe 5–6
miejsc postojowych z pozosta∏ych zadaƒ inwestycyjnych realizowanych na terenie osiedla, a ju˝ przyznanych przez Rad´ Dzielnicy.
3. Naprawy nawierzchni bitumicznej ciàgów komunikacyjnych – w tym spowalniacza ruchu,
jest planowana pod koniec kwietnia br.
4. Od kilku lat podejmowa∏em starania o wybudowanie na ciàgu jezdnym do ronda Okuniewska prawoskr´tu, oczywiÊcie w kierunku
Rembertowa, co usprawni∏oby ruch wyje˝d˝ajàcych z osiedla szczególnie w godzinach
rannych. Jest ju˝ gotowy projekt, ale realiza-

cja uzale˝niona jest od uzyskania dost´pu do
gruntu pod budow´ (nie jest to grunt miasta,
ale Lasów Paƒstwowych) i uzgodnieƒ z Zarzàdem Dróg Miejskich – zarzàdcà ulicy Okuniewskiej. Usytuowanie nowej zatoki i oÊwietlenia przedstawia za∏àczony schemat.
Dla poprawy bezpieczeƒstwa naszych mieszkaƒców zostanie zainstalowane oÊwietlenie przy
chodniku ∏àczàcym rondo Okuniewska – kiosk.
W poprzednim roku dosz∏o w tym miejscu do powa˝nego rozboju. Nastàpi te˝ modernizacja
oÊwietlenia przy nowo wybudowanej drodze
w okolicach gara˝y, drodze publicznej wybudowanej ze Êrodków Dzielnicy, o czym nie mia∏ poj´cia
jeden z naszych mieszkaƒców dajàc temu wyraz
na zebraniu dzia∏kowców w dniu 30 marca br.
O warunkach innych przedsi´wzi´ç zwiàzanych z naszym Osiedlem b´d´ informowa∏ Paƒstwa na bie˝àco. Dzi´kuj´ te˝ serdecznie Redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich” za mo˝liwoÊç
przekazywania informacji istotnych dla naszych
mieszkaƒców.
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski

GoÊcie z Budzisk odwiedzili Weso∏à

nie rozwiàzywa∏a do koƒca problemu zatrzymywania si´ pod kioskiem na dwóch ciàg∏ych
liniach i przed przejÊciem dla pieszych, ze
wzgl´du na zbyt ma∏à pojemnoÊç. To zadanie
inwestycyjne powinno zostaç zakoƒczone do
koƒca kwietnia br.

Wstali o Êwicie i ruszyli
w stron´ Warszawy. Mieszkaƒcy Budzisk, którym nasze stowarzyszenie pomaga od zesz∏orocznej powodzi, byli naszymi goÊçmi na corocznym
Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które odby∏o si´ w sobot´ 16 kwietnia. Nasi goÊcie
– rodzina Biskup – byli bardzo
przej´ci i szcz´Êliwi, ˝e mogliÊmy si´ spotkaç. Podzi´kowali
za okazane serce i pomoc.
PodkreÊlali, jak wa˝na jest dla nich ÊwiadomoÊç, ˝e
nie zostali sami, ˝e otrzymali wsparcie. Obdarowali
nas prezentami: pi´knymi palemkami i p∏odami ziemi,
które sami wyhodowali. I tak zwyk∏a kapusta pekiƒska
nabra∏a symbolu kwiatu... Z∏o˝yliÊmy sobie ˝yczenia
Weso∏ego Alleluja. Paƒstwo Biskupowie zwiedzili We-

so∏à, trójka ich dzieci bawi∏a si´
na naszym placu zabaw, dziewczynki wzi´∏y tak˝e udzia∏ w wielkanocnych warsztatach plastycznych prowadzonych przez Gra˝yn´ Bany, które odby∏y si´ tego
samego dnia po po∏udniu.
WspomogliÊmy te˝ rodziny
z Budzisk chemià gospodarczà
(proszki, p∏yny, kosmetyki) –
darowiznà, którà otrzymaliÊmy
na poczàtku stycznia tego roku
od firmy Procter & Gamble.
By∏ to mi∏y przedÊwiàteczny czas. JeÊli chcà paƒstwo pomóc rodzinom z Budzisk – prosimy o kontakt pod nr. tel. 608 062 162.
Ma∏gosia Mazurkiewicz,
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Weso∏a
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Z∏ote medalistki w gimnastyce sportowej
6 kwietnia w Garwolinie odby∏y si´ Otwarte
Mistrzostwa Mazowsza w Gimnastyce Sportowej. Zawody otworzy∏ burmistrz Garwolina.

Wzi´∏a w nich udzia∏ 17-osobowa reprezentacja
naszej dzielnicy. Stanowi∏y jà uczennice SP
nr 172 z Weso∏ej. Najm∏odsza uczestniczka to
6-letnia Zuzia Grzegorczyk, pozosta∏e to uczennice klas I–IV.
Dziewcz´ta starowa∏y w wieloboju. Ka˝da wykonywa∏a çwiczenia wolne, çwiczenia na ∏aweczce i skok przez koz∏a.
W zawodach uczestniczy∏y
szko∏y z Siedlec, Miƒska Mazowieckiego, Garwolina, Warszawy, Gr´bkowa i Lublina. Kolejny
raz sukces odnios∏a Szko∏a
Podstawowa nr 172, pokonujàc
po raz drugi wielokrotne mistrzynie – dru˝yn´ ze SP nr 5
z Garwolina. Dru˝yna w sk∏a-

Olimpijskie z∏oto w szachach
dla zawodniczki z Weso∏ej!
W dniach 13–21 kwietnia br. w Suwa∏kach rozegrano Ogólnopolskà Olimpiad´ M∏odzie˝y
w szachach. By∏y to zarazem Mistrzostwa Polski
juniorek do lat 14. W zawodach uczestniczy∏o 46
najlepszych juniorek z ca∏ego kraju.
Nasza dzielnic´ reprezentowa∏y dwie mieszkanki Weso∏ej: Kinga Pastuszko i Ewa Haraziƒska, które ju˝ nie raz zdobywa∏y medale w imprezach najwy˝szej rangi.
Od poczàtku turnieju silne tempo narzuci∏a rywalkom Kinga, która wygra∏a cztery pierwsze
partie. W piàtej rundzie zremisowa∏a z przysz∏à
wicemistrzynià Polski Katarzynà Murawko z Suwa∏k, a w szóstej pokona∏a bràzowà medalistk´
Kamil´ JaÊkiewicz, równie˝ z Suwa∏k. Z ostatnich 4 rund mieszkanka Weso∏ej dorzuci∏a
do swojego dorobku jeszcze 3 punkty i niezagro˝enie si´gn´∏a po tytu∏ mistrzyni Polski do lat 14,
zdobywajàc a˝ 8,5 punktu z 10 partii. To ju˝ dru-
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gi z∏oty medal Kingi – 2 lata temu w ¸ebie zosta∏a mistrzynià Polski do lat 12.
W nagrod´ Kinga zakwalifikowa∏a si´ do kadry
Polski juniorek i na jesieni b´dzie reprezentowaç
Polsk´ podczas mistrzostw Europy w Bu∏garii i mi-

dzie: Natalia Nalborczyk z kl. I, Kasia Szadkowska z kl. II, Urszula Szewczyk z kl. III i Ola Kuta
z kl. IV zdoby∏a z∏ote medale w wieloboju dru˝ynowym dziewczàt. WÊród wyró˝nionych indywidualnie znalaz∏y si´ 4 zawodniczki z Weso∏ej:
w kl. II srebrny medal zdoby∏a Oliwia Marczak,
z∏oty Kasia Szadkowska, w kl. III bràzowy Dominika Karpiƒska, a z∏oty Urszula Szewczyk.
Urszula Szewczyk by∏a najlepszà zawodniczkà
i zdoby∏a dwie dziesiàtki. To najwy˝sze oceny
przyznawane za bezb∏´dnie wykonane çwiczenie. Ula otrzyma∏a je za skok i çwiczenia wolne.
Trenerem naszej reprezentacji jest mgr Bo˝ena Borys.
Przed nami kolejny start w Warszawskiej
Olimpiadzie M∏odzie˝y, marzymy, by by∏ równie
udany!
Bo˝ena Borys
strzostw Êwiata w Brazylii. W czasie wakacji Kinga b´dzie broniç barw naszego kraju w meczach
mi´dzypaƒstwowych z Niemcami i Czechami.
Uczennic´ Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego czeka wi´c w tym roku sporo pracy, treningów i wyjazdów. Liczymy, ˝e Kinga, dzi´ki sukcesom szachowym,
rozs∏awi w Europie i na Êwiecie nie tylko nasz kraj, ale
równie˝ naszà dzielnic´ oraz
nasze Gimnazjum nr 119 im.
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, do którego ucz´szcza.
Udany wyst´p zanotowa∏a
te˝ druga zawodniczka z Weso∏ej – Ewa Haraziƒska, która
uplasowa∏a si´ na 9 miejscu
Mistrzostw Polski Juniorek.
Naszym wspania∏ym szachistkom ˝yczymy du˝o sukcesów i z∏otych medali podczas mistrzostw Êwiata i Europy.
Teresa Osypiuk
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M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy
Witajcie, m∏odzi! Dawno si´ nie odzywaliÊmy,
ale to dlatego, ˝e szykowaliÊmy dla Was kolejne
atrakcje! Ale zacznijmy od poczàtku.
Na poczàtku marca M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy Weso∏a zosta∏a zaproszona do wzi´cia udzia∏u
w uroczystej gali „Nakr´tka”. Tym razem reprezentowa∏y nas dwie dziewczyny: Magdalena Krutel
i Marta Kotuszewska. Ca∏a uroczystoÊç by∏a podsumowaniem akcji zbierania
nakr´tek, które umo˝liwi∏y zakup protezy dla pana Micha∏a
Mroczka. Poza oficjalnymi
przemowami, zaproszeni goÊcie mieli mo˝liwoÊç wys∏uchaç zabawnych wierszy recytowanych przez przedszkolaki oraz wyst´pów szkó∏
muzycznych z Halinowa. Na
koniec ca∏ej imprezy pan Micha∏ zdradzi∏ zgromadzonym,
jakie jest jego najwi´ksze marzenie. Otó˝ jest nim spacer
ze swojà córkà. Z ca∏ego serca ˝yczymy spe∏nienia tego
wzruszajàcego pragnienia!
Pami´tacie jak rok temu
braliÊmy udzia∏ w akcji „Nakr´tka”? Trwa ona nadal,
a wraz z nià wspania∏e has∏a, jak cytat z Dantego
Alighieri: „Nadzieja przychodzi do cz∏owieka wraz
z drugim cz∏owiekiem”. To mi∏e, ˝e takie akcje
nadal trafiajà na podatny grunt i sà w stanie obudziç wspó∏czucie i ch´ç pomocy drugiej osobie.
Nadszed∏ czas na aktualnoÊci. Ju˝ wkrótce
(prawdopodobnie w drugim tygodniu maja) odb´dzie si´ akcja „Urzàd jest cool!” zorganizowana
przez M∏odzie˝owà Rad´ Dzielnicy Weso∏a, we
wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy Weso∏a m.st.

PTTK zaprasza

Warszawy. Akcja skierowana jest do uczniów
szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a dotyczy ona zapoznania m∏odzie˝y z pracà i funkcjonowaniem Urz´du Dzielnicy. Z ka˝dej szko∏y
zostanie wybrane kilkanaÊcie osób na spotkanie
z zarzàdem dzielnicy i spacer po wydzia∏ach.
Wi´cej szczegó∏ów dowiecie si´ od radnych
w Waszych szko∏ach.
Có˝ wi´cej napisaç,
wielkimi krokami zbli˝a
si´ 12 czerwca, a razem
z nim Piknik Weso∏a
2011. OczywiÊcie w tym
roku postaramy si´ zrobiç
jeszcze wi´cej, bo poza naszym stoiskiem mamy propozycj´ zaj´cia si´
punktem informacyjnym
podczas imprezy. No
i oczywiÊcie b´dziemy
zach´caç uczniów 6. klas
szko∏y podstawowej, oraz
1. i 2. klas gimnazjum do
wzi´cia udzia∏u w jesiennych wyborach. Jak
wspomina∏am jakiÊ czas
temu: warto.
Czas koƒczyç. O post´pach w organizacji Pikniku Weso∏a napisz´ zapewne w kolejnym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, a teraz serdecznie zach´cam do sp´dzania czasu na Êwie˝ym powietrzu: spacery,
rolki, rower, poniewa˝ w koƒcu doczekaliÊmy si´
pi´knej wiosennej pogody! Do zobaczenia
w urz´dzie podczas „Urzàd jest cool!” :-)

– Ja Wis∏a
Majowe spotkanie podró˝nicze b´dzie mia∏o temat nieco inny ni˝ zazwyczaj. Pami´tajàc
o powiedzeniu „cudze chwalicie, swego nie
znacie” tym razem zamiast poznawaç egzotyczne kraje, ruszymy w pasjonujàcà wirtualnà wypraw´ po WiÊle, a w∏aÊciwie po jej sto∏ecznym 30-kilometrowym odcinku. To b´dzie
opowieÊç o przyrodzie, o historii i o ludziach,
którzy z tà rzekà zwiàzali swój los. Jaka by∏a,
jak si´ zmienia∏a, jak by∏a zagospodarowywana i ile z lat jej ÊwietnoÊci do dziÊ uda∏o si´
uratowaç – o tym opowie Przemek Pasek, za∏o˝yciel fundacji „Ja Wis∏a”.
Pokaz odb´dzie si´ w dniu 18 maja (Êroda) godz. 19.00 w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna, w Starej Mi∏oÊnie, ul. Jana
Paw∏a II 25.
Przed pokazem, 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

Karolina Zadworna, przy wspó∏pracy
z Magdalenà Krutel i Martà Kotuszewskà

Zbiórka liÊci w Weso∏ej
W maju odb´dzie si´ kolejna zbiórka liÊci z Paƒstwa posesji. LiÊcie nale˝y zapakowaç w worki (nie mo˝na mieszaç
z odpadami komunalnymi) i zg∏osiç liÊcie do odbioru pod
numerem telefonu 22 773 60 03. Zbiórka odbywa si´ od poniedzia∏ku do piàtku, a zg∏aszaç si´ mo˝na najpóêniej do
godz. 16.00 w czwartek poprzedzajàcy zakoƒczenie akcji na
danym osiedlu. Terminy odbioru:
• Centrum, Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska –
w dniach 9–13 maja,
• Stara Mi∏osna – 16–20 maja,
• Zielona, Grzybowa, Groszówka – 23–27 maja.

SPOTKANIE INFORMACYJNE
dotyczàce rekrutacji do Gimnazjum i Liceum Spo∏ecznego im. E. Bu∏haka odb´dzie si´ 6 maja 2011 r.,
ul. Jana Paw∏a II 119, godz. 18.00–20.00.
tel. (22) 795 75 95, www.szkolybulhaka.pl

Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów
na wolontariuszy hospicyjnych
7–8 maja i 21–21 maja 2011 r.
• w soboty godz. 9–18 s
• w niedziele godz. 9–16
Szkolenie dla osób pe∏noletnich
OÊrodek Hospicjum Domowe
ul. Tykociƒska 27/35, 03-545 Warszawa
tel. 22 679-67-00
e-mail: hospicjum@marianie.pl

PRZEPROW ADZKI
TRANSPORT
Bardzo tanio.

tel. 608-347-552
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Zapraszamy na Krutyni´
Ko∏o PTTK w Weso∏ej serdecznie zaprasza
wszystkich ch´tnych na trzydniowy sp∏yw kajakowy Krutynià. Krutynia jest jednà z najbardziej
znanych i najpi´kniejszych nizinnych rzek w Polsce, jej cechà charakterystycznà jest ogromna
ró˝norodnoÊç i zmiennoÊç mijanych krajobrazów.
Poczàtkowo, mijajàc kolejne jeziora, Krutynia p∏ynie wÊród morenowych wzniesieƒ, dalej – po
równinie sandrowej, poroÊni´tej rozleg∏ymi lasami Puszczy Piskiej. Rzeka wielokrotnie zmienia
kierunek biegu z pó∏nocnego na po∏udniowy, ukazujàc coraz to nowe zakàtki. Mija wioski, meandrujàc wÊród podmok∏ych lasów i ∏àk. Szlak prowadzi w du˝ej cz´Êci przez teren Mazurskiego
Parku Krajobrazowego i obszar kilku rezerwatów,
co stwarza niepowtarzalnà mo˝liwoÊç obserwacji
bogatej fauny i flory. Przewa˝ajàce lasy sosnowe
Puszczy Piskiej czy lasy olchowe przy jeziorach
i rzekach zamieszkuje wiele gatunków zwierzàt.

Zyzdrój (ok. 14 km), w sobot´ sp∏yw trasà
Cierzpi´ty – Ukta (ok. 21 km), wieczorem ognisko, niedziela sp∏yw trasà Ukta – Inznota (ok.
14 km) i powrót do Warszawy
Termin: 10–12 czerwca br., wyjazd w piàtek
o godz. 7.00, powrót w niedziel´ ok. 22.00
Przejazd: autokarem
Noclegi: Stanica Cierzpi´ty, domki kempingowe
4–5 osobowe. ¸azienki w osobnym pawilonie.
Wy˝ywienie: Stanica Cierzpi´ty: piàtek obiadokolacja, sobota i niedziela: Êniadanie, suchy prowiant i obiadokolacja
Wpisowe: doroÊli – 230,00 z∏, dzieci do 15. roku ˝ycia – 200,00 z∏
Kierownik wyjazdu: Wojtek Chmielewski
Zg∏oszenia: Katarzyna Szaszkiewicz, nr telefonu
604 23 23 57
IloÊç miejsc: 55
Serdecznie zapraszamy!

Program wyjazdu: dojazd autokarem do stanicy Bieƒki, w piàtek sp∏yw trasà Bieƒki – Nowy

Katarzyna Szaszkiewicz

Przyjdê i zagraj z nami
Tenis sto∏owy jest dziedzinà sportu, w której
nie ma ograniczeƒ wiekowych. Nie trzeba trenowaç od najm∏odszych lat, aby osiàgnàç sukces w tym sporcie. Ka˝dy wiek jest dobry, aby
zaczàç trenowaç, a Êwietne tradycje i doÊwiadczeni zawodnicy warszawskiego Klubu KS Weso∏a dajà gwarancj´ wspania∏ych rezultatów
i dobrej zabawy. Przyjdê i przekonaj si´ sam!
Sekcja tenisa sto∏owego w Weso∏ej istnieje
od kilku lat. Dru˝yna zaczyna∏a swojà karier´
ligowà w V lidze. Obecnie wielkim sukcesem
i presti˝em jest dla nas utrzymywanie si´
w III lidze. Zawodnikami reprezentujàcymi
klub sà znane osobistoÊci polskiego tenisa
sto∏owego m.in. Marek Przyby∏owicz (licencjonowany s´dzia, aktywny dzia∏acz PZTS),

Hubert Stoklas, wielokrotny medalista ogólnopolskich turniejów Weteranów.
Treningi odbywajà si´ w Szkole Podstawowej Nr 174 w Weso∏ej (Êr. 18.00–20.00,
pt. 18.30–20.30). Dru˝yna posiada wykwalifikowanego trenera, a zarazem doÊwiadczonego
zawodnika, co gwarantuje prowadzenie zaj´ç
w sposób niezwykle profesjonalny.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane
trenowaniem, jak równie˝ wszystkich sponsorów, którzy chcieliby wypromowaç si´ poprzez
nasz sport. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt z kierownikiem dru˝yny Dawidem Petrów, tel. 602 441 318, e-mail: dpetrow@o2.pl
Dawid Petrów

Malarstwo
sztalugowe
od podstaw
W ramach dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia „Nasza Weso∏a” w kwietniu
rozpocznà si´ zaj´cia plastyczne dla
osób doros∏ych. Zaj´cia skierowane sà
do osób, które w twórczy sposób chcà
sp´dzaç czas wolny. Celem cotygodniowych spotkaƒ b´dzie:
- nauka malarstwa i rysunku
- poznawanie warsztatu i technik artystycznych
- rozwijanie i poszerzanie w∏asnych
zainteresowaƒ
- dostrzeganie pi´kna w sobie i otaczajàcym Êwiecie
- czerpanie radoÊci z uprawiania sztuki, jako element dope∏niajàcy ˝ycie
ka˝dego cz∏owieka, bez wzgl´du
na wiek, wykszta∏cenie i wykonywany zawód.
Program zaj´ç obejmie: malarstwo
olejne na p∏ótnie, tekturze, desce, malowanie farbami akwarelowymi, temperowymi, rysunek o∏ówkiem martwej natury, rysunek postaci – praca z modelem,
rysunek oraz malarstwo w plenerze.
Formà prowadzenia zaj´ç b´dà
warsztaty, wyk∏ady, przygotowanie wystaw i ekspozycji. Warsztaty poprowadzi doÊwiadczony plastyk p. Maria
Hryczeniuk.
Wi´cej informacji znajdà paƒstwo na
naszej stronie www.naszawesola.pl
Serdecznie zapraszamy.
Zarzàd Stowarzyszenia Nasza Weso∏a

WESO¸A STÓWA – Nie biegasz? Dopinguj!
Pierwsze tygodnie wiosny to tradycyjny termin, kiedy do Starej Mi∏osny zje˝d˝ajà biegacze. G∏ównie z Warszawy
i okolic, ale nie brakuje goÊci z innych
cz´Êci kraju. W tym roku zapowiedzieli
si´ m.in. Poznaniacy i Lublinianie.
Przyje˝d˝ajà, aby wziàç udzia∏ w sztafe-
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cie na dystansie 100 kilometrów (!), popularnie zwanej Weso∏à Stówà. 100 km
po piaszczystych wydmach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego to nie lada wyzwanie, ale podczas Weso∏ej Stówy ten morderczy dystans mo˝na dzieliç z przyjació∏mi – na dwie, na trzy
i cztery pary nóg.
Sztafeta odbywa
si´ na pi´ciokilometrowej p´tli.
W sumie ka˝da
sztafeta ma do pokonania 20 takich
p´tli. Im d∏u˝ej za-

wodnicy sà na trasie, tym bardziej potrzebujà wsparcia kibiców. Poka˝my im,
˝e na leÊnych Êcie˝kach Starej Mi∏osny
mogà liczyç na goràcy doping.
Weso∏a Stówa b´dzie w tym roku znakomitym ukoronowaniem bardzo d∏ugiego kwietniowo-majowego weekendu.
Ju˝ dzisiaj zapraszamy – na 7 maja na
Êcie˝ki MPK wokó∏ Starej Mi∏osny, gdzie
biegacze b´dà walczyli z dystansem, czasem, piaskiem, korzeniami i w∏asnà s∏aboÊcià. Ju˝ od 8 rano. Przez 10 godzin.
Nie biegacie? Przyjdêcie na spacer – dopingowaç!
Anna Paw∏owska-Pojawa

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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Sukcesy badmintonistów
Jak co roku wiosna w badmintonie to okres
wa˝nych startów, a w tym Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y. Tegoroczne rozgrywki WOM w badmintonie mia∏y miejsce w hali sportowej Zespo∏u
Szkól przy ul. Abrahama 10. W gronie oÊmiu klubów sportowych, które wystartowa∏y w tej imprezie, nie zabrak∏o równie˝ naszych zawodników
trenujàcych na co dzieƒ w Starej Mi∏oÊnie
w Uczniowskim Klubie Sportowym „VICTOR”
oraz Klubie Sportowym „WESO¸A”. Trenerzy obu
klubów doskonale wspó∏pracujà ze sobà, realizujàc spójny program szkoleniowy od pierwszej klasy szko∏y podstawowej a˝ do wieku licealnego.

za sprawà sukcesów sportowych,
ale równie˝ innych elementów programu szkoleniowego. Na sta∏e zaistnia∏y w ÊwiadomoÊci m∏odych
badmintonistów doskonale zorganizowane letnie obozy sportowe.
Praktycznie nie ma zawodnika w historii obu klubów, który gdy raz pojecha∏ na taki obóz, nie chcia∏by pojechaç ponownie. W tym roku obóz
b´dzie w Osiecznej – urokliwym zakàtku Borów Tucholskich. W programie nie tylko hala sportowa, ale liczne atrakcyjne zaj´cia w terenie.
Zach´cam uczniów i ich rodziców do skorzystania z akcji naborowych prowadzonych w UKS
„VICTOR”. M∏odych adeptów badmintona czeka
z pewnoÊcià ciekawa przygoda sportowa, a najzdolniejszych dobre kontakty klubowe o zasi´gu
mi´dzynarodowym.
I wiadomoÊç z ostatniej chwili: kolejny medal
badmintonistów z KS Weso∏a przywioz∏y deblistki Agnieszka Kowalczyk/Olga Miksza, zdobywa-

Zawodnicy UKS „VICTOR”
jàc bràz na Mi´dzywojewódzkich Mistrzostwach
M∏odzików w Ornecie.
Zapraszam na zaj´cia badmintona. Podzia∏
wiekowy w bie˝àcym roku szkolnym funkcjonuje
wed∏ug zasady: roczniki 2002–1998 trenujà
w Uczniowskim Klubie Sportowym VICTOR na
hali Szko∏y Podstawowej 173, natomiast starsi
w KS WESO¸A trenujà na nowym obiekcie przy
Gimnazjum 119.
Jacek Szafraƒski

RadoÊç wygrywa w Zielonej
Gabriela Zieliƒska
Start w WOM dla obu klubów by∏ niezwykle
owocny, bowiem nasi badmintoniÊci wywalczyli
∏àcznie 8 medali oraz zdobyli wiele miejsc
w çwierçfina∏ach. W klasyfikacji dru˝ynowej KS
Weso∏a zajà∏ III miejsce i by∏a to najlepsza pozycja ze wszystkich dru˝yn dzielnicy Weso∏a.
Na wyró˝nienie zas∏ugujà nast´pujàcy medaliÊci:
• srebrny medal – Gabriela Zieliƒska – singiel
juniorek – KS Weso∏a
• srebrny medal – Gabriela Zieliƒska/Maciej
Pa∏ka – mikst juniorów – KS Weso∏a
• srebrny medal – Ma∏gorzata Wilczak – singiel dziewczàt I–III klasy – UKS Victor
• bràzowy medal – Aleksandra Graduszyƒska/
/Klaudia Wali∏ko – debel juniorek – KS Weso∏a
• bràzowy medal – Mateusz S∏omkowski/Damian
Wysokiƒski – debel juniorów – KS Weso∏a
• bràzowy medal – Tomasz Kotniewicz/Jakub
Orz´cki – debel juniorów – KS Weso∏a
• bràzowy medal – Jakub Orz´cki/Ewa Borowska – mikst juniorów – KS Weso∏a
• bràzowy medal – Antoni Odziej/Agnieszka
Kowalczyk – mikst juniorów m∏odszych –
UKS Victor
Do sukcesów naszych zawodników niewàtpliwie przyczyni∏ si´ nowatorski program dynamicznego trenera „Êwie˝ej krwi” Cezarego Gutowskiego. Czarek jest wychowankiem klubu
UKS Victor, utytu∏owanym wicemistrzostwem
Europy. DziÊ, trenujàc zawodników KS Weso∏a,
jest nadal czynnie grajàcym badmintonistà odnoszàcym sukcesy na arenie zarówno polskiej,
jak te˝ mi´dzynarodowej. Oba staromi∏oÊniaƒskie kluby badmintonowe cieszà si´ dobrà s∏awà
wÊród uczniów szkó∏ Starej Mi∏osnej nie tylko

Odbywajàcy si´ po raz drugi
lonà 2:0 (25:23, 25:23). Mecz decyw otwartej formule turniej m´dujàcy o zwyci´stwie w turnieju UKS
skiej siatkówki pad∏ ∏upem siatSunco RadoÊç, po ci´˝kiej walce
karzy UKS SUNCO RADOÂå.
z Pepe Team, rozstrzygnà∏ na swojà
W dniu 9 kwietnia br. 5 m´skich
korzyÊç 2:1 (25:23, 20:25, 15:11).
zespo∏ów stan´∏o do walki o zwyPrzed ceremonià rozdania nagród,
ci´stwo w turnieju. Grano systewszyscy uczestnicy turnieju minutà
mem „ka˝dy z ka˝dym”. Turniej,
ciszy uczcili pami´ç ofiar katastrofy
choç nie tylko, integrowa∏ g∏ównie
smoleƒskiej.
zawodników Wawra, RembertoTrzy najlepsze zespo∏y otrzyma∏y
wa, Sulejówka i Weso∏ej.
imponujàce puchary i medale. StatuetWyniki spotkaƒ: UKS Sunco
k´ dla najlepszego siatkarza turnieju
– Tyfusy 2:0, Ekipa Remontowa –
(i tu zaskoczenie) zdoby∏a Monika BaPepe Team 0:2, Tyfusy – Zieloranowska z Pepe Team, jedyna zawodna 0:2, UKS Sunco – Ekipa Reniczka w m´skim gronie, która zdaMonika Baranowska
montowa 2:0, Zielona – Pepe Teniem wielu, rozegra∏a kapitalny turniej.
am 1:2, Ekipa Remontowa – Tyfusy 2:0, UKS SunNagrody ufundowa∏ sponsor turnieju – Pan
co – Zielona 0:2, Tyfusy – Pepe Team 0:2.
Zbigniew Putka, któremu sk∏adam serdeczne
Wiele spotkaƒ mia∏o bardzo zaci´ty przebieg
podzi´kowanie.
i sta∏o na dobrym siatkarskim poziomie. W meczu
Leszek Winiarski
o trzecie miejsce Ekipa Remontowa pokona∏a Ziefot. Micha∏ Kuczerowski
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Maj w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
Wi´kszoÊç z nas majowe wieczory i weekendy
sp´dza na spacerach, piknikach czy boiskach. Mamy jednak nadziej´, ˝e majowa oferta Filii OÊrodka
Kultury spowoduje, i˝ nasze imprezy znajdà si´
w planach rozrywkowych Paƒstwa rodzin.
W maju czekajà nas a˝ cztery wystawy:
• 5 maja o godz. 19.00 Pani Marzena Todorska
poka˝e swoje zdj´cia z podró˝y i opowie
o podró˝niczych przygodach,
• 11 maja o godz. 19.00 odb´dzie si´ uroczyste wr´czenie nagród laureatom II edycji konkursu plastycznego „Moja WESO¸A Dzielnica”, a przy okazji b´dziemy mieli mo˝liwoÊç
podziwiania bardzo pomys∏owych prac dzieci
i m∏odzie˝y z naszych weso∏owskich szkó∏,
• 14 maja o godz. 18.00 swoimi pracami pochwalà si´ dzieci z kó∏ka plastycznego dzia∏ajàcego w Szkole Podstawowej nr 173 w Weso∏ej,
• 19 maja o godz. 19.00 odb´dzie si´ natomiast
wernisa˝ grafiki Pani Magdaleny Czerwosz.
***
12 maja o godz. 19.00 zapraszamy na kolejne
Wieczorne Spotkanie Artystyczne. Tym razem,
pod okiem Gra˝yny Bany, b´dziemy tworzyç ozdoby z materia∏u i koralików. IloÊç miejsc na spotkaniu jest ograniczona, dlatego prosimy zg∏aszaç si´
do dnia 6 maja pod nr tel. 22 427 37 74.

Charci Piknik
7 i 8 maja 2011 na terenie hipodromu Szwadronu Jazdy RP w Weso∏ej odb´dzie si´ CHARCI PIKNIK – najwa˝niejsza dla hodowców i w∏aÊcicieli chartów doroczna impreza. W ramach
Charciego Pikniku, organizowanego przez Warszawski Oddzia∏ Zwiàzku Kynologicznego w Polsce oraz Klub Charta i Klub Charta Polskiego,
b´dà mia∏y miejsce 7 maja (sobota) dwie wystawy: KLUBOWA WYSTAWY CHARTÓW i KLUBOWA WYSTAWY CHARTÓW POLSKICH oraz
8 maja (niedziela) Mi´dzynarodowe GRAND
PRIX WARSZAWY w coursingu (terenowych wyÊcigach chartów). Na imprez´ zg∏oszono prawie
200 charcich pi´knoÊci nie tylko z Polski. B´dà
one ocenianie przez wybitnych europejskich
specjalistów – hodowców chartów, a jednoczeÊnie s´dziów mi´dzynarodowych – nasze zaproszenie przyjeli: Leona Dams-Reyneart i Bart
Scheerens (Belgia), Irene Naarits (Estonia),
Marina Ostrowskaja (Rosja), Petr Nemec (Czechy) oraz polski s´dzia Andrzej Pobudkowski.
Na obu wystawach b´dzie mo˝na podziwiaç
pi´kno i elegancj´ chartów pochodzàcych z ró˝nych stron Êwiata (wszystkich ras chartów
uznanych przez Mi´dzynarodowà Federacj´
Kynologicznà – FCI), równie˝ naszej rodzimej
rasy – chartów polskich, które sà nierozerwalnie
zwiàzane z polskà historià i tradycjà. Dope∏nieniem tego festiwalu urody i gracji chartów
ma∏ych i du˝ych b´dzie mo˝liwoÊç podziwiania
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***
13 maja godz. 19.00 Pan Marek ¸asisz poka˝e slajdy i opowie o swoich „kanadyjskich
w´drówkach”.
***
20 maja o godz. 19.30 na scenie ODT Pogodna wystàpi Teatr Hybrydy. Aktorzy zaprezentujà
dramat psychologiczny „Urwany film” („Bohater budzi si´ po szalonej imprezie z potwornym
bólem g∏owy i... zupe∏nym zanikiem pami´ci.
Sytuacja komplikuje si´, gdy za Êcianà dochodzi
do zbrodni, a amnezja uniemo˝liwia mu przeÊledzenie biegu wydarzeƒ feralnej nocy. Gdy ofiarà
okazuje si´ ˝ona bohatera, rozpoczyna si´ walka
z czasem i wàtpliwoÊciami, która doprowadzi
bohatera do przera˝ajàcych wniosków”www.teatr.hybrydy.uw.edu.pl)
***
Z okazji Dnia Matki (26 maja) zapraszamy
o godz. 18.00 do „Kawiarenki muzycznej” na
koncert w wykonaniu uczniów sekcji fortepianowej OÊrodka Kultury oraz uczestników Studia
Piosenki dzia∏ajàcego w ODT Pogodna.
***

tych pi´knych psów na coursingu – w szalonej
pogoni za wabikiem. Obserwowanie ich zwinnoÊci i zaci´toÊci poÊcigu, niezwyk∏ej pr´dkoÊci,
pozostawia w pami´ci niezapomniane wra˝enie.
Po raz pierwszy w Polsce zostanie przeprowadzona konkurencja „Pi´kno i Praca”, która
w swym za∏o˝eniu ma nagrodziç najbardziej
wszechstronne charty: b´dzie to po∏àczenie
prezentacji pi´kna charta na wystawie w sobot´

7 maja, a nast´pnie pokazania jego predyspozycji u˝ytkowych w coursingu w niedziel´ 8 maja
– zostanie wy∏oniony pies, który otrzyma tytu∏
Zwyci´zca Konkursu PI¢KNO I PRACA.
Na Charcim Pikniku swoje r´kodzie∏o (rysunek, malarstwo, bi˝uteria, ubranka dla chartów
i inne akcesoria) poka˝à utalentowani plastycy
– w∏aÊciciele chartów (ekspozycja po∏àczona
ze sprzeda˝à).

Najm∏odszych zapraszamy na kolejne spotkanie
z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”. 27 maja o godz. 10.30 trio instrumentalne (klarnet, wiolonczela, fortepian) zagra koncert „Tajemnice zielonego diab∏a”. „Zielony diabe∏” poprowadzi dzieci na wycieczk´ po muzycznej krainie. Program
pe∏en dêwi´kowych zgadywanek powinien zainteresowaç i wiele nauczyç ma∏ych melomanów.
***
22 maja (niedziela) OÊrodek Kultury uczestniczyç b´dzie w Dzieci´cej Stolicy, czyli w pasa˝u warszawskich domów i oÊrodków kultury
na placu Defilad. Od godzin po∏udniowych do
wieczora odbywajà si´ prezentacje sceniczne
oraz dzia∏ania artystyczne organizowane przy
stanowiskach poszczególnych domów kultury.
Z OÊrodka Kultury zaprezentujà si´ uczestnicy
sekcji HIP HOP oraz Studia Piosenki. Natomiast
na naszym stanowisku b´dziemy lepiç z gliny
i graç na b´bnach.
K. Zgórzak
OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH „POGODNA”
05-077 Warszawa, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 22 427 37 74

Rozstrzygniemy te˝ konkurs plastyczny o charciej tematyce dla dzieci i m∏odzie˝y zatytu∏owany
„chART”. Dzieci to bardzo bystrzy obserwatorzy
otaczajàcego nas Êwiata, potrafià z niesamowitym wyczuciem i wyobraênià przedstawiç swoje
wizje rzeczywistoÊci przy pomocy kszta∏tów,
form i bogactwa kolorów. Ponadto ich twórczoÊç
jest zawsze szczera i bezpretensjonalna, w tym
tkwi jej niezaprzeczalne i bezcenne pi´kno. Chcemy oczami dzieci pokazaç pi´kno chartów. Najlepsze prace poka˝emy szerokiej publicznoÊci
w dniu wystawy, a ich autorów nagrodzimy upominkami na ringu g∏ównym w czasie koƒczàcej
wystaw´ chartów konkurencji BEST IN SHOW.
Serdecznie zapraszamy równie˝ na spotkanie
z Panià Zofià Mrzewiƒskà organizowane pod patronatem Fundacji Razem ¸atwiej – Zwierz´ta
Prze∏amujà Bariery (osoby zainteresowane udzia∏em w spotkaniu proszone sà o kontakt za poÊrednictwem poczty elektronicznej – fundacjarazemlatwiej@gmail.com – z Fundacjà Razem ¸atwiej
– Zwierz´ta Prze∏amujà Bariery). Pani Zofia Mierzwiƒska poruszy bardzo interesujàce tematy:
1. Szkolenie potrzebne nam czy psom?
2. Szkolenie chartów – mo˝liwe czy nie?
Patronat nad CHARCIM PIKNIKIEM objà∏
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a.
Patronat medialny: pierwsza w Polsce internetowa telewizja o psach – psia TV (http://psia.tv/).
Wi´cej o Charcim Pikniku na stronie internetowej
www.klubowachartow2011.pl/index.html
Komitet Organizacyjny

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
• 8 maja (niedziela) godz. 16.00
– WARSZTATY LEONARDA.
„Planeta Ziemia”. 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.
***
• 11 maja (Êroda) godz. 16.00 – WIOSENNY
BAL SENIORA. Prowadzenie – Piotr Milczarek.
Zaproszenia do odbioru w OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21a.
Organizatorzy: OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a.
Miejsce: sala w budynku
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31.

rzymy si´ rytmom zwyk∏ego ˝ycia: od 12-milionowego Stambu∏u do zapomnianej wsi.
Zobaczymy s∏one jeziora, XIX-wiecznà,
drewnianà zabudow´ z czasów imperium
otomaƒskiego, fantastycznà Kapadocj´ i dzikie wybrze˝e.
***
• 21 maja (sobota) godz. 18.00 – MI¸OÂå
MO˚E NAS URATOWAå. Przedstawienie na
podstawie wierszy Papie˝a Jana Paw∏a II i ks.
Jana Twardowskiego w wykonaniu aktorów Teatru Wariacja. W pi´knych krajobrazach polskich
zabrzmià wiersze upajajàce barwami, myÊlami
i mi∏oÊcià do Êwiata. Pojawià si´ Anio∏y – te ˝ywe i te namalowane, wejdà korowodem Polskie
Madonny. A muzykà dzieli si´ mi´dzy innymi
„Kapela ze wsi Warszawa”.

gionów, Chór „MALWY”. Ponadto wystawa
prac sekcji ceramiki, malarstwa i rysunku oraz
Modelarni Lotniczej.

***
• 14 maja (sobota) godz. 17.00 – PIERWSZY
KROK DO ORIENTU. Pokaz slajdów i opowieÊci
z podró˝y po Turcji w wykonaniu Leszka Szczasnego. Wielowymiarowy portret wyjàtkowego
kraju pomi´dzy Wschodem a Zachodem. Przyj***

- godz. 17.00 – „Legenda o czarodziejskim
m∏ynku”. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Narwal. Pi´kna polska legenda
o tym, jak mo˝na z∏o zamieniç w dobro. Tradycyjne polskie kuk∏y i aktorzy ˝ywego planu za-

• 28 maja (sobota) godz. 14.00 – CZAS
TWÓRCZYCH DOKONA¡. Program z okazji
Dnia Dziecka:
- godz. 14.00–17.00 – prezentacja dorobku
sekcji artystycznych dzia∏ajàcych w OÊrodku
Kultury i OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”. Wystàpià: Akademia Malucha, Ma∏y Teatr
Poszukujàcy, Kabaret Âciema, Funky Kids,
Studio Piosenki, m∏odzi pianiÊci, B´bny Re-

PARA PARA w Weso∏ej
W pierwszà sobot´ kwietnia w OÊrodku Kultury w Weso∏ej odby∏o si´ przedstawienie pod
tytu∏em „PARA PARA”.

Znani aktorzy Ma∏gorzata Lewiƒska, Adam
Szyszkowski, Marcin Chochlew przedstawili nam
w humorystyczno-kabaretowy sposób, nie unikajàc jednak tonów dramatycznych, mi∏osne perypetie najs∏ynniejszych par w historii ludzkoÊci.
Opowiedzieli histori´ mi∏oÊci Adama i Ewy,
Parysa i Heleny, Don Kichota i Dulcynei, przeplatajàc wszystko zabawnymi piosenkami
i tekstami z reklam, które na sali wywo∏ywa∏y
salwy Êmiechu.
Znakomita gra aktorska, znakomite teksty
i znakomite piosenki... có˝ wi´cej dodaç? Mo˝e tylko tyle – niech ˝a∏ujà ci, którzy do nas nie
przyszli.
Tekst i zdj´cie:
Weronika Iwaƒczyk-Olszewska

taƒczà do akompaniamentu oberka i kujawiaka. A ten, kto potrafi uwa˝nie s∏uchaç, us∏yszy
dêwi´k m∏ynka, który ponoç po dziÊ dzieƒ le˝y
na dnie Ba∏tyku i mieli czarodziejskà sól.

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY
Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net
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W Bibliotece Publicznej...
KLUB INTERESUJÑCEJ KSIÑ˚KI
– MAJOWE SPOTKANIA Z KSIÑ˚KÑ
Klub czytelniczy zaprasza w maju do dyskusji
wokó∏ ksià˝ek i filmów: „Milczàce mi´dzy nami”
Józefa Hena, „Tatarak” Jaros∏awa Iwaszkiewicza
oraz adaptacja filmowa tego opowiadania w re˝yserii Andrzeja Wajdy, „Burka mi∏oÊci” Reyes
Monforte, a tak˝e film o Mironie Bia∏oszewskim

„Par´ osób, ma∏y czas” – w re˝yserii Andrzeja
Baraƒskiego.
Spotkania klubu odbywajà si´ w poniedzia∏ki
o godz. 12.00 (oprócz pierwszego poniedzia∏ku
miesiàca) w Bibliotece G∏ównej, ul. 1. Praskiego
Pu∏ku 31.
TYDZIE¡ BIBLIOTEK 8–15 MAJA 2011
VIII Ogólnopolski Tydzieƒ Bibliotek b´dzie
w Weso∏ej wiàza∏ si´ z dwoma wa˝nymi wydarzeniami kulturalnymi, na które goràco zapraszamy.
• 12 maja (czwartek) 2011 o godz. 19.00 – NOWOSIELSKI W WESO¸EJ. WÊród polichromii
Kaplicy Domu Rekolekcyjnego, przy ul. Ks. Piotra Skargi 2, odb´dzie si´ spotkanie z historykiem
i krytykiem sztuki Krystynà Czerni, pracownikiem
Uniwersytetu Jagielloƒskiego, po∏àczone z promocjà jej najnowszej ksià˝ki „Nietoperz w Êwiàtyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego”.
Spotkanie wzbogacone b´dzie prezentacjà
multimedialnà autorki. B´dzie mo˝na nabyç publikacj´ u przedstawiciela krakowskiego wydawnictwa „Znak”. Po spotkaniu koÊció∏ zostanie
udost´pniony dla zwiedzajàcych.
• 13 maja (piàtek) 2011 o godz. 18.30
– OTWARTE LEKCJE HISTORII. Biblioteka zainauguruje tego dnia weso∏owskie spotkania historyczne. 13 maja przypada 110 rocznica urodzin
Witolda Pileckiego, oficera rezerwy Wojska Polskiego, wspó∏za∏o˝yciela Tajnej Armii Polskiej,
dobrowolnego wi´ênia KL Auschwitz, oficera

Komendy G∏ównej Armii Krajowej i „NIE”, wi´ênia politycznego okresu stalinowskiego. Zaprezentujemy tego dnia teatr TVP „Âmierç Rotmistrza Pileckiego” w re˝yserii Ryszarda Bugajskiego. Po projekcji krótki wyk∏ad wyg∏osi i zaprosi do dyskusji – Leszek Rysak, historyk IPN.
Na piàtkowe spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno m∏odzie˝,
jak i doros∏ych, do Biblioteki G∏ównej, przy ul.
1. Praskiego Pu∏ku 31.
Justyna Kwiatkowska

Pi´ç z∏otych minut ratujàcych ludzkie ˝ycie
Pod takim has∏em Fundacja
Prometeusz prowadzi cykl
szkoleƒ dla dzieci i m∏odzie˝y
szkolnej z zakresu pierwszej pomocy. Kurs w ca∏oÊci organizowany jest
ze Êrodków Fundacji.
Pod koniec marca
w Zespole Szkó∏ nr 94
przy ul. Krótkiej 1 w ramach tej akcji odby∏o si´ se-

minarium ratownicze.
Jego uczestnikami byli
uczniowie, którzy ukoƒczyli w ubieg∏ym roku
kurs BLS-AED (podstawowe zabiegi ratujàce
˝ycie + obs∏uga automatycznych defibrylatorów zewn´trznych).
Instruktorzy w ciekawy i przyst´pny sposób

przekazywali na kolejnych stacjach szkoleniowych wiedz´ dotyczàcà post´powania
w stanach nag∏ych
(opatrywanie z∏amaƒ
i zwichni´ç, ran,
krwotoków, poparzeƒ,
zad∏awienia, zakrztuszenia etc.), równie˝
w przypadku ma∏ego
dziecka i niemowl´cia.
Fina∏em by∏ pokaz
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i post´powanie przy wypadku samochodowym.
M∏odzi ludzie wykazywali naprawd´ du˝à ch´ç
zdobycia wiedzy i bardzo dobrze radzili sobie
w pozorowanych scenkach.
Pokaz ratowniczy wykonany przez Fundacj´ b´dà Paƒstwo mogli zobaczyç podczas Pikniku Weso∏a, który odb´dzie si´ 12 czerwca na Hipodromie
Szwadronu Jazdy Polskiej przy ul. Szkolnej 14.
Wi´cej informacji o Fundacji i podejmowanych przez nià dzia∏aniach znajdà Paƒstwo na
stronie: http://fundacja prometeusz.pl
Hanna Kowalska

Lecznica Stomatologiczna

ELIXIR
ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej) Warszawa–Weso∏a
tel. (22) 773 21 12, (22) 795 74 62

Bezp∏atny przeglàd (doroÊli 2 x w roku, dzieci 3 x w roku)
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i doros∏ych:
+
+
+
+

Leczenie zachowawcze
+ Zabiegi estetyczne
Protetyka
+ Leczenie ortodontyczne
Chirurgia
+ Implantologia
Diagnostyka radiologiczna na miejscu
(Pantomogram, Rtg cyfrowe)

Godziny otwarcia: pon–pt 900–2000, sobota 900–1300

PROMOCJA
do koƒca czerwca WYBIELANIE Z¢BÓW
1000 z∏ TERAZ TYLKO 399 z∏
+ Wybielanie z´bów najskuteczniejszà amerykaƒskà lampà Beyond.
+ Jedyna technologia umo˝liwiajàca wybielanie z´bów podczas

jednej wizyty.
+ Pi´kny uÊmiech w ciàgu 30 minut.
+ Z´by bielsze o 5 do 8 odcieni.

Mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà
+

www.lecznica-elixir.pl

+

W środy i czwartki polecamy swieże
ryby i owoce morza.
Organizujemy cooking life
oraz imprezy plenerowe do 200 osób.
Trattoria Giancarlo
ul. Objazdowa 3, Wesoła; tel. 22 773 30 43
trattoria@giancarlo.pl, www.giancarlo.pl

Do Państwa dyspozycji mamy duży, zamknięty,
dostępny tylko z wnętrza restauracji,
pełny roślin i kwiatów ogródek.
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Kàcik bibliofila
Jak zostaç królem
Mark Logue,
Peter Conradi
Dokument oparty na odnalezionych
dziennikach królewskiego terapeuty, a ÊciÊlej mówiàc
logopedy – Lionela Logue’a. Zgrabnie
napisana opowieÊç o tym, jak dziadek
autora, urodzony w Australii samouk
w dziedzinie terapii wad wymowy sprawi∏, ˝e m∏ody ksià˝´ Yorku, póêniejszy
Jerzy VI, zosta∏ szanowanym w∏adcà
Wielkiej Brytanii po abdykacji w 1936
roku brata Edwarda VIII. Dzi´ki zapiskom Logue’a dowiadujemy si´ te˝, jak

m∏ody ksià˝´ Yorku cierpia∏ z powodu
nieÊmia∏oÊci i wady wymowy i jak by∏
traktowany przez ojca, króla Jerzego V.
Ksià˝ka przedstawia bardzo osobisty
opis brytyjskiej monarchii w okresie jej
kryzysu widziany oczami zwyk∏ego
cz∏owieka, który niewàtpliwie uratowa∏
autorytet króla, zostajàc przy tym jego
wiernym przyjacielem.
W kinach mo˝na oglàdaç film „Jak
zostaç królem” ze znakomitymi kreacjami Colina Firtha oraz Geoffreya Rusha.
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Logue M., Conradi P. – Jak zostaç
królem
2. Matthews C. – Klub Mi∏oÊniczek
Czekolady

Muniek Staszczyk zagra w Weso∏ej
Martyna Nowosielska:
Na tegorocznym Pikniku
Weso∏a 12 czerwca zagracie dla mieszkaƒców naszej Dzielnicy. Wiadomo, ˝e
˚oliborz jest zielony i pie..,
a jak zapami´ta∏ pan Weso∏à, grajàc tu 11 lat temu?
Muniek Staszczyk: Doskonale znam te rejony, bo rodzice mojej ˝ony
mieli dom w Sulejówku, a potem w okolicach Konika Nowego, jeêdzi∏em tam cz´sto, jak jeszcze
˝yli. Poza tym w Sulejówku te˝ nagrywa∏em kilka
p∏yt. Nasz kierowca, który nas wozi do dziÊ, jest
z Weso∏ej. Znaczy znam te rejony po prostu, to nie
jest dla mnie jakaÊ historia odleg∏a.
Przejdêmy do bardziej muzycznych tematów. Wspó∏pracowa∏ pan z wieloma artystami,
mi´dzy innymi Pid˝amà Porno, Krzysztofem
Krawczykiem czy Habakukiem. Czy widzi
pan na polskiej scenie jeszcze kogoÊ, z kim
chcia∏by pan wspó∏pracowaç?
Bardzo ˝a∏uj´, ˝e nie zdo∏a∏em wystàpiç z panem Markiem Grechutà, którego jestem wielkim
fanem. Mia∏em okazj´ go poznaç jeszcze za ˝ycia, ˝a∏uj´, ˝e nie dosz∏o do wyst´pu. Z obecnych
ludzi to z du˝à wi´kszoÊcià wyst´powa∏em, mo˝e nie tyle na p∏ytach, ile na koncertach. Móg∏bym zaÊpiewaç na przyk∏ad z Edytà Bartosiewicz, bo jà szanuj´ i wiem, ˝e wraca na rynek.
Chcia∏am zapytaç o pana teksty. Jak wyglàda proces tworzenia, co pana inspiruje?
Mnie inspiruje rzeczywistoÊç, ale nie tylko, bo
dla mnie w historii T. Love, prawie trzydziestoletniej, sà ró˝ne piosenki. O uczuciach, o nami´tnoÊciach, o Polsce, o polityce. Ten kraj mnie inspiruje, bo nasz zespó∏ jest bardzo osadzony tutaj,
ale nie tylko. Ludzie mnie inspirujà, opowieÊci ludzi. Proces twórczy wyglàda w ten sposób, ˝e
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w ró˝nych miejscach pisz´, w samochodzie,
na serwetkach w knajpie. To jest tak, ˝e jak powstaje p∏yta, bo w∏aÊnie w tej chwili robimy, którà w przysz∏ym roku T. Love wyda, to sà to
po prostu próby, próby, próby, na tych próbach
czasami coÊ wpadnie do g∏owy na zasadzie takiej
czysto improwizacyjnej, jakieÊ kilka s∏ów. Potem
sobie wokó∏ tego buduj´ temat, chocia˝ mniej
wi´cej wiem, co chc´ napisaç. Mi´dzy p∏ytami te˝
pisz´, ale u nas to jest tak, ˝e jak jest p∏yta, to si´
nawzajem mobilizujemy. Mam dyktafon, na który
nagrywam czasami jakieÊ pomys∏y, ˝eby nie uciek∏o. Mam d∏ugopisy, kartki, mnóstwo miejsca, ˝eby nie uciek∏o. Niektóre piosenki powstajà bardzo
szybko, mo˝na napisaç kawa∏ek w ciàgu kilku minut albo kilku dni. Nie ma na to recepty, niestety.
Chyba kluczem jest spontanicznoÊç. W takim razie us∏ysza∏am ju˝, jak widzi pan przysz∏oÊç T. Love, powstaje nowy materia∏. Natomiast niedawno rozpoczà∏ pan solowy projekt
i czy b´dzie on kontynuowany?
Do koƒca tego roku. Umówi∏em si´ po prostu
na dwa lata z moim muzycznym kolegà, partnerem Jankiem Benedkiem. MyÊmy si´ umówili
na dwa lata grania koncertowego, p∏yta wysz∏a
w 2010 roku i do koƒca tego roku b´dziemy jeszcze grali w formacji, a potem zawieszam temat,
bo na razie nowej p∏yty solowej nie zamierzam
nagrywaç, ale nie wiadomo, jak to b´dzie w przysz∏oÊci. Mia∏em takà po prostu ch´ç nagrania
p∏yty solowej z kolegà, z którym kiedyÊ gra∏em.
ZrobiliÊmy razem par´ piosenek wa˝nych dla T.
Love, czyli „Warszaw´”, „Kinga”. On odszed∏
od T. Love w 1993 roku i potem w∏aÊciwe to nic
nie robiliÊmy razem i by∏a okazja tej p∏yty i bardzo
fajnie, ˝eÊmy jà zrobili, i do koƒca roku gram jakby podwójnie – grywam w T. Love i w Muƒku.
Zarówno T. Love, jak i pana projekt zdajà
si´ czerpaç z wielu êróde∏ – s∏ychaç tam

3. Komuda J. L. – Krzy˝acka zawierucha
4. Labro P. – Ludzie
5. Keegan N. – P∏ywanie
6. Matuszkiewicz I. – Szepty
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Bussell D. – Ró˝a i czarodziejski sen.
Magiczne baletki 4, 5, 6
2. Flanagan J. – Królowie Clonmelu.
Zwiadowcy Ksi´ga 8
3. Troisi L. – Kroniki Âwiata Wynurzonego t. 1, 2, 3
Literatura popularnonaukowa:
1. Âwi´chowicz T. – Smoleƒski upadek.
Katastrofa, która wstrzàsn´∏a Êwiatem
2. Wysocki W. J. – „Nil” genera∏ August
Emil Fieldorf 1895–1953
Iza Zych
brzmienia rockowe, punkowe, reggae. Kim sà
pana g∏ówni muzyczni inspiratorzy?
To jest trudne pytanie, poniewa˝ s∏ucham muzyki, mo˝na powiedzieç, prawie od 40 lat, znaczy
wychowa∏em si´ w latach 70., a s∏ucha∏em te˝
muzy jako m∏ody ch∏opak i wtedy ta dekada
lat 70. by∏a Êwietna, mieliÊmy tam najlepsze zespo∏y, to by∏y czasy, kiedy by∏ i Led Zeppelin,
i The Clash, Bob Marley oraz ABBA. Wszystko
by∏o. Ja si´ nie ograniczam, je˝eli chodzi o muzyk´. W mojej p∏ytotece jest wszystko. Rock,
dance, folk, pop, równie˝ muzyka wspó∏czesna,
bardzo nowe zespo∏y, których te˝ s∏ucham. Generalnie interesuj´ si´ rock and rollem, g∏ównie
z tego korzenia czerpi´, ale nie wstydz´ si´ jakiÊ
tam melodii popowych i przebojów, bo to te˝ fajnie, jak si´ ma przebój, tylko ˝eby ten przebój nie
by∏ megag∏upi. I tych przebojów zarówno T. Love, jak i Muniek ma kilka, mo˝e kilkanaÊcie i dzi´ki temu ten zespó∏ wcià˝ interesuje nowe pokolenia ludzi, bo radio gra te piosenki i okazuje si´, ˝e
one sà aktualne, mimo ˝e by∏y pisane dawno temu. Zespo∏ów ulubionych by∏o dla mnie mnóstwo, nie mia∏em jednego idola – Rolling Stones,
Bob Dylan, Bob Marley, John Lennon, David
Bowie. Byli i sà dla mnie wa˝ni. Oprócz tego
mnóstwo Êwietnych, m∏odych zespo∏ów, których
s∏ucham ja, s∏uchajà moje pe∏noletnie dzieci
i po prostu wymieniamy si´ doÊwiadczeniami.
A propos m∏odych ludzi – ja si´ urodzi∏am
w roku 1990, podobnie jak pana syn, i z tego co
si´ orientuj´, to zarówno ja, jak i moi rówieÊnicy jesteÊmy mocno zaniepokojeni, jeÊli chodzi
o naszà przysz∏oÊç. Chcia∏am zapytaç, co pan
myÊla∏ w tym wieku o swojej przysz∏oÊci?
Zaniepokojeni o przysz∏oÊç?
No tak.
Ale dlaczego?
Bo Êwiat jest trudny, ˝e tak powiem. Trudno
znaleêç prac´ czy pasj´, m∏odzie˝ nie ma si´ te˝
cd. na str. 13 ➽
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Oto nasi kolejni najm∏odsi sàsiedzi.
Ich rodzicom, a tak˝e rodzicom
wszystkich innych weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy,
Drogie Maleƒstwa, witajcie wÊród
nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie
w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏
sà pi´kne lasy i czeka na Was spore grono
nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

Na mapie ˝ycia
przesz∏oÊç
wtopiona w teraêniejszoÊç
pami´ç
wspomnienia
i po˝egnania

Izabela Jab∏oƒska

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców
Urodzi∏a si´ 23 stycznia 2011 r.
Weso∏ej. Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuSiostrzyczka Kingusi.
je 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 20 maja 2011 r.

na mapie ˝ycia
miejsca
z czasem tracà wyrazistoÊç
i tylko serce
bije nadal tak samo
gdy po latach
rozpoznaje
swój przebyty szlak
Irena ¸ukszo

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

przeciw czemu buntowaç, nie ma jednego wspólnego celu, jaki by∏ kiedyÊ, kiedy system dr´czy∏.
Ale co ty, dziewczyno, przecie˝ wy macie tyle
mo˝liwoÊci ró˝nych! Mo˝ecie byç gdzie chcecie,
mo˝ecie jeêdziç po Êwiecie. Ja bym si´ nie cofnà∏,
˝eby mnie system dr´czy∏. Na pewno nasza rzeczywistoÊç by∏a prostsza. W tym sensie, ˝e by∏o czarne i bia∏e. Natomiast jakby tu nie mówiç, mo˝na si´
krzywiç na ró˝nych polityków, mo˝na narzekaç, ˝e
w Polsce coÊ za wolno idzie, np. reformy, jednak
ró˝nica jest ogromna. Nie wiem, ja nie mam waszego wieku i nie wiem, co dok∏adnie wy myÊlicie.
Te˝ uwa˝am, ˝e w PRL-u by∏o znacznie gorzej i absolutnie nie mówi´ o powrocie do systemu. Tylko wydaje mi si´, ˝e obecnie, w tym
Êwiecie, który jest teraz, wszyscy bojà si´
o przysz∏oÊç, o to, co b´dzie. Trudno nam znaleêç, przynajmniej wi´kszoÊci, jakàÊ konkretnà pasj´ i zaczepiç si´ o coÊ, przede wszystkim w jakimÊ takim l´ku o prac´, o istnienie.
Moim zdaniem w takich sprawach ekonomicznych to wtedy by∏o, za przeproszeniem, prze..., bo
ma∏o si´ zarabia∏o, nigdzie nie mo˝na by∏o wyjechaç, zamkni´te granice. To ∏àczy∏o ludzi, bo tworzy∏y si´ jakieÊ zespo∏y, jakieÊ teatry. Nie mówi´
oczywiÊcie, ˝e dziÊ si´ nie tworzà. Ten kraj si´ zmieni∏, na dobre si´ zmieni∏, jak widz´ przez swoje ˝ycie. Ale ja nie siedz´ w was, nie wiem. Fajnie mieç
swojà pasj´, nie ka˝dy jà ma. Mo˝e wszystkiego

jest za du˝o, mo˝e to jakiÊ przesyt, mo˝e za du˝o ludzie oglàdajà telewizji i g∏upich programów, mo˝e
majà ciÊnienie na s∏aw´, ale jak ktoÊ ma ciÊnienie,
to mu cz´sto nie wychodzi. My nie mieliÊmy ciÊnienia i to samo wysz∏o, ale to takie czasy by∏y – stan

wojenny, SolidarnoÊç, potem nowa Polska, doÊç
ciekawe czasy. Zaskakujàce jest to, co mówisz do
mnie w tej chwili, bo nie wiedzia∏em, ˝e tak jest.
Nie wiem jak jest w przypadku ca∏ego pokolenia, natomiast jak rozmawiam z grupà moich
znajomych, to tak mi si´ wydaje, ˝e jest w nas
jakiÊ strach przed przysz∏oÊcià. Szybko musimy

si´ decydowaç na kierunki ˝yciowe, ju˝ na poczàtku musimy wybieraç profile w szko∏ach, potem studia. Nie ma czasu na szukanie siebie.
Ok, to prawda. Teraz trzeba byç konkretnym.
Na koniec chcia∏am zapytaç jakie T. Love
ma plany na tegoroczny koncert w Weso∏ej,
czy us∏yszymy starsze przeboje, legendy takie
jak w∏aÊnie „King” czy „Warszawa”, czy mo˝e jakiÊ nowszy materia∏?
My miksujemy to po prostu w zwiàzku z tym,
˝e koncert ma te˝ swojà pojemnoÊç. W tym sezonie b´dziemy graç du˝o nowych piosenek,
z p∏yty, która ma si´ ukazaç w przysz∏ym roku, ale
bardzo du˝o starych. Nie sposób nie graç starych. Te wszystkie rzeczy znane to ludzie us∏yszà
– „Warszaw´”, „Kinga”, „Ch∏opaki nie p∏aczà”, bo
to jest podstawa ka˝dego koncertu, ale us∏yszà
te˝ du˝o nowych. Cz´sto grywamy nowy materia∏
na ˝ywo, bo to jest wa˝ne. My lubimy graç d∏ugie
koncerty, nie wiem, jaka tam b´dzie pojemnoÊç
czasowa. MyÊl´, ˝e b´dzie mieszanka starego
z nowym, bo tak zawsze robi´. Jeszcze konkretnej set listy nie u∏o˝y∏em, bo jà zmieniam, mamy
du˝o piosenek w repertuarze i mo˝na je zmieniaç.
Bardzo si´ ciesz´, ch´tnie wybior´ si´ na
koncert. Dzi´kuj´ za ciekawà rozmow´.
Rozmawia∏a Martyna Nowosielska
Fot. Micha∏ Wasà˝nik

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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wra˝enie dba∏oÊcià
o detale, wkomponowaniem w otoczenie i niezwyk∏à wr´cz ró˝norodnoÊcià form.
Szkoda ˝e ca∏oÊç jest nieco zaniedbana i daleko
jej do ÊwietnoÊci z okresu Radziwi∏∏ów...
Potem trasa wyjazdu poprowadzi∏a nas do pa∏acu w Nieborowie, do II wojny Êwiatowej rezydencji Radziwi∏∏ów. B´dàcy w pieczy Muzeum
Narodowego pa∏ac przetrwa∏ w doskona∏ym stanie i dziÊ mo˝na podziwiaç jego majestatyczne
wn´trza, wyposa˝enie, a nawet bibliotek´.
Korzystajàc z ∏askawoÊci pogody, zapuÊciliÊmy si´ nast´pnie na w´drówk´
przez samà Puszcz´.
Wybrany szlak wzd∏u˝
brzegów Rawki by∏
naprawd´ wyjàtkowo

Bolimowska startówka
Wyprawà w Puszcz´ Bolimowskà Ko∏o PTTK
w Weso∏ej zainaugurowa∏o sezon wyjazdów i wycieczek turystycznych. Choç sobota 17 kwietnia
nie by∏a zbyt pogodna, to jednak aura oszcz´dzi∏a nam chocia˝ deszczu. MogliÊmy wi´c w spo-

koju podziwiaç urok Arkadii – parku za∏o˝onego przez El˝biet´ Radziwi∏∏ówn´. Zbudowane
w stylu sentymentalizmu budowle: Âwiàtynia Diany, dom Arcykap∏ana, pa∏ac Murgrabiego i wiele innych robià

malowniczy i ró˝norodny. Zarówno rozlana po
wiosennych roztopach
Rawka, jak i jej drobne
dop∏ywy meandrujà
w wàskich wàwozach.
Rzeka i jej brzegi majà

dziki charakter, dostarczajàc w´drowcom wielu zachwycajàcych widoków.
Szkoda mo˝e jedynie, ˝e
przyroda dopiero zaczyna∏a
si´ budziç po zimie, bo wyobraênia podpowiada, ˝e
widoki zatopione w Êwie˝ej
zieleni i ró˝nobarwnych
kwiatach by∏yby jeszcze pi´kniejsze.
Tych kilka zdj´ç, które tu prezentujemy nie odda ca∏ego uroku zachodniego Mazowsza. Naprawd´ warto tam si´ wybraç na d∏u˝ej i zobaczyç to
na w∏asne oczy...
Marcin J´drzejewski
Foto: Bo˝ena Jaêwiƒska

Wspomnienie o Janinie Jagie∏∏o Bazie i jaja
„Mo˝na odejÊç na zawsze by stale byç blisko”
ks. Jan Twardowski
W dniu 16 maja 2011 r. mijajà setne urodziny
Ê.p. Janiny Julii Jagie∏∏o. Ukochanej Mamy. Odesz∏a w wieku 99 lat i 5 miesi´cy. Jej
ziemska droga skoƒczy∏a si´ 4 paêdziernika 2010 r. Tak niewiele, bo tylko 7 miesi´cy zabrak∏o Jej do prze˝ycia pi´knego jubileuszu 100. urodzin. Przysz∏a na Êwiat w Radzyniu
Podlaskim, 16 maja 1911 r. a wi´c
jeszcze przed I wojnà Êwiatowà,
w trudnych i niespokojnych czasach
rodzàcego si´ w∏aÊnie
XX wieku.
Niewielu ludzi z tak
du˝ym doÊwiadczeniem historycznym
przebywa∏o jeszcze
do niedawna wÊród
nas. Prze˝y∏a dwie
wojny Êwiatowe oraz
inwazj´
rosyjskà
w 1920 r. Po wybuchu II wojny Êwiatowej powo∏ana na front jako sanitariuszka, opiekowa∏a si´ rannymi z nara˝eniem w∏asnego ˝ycia. Zatroskana o losy Ojczyzny z poÊwi´ceniem
s∏u˝y∏a sprawie odzyskania wolnoÊci.
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Po zakoƒczeniu wojny przez d∏ugie lata
mieszka∏a i pracowa∏a w Siedlcach jako ksi´gowa. Pod koniec ˝ycia losy tej dzielnej kobiety
splot∏y si´ ze Starà Mi∏osnà, gdzie sp´dzi∏a
ostatnie 13 lat ˝ycia.
Wrodzona pogoda ducha pozwoli∏a Jej m´˝nie znosiç towarzyszàce staroÊci cierpienie i ból.
By∏a Osobà màdrà, szlachetnà,
niezwykle wra˝liwà i skromnà,
wiernà Bogu, wiernà tradycji,
otwartà na ludzi i Êwiat. Emanowa∏a ∏agodnoÊcià, zawsze
uÊmiechni´ta, nawet kiedy mia∏a
smutek w oczach. Nic nie zatrze
w naszej pami´ci Jej wdzi´cznej
osobowoÊci z której znikni´ciem
„tak wiele uby∏o”. Odesz∏a z wiarà i nadziejà
na ˝ycie wieczne.
Anna Jagie∏∏o – córka

Msza Êw. w intencji Â.P. Janiny
Julii Jagie∏∏o zostanie odprawiona w koÊciele parafialnym Âw. Hieronima w Starej Mi∏osnej w dniu
17.05.2011 o godz. 18:00.

Córka

wielkanonocne

W sobot´ przed Niedzielà Palmowà – co
sta∏o si´ ju˝ naszà tradycjà – zaprosiliÊmy
mieszkaƒców naszej dzielnicy do siedziby
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Weso∏a na rodzinne warszaty wielkanocne. Jak co coku
zainteresowanie ogromne: powsta∏o wiele
Êlicznych palemek oraz jajek wielkanocnych
– w tym roku ze stryropianowych jajek po-

wsta∏y malarskie cuda. WÊród uczestników
warsztatów nie zabrak∏o mam i tatusiów, którzy dzielnie pomagali swoim pociechom
w tworzeniu ozdób, które znajdà si´ zapewne
na Êwiàtecznym domowym stole. Dzi´kujemy i zapraszamy znów!
M. J´drzejewska (tekst i foto)

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

„Zielona g´Ê” zawita∏a
do Centrum „Pogodna”
Teatr jako forma
ekspresji twórczej,
jako mo˝liwoÊç ukazania cz∏owieka w ró˝nych
ods∏onach, w koƒcu tak˝e
jako dobra zabawa, staje si´,
rokrocznie, udzia∏em m∏odzie˝y ze Szkó∏ Bu∏haka. To
ju˝ po raz siedemnasty uczniowie
tych szkó∏ spotykajà si´ na Warsztatach
Teatralnych, aby rywalizowaç o Grand
Prix Warsztatów. W tym roku m∏odzie˝
Gimnazjum i Liceum postanowi∏a odÊwie˝yç formu∏´ teatralnych konfrontacji i stanàç w szranki o tytu∏ „Zielonej
g´si” – g∏ównà nagrod´ dla najlepszego spektaklu wybranego ze s∏awnego cyklu K. I. Ga∏czyƒskiego. Przygotowanie spektakli na fina∏ poprzedzi∏a forma twórczych dzia∏aƒ m∏odzie˝y pod kierunkiem pani Bogumi∏y Stachurskiej – teatrologa i pani Ma∏gorzaty Minchberg – rzeêbiarki i nauczycielki sztuki. Bliskie dla siedziby Szkó∏ sàsiedztwo Centrum „Pogodna”
sprowokowa∏o do nawiàzania wspó∏pracy, która, mamy nadziej´, stanie
si´ poczàtkiem wielu ciekawych wspólnych przedsi´wzi´ç.
T. Atralska

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 19 maja od 15.00

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.

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

za sprawà uczniów Gimnazjum
i Liceum im. E. Bu∏haka

WARSZAWA WESO¸A os. STARA MI¸OSNA
ul. JEèDZIECKA 21 f, lok. 13
w „GALERII SOSNOWA” I p.
Przyjmuje zapisy na nowy rok szkolny 2011/2012
(sà wolne miejsca) do:
✦ ZERÓWKI DLA 6-LATKÓW
✦ ZERÓWKI DLA 5-LATKÓW
✦ GRUPA 4-LATKÓW

✦ GRUPA 3-LATKÓW
✦ GRUPA 2-LATKÓW
✦ ˚¸OBKA (OD 1 ROKU)

Op∏ata sta∏a 490 z∏ miesi´cznie za ca∏y dzieƒ i 350 z∏ za 4,5 godziny + wy˝ywienie 10 z∏ dziennie (3 posi∏ki). W tym: j. angielski
codziennie, rytmika 2x w tygodniu, religia 1x w tygodniu, gimnastyka korekcyjna 1x w tygodniu, opieka psychologa, 1x w miesiàcu widowisko dla dzieci. Dodatkowo p∏atne: taniec, judo.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. sekretariat (w godz. 10–18) 22 401 05 00
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
nie pobieramy wpisowego
ZAPISY – e-mail: przedszkolekubus@op.pl
INFORMACJE – www.przedszkolekubus.pl
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Gala Oskarkowa w Gimnazjum nr 120
Na Oskary nie mamy jeszcze szans,
ale na Oskarki... co rok.
W dniu 24.03.2011 r. o godz. 18.30 rozpocz´∏a si´ gala filmowa w Gimnazjum nr 120. Ta uroczystoÊç, na której wr´czono statuetki Oskara,
odby∏a si´ ju˝ po raz drugi i zosta∏a wpisana
w tradycj´ naszej szko∏y. Nasi rodzicie i znajomi
entuzjastycznie reagowali na oglàdane filmy.
Ka˝da z klas zaprezentowa∏a film, który zosta∏
nakr´cony pierwszego dnia wiosny 2011 r. Miesiàc wczeÊniej przedstawiciele klas wylosowali
gatunek filmowy, z którym musieli si´ zmierzyç.
Nam trafi∏ si´ dokument. Po krótkiej chwili euforii wpadliÊmy w panik´, bo zrozumieliÊmy, ˝e to
gatunek trudny i nagrody dla najlepszej aktorki
i aktora nie sà dla nas! Na szcz´Êcie ka˝dy inny

gatunek okaza∏ si´ równie trudny w realizacji. Najwa˝niejsze,
˝e wszystkie dzie∏a budzi∏y emocje widowni. Komedia romantyczna wzrusza∏a, dramat zmusza∏ do refleksji, a krymina∏ kaza∏ rozwiàzaç zagadk´. Jak przysta∏o na prawdziwà gal´, nie zabrak∏o strojów wieczorowych,
zapachu perfum i nagród.
W jury zasiadali: Ajka Tarasow – filmowiec, Stanis∏aw
Banasiuk – aktor, Monika Jargot-K´dzierska – dziennikarka
i re˝yserka filmów dokumentalnych oraz Edward Kalisz – dyrektor OÊrodka Kultury w Weso∏ej. Po d∏ugich
i burzliwych obradach statuetki zosta∏y
przyznane:
• klasie II c – za scenariusz,
• klasie III a – za monta˝,
• Sandrze WiÊniewskiej – za pierwszoplanowà rol´ ˝eƒskà,
• Damianowi Dzienio – za pierwszoplanowà rol´ m´skà,
• Paulinie Por´bie – za drugoplanowà
rol´ ˝eƒskà,
• Hubertowi Bankiewiczowi – za drugoplanowà rol´ m´skà.
Nagrod´ publicznoÊci zdoby∏ kontrowersyjny film klasy III b, przedstawiajà-

cy Êwiat doros∏ych jako grup´ ludzi uczestniczàcych w terapii. Niektórym bohaterom nie uda∏o
si´ przezwyci´˝yç s∏aboÊci i uzale˝nieƒ, pomimo wsparcia i otrzymanej pomocy.
Ciekawym obrazem okaza∏ si´ dramat klasy II a ukazujàcy ˝ycie wspó∏czesnej m∏odzie˝y
borykajàcej si´ z na∏ogami. Film mia∏ na celu pokazanie problemów dzisiejszych nastolatków
oraz to, ˝e potrafià znaleêç serdecznoÊç dla innych dopiero w sytuacjach dramatycznych.
Czekamy na pierwszy dzieƒ wiosny 2012 roku. Oj! B´dzie si´ dzia∏o!
Paula Fyda, Aleksandra Lewczuk
Gimnazjum nr 120
swój spektakl pt. „Radio Wiosna wita”. Rozpocz´li widowisko odczytaniem niezwykle wzruszajàcej „Ballady zes∏aƒców”.
Potem nadszed∏ czas na
zwiewne, radosne i lekkie
strofki o wioÊnie znanych polskich poetów. W mi∏ym, przepe∏nionym wiosennymi akcentami monta˝u artyÊci przekazywali swoje refleksje. Widownia uczestniczy∏a w redakcyjnym spotkaniu. Dziennikarze,
Wiatr, Deszcz, Klekot, Kwiatek,
S∏onko, Trawiasta przeÊcigali
si´ w relacjach i spostrze˝eniach na temat budzàcej si´ do
˝ycia wiosny. Pani Wiosna z koszem tulipanów
krà˝y∏a po sali i rozdawa∏a je zebranym, Program
zamyka∏ patriotyczny wiersz „Witaj nam Polsko”.
Przedstawienie i obecnoÊç m∏odzie˝y wywo∏a∏y wzruszenie u zebranych. Goràco dzi´kowano im za radoÊç, m∏odoÊç i nadziej´, jakà wnieÊli w to spotkanie.
Ta wizyta kolejny raz dowiod∏a, jak wa˝ne sà
takie wielopokoleniowe spotkania. Cieszy fakt,
˝e kolejna grupa m∏odzie˝y mog∏a tak blisko zetknàç si´ z ludêmi, którzy tworzà histori´ Polski.

Wielkanocne spotkanie u Sybiraków
Szko∏a Podstawowa nr 173 od lat pozostaje
w bliskim kontakcie z Praskim Oddzia∏em Zwiàzku
Sybiraków. Te wieloletnie dzia∏ania wpisane zosta∏y
w program „Otwarta Szko∏a”. Polega on na wspó∏pracy organizacji samorzàdowych z placówkami
oÊwiatowymi. Koordynatorem programu ze strony
szko∏y jest pani Alicja Napiórkowska. Osoby wspierajàce realizacj´ za∏o˝eƒ programowych to cz∏onkowie ko∏a historycznego oraz rodzice uczniów.
W tym miejscu chcia∏abym szczególnie podzi´kowaç paniom Alinie Lebiedziewicz, Maryli Niewiadomskiej i oczywiÊcie pani Alicji Napiórkowskiej
za szczególne zaanga˝owanie w ∏àczenie pokoleƒ.
Od poczàtku roku szkolnego w ramach tzw.
„˝ywych lekcji historii” goÊciliÊmy przedstawicieli Zwiàzku Sybiraków na spotkaniach z m∏odzie˝à. W grudniu, w okresie przedÊwiàtecznym
byliÊmy u naszych przyjació∏ na wigilijnym spotkaniu. Teraz kolejny raz z∏o˝yliÊmy im wizyt´
z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych.

16 kwietnia spotkaliÊmy si´ na mi∏ym podwieczorku w parafii Matki Bo˝ej Królowej Polskich
M´czenników. Na spotkanie przyby∏o kilkadziesiàt
osób. By∏y ciep∏e s∏owa proboszcza, tradycyjne
˝yczenia i Êwi´cenie jajek. Gospodarz zwróci∏
uwag´ na koniecznoÊç
uczestniczenia m∏odzie˝y i dzieci w tego
rodzaju spotkaniach.
Piel´gnacja • Aran˝acje
Po chwili wspomnieƒ, rozmów i degutel. 88 33 11 774 stacji uczniowie klas
www.larix-ogrody.pl 4–6 mogli przedstawiç

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki •
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Âwi´to Pracy – dawniej i dziÊ
1 maja jest dniem, w którym co roku, poczàwszy od koƒca XIX wieku, obchodzimy Âwi´to Pracy. Chcàc uniknàç mno˝enia szczegó∏owych informacji oraz nadmiernej obszernoÊci
artyku∏u, nie b´d´ si´ga∏ do jego genezy. Skupi´
si´ natomiast na przedstawieniu obchodów
Âwi´ta Pracy z okresu PRL-u. B´dàc przedstawicielem pokolenia, które nie by∏o Êwiadkiem opisywanych wydarzeƒ, zmuszony jestem oprzeç
si´ na wiedzy zaczerpni´tej z ksià˝ek oraz na pami´ci osób, które te
wydarzenia prze˝y∏y i zapami´ta∏y.
Rocznice pierwszomajowe by∏y
najwa˝niejszymi uroczystoÊciami
w PRL-owskim kalendarzu. Obchody 1 Maja uwa˝ano za wydarzenia wielkiej wagi, a przygotowania do nich trwa∏y nawet miesiàc.
We wszystkich miejscach, gdzie
mia∏y odbyç si´ uroczystoÊci, organizowano Komitety Pierwszomajowe. W ich sk∏ad wchodzi∏y
komórki partyjne, dyrekcje zak∏adów pracy, zwiàzki zawodowe, organizacje m∏odzie˝owe, a tak˝e
szko∏y. Rocznica pierwszomajowa
by∏a tradycyjnie zwiàzana z pochodem. To wielkie przedsi´wzi´cie choreograficzne wymaga∏o
zgrania t∏umów oraz wielu treningów.
W przededniu 1 Maja, w zak∏adach pracy i szko∏ach, odbywa∏y si´ liczne akademie. Wr´czano
na nich odznaczenia, dyplomy, ordery, a tak˝e
premie pieni´˝ne. Najm∏odsi uczestnicy wydarzeƒ obdarowywani byli paczkami ze s∏odkoÊciami. Wszystkich zach´cano do aktywnoÊci
Êwiàtecznej w dniu nast´pnym.

Scenariusz obchodów 1 Maja zawsze wyglàda∏
podobnie. Polega∏ na przemarszu odÊwi´tnie
ubranych ludzi pracy w pochodzie, który ciàgnà∏
si´ kilometrami g∏ównymi ulicami miasta. Urozmaica∏y go cz´sto widowiska w postaci krótkich
scenek, jakie odgrywali uczestnicy wydarzeƒ.
Maszerujàcy ubrani byli równie˝ w rozmaite stroje, dobierane oczywiÊcie wedle klucza zawodowego. Uczestnik pochodu musia∏ bowiem nale˝eç

do jakiejÊ grupy zawodowej, a jego strój mia∏ s∏u˝yç jej natychmiastowej identyfikacji. W manifestacji du˝à grup´ stanowili sportowcy. Podobnie
jak inne grupy zawodowe mieli ze sobà znaki rozpoznawcze swoich dyscyplin sportowych. Obchodom Êwi´ta towarzyszy∏ równie˝ zwyczaj oflagowywania. Sztandary i szturmówki umieszczano
dos∏ownie wsz´dzie. W trakcie przemarszu powiewa∏y czerwone i bia∏o-czerwone flagi, które
nieraz swà wielkoÊcià zakrywa∏y niosàcych je

RoÊliny – pi´kne i bestie
Egzotyczne i pi´kne roÊliny, które kupujemy w kwiaciarniach do naszych domów, zawierajà cz´sto wiele
zwiàzków, które sà wykorzystywane do produkcji leków i kosmetyków. Niestety
niewielu w∏aÊcicieli zwierzàt
zdaje sobie spraw´, i˝ mogà
one staç si´ przyczynà zatrucia, a nawet Êmierci
ich pupila. Najbardziej zagro˝one sà zwierz´ta roÊlino˝erne (królik, szynszyla), ale równie˝ psy
i koty sà cz´sto amatorami domowych kwiatków.
ToksycznoÊç poszczególnych roÊlin jest ró˝na,
tak samo jak wra˝liwoÊç poszczególnych gatunków zwierzàt na dane roÊliny. Zwiàzki wyst´pujàce w roÊlinach ozdobnych, które mogà powodowaç zatrucia to np.: nierozpuszczalne szczawiany wapnia, ˝ywice, glikozydy, saponiny.
Nierozpuszczalne szczawiany wapnia wyst´pujà w takich roÊlinach jak filodendron, anturium, szeflera, difenbachia. Po zjedzeniu jednej
z tych roÊlin dochodzi do podra˝nienia b∏on Êlu-

zowych jamy ustnej, Êlinienia, bolesnoÊci j´zyka, pokrzywki, wymiotów. U kotów przy zatruciu
filodendronami dochodzi do zaburzeƒ w funkcjonowaniu nerek. U gryzoni przy zatruciu szeflerà
pojawiajà si´ wymioty, a nawet krwotoki prowadzàce do Êmierci.
Szkodliwe ˝ywice wyst´pujà np. w Gwieêdzie
Betlejemskiej. Objawy zatrucia to: pieczenie w jamie ustnej, ∏zawienie oczu, wymioty, biegunka.
Natomiast saponiny wyst´pujà w takich roÊlinach jak cyklameny, bluszcz pospolity, draceny.
Po zjedzeniu np. fio∏ka alpejskiego wyst´pujà
nudnoÊci, wymioty, biegunka, a nawet pora˝enia oÊrodkowego uk∏adu nerwowego, co w konsekwencji mo˝e prowadziç do Êmierci. Przy zatruciu bluszczem pospolitym wyst´pujà: biegunka, wymioty, goràczka, Êlinienie. Dzia∏a on
równie˝ na oÊrodkowy uk∏ad nerwowy, powodujàc zaburzenia ruchowe, a nawet Êpiàczk´.
Objawy skórne wyst´powaç mogà tylko u zwierzàt bezw∏osych. Draceny u kotów wywo∏ujà
objawy takie jak: bolesnoÊç brzucha, wymioty,
lekkà dusznoÊç, Êlinotok.

manifestantów. Momentem finalnym obchodów
Âwi´ta Pracy by∏ przemarsz przed trybunà honorowà, na której sta∏y naczelne w∏adze partyjne
i paƒstwowe. Wznoszono przed nià ciàg∏e okrzyki na czeÊç przywódców. Czas Êwi´towania nie
koƒczy∏ si´ wraz z rozwiàzaniem defilady.
W pierwszomajowe popo∏udnia uczestnicy wydarzeƒ bawili si´ na zabawach, uczestniczyli w imprezach sportowych, chodzili do kin i teatrów.
Od przedstawionej powy˝ej formy celebrowania 1 Maja odeszliÊmy ju˝ dawno. Wraz ze zmianà systemu politycznego, Âwi´to Pracy straci∏o
na znaczeniu. Z uwagi na rodowód
1 Maja, cz´sto odnosimy si´ do niego z resentymentem. Jednak˝e jest to
rocznica, która powinna mieç dla nas
szczególne znaczenie. Celebrowanie
1 Maja ma na celu podkreÊlanie wartoÊci pracy ludzkiej. Tegoroczne
Âwi´to Pracy jest wyjàtkowe równie˝
z tego wzgl´du, ˝e na ten dzieƒ przypada beatyfikacja papie˝a Jana Paw∏a II. Ojciec Âwi´ty wielokrotnie podejmowa∏ tematyk´ pracy, o czym
Êwiadczy choçby jedna z jego encyklik pt. „Laborem exercens” („O pracy
ludzkiej”). Nie chcàc wcielaç si´
w kustosza pami´ci s∏ów i pism Ojca
Âwi´tego, interesujàce nas zagadnienie ujm´ w lapidarnym skrócie. Jan Pawe∏ II wielokrotnie powtarza∏, ˝e praca stanowi podstawowy wymiar bytowania cz∏owieka na ziemi. Uwa˝a∏
jà za dobro wyra˝ajàce godnoÊç ludzkà. Za swoje zadanie przyjà∏ sta∏e przypominanie o godnoÊci
i o prawach ludzi pracy. Podobny cel przypisuje
si´ obchodom 1 Maja, które mimo koincydencji
z uroczystoÊciami beatyfikacyjnymi, powinniÊmy
mieç na uwadze.
Sebastian Mateusz Nowak
Ostatnia grupa zwiàzków trujàcych to glikozydy, które wyst´pujà w takich roÊlinach jak: aloes,
hortensja, amarylis. Aloes daje najcz´Êciej
umiarkowane objawy ze strony uk∏adu pokarmowego. Hortensja powoduje goràczk´, biegunk´,
niech´ç do jedzenia, a tak˝e zapalenie skóry. JeÊli chodzi o amarylis to najbardziej toksycznà
cz´Êcià tej roÊliny jest bulwa. Objawy zatrucia
to: obfite Êlinienie, wymioty, biegunka, zmiany
skórne. Po spo˝yciu du˝ej iloÊci bulwy mo˝e
dojÊç do pora˝enia mi´Êni, a nawet Êmierci.
Widzà wi´c paƒstwo, jak wiele pi´knych roÊlin
b´dàcych ozdobà naszych domów i ogródków
mo˝e staç si´ niestety niebezpiecznych dla naszych zwierzàt, powodujàc ich zatrucia. Objawy
wyst´pujàce po ich zjedzeniu sà cz´sto ma∏o
charakterystyczne. Postawienie diagnozy zale˝y
wi´c w du˝ym stopniu od bardzo dok∏adnego
wywiadu lekarskiego oraz od jak najszybszego
zg∏oszenia si´ do lekarza.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii
Gabinet Weterynaryjny, ul. Rubinowa 14
22 773 13 89, 604 871 490
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Od kamienia do chleba
Chleb to pokarm, który
cz∏owiek spo˝ywa∏ od zarania
dziejów. KiedyÊ odnoszono
si´ do niego z wielkim szacunkiem. ˚niwiarze rozpoczynali prace w polu od prze˝egnania si´. Gospodynie formujàc bochny i rozpoczynajàc ich krojenie robi∏y na nich
znak krzy˝a.
Obecnie chleb nadal goÊci
na naszych sto∏ach. Piekarze
Êcigajà si´ w wymyÊlaniu
przeró˝nych gatunków pieczywa. Jest on dla wi´kszoÊci ludzi ∏atwo dost´pny,
a przez to niestety cz´sto niedoceniany i wyrzucany. Dlatego, aby przekonaç uczniów

klas drugich Szko∏y Podstawowej nr 171 im. Stanis∏awa
Staszica, jak d∏uga jest droga
od ziarna do chleba, wychowawczynie: D. Czarnecka-Jagoda, A. Krysiak i M. Rysak
zorganizowa∏y im wycieczk´
na wieÊ do Mazowieckiego
ZaÊcianka w Grabowie. Dzieci
pozna∏y wszystkie gatunki
zbó˝ zarówno polskich, jak
i z innych stron Êwiata. Nauczy∏y si´ je odró˝niaç i dowiedzia∏y si´, jakie produkty
si´ z nich wytwarza. Pozna∏y
histori´ chleba oraz etapy jego
powstawania. Ka˝dy mia∏
okazj´ zmierzyç swoje si∏y
i zmieliç ziarno na màk´

w ˝arnach. Okaza∏o si´, ˝e nie jest to lekka praca. Gospodyni przygotowa∏a olbrzymià dzie˝´
ciasta chlebowego, ka˝dy otrzyma∏ swojà porcje i móg∏ z niej formowaç w∏asny wypiek. Wizyt´ w zaÊcianku uatrakcyjni∏a przeja˝d˝ka wozem konnym po lesie. Ma∏ym przyrodnikom
uda∏o si´ znaleêç Êlady jego mieszkaƒców oraz
zwiastuny nadchodzàcej wiosny. Na leÊnej polanie spotkaliÊmy ma∏à jaszczurk´ zwink´, ˝ab´
trawnà i ryjówki, które pozostawi∏y w trawie
skomplikowane labirynty.
Podczas gdy chlebki si´ piek∏y, uczniowie ze
smakiem pa∏aszowali kie∏baski upieczone
w ognisku, obserwowali zwierz´ta domowe
i dziki, a tak˝e grali w ró˝ne gry i zabawy z pi∏kà.
Nawet kilka kropli wiosennego deszczu nie zdo∏a∏o popsuç dobrego nastroju. Wizyta rozszerzy∏a zakres wiadomoÊci dzieci na temat ˝ycia
na wsi. Mamy nadziej´, ˝e nauczy∏a ich tak˝e
szacunku do ci´˝kiej pracy i chleba!
Agnieszka Krysiak

Most na placu Pi∏sudskiego
2 kwietnia obchodziliÊmy szóstà rocznic´
odejÊcia Jana Paw∏a II. By∏a to kolejna szczególna okazja, by przypomnieç nauczanie Papie˝a
Polaka. Centrum MyÊli Jana Paw∏a II zwróci∏o si´
z przes∏aniem papieskim do tych, którzy nie mogli ju˝ spotkaç Papie˝a osobiÊcie – do szeÊciolatków. Z myÊlà o nich powsta∏ projekt edukacyjny
„Most. Ka˝dy ma∏y jest wielki”.
Dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych szeÊciolatków SP 174 równie˝ wzi´∏y udzia∏ w tym projekcie. Organizatorzy ka˝dej grupie przys∏ali specjalnà paczk´, w której znajdowa∏y si´ dwa pude∏ka:
plastikowe i tekturowe. Przez dwa tygodnie, podczas zaj´ç, realizowa∏yÊmy z dzieçmi zadania,
w wyniku których powsta∏y prace: wst´ga ˝ycia
Jana Paw∏a II, ksià˝eczka z historià Karola Wojty∏y
opowiedziana i ilustrowana przez dzieci, p∏yta
z nagraniami wypowiedzi dzieci o odpowiedzialno-

18

Êci, sprawiedliwoÊci, pokoju i solidarnoÊci oraz rysunkowe zagadki o polskim Papie˝u. Skarby te zapakowaliÊmy do tekturowych pude∏ek. By∏y to
paczki dla przedszkoli lub szkó∏ w miastach w Polsce, w których goÊci∏ Jan Pawe∏ II.
1 kwietnia pojechaliÊmy na plac Pi∏sudskiego.
Tam uczestniczyliÊmy w budowie mostu – symbolu ∏àczàcego dzieci z doros∏ymi. Nasze specjalnie ozdobione plastikowe pude∏ka sta∏y si´
jego cz´Êciami.
Papie˝ zostawi∏ nam chrzeÊcijaƒskie przes∏anie
– mi∏oÊci, pokoju, solidarnoÊci i odpowiedzialnoÊci. To my, rodzice, dziadkowie, nauczyciele jesteÊmy zobowiàzani do przekazania tych wartoÊci kolejnym pokoleniom, aby sta∏y si´ dla nich
drogowskazem i kszta∏towa∏y ich przysz∏oÊç.
Most zosta∏ podÊwietlony lampionami wykonanymi przez dzieci.

Na placu Pi∏sudskiego recytowaliÊmy tak˝e
wiersze o Papie˝u, „wys∏aliÊmy” wczeÊniej przygotowanà paczk´ dla kolegów i kole˝anek z innego
miasta, uczestniczyliÊmy w konkursach i zabawach, przygotowanych w specjalnych namiotach
przez animatorów. By∏ te˝ s∏odki pocz´stunek.
Imprez´ zorganizowano Êwietnie! Grupy
wchodzi∏y na plac w równych odst´pach czasu,
dlatego przemieszcza∏y si´ p∏ynnie. Ka˝da grupa
mia∏a swojego „Przyjaciela”, który zajmowa∏ si´
nià od strony organizacyjnej. Dzieci by∏y zainteresowane tym, co dzia∏o si´ na wokó∏ nich i czu∏y si´ bezpiecznie.
Na poczàtku realizacji projektu zada∏yÊmy
dzieciom pytanie: Kim by∏ Jan Pawe∏ II? Niestety, nie wszystkie wiedzia∏y...
Poprzez cykl warsztatów edukacyjnych oraz
udzia∏ w spotkaniu na placu Pi∏sudskiego dzieci
mia∏y szans´ zapoznaç si´ z postacià, najwa˝niejszymi treÊciami nauczania oraz wydarzeniami z ˝ycia polskiego Papie˝a. Mamy nadziej´, ˝e
nie zapomnà o Nim, a w przysz∏oÊci wprowadzà
Jego nauk´ w swoje ˝ycie.
Serdecznie dzi´kujemy Centrum MyÊli Jana Paw∏a II za przygotowanie wspania∏ego i bardzo potrzebnego projektu.
Ewa Knop
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ZAÂMIECONY LAS W STAREJ MI¸OSNEJ
TO WSTYD I DOWÓD BEZRADNOÂCI
Mieszkamy oko∏o 20 km od centrum miasta,
w pobli˝u lasu, gdzie mog∏oby tak przyjemnie
byç podczas spaceru czy te˝ uprawiania sportu.
Tymczasem wystarczy wejÊç do lasu, a ju˝ potykamy si´ o butelki, puszki, papierki i opakowania po chipsach, plastikowe torby, nawet pampersy itd. W zesz∏ym roku widzia∏am tapczan.
To dopiero poczàtek. Jak wejÊç g∏´biej, to
znajdà si´ wysypiska Êmieci, gruzu, cz´Êci rozebranych samochodów. Du˝a powierzchnia lasu
jest nadpalona – nie wiadomo kiedy i jak powsta∏
tam ogieƒ. Dobrze, ˝e nie sp∏onà∏ ca∏y las. Polna
droga prowadzàca od Zakr´tu przez las ko∏o fundamentów jakiejÊ niedosz∏ej, a zaroÊni´tej i zaÊmieconej budowli podczas ostatniego weekendu mia∏a dodatkowà „atrakcj´” (w pobli˝u u∏o˝onych polan Êci´tych drzew) w postaci zdemolowanej i odci´tej skrzynki elektrycznej.

Wszyscy to widzà, wszyscy ubolewajà, ale nikt
nic nie robi. Korespondencja ze stra˝à miejskà daje taki wynik, ˝e bardzo uprzejmie odpisujà, aby
im wskazaç miejsca zaÊmiecone, a jeszcze lepiej
– wskazaç kto Êmieci. Odpowiedê jest bardzo ∏atwa. W lesie Êmieci ma∏a cz´Êç spo∏eczeƒstwa:

niewychowane dzieci i m∏odzie˝ rzucajàce z dezynwolturà bezmyÊlnie opakowania oraz pijacy, ró˝ne lumpy biesiadujàce w lesie. Co do wysypisk to
oczywiÊcie jest powa˝niejsza sprawa
– no i czasem jacyÊ nieodpowiedzialni
ludzie myÊlà, ˝e las to wysypisko.
Mam pytanie: czy sà jakieÊ procedury sprawdzania, co si´ dzieje w lesie?
Bo przecie˝ nie mo˝na liczyç na to, ˝e
jakieÊ anonimowe osoby b´dà donosi∏y, gdzie le˝à Êmieci (nawet trudno jest
okreÊliç topograficznie, mo˝e GPS-em?). Czy nie istnieje taka funkcja jak
leÊnik czy stra˝nik, który co jakiÊ czas przejdzie si´
po lesie, ˝eby zobaczyç, co si´ dzieje?
Likwidowanie „wysypiska w lesie” poprzez
wywiezienie na prawdziwe wysypisko jest operacjà kosztownà, lecz pewnie wliczonà w koszty.
Ale akurat teraz chodzi o ca∏okszta∏t, czyli
wracajàc do zwyk∏ego ogólnego zaÊmiecenia –
jeÊli brak jest funduszy i pomys∏ów, to chyba
mo˝na zorganizowaç w czasie weekendu pospolite ruszenie z kijami i workami. Ka˝dy niech
zbierze pe∏en worek Êmieci i do∏àczy do swoich
Êmieci, za wywóz których p∏aci. W ten sposób
wszyscy porzàdni ludzie wezmà na siebie ci´˝ar
sprzàtni´cia za tych nieporzàdnych. OczywiÊcie
jest to niesprawiedliwe, ale mo˝e sprawi, ˝e las
b´dzie wyglàda∏ lepiej i da to satysfakcj´?
Inne pomys∏y to:
1. Ustawienie koszy na Êmieci (najlepiej betonowych) wzd∏u˝ tras spacerowych i ich opró˝nianie po ka˝dym weekendzie.
2. Wystawienie tablic z zakazem Êmiecenia i postraszeniem grzywnà.
3. Wysy∏anie do lasu stra˝ników do niespodziewanej kontroli o nietypowych porach dnia,
kiedy mogà byç tam Êmiecàcy.
4. Opracowanie projektu na dofinansowanie
z Unii ochrony lasu.

5. Odp∏atne zatrudnienie wi´êniów lub bezrobotnych.
6. Umieszczenie (wysoko) kamer monitoringu
wy∏apujàcych Êmiecàcych.
Oprócz tego zauwa˝y∏am, ˝e przy przystanku
autobusowym na rogu J.P. II i Rumiankowej, który
ju˝ jest zdewastowany, wieczorem zbiera si´ rozwydrzona m∏odzie˝ i prawdopodobnie go jeszcze
bardziej demoluje. Natomiast nigdy w okolicy nie
widzia∏am ˝adnego pracownika stra˝y miejskiej.
Mo˝na te˝ si´ zwróciç do proboszcza miejscowej parafii, ˝eby wzorem wiejskich proboszczów powiedzia∏ m∏odzie˝y, ˝e zaÊmiecanie Êrodowiska to grzech, a utrzymanie go w czystoÊci
i dobrym stanie to obowiàzek dobrego obywatela i chrzeÊcijanina. Nie wstydêmy si´ u˝ywaç takich argumentów! Ale wstydêmy si´ tego Êmietnika w lesie, przez który nikogo nawet nie mo˝emy do tego lasu zaprosiç, bo wyglàda jak w jakimÊ niecywilizowanym kraju.
Z nadziejà, ˝e coÊ si´ da zrobiç, zwracam si´
do ludzi odpowiedzialnych zawodowo za spraw´
jak i te˝ do wszystkich innych, którzy zechcà pomóc. Zróbmy to sami dla siebie!
mgr in˝. in˝ynierii sanitarnej
Barbara Bosek-Szeska
Sieć sklepów detalicznych

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

ta nie i
•
•
•
•

motortest®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

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

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

www.motortest.com.pl

zdr owe produkty ˝ywnoÊciowe

Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki

n is k ie c e ny
SAMOOBSŁUGA

DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18
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Krzysztof åwik∏a
tel. 663 382 507

krzysztof@ogrodyjakmalowane.pl
www.ogrodyjakmalowane.pl

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

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)

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
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Kàcik przedsi´biorcy

NieruchomoÊç w leasingu

Klient uzyskane ze sprzeda˝y nieruchomoÊci Êrodki mo˝e przeznaczyç na ró˝ne cele zwiàzane z prowadzonà dzia∏alnoÊcià: sp∏at´ zobowiàzaƒ, zwi´kszenie
Êrodków obrotowych czy te˝ na kolejnà inwestycj´.
W zamian leasingodawca otrzymuje comiesi´czny
przychód z tytu∏u czynszu leasingowego. Po zakoƒczeniu okresu, na jaki zawarta by∏a umowa leasingu,
sprzedaje nieruchomoÊç za ustalonà w momencie zawarcia umowy cen´ dotychczasowemu u˝ytkownikowi. 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. Warto jednak
zwróciç uwag´ na koszty: wszelkie koszty zwiàzane
z zawarciem umowy leasingowej (op∏aty notarialne,
sàdowe, wyceny, audyty prawne i podatkowe) obcià˝ajà klienta, podobnie koszty zwiàzane z eksploatacjà
(podatek od nieruchomoÊci) ponosi leasingobiorca.

Pierwsze transakcje w przedmiocie leasingu nieruchomoÊci
by∏y zawierane w koƒcówce
lat 90. i opiewa∏y na wielomilionowe kwoty. By∏y to transakcje, na które pozwoliç mog∏y
sobie tylko wielkie korporacje,
cz´sto posiadajàce zagranicznych udzia∏owców. Patrzàc na
poczàtki leasingu nieruchomoÊci w Polsce, mo˝na by∏o odnieÊç wra˝enie, ˝e transakcje takie zawsze pozostanà zastrze˝one dla du˝ych
i Êrednich podmiotów gospodarczych. Zmieniajàce si´
realia rynkowe, coraz wi´ksza iloÊç podmiotów zajmujàcych si´ udzielaniem leasingów i narastajàca konkurencja pomi´dzy tymi podmiotami spowodowa∏y jednak, ˝e na chwil´ obecnà transakcje leasingu nieruchomoÊci dost´pne sà równie˝ dla ma∏ych, a nawet
mikroprzedsi´biorstw. Na rynku sà dziÊ oferty dzi´ki
którym wyleasingowaç mo˝na nieruchomoÊci o wartoÊci minimalnej ok. 1.000.000 z∏otych. OczywiÊcie
uzyskanie samego leasingu uzale˝nione jest od indywidualnej oceny przez instytucj´ leasingowà samej
nieruchomoÊci, majàcej stanowiç przedmiot leasingu.

Leasing nieruchomoÊci pozwala sfinansowaç zakup,
budow´ lub rozbudow´ nieruchomoÊci. Pozwala te˝
zrefinansowaç poniesione nak∏ady zwiàzane z ju˝ wybudowanà nieruchomoÊcià. Przedmiotem leasingu
nieruchomoÊci mogà byç nieruchomoÊci komercyjne
ju˝ istniejàce lub te˝ b´dàce w fazie projektów. W tym
drugim przypadku umowa leasingu nieruchomoÊci zawierana jest przy udziale wspó∏pracujàcego z finansujàcym (leasingodawcà) banku, który zapewnia finansowanie pomostowe w okresie pomi´dzy rozpocz´ciem
inwestycji a uzyskaniem pozwolenia na u˝ytkowanie.

¸atwiej o leasing czy kredyt?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Statystycznie rzecz ujmujàc, w przypadku wnioskowania przez firm´ o kredyt, banki stawiajà wi´ksze wymagania. Oczekiwania banków co do sytuacji ekonomicznej potencjalnego klienta sà du˝e. Wynika to z tego, ˝e ewentualne dochodzenie roszczeƒ w przypadku
kredytu jest dla banku du˝o bardziej czasoch∏onne ni˝
dochodzenie roszczeƒ przez instytucj´ leasingowà.
Bank zabezpiecza po˝yczone Êrodki w formie hipoteki
na nieruchomoÊci i w przypadku dochodzenia roszczeƒ musi przeprowadziç pe∏ne post´powanie egzekucyjne. W przypadku leasingu ju˝ w momencie pozyskania Êrodków leasingodawca staje si´ w∏aÊcicielem nieruchomoÊci i w przypadku braku sp∏aty rat leasingowych mo˝e szybciej danà nieruchomoÊç sprzedaç odzyskujàc zaanga˝owane w danà firm´ Êrodki.
Transakcja taka dla strony finansujàcej jest bezpieczniejsza. A skoro mniejsze jest ryzyko transakcji to wymagania w stosunku do podmiotu, który chce pozyskaç finansowanie mogà byç mniejsze. Z ryzyka transakcji wynika równie˝ cena. Mo˝na wi´c wnioskowaç,
˝e leasing powinien w wi´kszoÊci przypadków byç
taƒszà formà finansowania dzia∏alnoÊci ni˝ kredyt.

Jakie sà formy leasingu nieruchomoÊci?
Podobnie jak dla innych Êrodków trwa∏ych rozró˝niamy leasing operacyjny i leasing finansowy.
W obu formach w∏aÊcicielem nieruchomoÊci staje
si´ instytucja leasingowa. Poni˝ej prezentujemy
podstawowe ró˝nice mi´dzy formami leasingu
w przypadku nieruchomoÊci:

Czy leasing nie jest bardziej ryzykowny?
To wa˝ne pytanie. W przypadku kredytu nadal pozostajemy w∏aÊcicielami nieruchomoÊci. Przy leasingu nasza nieruchomoÊç przechodzi na w∏asnoÊç
instytucji leasingujàcej. Co wi´c w przypadku, jeÊli
taka instytucja upadnie? Tu na szcz´Êcie prawo jest
po naszej stronie. Leasing jest uregulowany w przepisach kodeksu cywilnego. W przypadku upad∏oÊci
leasingodawcy przedmioty przekazane w u˝ytkowanie na podstawie umowy leasingu nie wchodzà
w mas´ upad∏oÊciowà instytucji leasingowej. Nadal
równie˝ zachowujemy prawo do wykupu takiego
przedmiotu. Dodajàc do tego fakt, ˝e w∏aÊcicielami
wi´kszoÊci instytucji leasingowych sà banki mo˝na za∏o˝yç, ˝e ryzyko upad∏oÊci jest minimalne.
Wydaje si´, ˝e najwi´ksze ryzyko zwiàzane jest
z d∏ugim okresem finansowania. D∏ugoterminowe
finansowanie podmiotów gospodarczych przy szybko

Czym jest leasing nieruchomoÊci?
Leasing nieruchomoÊci jest specyficznà formà leasingu, opartà jednak o standardowe przepisy prawne
zawarte w kodeksie cywilnym i dotyczàce równie˝ ka˝dego innego leasingu – samochodów czy maszyn. Podobieƒstwo polega na tym, ˝e podobnie jak przy finansowaniu innych Êrodków trwa∏ych, tak˝e w przypadku
nieruchomoÊci firma leasingowa nabywa wskazanà
nieruchomoÊç i przekazuje jà klientowi w u˝ytkowanie.
Po zakoƒczeniu umowy leasingowej leasingobiorca ma
mo˝liwoÊç odkupienia przedmiotu leasingu po z góry
ustalonej cenie. W trakcie trwania umowy leasingowej
leasingobiorca zobowiàzany jest do p∏acenia towarzystwu leasingowemu rat leasingowych. G∏ównà ró˝nicà
jest okres, na który zawierane sà umowy leasingu nieruchomoÊci. Ze wzgl´du na du˝e kwoty transakcji
i d∏ugi okres amortyzacji nieruchomoÊci, instytucje
leasingowe zawierajà umowy nawet na 15 lat.

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.

zmieniajàcych si´ warunkach prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej niesie ze sobà naturalne ryzyko. Historia
stosunkowo niewielu firm w Polsce liczy ponad 10 lat,
a taki jest przeci´tny czas trwania umowy leasingowej.

Leasing zwrotny – specyficzna forma leasingu
operacyjnego i finansowego
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) i za to otrzymuje od leasingodawcy Êrodki
finansowe w formie gotówki. Firma leasingowa
z ceny zakupu nieruchomoÊci potràca udzia∏ w∏asny
klienta, sp∏aca ewentualne cià˝àce na niej zobowiàzania, a ró˝nic´ wyp∏aca leasingobiorcy.

Alternatywà dla leasingu nieruchomoÊci jest kredyt hipoteczny dla firm. Dokonanie wyboru sposobu
finansowania czy te˝ refinansowania nieruchomoÊci
wymaga przeprowadzenia dog∏´bnych analiz, rozwa˝enia bardzo istotnych aspektów podatkowych.
Trzeba rozwa˝yç tak˝e zmiany, jakie mogà byç dokonane w przysz∏oÊci, a to w naszych warunkach nie
jest proste, o ile jest w ogóle mo˝liwe. Warto wi´c
skorzystaç z pomocy specjalisty. Decyzja jednak zawsze nale˝y do klienta.

Do nieruchomoÊci komercyjnych obj´tych
leasingiem zalicza si´:
• budynki i lokale biurowe,
• budynki handlowe i us∏ugowe,
• sieci hoteli,
• salony samochodowe,
• centra ekspozycyjne,
• centra logistyczne,
• magazyny i hale produkcyjne,
• lokale u˝ytkowe
• oraz inne akceptowane indywidualnie przez leasingodawc´ nieruchomoÊci.

Jacek Rembiszewski
jacek.rembiszewski@polrentier.pl
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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

• ZAMKI
• K¸ÓDKI
• WK¸ADKI
• BATERIE DO PILOTÓW
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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

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
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.

TA XI - WESO¸ A
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

PROTEZY • NAPRAWA

SERWIS
AUTO
rok za∏. 1980

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

Witold Niedzielski
tel. 22 773-30-79
kom. 601-254-295

OFERUJE PROFESJONALNE USŁUGI W ZAKRESIE:
a Remonty, naprawy, przeglàdy
a T∏umiki – wszystkie typy
a Haki holownicze – monta˝
a Geometria kó∏ (zbie˝noÊç) komputerowo
i inne
BEISSBARTH
a Klimatyzacje
a Oleje
filtry – wymiana gratis
a Amortyzatory
a Wulkanizacja, wywa˝anie – HOFMANN
a Diagnostyka komputerowa OBD
a Opony
Czynne: pon-pt 8.00-17.00, sobota 8.00-14.00

Stara Mi∏osna 05-077, ul. Trakt Brzeski 53

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

tel.

res

– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI

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

Exp

KANCELARIA PRAWNA

s

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

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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GABINET

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji

17

WETERYNARYJNY

■
■
■

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

lek. wet. Marcin i Marta Salewicz

■
■
■
■
■
■
■

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

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

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

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

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

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga

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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lekarz stomatologii ogólnej

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

( 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

DETEKTYW

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

Licencja
nr 0000505

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

www.renoma2.com.pl

tel. 022 7730028
fax 022 7730029
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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

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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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 – WYGRAJ roczny zapas soczewek
kontaktowych i iPHONE 4*
• 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

26

salonie

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e,
przysi´g∏e, expresowe tel. 22-773-28-70.
◗ Dokumentacja HACCP/GHP/GMP; sprostanie wymaganiom SANEPID; doradztwo przy tworzeniu nowych lokali
gastronomiczno-handlowych; www.tffs.pl
◗ Serdecznie zapraszam wszystkie Panie (oprócz zo∏z
i cierpi´tnic) na Babskie wieczory w ka˝dy piewszy
piàtek miesiàca (6 maja 2011r.) godz 19 do siedziby
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Weso∏a (budynek OSP
ko∏o Lidla).
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med.
chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Stylistka zaprasza na indywidualne konsultacje lub
warsztaty dla 3-5 osób. Analiza kolorystyczna, kompozycja stroju, podstawy makijazu (szczególnie dla
m∏odych mam). Ul. Jana Paw∏a II 15 M. 502 600 775
– Alicja.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt tel. 507097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 608-612-979.
◗ 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.
◗ 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 516-262-825.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ Do wynaj´cia 3 pokojowe umeblowane w podwy˝szonym standardzie mieszkanie w Osiedlu Pod Sosnami, cena 1500 z∏ + 600 z∏ op∏at, Konstans NieruchomoÊci, tel. 509 288 007.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. 603313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22783-28-37; 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.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – 691-257-038.
◗ Stylistka przejrzy Twojà szaf´. Skomponujemy nowe
zestawy, pójdziemy na zakupy. Czas na wiosennà
metamorfoz´. Zapraszam – tel. 22 773 35 61 lub
502 600 775.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606939-443.
◗ 2 pokoje na sprzeda˝ na osiedlu Aleja Akacjowa, cena 395 000 z∏, Konstans NieruchomoÊci, tel. kom.
509 483 081.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 22-773-28-29; 508 528 249.
◗ 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.
◗ Wesele poprowadzi doÊwiadczony dj-wodzirej. Muzyka
dla ka˝dego, konkursy, zabawy, nag∏osnienie i oÊwietlenie. Zapraszam – 22 773 35 61 lub 502 600 775.

◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-85-68, 22499-80-59.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z jez. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie
do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 7734 087
◗ Budowa domów, dachy, ocieplenia, tynki. Tel. 603555-572.
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà, chorà lub dzieckiem
tel. 604 202 290.
◗ 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.
◗ 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.
◗ 4 pokojowe mieszkanie na sprzeda˝, po generalnym
remoncie, cena 500 000 z∏, Konstans NieruchomoÊci, tel. 509 483 081.
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody, kominki, parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie
tel. 605 654 269.
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe,
tel.: 603-585-004, www.vizazystka.pl.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ STUDIO STYLIZACJI WIZERUNKU zaprasza od 10
maja wszystkie Panie na wiosennà metamorfoz´ ul.
Jana Paw∏a 15 M (na przeciwko Groszka).
502 600 775 – Alicja.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 3000 m2 + dom letniskowy ok. 100 m2 + 1,5 ha gruntu rolnego w pi´knej
okolicy ko∏o Spa∏y (woj. ∏ódzkie). Tel.: (22) 812-14-81.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ke budowlano-us∏ugowa w starej mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnosc hipoteczna, 605 981 175,
dzohar1@wp.pl
◗ Muzyka, zabawy i konkursy na przyj´ciu komunujnym Twojego dziecka. 2 godziny relaxu dla wszystkich Gosci. Zaprasza dj-animator 22 773 35 61
lub 502 600 775.
◗ Technik fizjoterapii, MASA˚ TERAPEUTYCZNY pleców
i mi´Êni. 80 z∏ za godzin´. Kontakt 793-392-957.
◗ ANGIELSKI T¸UMACZENIA dla firm, konwersacje,
lekcje z m∏odzie˝à. Kontakt 793 392 957.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa
szeregowa. Powierzchnia 180 m2, 4 pokoje, 2 ∏azienki,
du˝a kuchnia. Dom usytuowany w spokojnej okolicy
Starej Mi∏osnej. Atrakcyjna cena!!! Tel. 668-449-986.
◗ Kierowca (35 lat), doÊwiadczony. Szuka dodatkowej
pracy. Najch´tniej na weekendy. D∏ugie trasy. Imprezy okolicznoÊciowe. Posiadam VW Transporter
2000 r. bogato wyposa˝ane, wygodne. Tylko powa˝ne oferty. Tel. 508-123-928.
◗ Osoba z orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci poszukuje pracy. Tel: 516-396-969.
◗ 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.
◗ Kompleksowe us∏ugi ksi´gowe i informatyczne. Tanio
i profesjonalnie. Dojazd do Klienta w cenie. Warszawa,
ul. Pogodna 27, tel. 22 773 83 55, biuro@raich.pl
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ ANTEN telewizyjnych i satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz multiswitche. Telewizja N, Cyfra+, Polsat i na kart´, Trwam.
Tel. 663-677-701, www.swiatanten.pl
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów.
Tel. 506 661 672.
◗ Us∏ugi ziemne koparko-∏adowarkà 4x4 i minikoparkà,
kszta∏towanie i niwelacja terenu, wykopy, kucie betonu, rozbiórki, wiercenie otworów w ziemi. Tel.
601 224 796.
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej, ul. J. Paw∏a 68 m2, pi´tro 1/3, parkiet jesion, glazura, miejsce
w gara˝u. Tel. 530 353 200.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝ kuchenek, pralek itp., wieloletnia praktyka, uprawnienia.
Tel. 22 773 82 27, kom. 503 58 35 68.
◗ 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.

◗ Ksi´gowa przyjmie prac´ na cz´Êç etatu lub umow´
cyw. praw. (PKiR, pe∏na ksi´gowoÊç, p∏ace, ZUS).
Tel. 0608 356 410.
◗ Budowa domów, pomieszczeƒ gospodarczych, rozbiórki i inne prace budowlane. Tel. 692 241 483.
◗ 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, wystawiam Fa. Vat tel. 664835256, e-mail: mszczepanik@poczta.neostrada.pl
◗ Business/General English – lektorka akademicka tel:
604 433 728.
◗ PILNE!!! Poszukuj´ mieszkanka bez mebli dla pracujàcej osoby samotnej w Êrednim wieku, kulturalnej,
bez na∏ogów, tel. 695 440 313.
◗ Z∏ota ràczka tel: 606 478 725.
◗ Uczennica klasy II liceum na poziomie upper intermediate udzieli korepetycji z angielskiego dzieciom
z podstawówki. Uczyli mnie brytyjscy i australijscy
lektorzy. Kontakt: 664-736-121.
◗ Kupi´ miejsca na parkingu przy ul. Pogodnej 10,
tel. 515 199 445.
◗ Firma Alpes – us∏ugi wysokoÊciowe. Mycie okien metodami alpinistycznymi, mycie i malowanie dachów,
mycie ciÊnieniowe fasad i elewacji, inne... F-Vat
(0%). 664-772-384, www.alpes.com.pl
◗ 85 metrów, 4 pokoje na sprzeda˝, cena 495 000 z∏,
Konstans NieruchomoÊci, tel. 509 483 081.
◗ MATEMATYKA FIZYKA – dla szkó∏ Êrednich i studentów, doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW. Dojazd
do ucznia gratis 602 120 632.
◗ 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 MIESZKA¡ i DOMÓW. Solidnie.
Tel. 889 226 309.
◗ Drobne domowe naprawy 606478725.
◗ ANGIELSKI Z ANGIELKÑ – konwersacje, dzieci, m∏odzie˝, doroÊli w Starej Mi∏osnej. tel. 773 12 82,
kom. 694 115 743.
◗ 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.
◗ POMOC DOMOWA podejm´ zdecydowanie prac´, sumienna, dyskretna, mobilna, doswiadczona, referencje.
Mieszkam w Sulejówku. Danusia tel. 607 114 637.
◗ Wybuduj´ dom. Stara MI∏osna i okolice. Kontakt: 694-377-176.
◗ Us∏ugi pogotowie wodno-kanalizacyjne 24h – awarie,
czyszczenie kanalizacji mechaniczne i ciÊnieniowo.
Warszawa i okolice. Tel. 608-379-848.
◗ KOSMETYCZCE podnajm´ pomieszczenie w studiu
paznokci w Starej Mi∏osnej serdecznie zapraszam 502-496-276.
◗ SPRZEDAM RENAULT LAGUNA 95r. Benzyna+Gaz.
Stan b. dobry. Po przeglàdzie. Kupiony w salonie.
Tel. 606-313-622.
◗ Wynajm´ pod biuro ∏adny lokal, sk∏adajàcy si´
z dwóch pomieszczeƒ (20, 35 m2) w Mi´dzylesiu.
Dost´p do recepcji, ∏azienki, kuchni i internetu. Kontakt: 694 810 010.
◗ Psycholog dla dzieci i doros∏ych, psychiatra, dietetyk,
coaching www.instytut-ipro.pl, 606 994 447.
◗ Pracownia krawiecka zaprasza: szycie zas∏on i firan,
przeróbki, poprawki, szycie na miar´, kaletnictwo. Wyprzeda˝ garsonek. Tanio!!! Weso∏a, Trakt Brzeski 68
przystanek (NIZINNA). Pon-pt 11–17, sob 9–13.

◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI – Studentka anglistyki zaprasza
na lekcje j. angielskiego i j. niemieckiego. Oferuj´ pomoc
w przygotowaniu do egzaminów, nadrabianie zaleg∏oÊci
szkolnych, konwersacje. Bezplatny dojazd w Starej Mi∏osnej. tel: 518 339 517.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów,
tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-2837; kom. 606-752-724.
◗ OGRODY STYLOWE – projektowanie, urzàdzanie, piel´gnacja terenów zielonych. 505-110-773,
www.ogrody-stylowe.pl
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 22 773-4964, 602-707-127.
◗ Szko∏a J´zyków Obcych N-JOY zatrudni lektorów j´zyka angielskiego i hiszpaƒskiego. Kontakt –
668 11 16 14 lub n-joy@n-joy.com.pl
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur. Tel.: 504960-914.
◗ 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 dom w Sulejówek 200/400. Super lokalizacja, w pobli˝u SKM, szkó∏, sklepów, itp. Energooszcz´dny, wykoƒczony, w przyzwoitym standardzie, 649000zl, tel. 604228614 Okazja!
◗ NAPRAWA AGD-pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne. Tel. 0501-049-250.
◗ 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
◗ Poszukuj´ osoby udzielajàcej lekcji j´zyka chiƒskiego, tel. 607 03 65 66, 22 773 35 13.
◗ Us∏ugi Ogrodowe: Zak∏adanie ogrodów, Zak∏adanie
trawników, Pielegnacja, Wycinka drzew (wysokich
równie˝) 513-148-238.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏osnej, okolica ulicy Cyklamenowej, tel. 601 393 238.
◗ PRACE PORZÑDKOWE w ogrodzie i w domu, drobne
naprawy, prace fizyczne (Weso∏a, St. Mi∏osna).
Tel. 886 855 456.
◗ US¸UGI GEODEZYJNE – tel. 22-773-30-44,
kom. 508 895 802.
◗ Remonty wykoƒczenia pod klucz: Malowanie agregatem oraz tradycyjnie, g∏adzie gipsowe zacierane mechanicznie, Wylewki agregatem spalinowym, zacierane mechanicznie, panele, glazura, terakota, karton
gips, poddasza. HOUSE-COLOR Tel. 509-519-926.
◗ Us∏ugi koparko-∏adowarkà. Samochód z HDS-em
i wywrotkà. Tel: 601 37 73 91.
◗ Uslugi Geodezyjne, Program Solarny SEI Energy
– dofinansowany z UE. W-wa Rembertów / okolice.
Tel: 505 700 210.
◗ Sympatyczny dwudziestolatek, inteligentny i operatywny szuka pracy. Wykszta∏cenie Êrednie, kontynuuje nauk´ zaocznie. Tak˝e praca dorywcza, ch´tnie posprzàta ogród, inna pomoc. Referencje.
Tel. 604-409-344.
◗ FOTOGRAF – Êlub, chrzest, komunia, sesje dzieci´ce/cià˝owe, w plenerze lub u Paƒstwa w domu! Promocja Êlubna -> sesja przed – GRATIS! www.mmfotopasja.pl tel. 510307690.
◗ Poszukuj´ miejsca przy g∏ównej trasie z Warszawy
na Miƒsk Maz., na powieszenie banera 1x2m
lub 1x1m. Mog´ zap∏aciç max. 50z∏/mies. – kontakt
biuro@mmfotopasja.pl

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

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

Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12
Tel. 22 773 83 00, 660 913 607
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Tusze i tonery do drukarek atramentowych i laserowych – zamienniki regenerowane i 100% NEW. Dostawa GRATIS!!! tel. 660 702 297, 660 702 297,
22 216 53 08, 22 216 53 08.
◗ NowoÊç – Mozaika szklana obok glazury to idealny
materia∏ do modernizacji mieszkaƒ. Remont tarasów
i balkonów wg najnowszych technologii oraz monta˝
Êcian K/G, paneli pod∏ogowych, hydrauliki, malowanio wn´trz oraz dachów i domów drewnianych.
tel. 500-43-55-77.
◗ Wylewki agregatem spalinowym, zacierane mechanicznie, laserowe nanoszenie poziomów, malowanie
agregatem oraz tradycyjnie, g∏adzie gipsowe zacierane
mechanicznie, remonty i prace wykoƒczeniowe. firma
House Color Tel. 509-519-926.
◗ Sprzedam dom w Weso∏ej 230 m, dzia∏ka 475 m w b.
dobrym stanie. 950.000 z∏. Tel: 601 37 73 91.
◗ PO LINIE – profesjonalne us∏ugi wysokoÊciowe (dom
i ogród). Praca na linach lub z podnoÊnika koszowego. Tel. 606-808-358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 22 773-20-78, 509043-962.
◗ Sprzedam mieszkanie bezpoÊrednio 2-pokoje
(52 m2) na 2 pi´trze w Weso∏ej Plac Wojska Polskiego do zamieszkania. Tel. 782 230 371.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtnie, mycie okien, prasowanie.
Osoba niepalàca, solidna z referencjami. Tel. 603995-507.
◗ Sprzedam mleko modyfikowane hipoalergiczne dla
dzieci do 1 roku ˝ycia. Zainteresowanych prosz´
o kontakt 662 121 180.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 603-313-938.
◗ Korepetycje z chemii, absolwentka MSOÂ UW i studentka V roku CHEMII UW, Warszawa Rembertów,
tel. 607-216-317.
◗ Sprzedam BABY BOOM – sklep dla dzieci w Starej
Mi∏osnej, zapytania dotyczàce oferty prosz´ kierowaç na adres baby.boom@tlen.pl
◗ BMW 318i, 1995, 185000 km., sprzedam. Przebieg
autentyczny, pewne pochodzenie, u˝ywany w rodzinie,
dobry stan, kolor – zielony metalik. Tel. 604 491 681.
◗ Ksi´gowa z doÊwiadczeniem, z licencjà MF, poprowadzi ksi´gi rachunkowe na umow´ zlecenie.
tel. 600-451-336.
◗ 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.
◗ Sprzedam segment skrajny, 1998 r. 280 m2 pow. ca∏kowitej na osiedlu Stara Mi∏osna (ul. Diamentowa).
Segment w bardzo dobrym stanie, gotowy do zamieszkania. Tel. 503 915 638.
◗ Sprzedam parawan: rama drewno malowane na jasnozielony kolor, wype∏nienie tkanina, szer. 3x48cm,
wys. 180 cm; cena 80 z∏, tel. 608 234 361.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy,
fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara Mi∏osna
i okolice.
◗ Sprzedam wózek Emmaliunga w bdb stanie, fotelik
Maxi Cosi Cabrio z adapterem do wózka, le˝aczek
dla maluszka Fisher Price, nowà chuÊtawk´.
Tel. 508-177-964.
◗ Automatyczne nawadnianie ogrodów – projekty i realizacje, oferujemy profesjonalne us∏ugi w zakresie
systemów nawadniania. Posiadamy du˝e doÊwiadczenie poparte certyfikatami instalatorskimi najwi´kszych firm nawodnieniowych. Kontakt: 504-167-731
biuro@greenpartner.pl
◗ Zaj´cia PILATES w Dom Kultury MARYSIN. DoÊwiadczona, dyplomowana instruktorka, mi∏a atmosfera,
karnety. Pon. o 17.00 wt. i czw. 9.00. Zapisy tel. 504266-599, uma.irina@gimail.com.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna, tel. 500322-255 – Jan Stachyra.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne). Tel. 22773-19-85.
◗ Weso∏e urodziny dla Twojego dziecka lub dla Ciebie
z muzyka i konkursami we wskazanym miejscu poprowadzi dj-animator. Tel. 22 773 35 61 lub 502 600 775.

◗ 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.
◗ Sprzedam DZIA¸K¢ BUDOWLNÑ, po∏o˝onà w Karolinie, 2 km od Miƒska Mazowieckiego, 1500 m2, mo˝liwoÊç podzia∏u, wokó∏ zabudowa domów jednorodzinnych, tel. 503 065 483.
◗ ANGIELSKI: Studentka filologii angielskiej na UW udzieli
korepetycji z j´z. angielskiego dzieciom i m∏odzie˝y
szkolnej. (Certyfikat C1) tel: 608 641 885.
◗ Sprzedam huÊtawk´ – ko∏ysk´ firmy Fsher-Price. Zasilana bateriami, 8 melodyjek, dwa kierunki bujania.
Stabilna i bezpieczna. Dla dziecka do 9 kg. Stan bdb.
Tel. 609-47-34-57.
◗ Allianz – ubezpieczenia, Inwestycje, BankowoÊç. Zadzwoƒ: 501272633, agent ubezpieczeniowy doradzi,
podpowie, przyjedzie.
◗ Sprzedam zabawk´ Chicco-kuchenka z dzwi´kiem,
u˝ywana, w bardzo dobrym stanie zdj´cia na chicco.pl tel. 601 34 67 89.
◗ KUCHENKI GAZOWE, ZMYWARKI, PRALKI – POD¸ÑCZ¢. Us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c. o. Szybko! Tanio! Solidnie! tel. 0-22 773-82-27 lub tel.
kom. 503 583 568.
◗ Dom 270 m2/1000 m2 dzia∏ka blisko Warszawy, stan
deweloperski, cisza, drogi asfaltowe, obok las i stawy
rybne (pràd, woda miejska, szambo). Cena 519 tyÊ
– sprzeda˝ bezpoÊrednia 507-155-195.
◗ Sprzedam tanio fotelik samochodowy dla maluszka
(0–11kg) oraz ciuszki w bardzo dobrym stanie dla
dziewczynki (od urodzenia do 2 lat) i karuzelk´ na ∏ó˝eczko, kontakt 691 60 13 07.
◗ Lokal do wynaj´cia 200 m2, Tel. kom: 601-254-295.
◗ Sprzedam pianinko dzieciece 1-4lata z mikrofonem
i krzese∏kiem tel. 601 34 67 89 zdjecia na maila.
◗ SPRZEDAM SEGMENT w Starej Mi∏osnej przy ul. Jana Paw∏a II. ¸adnie wykoƒczony – tel. 692 977 947.
◗ Sprzedam Renault Clio 1,2, el. szyby, centralny zamek,
autoalarm, poduszka powietrzna, radio / CD, immobiliser, welurowa tapicerka, 2000 r. bia∏y, 3 drzwiowy
osoba niepalàca 158 tys Cena 7900 z∏ (do negocjacji)
lub zamiana. Micha∏ tel. 603 449 533.
◗ Oddam 4 krzes∏a do kuchni, stan db – Stara Mi∏osna 608 062 162.
◗ Budynek us∏ugowy o pow. 600 m2 z dzia∏kà
o pow. 962 m2, wszystkie media w ulicy, wjazd z Traktu Brzeskiego 94 i ul. GoÊciniec, cena 1 150 000z∏,
tel: 502-548-771.
◗ KOREPETYCJE Z J¢ZYKA POLSKIEGO – studentka filologii polskiej pomo˝e uczniom ze szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum w nadrabianiu zaleg∏oÊci
oraz bie˝àcej nauce. Tanio. Mo˝liwoÊç dojazdu.
Tel.: 660 757 799.
◗ Zakopane – KoÊcielisko wypoczynek w górach
– www.michalowka.pl tel. 18 20 70 328.
◗ Sprzedam tanio garnitur komunijny, granatowo-stalowy w delikatne paski, rozm. 128cm szczup∏y, stan
bardzo dobry; tel. 0 608 821 966.
◗ Us∏ugi Ogrodowe, Wycinka drzew, Cisnieniowe mycie podjazdów, dachów: 513-148-238.
◗ Korepetycje z MATEMATYKI!!! Studentka UW udzieli
korepetycji Twojemu dziecku. Skutecznie i w przyjaznej atmosferze. Indywidualne podejÊcie do dziecka,
przyst´pna cena, mo˝liwy dojazd. kontakt telefoniczny: 501-307-143.
◗ Sprzedam mieszkanie 3-pok. (67 m2) z gara˝em.
Tel. 608 084 971.
◗ BIURO rachunkowe, licencja MF. Rok za∏. 2004.
Kompleksowa obs∏uga firm, wyprowadzanie zaleg∏oÊci, windykacja, doradztwo prawne. Odbiór dokumentów. Tel. 22 412 80 08, 608017904.
◗ Sprzedam parawan rattanowy szer. 3x45cm,
wys. 160cm, cena 180z∏; tel. 608 23 44 61.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, mycie okien. Osoba
solidna z referencjami. Tel. 601-715-540.
◗ Rolety zewn´trzne – produkcja, monta˝, doradztwo
i serwis. Posiadamy równie˝ w ofercie rolety materia∏owe, plisy, ˝aluzje, verticale, moskitiery, markizy, si∏owniki Somfy. tel. 796 38 08 20, 22 773 25 96, biuro@velumix.pl
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 22-773-28-07.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne. 501-975-329.

◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne prace
remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu
w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 22-773-22-54.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny.
Tel. 513-144-668.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 22-773-28-21, 506-032-318.
◗ Pomoc w nauce jezyka rosyjskiego (rodowity ukrainiec). Pismo, gramatyka. tel. 886 855 456.
◗ USZYJ¢ firany, zas∏ony, lambrekiny; wszyj´ taÊm´
marszczàcà, obszyj´ lamówkà, wykonam drobne poprawki krawieckie. tel. 505 594 870.
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd do klienta. Tel. 601262086.
◗ Sprzedam ma∏o u˝ywane ∏ó˝ko rehabilitacyjno-ortopedyczne sterowane pilotem – podnoszenie tu∏owia, nóg
oraz góra-dó∏. ¸ózko posiada wysi´gnik oraz opuszczane barierki. Kolor jasny buk. Tel. 601 515 840.
◗ Mam sprzedania Opla Tigr´ A 1995 rok produkcji. 1.4 16V 90 KM. Nie ma Êladów korozji, brak rdzy.
W bardzo dobrym stanie, zarówno technicznym jak
i wizualnym. Wi´cej informacji pod nr. tel. 511171871.
◗ Sprzedam rower elektryczny InterBike zasilany akumulatorem. Zasi´g ok. 40 km. Mo˝liwoÊç jazdy z u˝yciem samych peda∏ów. Gratis – torba na zakupy
na baga˝nik roweru. Tel. 601 515 840.
◗ 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.
◗ Sprzedam dzia∏ki rekreacyjno-budowlane przy trasie
Ostrów Mazowiecka – Ró˝an, las i rzeka blisko. Autobus do Warszawy 100 m. Cena za m2 – 20 z∏otych.
Telefon 603 033 601.
◗ Niania z doÊwiadczeniem zaopiekuj´ si´ dzieckiem, 693 691 024.
◗ Sprzedam komplet plastykowy ikea stó∏+dwa krzese∏ka dla dziecka w bardzo dobrym stanie zdjecia
na ikea.pl 601 34 67 89.
◗ Sprzedam le˝aczek firmy Tako – 516-628-451.
◗ Wykonuj´ drobne prace remontowo-budowlane
i w ogrodzie – 692 977 947.
◗ Dekoracje kwiatowe – sal weselnych, komunijnych, koÊcio∏ów, samochodów, bukiety Êlubne, wianuszki komunijne. Tel. 609 601 993, 502 666 064.
◗ „Remont-Mar” – prace remontowe i wykoƒczeniowe,
w tym: glazura, malowanie, modernizacje ∏azienek,
hydraulika, klinkier, kostka brukowa, monta˝ schodów i mebli, stolarka, panele, zabudowa wn´k. tel.
601 918 049.
◗ PILNE!!! Poszukuj´ mieszkanka bez mebli dla pracujàcej osoby samotnej w Êrednim wieku, kulturalnej,
bez na∏ogów, tel. 695 440 313.
◗ SPRZEDAM Volkswagena PASSAT B6 2007 r 2,0
diessel czarny, kombi silnik na gwarancji serwisowany w aso do konça, cena 44 tys. z∏ do negocjacji.
Tel. 609 983 896.
◗ Uwielbiam kwiaty, jeÊli masz jakieÊ, które zajmujà
za du˝o miejsca, znudzi∏y Ci si´ i chcesz oddaç w dobre r´c´ ch´tnie przyjm´ (kaktusy, fikusy, pnàcza...
domowe i ogrodowe) Stara Mi∏osna – Ma∏gosia, 608 062 162.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Weso∏ej lub okolicach pod budownictwo wielorodzinne, bezpoÊrednio. Tel. 608 069 169.
◗ Remonty solidnie – glazura, terakota, k/g, g∏adzie, malowanie, elektryka, hydraulika, panele pod∏ogowe i scienne, skladanie i montaz mebli i wiele innych prac
do uzgodnienia DAWID – tel. 724 348 220.
◗ Sprzedam suknie Êlubna jesnoczeÊciowà, AGORA
rozmiar 38-40, wzrost 172. Tel. 793-367-372, e-mail izusia-22@tlen.pl, zdj´cie na ˝yczenie.

◗ Prace porzàdkowe, utrzymanie posesji, wywóz gruzu
z mieszkaƒ i placów, starych mebli, z∏omu itd. z za∏adunkiem. Warszawa i okolice. 607-390-585.
◗ SZUKAM PRACY, studentka kierunku finansów i rachunkowoÊçi, dyplom technik ekonomista z cz´Êci
praktycznej 90% tel.: 510-688-953.
◗ Studentka 3 roku UW ch´tnie zaopiekuje si´ Twoim
dzieckiem. JeÊli nie masz komu zostawiç pod opiek´
swojej pociechy we wtorki, czwartki, piàtki, weekendy. Mo˝liwoÊç jednorazowej opieki nad dzieckiem.
tel. 501-307-143 lub magszy89@wp.pl
◗ Sprzedam ró˝owy rowerek z bocznymi kólkami – 100
zl oraz fotelik rowerowy – 50 zl. Kontakt: 667-100-783.
◗ Sprzedam 3-cz´Êciowy strój do chrztu dla dziewczynki
(polarowy – czapka, spodnie i pelerynka, obszyte kwiatkami) roz. 62, cena 60 z∏ oraz ubranka: ch∏opi´ce
do roz. 92 i dziewcz´ce do roz. 98 (kurtki zimowe,
spodnie ocieplane, dresowe, dzinsy, bluzy, Êpiochy...).
Ubranka czyste, zadbane, stan bardzo dobry. Dom niepalàcy. Tel: 501 546 848.
◗ Wymiana WODOMIERZY, instalacje sanitarne i inne.
Wieloletnia praktyka, solidnie i tanio. Tel. 22 773
82 27 lub 516 26 28 25.
◗ Dzia∏ka budowlana 5000 m2 Wiàzowna sprzedam.
Tel: 667-632-665.
◗ POGOTOWIE KANALIZACYJNE 24H Warszawa i okolice ciÊnieniowe i mechaniczne udro˝nienie i czyszczenie kanalizacji monitoring kamerà. Tel. 602-252-935.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowe – podcinanie i wycinanie
drzew, naprawa oraz czyszczenie rynien, malowanie
i mycie dachów. Tel. 606-808-358.
◗ Ma∏˝enstwo z dzieckiem (4lata) poszukuje niedrogiego mieszkania (1500 z op∏atami) do wynajecia
w Starej Mi∏osnej. tel. 604776278.
◗ Profesjonalne us∏ugi remontowo-budowlane. Remonty,
wykoƒczenia, glazura, malowanie, elektryka i tym podobne. gwarancja 2 lata. Tel. 604 776 278.
◗ Korepetycje z MATEMATYKI. Studentka 3 roku UW
z doÊwiadczeniem ch´tnie udzieli korepetycji Twojemu dziecku. Równie˝ nadrabianie szkolnych zaleg∏oÊci z j. angielskiego. tel. 501-307-143.
◗ Mycie Cisnieniowe: kostki, dachów i inne 513-148-238.
◗ OGRODY, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – projekty
koncepcyjne, wykonawcze, kompleksowa realizacja,
aran˝acja i piel´gnacja. Realistyczne wizualizacje.
692 081 969.
◗ Szafy, garderoby, okna – 601-22-30-20.
◗ Sprzedam – TOYOTA COROLLA hatchback 1994 rok,
benzyna+LPG. Stan dobry, szyby elektryczne, szybrdach, opony letnie. Cena okazyjna. Tel. 601 864 390.
◗ Sprzedam UBRANKA DLA DZIECKA – rozmiar do
74cm. Buty NEW BALANCE rozmiar 27.5 – ch∏opi´ce. Tel. 601 864 390.
◗ PROJEKTOWANIE OGRODÓW – justGarden. Wykonujemy profesjonalne projekty ogrodów. W ramach projektu wizualizacje ogrodu. Tel. 502 339 753, pracownia@justgarden.pl, www.justgarden.pl
◗ Z∏oty Kaziu, drobne prace remontowe, ogrodowe,
przycinka drzew – tanio i solidnie. 796-825-068.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ Sprzedam spacerówki: 1/ firmy Coneco Traffic (rozk∏adana, koszyk na zakupy, rozsuwana budka, skr´tna.
Stan bardzo dobry+), cena 200 z∏; 2/ Quinny Zapp,
(nowa), najmniejsza, typu „parasolka”. Mo˝liwoÊç za∏o˝enia do kó∏ek fotelika niemowl´cego Maxi Cosi. cena 600 z∏. Tel. 0-501 546 848.
◗ Oddam sprawny telewizor 32 calowy. Tel. 22 773
21 37 (po po∏udniu).
◗ Wykonam wszelkie prace domowe, opiekuƒcze, piel´gnacyjne i ogrodowe. Rencista. 600-544-641.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki. Tel.
889 970 189.
◗ Kobieta w Êrednim wieku zaopiekuje si´ dzieckiem lub
dzieçmi. Tel. 500 138 185, 22 783 81 16.

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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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

05-077 Warszawa os. Stara Miłosna ul. Trakt Brzeski 60c
tel. 22 773 24 12, 22 773 00 99 www.kluburody.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
●

PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

Licencja nr 51

●

●
●
●
●

DEPILACJA LASEROWA LightSheer
9–13 maja depilacja bikini – 1 0%
NOWOÂå! Peeling fotodynamiczny
– nowoczesna terapia p-zmarszczkowa
MEDYCYNA ESTETYCZNA
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
LEKARZE SPECJALIÂCI, BADANIA USG
Specjalna oferta z okazji Dnia Matki

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

22 40 30 765
www.medikocentrum.pl
tel.

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

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

601 355 130

oddzwoni´

JesteÊmy na Facebooku

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!

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

P
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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

