Czerwiec 2011 r.

Nr

126

Zapraszam
y na

ISSN 1509-0833

STARA MI¸OSNA

Fot. Ewa Stolarz

Piknik W
eso∏a 2011
– str. 1, 3

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Szarwark, czyli sprzàtanie Brzoskwiniowej
Brzoskwiniowa to ulica jakich w Starej Mi∏osnej
wiele? Nie, to ulica wyjàtkowa. Choç, jak niemal
wsz´dzie, drog´ stanowià tu p∏yty u∏o˝one 20 lat temu, to na mini dzia∏eczkach stojà domki i bliêniaki, w których mieszkajà wspaniali ludzie. Ostatnio
wpadli na pomys∏, by zorganizowaç szarwark. Co to
takiego u licha? Szarwarkiem do 1958 roku nazywano obowiàzkowe prace, jakie mieszkaƒcy wsi musieli wykonaç na cele publiczne, np. ∏atanie wa∏ów
przeciwpowodziowych czy budowa drogi... A tak si´
sk∏ada, ˝e uroda drogi na Brzoskwiniowej le˝y
mieszkaƒcom bardzo na sercu. Bo choç ludzie sà
wspaniali, to sama ulica taka nie jest: zapadajàca
si´ jezdnia, dziury na poboczach, brak chodnika,
wszechobecny kurz w upa∏, b∏oto w deszcz...

Agnieszka nie chce byç gorsza. Chwyci∏a za ∏opat´
i zasypuje swoje dziury przed swoim domem
Szarwark, a mo˝e czyn spo∏eczny?
Pomys∏ by∏ prosty. – Na wiosn´ trzeba posprzàtaç
– powiedzia∏a Gabrysia. Czyn spo∏eczny nie spotka∏
si´ z entuzjazmem, ale ju˝ szarwark – praca na rzecz

wspólnoty – brzmi znacznie lepiej. Kwiecieƒ jest
krótki, ale uda∏o si´ ustaliç termin, który pasowa∏ niemal wszystkim. Iwona zadzwoni∏a do Urz´du Dzielnicy i z Gra˝ynà Garwackà, szefowà Zespo∏u Ochrony
Ârodowiska, uzgodni∏a wywóz zebranych Êmieci.
W sobot´, pierwszy dzieƒ d∏ugiego weekendu,
przed 11 zacz´∏o si´ zamiatanie, mycie, ∏atanie
dziur, koszenie, grabienie, zbieranie, czyli wielkie
sprzàtanie Brzoskwiniowej. Wszyscy w strojach roboczych. Ka˝dy pracowa∏ wokó∏ swojej posesji
i sprzàta∏ kawa∏ek „ziemi niczyjej”. Po godzinie 13
Gabrysia serwowa∏a pyszny ˝urek i Êwie˝y chleb ze
smalcem, który zrobi∏a Hania. A potem znowu praca, i tak do godziny 15, gdy na ulic´ przyjecha∏ samochód po worki wype∏nione Êmieciami.
Gadu-gadu przy grillu
Pogoda by∏a pi´kna, wi´c zaplanowany grill uda∏
si´ znakomicie. Stoliki i krzes∏a stan´∏y na ulicy pod
roz∏o˝ystym czarnym bzem. Impreza by∏a koszykowa, ka˝dy przyniós∏, co mia∏ najlepszego, a jedzenie
po ci´˝kiej pracy smakowa∏o znakomicie. Wojtek
i Marek rzàdzili grillem, dla dzieci by∏o ma∏e co nieco, gra∏a muzyka, by∏y taƒce na betonowych p∏ytach, a ˝e towarzystwo jest rozrywkowe, spotkanie
zakoƒczy∏o si´ po 23.
Jak to mo˝liwe?
DwanaÊcie godzin z sàsiadami – mo˝liwe i fantastyczne, jeÊli si´ chce. Podobne imprezy odbywajà si´ przy Brzoskwiniowej od trzech lat. W czerwcu
jest Êwi´to ulicy z koncertem „Ch∏opaków spod jedynki”, konkursami, Êpiewami, podchodami etc. We
wrzeÊniu jest po˝egnanie lata. Sà sàsiedzkie wigilie
u Violi i Marka. By∏ bal ostatkowy u Iwony, biesiada
polska, wyprzeda˝ gara˝owa, wspólne robienie sushi
i pierników Êwiàtecznych, a nawet babski wypad
do pracowni ceramicznej w Józefowie... A˝ chce si´
tutaj mieszkaç, bo wszyscy si´ znajà po imieniu, bo
mojskiemu Bractwu Rycerskiemu
odpaliliÊmy armat´. ObejrzeliÊmy
tak˝e rotund´ i ratusz z 52-metrowà
wie˝à. Uda∏o nam si´ wys∏uchaç hejna∏u odgrywanego
z wie˝y, co ciekawe, tylko w trzy strony Êwiata.
Z ZamoÊcia udaliÊmy si´ na Roztocze. Urozmaicona rzeêba terenu, zró˝nicowane warunki glebowe, siedliskowe, wilgotnoÊciowe i klimatyczne – to wszystko sprawia, ˝e przyroda Roztocza jest niezwykle bogata. Co uda∏o nam si´ naocznie stwierdziç, spacerujàc „szlakiem szumów” – ma∏ych, kaskadowo u∏o˝onych wodospadów, wyst´pujàcych na rzece Tanew.
Nast´pnego dnia obejrzeliÊmy ciekawe zbiory
zgromadzone przez proboszcza miejscowej parafii
NMP w muzeach: Wsi Krasnobrodzkiej oraz wieƒców do˝ynkowych.
OdwiedziliÊmy tez Kapliczk´ na Wodzie – miejsce kultu maryjnego, s∏ynàcà z uzdrowieƒ, zaczerpn´liÊmy wody s∏ynàcej z leczniczych w∏aÊciwoÊci,
która wyp∏ywa z pobliskiego êród∏a. Tak pokrzepieni
udaliÊmy na dalsze zwiedzanie do Zwierzyƒca
– miasta ogrodu nazywanego Per∏à Roztocza. Zwiedzanie zacz´liÊmy od Muzeum Roztoczaƒskiego
Parku Narodowego z bardzo ciekawà multimedialnà
ekspozycjà. Nast´pnie z przewodnikiem przeszliÊmy
na Bukowà Gór´ poprzez knieje RPN-u.
Póêniej pojechaliÊmy nad Stawy Echo,
gdzie mieliÊmy szcz´Êcie podziwiaç dziko
˝yjàce koniki polskie, czyli potomków dzikich koni leÊnych – tarpanów w naturalnym
Êrodowisku. Kolejnym etapem zwiedzania
by∏o miasto Zwierzyniec, w którym zoba-

mo˝na liczyç na pomoc sàsiada, iÊç na ploteczki
czy pogadaç przy p∏ocie o tym i o owym...

Ulica posprzàtana. Rozpalone grille, a przy
nich mistrzowie Wojtek i Marek
Infrastruktura, g∏upcze!
Rozmowy dotyczà cz´sto stanu technicznego ulicy. A ten jest ˝a∏osny! Kilka godzin pracy z zakasanymi r´kawami pokaza∏o, ˝e dopóki ulica nie zostanie porzàdnie zrobiona przez dzielnic´, trudno
mówiç o jej porzàdnym sprzàtaniu. DziÊ nie ma co
marzyç o spacerze w szpilkach, zasypane dziury
w poboczach znowu straszà, jezdnia dzieƒ po dniu
zapada si´ coraz mocniej. Gdy solidnie popada
deszcz, nie mo˝na si´ stàd wydostaç bez wysokich
kaloszy, a woda zalewa piwnice domów. I choç
mieszkaƒcy Brzoskwiniowej piszà do urz´du proÊby
o zrobienie nawierzchni, o remont nawierzchni... sytuacja pozostaje bez zmian. Mo˝e lepiej by zrobili,
gdyby w czynie spo∏ecznym sami po∏o˝yli drog´?
Tylko wtedy – po co urzàd dzielnicy?
(mho)

Z PTTK na Roztocze
Kolejnà wyprawà Ko∏a PTTK w Weso∏ej by∏a wycieczka do ZamoÊcia i na Roztocze. WyjechaliÊmy bardzo wczeÊnie w s∏oneczny sobotni poranek 21 maja.
Pierwszym etapem naszej podró˝y by∏ ZamoÊç, miasto
nazywane Miastem Idealnym, Per∏à Renesansu, Miastem Arkad lub Padwà Pó∏nocy, którego starówka ju˝
w 1992 roku zosta∏a wpisana na List´ Âwiatowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
ZamoÊç zosta∏ za∏o˝ony przez kanclerza i hetmana
Jana Zamoyskiego w 1580 r., a miasto zaprojektowa∏ i budowa∏ w∏oski architekt Bernardo Morando.
ZwiedzaliÊmy ca∏y zespó∏ staromiejski – rynek, kamieniczki, katedr´, a jedna grupa tak˝e najpot´˝niejszy
fragment fortyfikacji – Bastion VII, w którym dzi´ki Za-

czyliÊmy zabytki zwiàzane z Ordynacjà Zamoyskich:
browar, koÊció∏ek Êw. Jana Nepomucena, m∏yn wodny oraz pomnik Szaraƒczy. Ostatnim punktem programu by∏ przejazd przez miasteczko Szczebrzeszyn,
gdzie zobaczyliÊmy pomnik s∏ynnego chrzàszcza, który, jak oceniliÊmy, przypomina raczej konika polnego.
To co zobaczyliÊmy, to tylko kilka z licznych atrakcji proponowanych nam przez ZamoÊç i Roztocze.
MyÊl´, ˝e wi´kszoÊç z nas przyjedzie tu jeszcze
w przysz∏oÊci, do czego serdecznie zach´camy
wszystkich, którzy nie byli na naszej wyprawie.
Bo˝ena Jaêwiƒska
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Z prac Rady Dzielnicy
Majowa sesja rady
Dzielnicy by∏a ju˝ 10.
w tej kadencji. Odby∏a
si´ 19 maja, jak zwykle
w Sali rady Dzielnicy
naszego Urz´du.
Rozpocz´∏a si´ ona
od analizy wykonania
bud˝etu naszej Dzielnicy za I kwarta∏
br., które to wykonanie zosta∏o zaopiniowane pozytywnie. Kolejnym punktem by∏o zaopiniowanie drobnych korekt w tegorocznym bud˝ecie, dotyczàcych m.in. przystàpienia naszej Dzielnicy do programu „Radosna Szko∏a”.
Nast´pnie Rada podj´∏a uchwa∏y, dotyczàce uporzàdkowania stanu formalnego wiat przystankowych (przekazanie ich na majàtek ZTM) oraz sprz´tu
zakupionego kiedyÊ na potrzeby OSP
Weso∏a-Stara Mi∏osna.
W dalszej cz´Êci obrad, radni zapoznali si´ z informacjà o organizacjach pozarzàdowych realizujàcych zadania z zakresu spraw spo∏ecznych i ochrony zdrowia
oraz z informacjà o stanie uregulowaƒ
w∏asnoÊciowych ulic w Dzielnicy.
Ta ostatnia informacja wzbudzi∏a
wàtpliwoÊci radnych, jako ma∏o wyczer-

pujàca i niekonkretna. Rada ustali∏a,
˝e szersza wersja materia∏u zostanie
opracowana i dostarczona radnym
z Komisji Infrastruktury.
Nast´pny punkt, dotyczàcy gospodarki wodno-Êciekowej wzbudzi∏ sporo
goràcej dyskusji. Zdajàc sobie spraw´
z problemów, jakie narastajà w zwiàzku
z brakiem kompleksowego systemu kanalizacji burzowej, radni pytali Zarzàd
o konkretne dzia∏ania i perspektywy
zmiany sytuacji. Na razie, g∏ównie z powodu braku Êrodków finansowych w bud˝ecie m.st. Warszawy, na jakieÊ szersze
i bardziej kompleksowe dzia∏ania w tej
materii liczyç niestety nie mo˝na.
Na koniec radni rozpatrywali skarg´
jednego z mieszkaƒców na bezczynnoÊç
Zarzàdu. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, która zapozna∏a si´ z kompletem
dokumentacji dotyczàcej tej sprawy,
skarga zosta∏a uznana za bezzasadnà.
Kolejna sesja rady Dzielnicy zaplanowana jest na 19 czerwca br. Jak zwykle o godzinie 14.00 w Sali Rady Dzielnicy naszego Urz´du.
Z powa˝aniem
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Narodowy Spis Powszechny LudnoÊci i Mieszkaƒ

Jeszcze przez 14 dni mo˝emy
spisywaç si´ przez Internet!
Osoby, które chcà samodzielnie wype∏niç
elektroniczny formularz mogà zrobiç to do dnia
16 czerwca.
¸atwo
Wystarczy wejÊç na stron´ www.spis.gov.pl
lub www.stat.gov.pl.
Pierwszy krok to wygenerowanie naszego has∏a. Aby go uzyskaç nale˝y wype∏niç formularz
identyfikacyjny: wpisaç imi´ i nazwisko, PESEL,
nazwisko rodowe matki lub NIP, wymyÊlone przez
nas has∏o oraz wpisaç we wskazane miejsce kod
z obrazka. Drugi krok to zalogowanie si´ do formularza – nale˝y podaç PESEL i utworzone wczeÊniej has∏o. Trzeci krok to wype∏nienie formularza.
W przypadku pytaƒ i wàtpliwoÊci mo˝na zadzwoniç na Infolini´:
• 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
Infolinia jest czynna codziennie: od ponie-

dzia∏ku do piàtku w godzinach od 8.00 do 20.00
oraz w soboty i niedziele od 8.00 do 18.00.
Szybko
Wype∏nienie formularza krótkiego, przeznaczonego do badania pe∏nego zajmuje zaledwie
kilka minut. Formularz d∏ugi, przeznaczony
do badania reprezentacyjnego wymaga nieco
wi´cej czasu, jednak jego wype∏nienie mo˝emy
podzieliç na etapy w zale˝noÊci od iloÊci wolnego czasu, jakim dysponujemy. Od momentu
pierwszego zalogowania dane do formularza
mo˝na wprowadzaç i uzupe∏niaç przez 14 dni.
W tym czasie mo˝na logowaç si´ wielokrotnie –
dane za ka˝dym razem sà zapami´tywane.
Bezpiecznie
Przekazane przez Paƒstwa informacje b´dà
przesy∏ane w postaci zaszyfrowanej i b´dà podlega∏y tajemnicy statystycznej. Zostanà wykorzystane wy∏àcznie do opracowaƒ, zestawieƒ
i analiz statystycznych.
Marta Wepa

PIKNIK WESO¸A 2011
12 czerwca 2011 r.
na terenie hipodromu
Szwadronu Jazdy RP,
ul. Szkolna 14, Warszawa
PROGRAM:
12.00–16.30 wyst´py amatorskie na scenie
12.00–19.00:
• sport: rozgrywki i miniturnieje sportowe
w pi∏ce no˝nej i siatkowej
• Regionalne zawody w skokach przez
przeszkody o Puchar Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a (pi´ç konkurencji hippicznych)
• rekreacja: konkurencje indywidualne, rodzinne i zespo∏owe m.in. turnieje gier
i sportów Êwiata (ring sumo, pojedynek
gladiatorów, turnieje: krykieta, darta, bulle, ringo, mini golfa, unihokeja, mityczne
igrzyska, turniej ∏uczniczy, zawody cyklotrialowe, kàcik gier logicznych)
• mini miasteczko survivalowe (zjazdy na
linie, wspinaczka, przejÊcia na wysokoÊciach, wykrywacz metali, tor przeszkód)
• miasteczko zabaw dla dzieci w wieku
przedszkolnym (8 stanowisk sprawnoÊciowych z opiekà instruktorów, konkurs
plastyczny na du˝ych formatach, ludowe
warsztaty artystyczne, wyst´py klownów
i artystów cyrkowych)
• animatorzy w bajkowych przebraniach
• rozrywka: plac zabaw (dmuchaƒce, samochodziki elektryczne dla dzieci, trena˝ery wioÊlarskie)
• strefa sponsorska: stoiska i materia∏y reklamowe osób, firm i instytucji, które
przyczyni∏y si´ do organizacji imprezy
• „Miasteczko Samochodowe” – stoiska
firm motoryzacyjnych
• „Automobil Klub Polska” (m.in. mo˝liwoÊç wyrobienia karty rowerowej)
• „CHART – kolorowa WyÊcigiada” – pokazy i konkursy propagujàce bezpieczne
postawy wobec zwierzàt
• punkt promocji wojska
• Rodzinny Festyn Prozdrowotny (profilaktyka chorób: odtytoniowych, gruêlicy, kardiologicznych, alergologicznych, pneumologicznych, hematologicznych oraz
badanie cholesterolu i punkty konsultacyjne szczepieƒ ochronnych)
17.00–18.00 koncert zespo∏u ZDOBYWCY
PEWNYCH OSKARÓW
18.00–19.00 koncert zespo∏u KILLING
SILENCE laureata festiwalu ROCK ON
20.00–22.00 koncert zespo∏u T. LOVE
12.00–22.00 stoiska gastronomiczne (grill,
dania obiadowe, s∏odycze, lody, napoje,
piwo), stoiska handlowe (zabawki, ksià˝ki, balony, itp.)
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Park & Ride w Weso∏ej
Budowa parkingu w systemie „Park & Ride”
przy stacji PKP w Weso∏ej mia∏a zaczàç si´
par´ lat temu. Ale osiàgni´cie porozumienia
mi´dzy w∏aÊcicielem terenu – PKP a Miastem
Sto∏ecznym Warszawà okaza∏o si´ niezwykle
trudne. Zarzàd Dzielnicy Weso∏a monitorowa∏
post´py i wielokrotnie ponagla∏ decydentów.
W koƒcu w tym roku uda∏o si´ doprowadziç
do szcz´Êliwego zakoƒczenia tego procesu.
Z informacji przekazanych przez Biuro Gospodarki NieruchomoÊciami Urz´du Miasta
Sto∏ecznego Warszawy wynika, ˝e Biuro finalizuje umow´ z PKP PLK S.A. dotyczàcà
dzier˝awy terenu pod parking w systemie
„Parkuj i Jedê”. JednoczeÊnie trwajà prace
nad porozumieniem dotyczàcym ostatecznego przej´cia terenu od PKP PLK S.A.
Zaraz po otrzymaniu dokumentu pozwalajàcego podpisaç prawo do dysponowania terenem planowane jest przez inwestora – Zarzàd
Transportu Miejskiego – og∏oszenie przetargu na

realizacj´ obiektu. Og∏oszenie przetargu mo˝e
odbyç si´ nawet na prze∏omie II i III kwarta∏u br.
Parking b´dzie mia∏ maksymalnie 250
miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 150 dla rowerów, b´dzie posiada∏ zaplecze socjalne dla kierowców i pasa˝erów
oraz b´dzie wykonany zgodnie ze standardami przyj´tymi przez ZTM dla tego typu obiektów. Przewidziany czas realizacji to koniec
III kwarta∏u 2012 roku.
Inwestycja wpisana jest do miejskiego programu P&R i przewidziano na nià Êrodki w bud˝ecie, nie ma wi´c obaw o jej „wypadni´cie”
z planu. To jest dla nas, mieszkaƒców Weso∏ej Centrum, bardzo dobra wiadomoÊç. Mo˝e
w koƒcu chodniki i parkingi, dziÊ zastawione
samochodami, b´dà nam umo˝liwia∏y zaparkowanie w pobli˝u sklepów.
Anna Ksi´˝opolska
na podstawie informacji z ZTM

Nowoborkowska w po∏owie lipca
Dobiegajà powoli
koƒca prace na budowie ulicy Nowoborkowskiej. W pierwszych dniach czerwca
b´dzie wylewany asfalt
na Êcie˝kach rowerowych, a tydzieƒ póêniej, po u∏o˝eniu kraw´˝ników, asfalt
na jezdni. Asfaltowe Êcie˝ki rowerowe
to w naszej Dzielnicy nowoÊç, i wielka
radoÊç dla mi∏oÊników wrotek, rolek
czy desek. Jazda na nich po sfazowanej
kostce jest bardzo niemi∏a, teraz ich
u˝ytkownicy zyskajà miejsce, gdzie b´dà mogli bezpiecznie i wygodnie cieszyç si´ z jazdy.
Ca∏kowite zakoƒczenie inwestycji
jest zaplanowane do 15 lipca i raczej
ten termin nie jest zagro˝ony. Inwestor, którym jest ZMiD w odr´bnym
post´powaniu wy∏ania jeszcze wykonawc´ nasadzeƒ zieleni, wykonawca
drogi ma jedynie wykonaç trawniki.
Jak wiele du˝ych inwestycji, tak˝e
i ta budzi∏a sporo emocji, szczególnie
wÊród najbli˝szych jej sàsiadów. Podnoszono temat odwodnienia terenu
wokó∏ ulicy, rozwiàzaƒ technicznych
na skrzy˝owaniach itp. Jak zwykle,
ka˝dy problem ma kilka mo˝liwych
rozwiàzaƒ, jedne lepsze inne nieco
gorsze, ale tak˝e skuteczne. Mam na-
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elegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy Weso∏a informuje, ˝e
w siedzibie delegatury, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, pokój –111 (niski
parter), w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” w czerwcu zaplanowane sà trzy spotkania
Grup Osiedlowych po∏àczone z wizjami lokalnymi w terenie:

D

dziej´, ˝e tak b´dzie i tutaj, i ˝e te,
które ostatecznie zosta∏y zrealizowane przy budowie ulicy, sprawdzà si´
w praktyce. I ˝e snute w zwiàzku z nià
czarne scenariusze nie znajdà odbicia
w rzeczywistoÊci.

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

Marcin J´drzejewski

Podrzucanie Êmieci
Mieszkaƒcy ul. Diamentowej w Starej Mi∏osnej alarmujà, ˝e plagà tamtejszych okolic
jest traktowanie ulicznych Êmietników jako
pojemników na odpady

komunalne. Cz´sto
widzianym tam obrazkiem jest wyjmowanie przez kogoÊ
z samochodu zawiàzanej reklamówki ze
Êmieciami i podrzucanie jej do ulicznego
kosza. Âmietniki b∏yskawicznie stajà si´
przepe∏nione i odpady „fruwajà” po ca∏ej
okolicy. Problem nie
dotyczy wy∏àcznie tej ulicy,
podobne praktyki majà miejsce równie˝ na innych ulicach
Weso∏ej. Mieszkaƒcy Diamentowej próbujà walczyç
z tym problemem zapisujàc
numery rejestracyjne samochodów osób przy∏apanych
na podrzucaniu Êmieci.
Red.
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Osiedle Plac Wojska Polskiego

Wiosenne porzàdki i co dalej?
W dniach 9 i 16 kwietnia
br. odby∏o si´ generalne
sprzàtanie osiedla Plac Wojska Polskiego przy wspó∏udziale w∏aÊcicieli ogrodów
dzia∏kowych „Zach´ta” oraz
cz∏onków Stowarzyszenia
Wspólnota Gara˝owa.
Cz∏onkowie Stowarzyszenia Wspólnota Gara˝owa cyklicznie podejmujà tego rodzaju dzia∏ania i to nie tylko na cz´Êci terenu z posadowionymi gara˝ami ale te˝
„za p∏otem” – na terenie Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego.
Zebrano dwa pe∏ne samochody ci´˝arowe
ró˝nego rodzaju nieczystoÊci, w∏àcznie z kanapami pozostawionymi w lesie.
Pozwol´ sobie wymieniç z nazwiska Panie i Panów którzy, nie patrzàc na ∏adnà pogod´ i czas
weekendu, wzi´li udzia∏ w porzàdkowaniu okolic
swojego miejsca zamieszkania: Janusz Przàdka,
Marek Majewski, Zdzis∏aw Zaklika, Witold Kandyba, Bogdan Wilk, Tomasz Filipowski, Zygmunt
Pawlina, Krzysztof Domaszewski, Walentyna Wichrowska, Joanna Paradowska, Wies∏awa Wyszyƒska-Galon, Stanis∏aw W´g∏owski, Franciszek
Sto∏owski, Piotr Sto∏owski, Maciej Feldo, Marek

Matysek, i oczywiÊcie ja – Stefan S∏owikowski.
W imieniu zarzàdów stowarzyszeƒ i swoim
w∏asnym sk∏adam uczestnikom tego przedsi´wzi´cia serdeczne s∏owa podzi´kowania za trosk´ o ∏ad i porzàdek, a tak˝e cywilizowany wyglàd naszego osiedla.
Serdeczne s∏owa podzi´kowania od ca∏ej naszej spo∏ecznoÊci kieruj´ do Zarzàdu Dzielnicy,
a szczególnie Zespo∏u Ochrony Ârodowiska, na
r´ce Pani Gra˝yny Garwackiej (kierownika zespo∏u) – za wsparcie naszych dzia∏aƒ.

Wracajàc do codziennoÊci i jej problemów –
prosz´ spacerujàcych ze swoimi pupilami, aby
nie spuszczali ich ze smyczy, szczególnie przy
drodze gara˝owej, wiodàcej te˝ do lasu, a wykorzystywanej jako ciàg spacerowy.
ZaobserwowaliÊcie Paƒstwo zapewne w tym rejonie
zmiany otoczenia, a szczególnie nowo zasianà traw´
na przydro˝nym skwerku.
To w∏aÊnie z niej korzystajà swobodnie osiedlowe
pieski, niszczàc kie∏kujàcà
traw´ i nie tylko – naprawd´
szkoda w∏o˝onej pracy i zaanga˝owanych Êrodków finansowych.
Prosz´ te˝ mieç na uwadze, ˝e infrastruktura osiedla to jest nasze wspólne
dobro i powinniÊmy o nie
dbaç jak o swoje w∏asne.
Praktyka jest inna: wydeptujemy dzikie Êcie˝ki i to w ró˝ne strony, niszczàc traw´ i nasadzenia w parku i na obrze˝ach ogródków dzia∏kowych. Sà to oczywiÊcie sporadyczne zachowania niektórych naszych mieszkaƒców, ale wskazane by by∏o z nich zrezygnowaç.
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski
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Charci piknik – pi´kno i praca
7 i 8 maja 2011 roku teren
hipodromu Szwadronu Jazdy Polskiej RP w dzielnicy
Weso∏a goÊci∏ najpi´kniejsze
charty z ca∏ej Polski, a tak˝e
Czech, Rosji, ¸otwy, Belgii.
To w∏aÊnie w tych dniach
zorganizowano pierwszà
swojego rodzaju imprez´
pod nazwà Charci Piknik – imprez´ niezwykle
wa˝nà dla hodowców i w∏aÊcicieli chartów. Piknik zosta∏ zorganizowany przez Warszawski Oddzia∏ Zwiàzku Kynologicznego w Polsce oraz przez
Klub Charta Polskiego pod
patronatem
Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy. Na imprezie
obecni byli znakomici goÊcie m.in. Pan Marian Mahor – zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a.
W pierwszy dzieƒ imprezy – 7 maja – odby∏y
si´ dwie wystawy: KLUBOWA WYSTAWA CHARTÓW i KLUBOWA WYSTAWA CHARTÓW POLSKICH. ¸àcznie zosta∏o zg∏oszonych 239 psów
z nast´pujàcych ras chartów: whippet, borzoj,
chart polski, chart afgaƒski, saluki, wilczarz,
charcik w∏oski, greyhound, azawakh, deerhoundsloughi oraz tazy. W niedziel´ 8 maja odby∏o si´ natomiast Mi´dzynarodowe GRAND
PRIX WARSZAWY w coursingu (terenowych
wyÊcigach chartów).
Po raz pierwszy w Polsce zosta∏a przeprowadzona konkurencja „Pi´kno i Praca”, która
w swym za∏o˝eniu mia∏a nagrodziç najbardziej
wszechstronne charty: by∏o to po∏àczenie prezentacji pi´kna charta na wystawie w sobot´
7 maja, z pokazaniem jego predyspozycji u˝ytkowych w coursingu w niedziel´ 8 maja. Zosta∏
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wy∏oniony pies, który otrzyma∏ tytu∏ Zwyci´zca
Konkursu PI¢KNO I PRACA.
Te przepi´kne psy oceniali wybitni europejscy
specjaliÊci – hodowcy chartów, a jednoczeÊnie
s´dziowie mi´dzynarodowi – Leona Dams-Reynearta i Bart Scheerens (Belgia), Irene Naarits
(Estonia), Marina Ostrowskaja (Rosja), Petr
Nemec (Czechy) oraz polski s´dzia – Andrzej
Pobudkowski.
Na obu wystawach mo˝na by∏o 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. Podczas imprezy, pod patronatem
„Fundacji Razem ¸atwiej
– zwierz´ta prze∏amujà
bariery”, zorganizowane
zosta∏o spotkanie z Panià Zofià Mrzewiƒskà.
W trakcie spotkania poruszone by∏y tematy
z zakresu szkolenia psów, w tym szkolenia chartów. Spotkanie to by∏o bezp∏atne dla wszystkich uczestników
pod warunkiem wczeÊniejszej
rezerwacji.
Wyniki w poszczególnych kategoriach dost´pne sà na stronie internetowej organizatora
(www.klubowachartow2011.pl).
My przedstawiamy Paƒstwu
wyniki z kategorii:
Najpi´kniejszy Pies Wystawy,
s´dzia: Marina Ostrowskaja
I. whippet – MFA MISS
LAZARUSKA Nevedith

II. chart irlandzki wilczarz – ATHOS from
Breaghva
III. chart szkocki deerhound – Aghnadarragh
HERTIE
IV. chart rosyjski borzoj – RODION LEXOWICZ
RASKOLNIKOW Contra Lege
Impreza zorganizowana z du˝ym rozmachem
zgromadzi∏a wielu hodowców i mi∏oÊników tej
wspania∏ej rasy. Dodatkowe atrakcje takie jak:
konkurs plastyczny dla najm∏odszych, stoiska
z pamiàtkami, a tak˝e same wyÊcigi chartów
i chartów polskich, które mo˝na by∏o oglàdaç
w niedziel´, dostarczy∏y uczestnikom spotkania
niesamowitych emocji. Bardzo dzi´kujemy organizatorom oraz sponsorom za mo˝liwoÊç poznania pi´kna i umiej´tnoÊci tych wspania∏ych psów.
Tekst i zdj´cia: Ilona Szymaƒska
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Od czasów pierwszego zabiegu
in vitro min´∏o ju˝ kilkadziesiàt lat.
Obecnie na Êwiecie ˝yje ju˝ ponad
4 mln ludzi pocz´tych w podobny sposób i wszystko wskazuje na to, ˝e b´dzie ich przybywaç.
W 2010 r. za opracowanie metody zap∏odnienia
pozaustrojowego przyznano Robertowi Edwardsowi Nagrod´ Nobla. W Polsce pierwsze dziecko
pocz´te in vitro przysz∏o na Êwiat w 1987 roku.
Od tamtej pory ˝adne powa˝ne debaty i ˝adne
próby regulacyjne w sferze problemów bioetyki
nie by∏y podejmowane, czego skutkiem by∏o poszerzanie si´ pró˝ni prawnej. Oko∏o 40 dzia∏ajàcych klinik w Polsce, przeprowadzajàcych tego
typu zabiegi, nie jest poddawanych dostatecznej
kontroli. Nie wiadomo, ile poczyna si´ dzieci z in
vitro, nie wiemy te˝, ile jest udanych prób. Nie ma,
tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, narodowego spisu dzieci z in vitro, który odbywa si´ co

Co dalej z in vitro?
Jest rok 1978. Ca∏y Êwiat
obiega wieÊç o narodzinach
Luizy Brown, narodzinach
niezwyk∏ych, do których
po raz pierwszy dosz∏o
w wyniku zap∏odnienia in vitro (czyli „w szkle”). Pani
Lesley Brown, jak ka˝da kobieta w cià˝y, przez dziewi´ç miesi´cy nosi∏a córeczk´ w macicy. Dziewczynk´ urodzi∏a na tradycyjnym oddziale po∏o˝niczym, jak wszystkie inne zdrowe matki. Tym,
co by∏o niezwyk∏e w tym przypadku, by∏ moment
pocz´cia dziecka. Po raz pierwszy dosz∏o do niego w Êrodowisku laboratoryjnym, poza organizmem kobiety.

Kupi mi pani papierosy?
Z takà proÊbà, zwróci∏ si´
do mnie uczeƒ z Gimnazjum
nr 119 stojàc na rogu ul. Jana Paw∏a II otoczony wianuszkiem chichoczàcych
kole˝anek. Czy rzeczywiÊcie
spodziewa∏ si´ wspó∏pracy,
czy tylko chcia∏ urosnàç
w oczach patrzàcych
na niego z ciel´cym podziwem podfruwajek?
W ka˝dym razie gwa∏towna reakcja z nakrzyczeniem, za˝àdaniem podania nazwiska i nazwy
szko∏y by∏a dla niego zaskoczeniem. Przez chwil´ jeszcze próbowa∏ Êciemniaç, ˝e chodzi do
gimnazjum daleko stàd, ale nie wysz∏o i sprawa
w kilka minut póêniej trafi∏a do pani Wicedyrektor.
Widaç w tym zdarzeniu plusy i minusy. Plusem jest to, ˝e chcàc zapaliç uczniowie musieli

˝ebraç o papierosy u doros∏ych, bo to oznacza,
˝e w pobliskich sklepach rzeczywiÊcie nieletnim
papierosów nie sprzedajà. Wielkie brawa zatem
dla obs∏ugi tych sklepów. Minusem, oprócz samego pociàgu do na∏ogu, jest to, ˝e najwyraêniej oboj´tnoÊç lub mo˝e nawet przychylne reakcje doros∏ych sk∏aniajà do takich zachowaƒ.
Widocznie ostry ochrzan za bezczelne numery,
o który by∏o ∏atwo za czasów mojego dzieciƒstwa, jest dziÊ dobrem rzadkim. Ale to nic, sà
za to wszechobecne kamery, fotografujàce komórki i inne gad˝ety, dzi´ki którym nikt nie mo˝e si´ czuç anonimowo, a informacje krà˝à
szybko. Ch∏opaki i dziewczyny, o których tu mowa, zapewne ju˝ to wiedzà, a inni niech przemyÊlà, zanim narobià sobie obciachu.
Dorota Wroƒska

Warszawskie Spotkania Ceramiczne
11 czerwca 2011 r. w Centrum Promocji Kultury
prac plenerowych „Decentryzm w Ceramice” oraz
odb´dà si´ 7. Warszawskie Spotkania Ceramiczne.
niespodzianki dla ma∏ych warszawiaków. B´dzie
G∏ównà atrakcjà b´dzie ods∏oni´cie ceramicznego
te˝ mo˝na zobaczyç, jak dzia∏a piec polowy, kupiç
pomnika Marii Sk∏odowskiej-Curie wykonanego
prace prosto od artystów, a na zakoƒczenie wziàç
przez Dariusza Osiƒskiego – wawerskiego artyudzia∏ w sympozjum „Tradycja i wspó∏czesnoÊç
st´-ceramika. Niezwyk∏oÊç
w ceramice polskiej”, na
7. Warszawskie Spotkania Ceramiczne
rzeêby zawiera si´ nie tylko
którym referaty wyg∏oszà
11 czerwca 2011 r., godz. 11.00
w materiale, z jakiego zostapracownicy naukowi InstyCentrum Promocji Kultury Dzielnicy
nie wykonana, ale te˝ w kontutu Ceramiki i Materia∏ów
Praga-Po∏udnie, ul. Podskarbiƒska 2
cepcji artystycznej, b´dzie
Budowlanych, Muzeum
Wst´p wolny
bowiem przedstawia∏a Mari´
Narodowego w Warszawie
jako kilkuletnià dziewczynk´
i Krakowie.
z tornistrem i naczyniem laboratoryjnym.
Wi´cej informacji
Poza rzeêbà Marii Skodowskiej-Curie, warszao imprezie znajdà Paƒwiacy zobaczà prace 60 twórców z ca∏ej Polski.
stwo na naszej stronie:
Zwiàzek Ceramiki Polskiej przygotowa∏ wystaw´
w w w. w i a d o m o s c i
ceramiki na wodzie, prezentacj´ Wirtualnego Musasiedzkie.pl/kalenda
zeum Ceramiki, pokaz ceramiki monumentalnej
rium/114/n/142
warszawskiej rodziny GrzeÊkiewiczów, warsztaty
Serdecznie zapralepienia i toczenia w glinie, malowania ceramiki,
szamy!
uk∏adania mozaiki dla doros∏ych i dzieci, wystaw´
Anna Bulloff

roku. Nikt ponadto nie próbowa∏ odpowiedzieç na
fundamentalne pytanie: od kiedy zaczyna si´ ˝ycie? W Niemczech przyj´to, ˝e cz∏owiek pojawia
si´ w piàtym do szóstego dniu ˝ycia zarodka. To
bardzo wa˝ne stwierdzenie, Êwiadczàce o powa˝nym charakterze debaty tamtego spo∏eczeƒstwa,
sta∏o si´ podstawà prawodawstwa u zachodnich
sàsiadów. Przepisy w Niemczech regulujà kwestie
dotyczàce przechowywania zap∏odnionych komórek jajowych, ich dalszych losów, ewentualnej adopcji zarodków oraz kosztów ich przechowywania. Ustawodawstwo w wielu krajach Unii Europejskiej gwarantuje traktowanie embrionów jako materia∏u o wyjàtkowej wadze, a tak˝e zakazuje ich
tworzenia do celów innych ni˝ leczenie niep∏odnoÊci. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej w którym paƒstwo nie refunduje parze chocia˝ jednej próby in vitro albo chocia˝ niezb´dnych
leków. Warto przy tej okazji dodaç, ˝e wi´kszoÊç
polskiego spo∏eczeƒstwa, które w zdecydowanej
wi´kszoÊci deklaruje si´ jako katolicy, jest za powszechnym dost´pem do metody in vitro, i to refundowanym z bud˝etu paƒstwa.
W Polsce narodowa debata o in vitro jest wi´c
absolutnie niezb´dna. Prace nad tà ustawà oznaczajà konfrontacj´ z KoÊcio∏em katolickim, który
jest in vitro stanowczo przeciwny. Dyskusja nie
mo˝e byç zbyt powierzchowna, tak jak by∏o
do tej pory. Tylko poprzez otwartà debat´ publicznà, uwzgl´dniajàcà ró˝ne racje i punkty widzenia, poprzez unikanie skrajnoÊci, mo˝liwa
jest droga do konsensu. Nie jest dobrze, gdy
w demokracji liberalnej, w paƒstwie prawa, zwolennicy dwóch stanowisk rzucajà na siebie wzajemnie inwektywy, uciekajàc tym samym od treÊci merytorycznych. Nie jest racjonalnym argumentem oskar˝anie KoÊcio∏a katolickiego o obskurantyzm, tak jak i nie jest nim uto˝samianie
zwolenników in vitro z dekadencjà i tworzeniem
Êwiata znanego z powieÊci Huxleya.
Tworzenie ustaw bioetycznych dotyczy bezpoÊrednio ca∏ego spo∏eczeƒstwa i to ono powinno
mieç w tej kwestii decydujàcy g∏os. Od ponad 20
lat ˝yjemy w demokracji liberalnej, w paƒstwie prawa, gdzie ludzie mogà prezentowaç rozmaite Êwiatopoglàdy. Ka˝dà racj´, ka˝dà wypowiedê winniÊmy uszanowaç, dbajàc przy tym o kultur´ debaty. Dialog w tej sprawie nale˝y rozpoczàç ze ÊwiadomoÊcià, i˝ niezb´dny b´dzie kompromis, gdy˝
oczekiwania wobec prawa nie mogà byç takie same jak wobec systemu nakazów moralnych.
Sebastian Mateusz Nowak
www.sebastiannowak.boo.pl
Rozszerzonà wersj´ artyku∏u znajdà Paƒstwo na
naszej stronie pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/111/n/179
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wicza. Wiem, ˝e jak zawsze
brakuje w bud˝ecie pieni´dzy i wiem, ˝e sà byç mo˝e
pilniejsze inwestycje. Ale chyba wybudowanie jednej Êcie˝ki na pi´ç lat jest
mo˝liwe? Przecie˝ w naszej dzielnicy
jest rzesza cyklistów, która p∏aci podatki tak jak inni, ale jakoÊ nic w zamian
nie otrzymuje. Cieszy∏am si´, gdy
przed ostatnimi wyborami samorzàdowymi kandydatka na prezydenta Warszawy, obecna Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi∏a o swoich priorytetach. I jednym z nich by∏a budowa
systemu Êcie˝ek rowerowych w Warszawie. MyÊl´, ˝e nadszed∏ czas realizacji tych obietnic. Szczególnie w Weso∏ej, która ma idealne warunki to budowy takich Êcie˝ek. I gotowe projekty,
tylko czekajàce na realizacj´. I to nie
za dziesi´ç lat, ale ju˝ teraz.

Âcie˝ki rowerowe

Weso∏a FAMILY Cup 2011

Przez wiele lat pracowa∏am na drugim koƒcu Warszawy i jakoÊ do d∏ugiej
jazdy w korkach przywyk∏am. Ale odkàd pracuj´ w Sulejówku staram si´
w miesiàcach wiosenno-letnio-wczesnojesiennych do pracy doje˝d˝aç rowerem. Wspania∏a jest taka siedmiokilometrowa przeja˝d˝ka o 7 rano. Cieszy∏abym si´ nià bardziej, gdyby... No
w∏aÊnie, gdyby w naszej dzielnicy istnia∏y Êcie˝ki rowerowe wzd∏u˝ g∏ównych ulic. A tak rowerzyÊcie pozostaje
jazda ruchliwymi ulicami. Pó∏ biedy,
gdy mija mnie samochód. Ale gdy z ty∏u s∏ysz´ nadje˝d˝ajàcy samochód ci´˝arowy lub autobus to staram si´
z jezdni zjechaç.
Naprawd´ nie rozumiem tej niemocy
wybudowania Êcie˝ek rowerowych
wzd∏u˝ ulic Praskiego Pu∏ku i Niemce-

W niedziel´ 5 czerwca na boisku
przy ul. Klimatycznej 1 odb´dzie si´
turniej rodzinny Family Cup 2011.
Poczàtek imprezy o godzinie 12.00.
Niestety, zg∏oszenia by∏y przyjmowane do dnia 31 maja, wi´c teraz zapraszamy ju˝ tylko do kibicowania.
Celem zawodów jest mo˝liwoÊç
sp´dzenia czasu w mi∏ej sportowej
i rodzinnej atmosferze, uczestniczàc
w turnieju pi∏ki no˝nej.
Pe∏ne informacje znajdà Paƒstwo
na stronie internetowej klubu:
www.kswesola.pl w zak∏adce „Family Cup 2011”.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Anna Ksi´˝opolska

Zapraszamy na rowery
Ko∏o PTTK w Weso∏ej serdecznie
zaprasza wszystkich mi∏oÊników dwóch
kó∏ek. Po wycieczkach pieszych, narciarskich i kajakowych teraz chcemy
zaproponowaç wspólne wyjazdy rowerowe. Wszystkich ch´tnych zapraszamy
na naszà pierwszà wycieczk´ rowerowà, na poczàtek po najbli˝szej okolicy.
Wycieczka odb´dzie si´ do pobliskiego
Ossowa, miejsca najwi´kszej bitwy
w 1920 roku. B´dziemy mieli mo˝liwoÊç zwiedzenia miejsc zwiàzanych
z historià wojny 1920 roku, o których
opowie nam i oprowadzi ksiàdz opiekujàcy si´ miejscami pami´ci. Obejrzy-

– rodzinny turniej pi∏ki no˝nej

my tak˝e pawilon ekspozycyjny „Panorama Ossowska” – przy szkole w Ossowie, gdzie znajduje si´ m.in. mapa plastyczna bitwy. W Ossowie przewidziane jest ognisko z pieczeniem kie∏basek.
Termin: 18 czerwca br.
Wyjazd: o godz. 10. 00 ul. Pogodna ko∏o
Gimnazjum 119 – grupa ze Starej Mi∏osny, przyjazd na stacj´ PKP W-wa Wola
Grzybowska (peron w stron´ centrum
W-wy) gdzie o 10.30 spotyka si´ grupa
z pozosta∏ych osiedli Weso∏ej i okolic.
Ca∏a trasa ok. 30 km (w obie strony).
Wpisowe: 10,00 z∏ doroÊli, 5,00 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia (zbierane wpisowe

jest przeznaczone na pokrycie kosztów
przewodnika po Ossowie oraz za zgod´
na palenie ogniska).
Zg∏oszenia: Bo˝ena Jaêwiƒska – nr
tel. 510 079 422.
Uwaga: Wszyscy uczestnicy obowiàzkowo jadà w kaskach. Nale˝y zabraç ze
sobà zapas picia i prowiant na drog´,
a tak˝e kie∏bask´ na ognisko.
Dzieci: W wycieczce dzieci mogà braç
udzia∏ jedynie pod opieka rodziców lub
opiekunów. Bardzo prosimy o rozwa˝nà ocen´, czy Paƒstwo (lub w szczególnoÊci dzieci) podo∏ajà trudom wycieczki. Tempo nie b´dzie du˝e, b´dà postoje, ale trasa to bez ma∏a 30 km, wi´c
nie taka krótka...
Bo˝ena Jaêwiƒska

Fina∏ Turnieju Szachowego Grand Prix SP 173
9 kwietnia br. w SP 173 zosta∏ rozegrany
VIII Turniej Szachowy Grand Prix SP 173. By∏y to
ostatnie rozgrywki szachowe z edycji Grand Prix
w bie˝àcym roku szkolnym. Turniej otworzy∏
oraz s∏owa uznania i podzi´kowania do zawodników i ich rodziców skierowa∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Marian Mahor.
Cykl turniejów zorganizowa∏ Uczniowski Klub
Sportowy „Mi∏oÊnik”. Zawody sk∏ada∏y si´ z 8
turniejów. Prowadzona by∏a klasyfikacja d∏ugofalowa dla ka˝dego zawodnika oddzielnie ze
wszystkich turniejów. Do punktacji wlicza∏y si´
najlepsze wyniki z 6 turniejów.
Rozgrywki by∏y niesamowicie emocjonujàce,
o zwyci´stwie decydowa∏y pozytywnie rozegra-
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ne ostatnie partie. S´dzia turnieju Agnieszka
Brustman wy∏oni∏a zawodników, którzy uzyskali
najlepsze wyniki w ca∏ej edycji Grand Prix.
W kategorii Szkó∏ Podstawowych:
• I miejsce – Tomasz Woênica – MKS Polonia
Warszawa;
• II miejsce – Dominik Rzeszowski – MKS Polonia Warszawa;
• III miejsce – Karol K∏opocki – UKS „Mi∏oÊnik”
(uczeƒ SP 173).
W kategorii Szkó∏ Gimnazjalnych:
• I miejsce – Agata Kowalewska – UKS Czternastka Warszawa;
• II miejsce – Krystian Furmaƒski – NOK Ursynów;

• III miejsce – January Jedynak – UKS MDK
Otwock.
Najlepszym zawodnikiem w ca∏ej edycji Grand
Prix do lat 8 zosta∏ Mariusz Woênica (MKS Polonia Warszawa) – uczeƒ SP 173. W kategorii do
lat 10 najwi´cej punktów uzyska∏ Jan Mrozowski (MKS Polonia Warszawa).
Nagrody, puchary i dyplomy zwyci´zcom
wr´czy∏a Dyrektor SP 173 Mariola Wróblewska
oraz Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Marian Mahor.
Na zakoƒczenie pani Dyrektor podzi´kowa∏a
wszystkim zawodnikom za wytrwa∏oÊç i sportowà rywalizacj´ zapraszajàc do SP 173 na kolejne rozgrywki szachowe. Do zobaczenia!
Teresa Osypiuk, Anna Siemiƒska

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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szans´ si´gnàç po z∏oto. Najpierw nasi zawodnicy nie wykorzystali wielu dogodnych
sytuacji w meczu z BKS
Lublin, który ostatecznie zakoƒczy∏ si´ przegranà
Weso∏ej. Nast´pnie w ostatnim meczu turnieju pojawi∏a si´ kolejna szansa na srebrny lub z∏oty medal. W pierwszym przypadku wystarczy∏ remis,
a w drugim nale˝a∏o wygraç swój ostatni mecz
podczas tego turnieju. By∏o blisko, ale nie uda∏o
si´, zatem nasi pi∏karze i pi∏karki zostali udekorowani bràzowymi medalami. Na kolejnych miejscach uplasowa∏y si´ dru˝yny: The British School,
KS Drukarz Warszawa, PKS RadoÊç Warszawa,
KS Weso∏a B Warszawa, Asy Okr´gu ¸ódzkiego.
Najlepszym strzelcem turnieju zosta∏ Jakub Uthke-Nowak (KS Weso∏a) – zdobywca 5 bramek.
W niedziel´ 15 maja 2011 rozgrywany by∏ turniej dla dzieci z czwartej klasy (kategoria – U11).
Klub Sportowy „Weso∏a” reprezentowa∏y trzy
dru˝yny A, B oraz C – by∏y to jedyne dru˝yny
z Warszawy. W dru˝ynie KS Weso∏a B i C co najmniej po∏ow´ sk∏adu stanowili m∏odsi zawodnicy
(trzecia klasa). W turnieju uczestniczy∏o 7 zespo∏ów, rozegrano ∏àcznie 21 meczów w systemie ka˝dy z ka˝dym w jednej grupie. Najlepszà
dru˝ynà okaza∏a si´ dru˝yna Skry Cz´stochowa,
drugie miejsce zaj´∏a KS Weso∏a A Warszawa,
a trzecie dru˝yna Mazowsza Mi´tne. Dalsze miejsca zaj´∏y dru˝yny UKS Energetyk Junior Kozienice, KS Weso∏a B, Huragan Wo∏omin, KS Weso∏a C. Najlepszym strzelcem turnieju zosta∏ Bartosz
Mieciek (KS Weso∏a) – zdobywca 10 bramek.
W indywidualnych konkursach technicznych zwyci´˝yli Adam Kozicki (KS Weso∏a) oraz Mateusz
Wolszczak (UKS Energetyk Junior Kozienice).
W organizacji obu imprez dla dzieci pomagali ich Rodzice, którym dzi´kujemy w imieniu
swoim i naszych m∏odych zawodników. Aktualne informacje o kolejnych wydarzeniach mo˝na przeczytaç na stronie internetowej Klubu
www.kswesola.pl – zapraszamy!
KS Weso∏a

Bràzowe i srebrne medale
8 i 11-latków z KS Weso∏a

Turniej o Puchar
Dyrektora SP 173

Tradycyjnie ju˝ w maju Klub Sportowy „Weso∏a” zorganizowa∏ ogólnopolskie turnieje pi∏ki no˝nej pod nazwà „Weso∏a Cup”. W tym roku oglàdaliÊmy zmagania m∏odych pi∏karek i pi∏karzy w dwóch kategoriach wiekowych U8 i U11
– obie dru˝yny prowadzone sà przez trenerów
Krzysztofa Adamskiego i Piotra ¸okcia. Zaproszenie organizatora przyj´∏y zespo∏y z ¸odzi, Lublina, Cz´stochowy oraz z Warszawy i Mazowsza. Mecze rozgrywane by∏y na boisku przy
Gimnazjum 119 w Starej Mi∏osnej.

14 maja br. w Szkole Podstawowej nr 173 odby∏ si´ tradycyjny coroczny Turniej Szachowy
o Puchar Dyrektora Szko∏y Podstawowej 173.
By∏y to ju˝ VIII rozgrywki, w których szachiÊci
walczyli Puchar o Dyrektora naszej szko∏y.

W sobot´ 14 maja 2011 przy s∏onecznej pogodzie oglàdaliÊmy zmagania dzieci z pierwszej klasy szko∏y podstawowej (kategoria – U8). Klub
Sportowy „Weso∏a” reprezentowa∏y dwie dru˝yny
A i B. W turnieju uczestniczy∏o ∏àcznie 8 zespo∏ów,
rozegrano ∏àcznie 28 meczów w systemie ka˝dy
z ka˝dym w jednej grupie. Mecze rozgrywane by∏y na dwóch boiskach równolegle, a zawodnicy
musieli umieÊciç pi∏k´ w bramce o wymiarach
2,13 na 1,52 metra. Najlepszà dru˝ynà w tej kategorii wiekowej okaza∏a si´ dru˝yna Polonii Warszawa, drugie miejsce zaj´∏a dru˝yna BKS z Lublina. Dru˝yna gospodarzy KS Weso∏a A Warszawa
zaj´∏a wysokie trzecie miejsce. Jednak do ostatniego meczu decydowa∏y si´ losy pierwszego
miejsca w turnieju. KS Weso∏a mia∏a dwukrotnie

Organizatorem zawodów by∏ Uczniowski
Klub Sportowy „Mi∏oÊnik” oraz Szko∏a Podstawowa nr 173.
Turniej zosta∏ rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego po 15 minut na zawodnika.
S´dzia turnieju Agnieszka Brustman wy∏oni∏a
najlepszych w poszczególnych kategoriach:
W ogólnej klasyfikacji:
• I miejsce i puchar Dyrektora SP 173 zdoby∏
Micha∏ Jarzyna (UKS MDK Otwock),
• II miejsce oraz srebrny medal – Maciej Lisicki
(MKS Polonia Warszawa)
• III miejsce i bràzowy medal – Tomasz Woênica (MKS Polonia Warszawa)
Puchar dla najlepszego zawodnika z SP 173
wywalczy∏ Karol K∏opocki.
Najlepszym zawodnikiem bez kategorii zosta∏
Mateusz Okruch (Klub Kultury Anin).
Najwi´cej punktów wÊród zawodników
z V kategorià szachowà uzyska∏ Wojciech Mazurek (UKS „Mi∏oÊnik”) – uczeƒ SP 173, z IV kat.
Hubert Tarnacki (UKS MDK Otwock) i z III kat.
Dominik Rzeszowski (MKS Polonia Warszawa).

Sukcesy weso∏owskich ∏uczników
W dniach 8–10.04.2011 r.
w ˚ywcu–Oczkowie rozegrane zosta∏y I Halowe Mistrzostwa Polski M∏odzików
w ∏ucznictwie. Du˝à niespodzink´ sprawi∏y nam zawodniczki UKS Weso∏ek. Klaudia
¸adziak po bardzo zaci´tej
i wyrównanej walce zdoby∏a
z∏oty medal, Anastazja Stachwiuk by∏a 7., a nasza najm∏odsza zawodniczka Justyna Charytonowicz 37. Dru˝yna UKS WESO¸EK w sk∏adzie Klaudia ¸adziak, Anastazja Stachwiuk, Justyna Charytonowicz zaj´∏a
bardzo wysokie 4. miejsce.
W XXI Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów M∏odszych w Teresinie, rozegranych

w dniach 12–13.03.2011 r.,
najbli˝ej zdobycia medalu byli
zawodnicy UKS „Weso∏ek”
Warszawa, Andrzej Olszanka
zajà∏ 4. miejsce, a Micha∏ Ko∏odziejczyk 5.
Równie˝ podczas zawodów w dniu 11 maja o Puchar
Mazowsza Dzieci i M∏odzików, I runda w Teresinie, nasi
∏ucznicy zaj´li wysokie
miejsca. W kategorii dzieci–
–dziewczynki Justyna Charytonowicz stan´∏a na drugim
stopniu podium – zdoby∏a
srebrny medal, a Sandra Drass zaj´∏a 4. miejsce. W kategorii m∏odzik–dziewcz´ta Anastazja
Satchwiuk zaj´∏a miejsce 5.
Hanna Koz∏owska

Zwyci´zcy tegorocznego turnieju puchary,
medale, dyplomy i nagrody otrzymali z ràk Dyrektora SP 173 Lidii Chmielewskiej.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiàgni´tych wyników. Z pewnoÊcià w przysz∏ym
roku b´dà one jeszcze wy˝sze. Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk, Anna Siemiƒska
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Schemat zwyci´stwa
Judo Fight Club deklasuje rywali w Mistrzostwach Warszawy Dzieci
Mi∏o nam zakomunikowaç, ˝e w corocznych
Mistrzostwach Warszawy
Dzieci (rocznik 1999 i 2000)
drugi raz z rz´du wygraliÊmy w punktacji dru˝ynowej
Warszawy i Mazowsza. Cieszymy si´ równie˝ z wysokich lokat m∏odzików
(rocznik 1997 i 1998) oraz juniorów
m∏odszych (rocznik 1995–1996)
w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y.
Zawody odbywa∏y si´ w hali sportowej OSiR przy ul. Szanajcy 17/19,
w terminie 7, 8 i 14 maja 2011 r.
W rywalizacji wzi´∏a udzia∏ ponad 40osobowa reprezentacja naszego klubu, zarówno ch∏opcy jak i dziewczynki, ze wszystkich szkó∏ weso∏owskich, podstawowych i gimnazjalnych. W trzech grupach wiekowych
zdobyliÊmy a˝ 18 medali: 5 z∏otych,
2 srebrne i 11 bràzowych, oraz wiele miejsc tu˝
za „pud∏em”, rokujàcych na kolejne lata. W zawodach wzi´∏y udzia∏ niemal wszystkie kluby
z Mazowsza i Warszawy – ok. 40 zespo∏ów. Zawodnicy naszego klubu stoczyli wiele emocjonujàcych walk, niejednokrotnie stajàc na wy˝ynach swoich mo˝liwoÊci, kilkoro pokaza∏o dotàd
nie odkrytego ducha walki, za co nale˝à si´ wielkie podzi´kowania i szacunek. Podczas WOM
Dzieci w zesz∏ym roku uzyskaliÊmy 27 pkt., o jeden punkt wyprzedzajàc drugà ekip´. W tym roku zdobyliÊmy 44 pkt., druga dru˝yna mia∏a 20
pkt., a trzecia 19 pkt., czyli deklasacja!!! Cieszymy si´, ˝e uda∏o nam si´ powieliç schemat zwyci´stwa i w tym roku, za co sk∏adamy podzi´kowania naszym czterem trenerom oraz wszystkim
osobom ˝yczliwym i przyjaznym Judo Fight
Club. Wielkie podzi´kowania dla rodziców, którzy

zaufali nam i kierujà swoje pociechy na zaj´cia
judo w naszym klubie. JeÊli i wy chcecie do∏àczyç do naszego sukcesu, zapraszamy wszystkich od wrzeÊnia na zaj´cia, szczegó∏y w sierpniu na naszej stronie: www.judofightclub.pl.

Folk Evening
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy serdecznie zaprasza na imprez´ plenerowà „FOLK EVENING”, po∏àczonà z Dniem
Otwartym w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej. Odb´dzie si´ ona dnia 18 czerwca przy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31.
Program imprezy:
W godzinach 15.00–17.00 na scenie zaprezentujà si´ lokalne zespo∏y artystyczne – zarówno wokalne, jak i taneczne. B´dzie mo˝na
pos∏uchaç polskich utworów ludowych, ale równie˝ melodii hiszpaƒskich czy rosyjskich. Atrakcjà oka˝e si´ z pewnoÊcià równie˝ ˝ywio∏owy
pokaz taƒca flamenco i taƒców w kr´gu.
Od godziny 17.00 scenà zaw∏adnà zawodowe
zespo∏y folkowe. W pierwszej kolejnoÊci czas
zgromadzonej publicznoÊci umila∏ b´dzie zespó∏
„JAR”, grajàcy muzyk´ staros∏owiaƒskà. Arty-
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Olimpiada
Przedszkolaków

Klub
Punkty
UKS Judo Fight Club
44
UKJ 225
20
UKJ Bia∏o∏´ka
19
BKS Yawara
13
UKJ RyÊ
13
UKJ AON
11
UKS Siódemka Sochaczew 11
Akademia Judo
9
UKS PCSW
8
WKS Gwardia
8

W dniu 18.05.2011 r. w Hali Sportowej Gimnazjum nr 119 w Weso∏ej na osiedlu Stara Mi∏osna
odby∏y si´ pierwsze igrzyska sportowe przedszkolaków – „I Weso∏owska Olimpiada Przedszkolaków”. Uczestnikami rywalizacji by∏y dzieci
ucz´szczajàce do przedszkoli prowadzonych
przez Miasto Sto∏eczne Warszawa – Dzielnic´ Weso∏a. Zestaw konkurencji zosta∏ odpowiednio dobrany do wieku i poziomu mo˝liwoÊci zarówno
maluchów, Êredniaków jak i starszaków. Dzieci
rywalizowa∏y w poszczególnych grupach wiekowych w pi´ciu konkurencjach. Wszyscy uczestnicy zawodów wykazali si´ wielkà wolà walki, sporymi umiej´tnoÊciami i ogromnà radoÊcià z pokonywania kolejnych przeszkód i zadaƒ stawianych
przed nimi. Jak przysta∏o na rang´ imprezy, zwyci´skie dru˝yny (grupy przedszkolne) otrzyma∏y
medale, a za miejsca w klasyfikacji generalnej
ka˝de przedszkole otrzyma∏o puchar.
Poni˝ej wyniki koƒcowe zawodów:
1) Grupa maluchów:
I miejsce – Przedszkole nr 262
2) Grupa Êredniaków:
I miejsce – Przedszkole nr 259
II miejsce – Przedszkole nr 260
III miejsce – Przedszkole nr 261
IV miejsce – Przedszkole nr 262
3) Grupa starszaków:
I miejsce – Przedszkole nr 261
II miejsce – Przedszkole nr 260
III miejsce – Przedszkole nr 259
IV miejsce – Przedszkole nr 262
4) Klasyfikacja generalna:
I miejsce – Przedszkole nr 261
II miejsce – Przedszkole nr 260
III miejsce – Przedszkole nr 259
IV miejsce – Przedszkole nr 262

èród∏o: strony www Warszawsko-Mazowieckiej
Federacji Sportu

Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
Dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Êci zainspirowani s∏owiaƒszczyznà oraz wczesnym Êredniowieczem grajà muzyk´, którà tworzà w oparciu o muzyczne i liryczne zapisy etnografów oraz podania, legendy i obrz´dowoÊç
S∏owian. Wiele utworów jest ich w∏asnà aran˝acjà muzycznà czy lirycznà, jednak zawsze zachowujà charakter folkowych kompozycji.
Kolejnym zespo∏em, który zaprezentuje si´ przed
publicznoÊcià – tym razem z muzykà szantowà –
b´dzie zespó∏ „STARY SZMUGLER”. Zespó∏, który mia∏ okazj´ goÊciç na scenach najwi´kszych festiwali w kraju i zagranicà, m.in. w Szwecji, Niemczech i Belgii. Repertuar grupy tworzà autorskie
kompozycje, które zaowocowa∏y wydaniem p∏yt:
„Z przemytu”, „5 years old” i „Zobaczyç morze”.
Na zakoƒczenie wystàpi zespó∏ „BA¸KANY
ÂPIEWAJÑ” prezentujàcy g∏ównie ludowe pieÊni ba∏kaƒskie. W jego repertuarze znaleêç
mo˝na równie˝ pieÊni polskie, wschodnios∏owiaƒskie, tureckie czy w´gierskie, wykonywane
w autorskich aran˝acjach. Zespó∏ ten ma na kon-

cie p∏yt´ koncertowà wydanà ze Êrodków stypendialnych, przyznanych mu przez Urzàd Torunia za wybitne osiàgni´cia artystyczne, oraz jeden singiel. Ponadto „Ba∏kany Âpiewajà'' sà dwukrotnym laureatem Konkursu Piosenki S∏owiaƒskiej we Wroc∏awiu, artyÊci grali te˝ na koncertach zagranicznych – w Holandii oraz Albanii.
Nie zabraknie te˝ atrakcji poza scenà. PublicznoÊç b´dzie mog∏a przyjrzeç si´ pokazom ratownictwa, obejrzeç sprz´t gaÊniczy znajdujàcy si´ na
wyposa˝eniu OSP, a tak˝e zwiedziç budynek Stra˝y.
Ponadto na terenie imprezy mo˝na b´dzie odwiedziç stoiska z r´kodzie∏em naszych lokalnych artystów (ceramika, malarstwo, filc, decoupage). Dla
lubiàcych wyzwania przewidzieliÊmy konkurs b´dàcy nawiàzaniem do Nocy Âwi´tojaƒskiej, na odszukanie Kwiatu Paproci. Szcz´Êliwy znalazca b´dzie go móg∏ zabraç do domu wraz z nagrodà.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat
medialny nad imprezà.
OK Weso∏a

Mariusz D´bski
Cz∏onek klubu JFC

Cz´Êç tabeli wyników Mistrzostw Warszawy Dzieci
Miejsce
1
2
3
4–5
4–5
6–7
6–7
8
9–10
9–10
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
• 5 czerwca (niedziela),
godz. 16.00 – WARSZTATY LEONARDA –
„Jedwabie, futra i koronki”. Na podstawie
obrazów i reprodukcji
oryginalnych strojów
zapoznamy dzieci z fascynujàcà historià mody
i zwiàzanymi z nià obyczajami. Zaj´cia edukacyjno-artystyczne dla
dzieci w wieku 4–6 lat.
IloÊç miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy.
• 11 czerwca (sobota) godz. 19.00 – DIXIE
WARSAW JAZZMEN. Koncert muzyki dixieland.
Prowadzenie: Magdalena Cuisset. Dixie Warsaw
Jazzmen stanowi czterech znanych i cenionych
„w e t e r a n ó w ”
starego dobrego
jazzu tradycyjnego. Zespó∏ prezentuje tzw. bia∏y
dixieland (z lat
1920–1940)
z jego Êwiatowymi standardami
(w tym bluesy,
ballady, stompy itp.). W korzeniach tej muzyki
s∏uchajàcy odnajdà ˝ywe i prawdziwe zwiàzki
z kolebkà muzyki jazzowej: Nowym Orleanem
i Chicago.
Sk∏ad zespo∏u: Stefan Woêniakowski – tràbka,

Êpiew, Andrzej „Bigol” Bigolas – klarnet,
Êpiew, W∏odzimierz Halik – saksofon basowy, Zygmunt K. Jagodziƒski – banjo, Êpiew.
• 18 czerwca (sobota), godz. 15.00
– FOLK EVENING. Plenerowa impreza folkowa po∏àczona z Dniem Otwartym w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.

ka i Wojciech Machnicki. Kierownictwo muzyczne i akompaniament – Zbigniew Rymarz.

W programie: wyst´py amatorskich zespo∏ów artystycznych oraz koncert zespo∏ów folkowych: LWY MORSKIE (SZANTY), JAR (muzyka staros∏owiaƒska), STARY SZMUGLER
(folk & sea songs) oraz BA¸KANY ÂPIEWAJÑ
(muzyka ba∏kaƒska). Ponadto: ognisko, konkursy, stoiska z r´kodzie∏em artystycznym,
ma∏a gastronomia.
Miejsce: teren przy OSP Weso∏a, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31.
• 19 czerwca (niedziela) godz. 18.00 – TEN
DROGI LWÓW. Wieczór piosenek lwowskich
i emigracyjnych o Lwowie, skeczy i zabawnych
monologów.
Przewodnikami po dawnym Lwowie sà
Szczepko i Toƒko. Wystàpià aktorzy Towarzystwa Teatralnego „Pod Górk´” – Stanis∏aw Gór-

• Akcja „LATO W MIEÂCIE”, 27 czerwca –
15 lipca 2011 r., od poniedzia∏ku do piàtku,
w godz. 9.00–15.00. IloÊç miejsc ograniczona.
Szczegó∏owe informacje w OÊrodku Kultury.

ZAPRASZAMY!

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

Czerwiec w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
• 1.06. (Êroda), godz. 19.00
– WIECZORNE SPOTKANIE
ARTYSTYCZNE „SCRAPBOOKING”. IloÊç miejsc ograniczona,
obowiàzujà zapisy do 29 maja,
pod nr tel. 22 427 37 74.
• 9.06. (czwartek), godz. 19.00
– WE¸NÑ MALOWANE. Wystawa
gobelinów autorstwa Justyny Koniecznej. Prace
artystki podziwiano ju˝ mi´dzy innymi w Austrii,
Anglii, Francji, Australii i Kanadzie,
teraz t´ mo˝liwoÊç b´dà mieli mieszkaƒcy Weso∏ej.

• 19.06. (niedziela), godz. 16.00 – „KORSARZ”. Interaktywne przedstawienie dla dzieci
o Piratach poszukujàcych skarbów. Aktorzy b´-

• 10.06. (piàtek), godz. 10.30 – „KALINKA I INNE PIOSENKI”. Koncert kwartetu wokalnego Il
Canto Minore z cyklu „Filharmonia Narodowa dla
dzieci”. Program poka˝e ró˝norodnoÊç melodii
i rytmów, odr´bnoÊç i niepowtarzalny urok rosyjskiej muzyki wokalnej.
• 10.06. (piàtek), godz. 19.00 – „MY CYGANIE”. Koncert popularnych piosenek cygaƒskich
w wykonaniu: ROENA – wokal, Mariusz Krakowski – akompaniament i Êpiew towarzyszàcy.

dà Êpiewaç szanty, a na scen´ wyp∏ynà ∏odzià
z wielkim pirackim ˝aglem.
OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH „POGODNA”
05-077 Warszawa, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 22 427 37 74
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W Bibliotece Publicznej...
„MAM PRZYJACIELA STRA˚AKA”
Z okazji VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
(8–15 maja) spotkanie z dzieçmi podczas Wieczoru Bajek (9 maja) wyglàda∏o zupe∏nie inaczej ni˝
zwykle. Do czytania ksià˝ki „Mam przyjaciela stra˝aka” niemieckiego pisarza Ralfa Butschkowa zaprosiliÊmy stra˝aka OSP w Weso∏ej Panià Agnieszk´ Kozio∏. Ksià˝ka przybli˝y∏a dzieciom prac´ stra˝aka, wiele informacji dotyczy∏o sprz´tu potrzebnego w codziennej pracy, a tak˝e w przypadku akcji ratunkowych. Po lekturze ksià˝ki ka˝de dziecko
na proÊb´ Pani stra˝ak wykona∏o prac´ plastycznà
zwiàzanà z zawodem stra˝aka. Przysz∏o bardzo
du˝o dzieci wraz z rodzicami, zebraliÊmy blisko 50
prac. Pani Agnieszka zaprosi∏a wszystkich zebranych do zwiedzania dwóch wozów stra˝ackich.
Niebywa∏à atrakcjà by∏a mo˝liwoÊç wypróbowania

swych si∏ przy w´˝u stra˝ackim. Dzi´kujemy OSP
w Weso∏ej za ˝yczliwoÊç i zaanga˝owanie w promocj´ czytelnictwa dzieci´cego.
„NIETOPERZ W ÂWIÑTYNI.
BIOGRAFIA JERZEGO NOWOSIELSKIEGO”
Na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Weso∏a przyjecha∏a do naszej dzielnicy Krystyna Czerni – uznany krytyk i historyk sztuki, pracownik Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Pani Krysty-

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
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na zna „od podszewki” ˝ycie i sztuk´ Jerzego Nowosielskiego. Na spotkaniu 12 maja 2011 r., promujàcym jej najnowszà ksià˝k´ „Nietoperz

w Êwiàtyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego”,
opowiada∏a z ogromnà pasjà o Mistrzu. Podczas
opowieÊci prezentowane by∏y zdj´cia z prywatnych zbiorów Autorki. Pani Krystyna mówi∏a o drodze ˝yciowej Nowosielskiego, o jego rodzinie,
dzieciƒstwie i m∏odoÊci, jego dylematach, wra˝liwoÊci. Wyk∏ad z historii sztuki Profesora wpleciony zosta∏ w t´ opowieÊç. Na koniec spotkania Autorka podpisywa∏a ksià˝ki. Po prelekcji koÊció∏
i kaplica by∏y udost´pnione zwiedzajàcym.
Wieczór autorski odby∏ si´ dzi´ki goÊcinnoÊci
ksi´dza Proboszcza Zbigniewa Wojciechowskiego wÊród polichromii Jerzego Nowosielskiego
w Kaplicy Domu Rekolekcyjnego w Weso∏ej.
Wsparciem s∏u˝y∏ nam równie˝ ksiàdz Pra∏at Stefan Wysocki oraz wspólnota Chemin Neuf. Dzi´kujemy za ˝yczliwoÊç i wspó∏prac´ przy organizacji spotkania. Wydarzenie zosta∏o obj´te honorowym patronatem Arcybiskupa Henryka Hosera
– Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej
oraz Burmistrza Dzielnicy – Edwarda K∏osa.
To jeden z g∏´boko poruszajàcych i niezapomnianych wieczorów – kto nie by∏, niech ˝a∏uje.

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

www.motortest.com.pl

Wywiad z Panem
Andrzejem Grabowskim
Czy pisze Pan piosenki wy∏àcznie dla dzieci?
Dla doros∏ych napisa∏em zaledwie 10 piosenek.
Jakby Pan nie mia∏ pracy, to co by Pan robi∏?
Znalaz∏bym prac´?
Skàd Pan bierze pomys∏y na teksty piosenek?
Z g∏owy.
Czy Pan lubi swojà prac´?
Bardzo, ale nie zawsze.
Jak Pan myÊli, który Pana utwór by∏
naj∏adniejszy?
Wujcio Wariatuƒcio, Marynarska, PierÊcionek
od babci.
Jaki Pan lubi kolor?
B∏´kitny.
Jakà Pan lubi potraw´?
Makaron z sosem pomidorowym i parówkami.
Jakie Pan lubi zwierz´ta?
Wszystkie.
Czy ma Pan inne zainteresowania?
Tak, jazda na rowerze.
Jaki Pan najbardziej lubi sport?
Jazda na rowerze.
Jak powstaje program telewizyjny?
Piszemy scenariusz, wybieramy aktorów,
re˝ysera, rekwizyty, montowanie i wstawiç.
Dzi´kujemy za odpowiedzi i za przyjazd!!!
Bardzo serdecznie dzi´kuj´!!!
Julia, Zuzia, Ma∏gosia, P. Grabowski
110 ROCZNICA URODZIN ROTMISTRZA
WITOLDA PILECKIEGO – inauguracja
Otwartych Lekcji Historii
W piàtek, 13 maja, Biblioteka Publiczna zainaugurowa∏a cykl edukacyjny „Otwarte Lekcje Historii”. Bohaterem spotkania by∏ Rotmistrz Witold Pilecki. Podczas spotkania odby∏a si´ projekcja Teatru TVP „Âmierç Rotmistrza Pileckiego” w re˝.
Ryszarda Bugajskiego (98 min.). W wydarzeniu
uczestniczy∏o grono 40 osób – doroÊli pami´tajàcy Polsk´ Ludowà, obecna by∏a te˝ m∏odzie˝ gim-

nazjalna. Spotkanie i dyskusj´ prowadzi∏ historyk
Leszek Rysak. GoÊciem szczególnym spotkania
by∏ historyk specjalizujàcy si´ w najnowszej historii Polski – prof. dr hab. Wies∏aw Jan Wysocki.
W naszych zbiorach mamy dwie ksià˝ki o Rotmistrzu: „Rotmistrz Witold Pilecki: 1901–1948”
Wies∏awa J. Wysockiego oraz album „Rotmistrz
Witold Pilecki 1901–1948” Jacka Paw∏owicza.
W Filii Nr 3 jest dost´pny na DVD teatr TVP prezentowany na spotkaniu.
Justyna Kwiatkowska

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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
Przebudzenie
Kate Kerrigan
Tematyka cz´sto
poruszana g∏ównie
przez pisarki: matka i córka. Dobry,
zgrabnie uj´ty zapis relacji mi´dzy
matkà Eileen i jej
córkà Grace z punktu widzenia obu
bliskich sobie kobiet. Eileen i Grace
stajà wobec niezwykle trudnego problemu – diagnozy ci´˝kiej, nieuleczalnej choroby. Autorka daje bohater-

kom mo˝liwoÊç przygotowania si´
na odejÊcie jednej z nich, ale robi to
bez taniego sentymentalizmu i moralizatorskich bana∏ów. Wspomnienia pozwalajà na lepsze poznanie si´ i zrozumienie. Potrzeba mi∏oÊci i ciep∏a,
z drugiej zaÊ strony realna, rzeczowa
ocena sytuacji. Naprawd´ warto przeczytaç t´ ksià˝k´. Polecam!
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Leon D. – Dziewczyna z jego snów
2. Chereziƒska E. – Gra w koÊci
3. Weisberger L. – Ostatnia noc
Chateau Marymont

Muzyczne wakacje w Polsce
W tym roku, jak ju˝ od paru dobrych lat w Polsce, mamy do czynienia z letnim wysypem du˝ych muzycznych
festiwali. Poniewa˝, jak ju˝
powiedzia∏am, jest ich mnóstwo, a miejsca w gazetce nie
tak znowu˝ wiele, dokonam
subiektywnego przeglàdu
muzycznego lata, aby ka˝dy z was wiedzia∏ gdzie,
kiedy i co mo˝na zobaczyç w naszej ojczyênie.
Zacznijmy od wydarzenia, które jest jednym
z najwa˝niejszych eventów muzycznych w Europie, czyli Heineken Open’er Festival. Impreza ta,
znana ze zró˝nicowania, proponuje nam w tym
roku chyba najwi´ksze gwiazdy, jakie mia∏a okazj´ zaprosiç od poczàtku swojego istnienia. Na
czele mamy wi´c absolutnà legend´ gitary – samego Prince’a. Dalej poziom nie spada – do Gdyni przyje˝d˝a bowiem równie˝ zespó∏ Coldplay,
który nie tylko odniós∏ ogromny sukces komercyjny na ca∏ym Êwiecie, ale te˝ gra muzyk´ wartà pos∏uchania. Poza tym zobaczymy kilka nieco
tylko s∏abiej Êwiecàcych gwiazd, takich jak nieschodzàcy ostatnio z list przebojów Hurts, czy te˝
The Wombats, The Strokes, tajemniczy James
Blake oraz Kate Nash. JeÊli chodzi o polskà reprezentacj´, Open’er te˝ nie ma si´ czego wstydziç
– fani festiwalu zobaczà w tym roku alternatywne
Pustki, projekt Baaba Kulka (Gaba Kulka Êpiewajàca covery Iron Maiden – naprawd´ ciekawe!),
Pogodno, reaggowy Vavamuffin oraz znanà
z „Idola” Brodk´. Nie jest to jednak nawet po∏owa
artystów, którzy wystàpià tym roku na jednym
z najwi´kszych festiwali w Polsce. Karnety na legendarnà ju˝ imprez´ kosztujà od 165 do 310 z∏,
a odbywa si´ ona mi´dzy 30 czerwca a 3 lipca.
Idàc dalej tropem imprez ogólnie prezentujàcych
muzyk´ alternatywnà, zbli˝amy si´ do Selector Festival, promujàcego muzyk´ elektronicznà. Na scenie Selectora pojawià si´ mi´dzy innymi: zyskujàcy
coraz wi´kszà popularnoÊç duet Crystal Castles,
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brzmiàcy nieco elektro i nieco indie zespó∏ Klaxons,
zdobywczyni nagrody Grammy za najlepszy album
z muzykà elektronicznà La Roux, synthowy Ladytron (warto podkreÊliç, ˝e b∏ogos∏awieƒstwa udzieli∏ im sam Trent Reznor) oraz SebastiAn, który zas∏ynà∏ remixem Daft Punk. Poza tym wystàpi równie˝ kilka innych grup w klimatach elektronicznych.
Festiwal jest dwudniowy – odbywa si´ 3 i 4 czerwca. Ceny biletów to 150 lub 210 z∏.
Pozostajàc w Krakowie, nie sposób nie wspomnieç o Coke Live Music Festival. Tutaj mo˝na
b´dzie zobaczyç indie kapele The Interpol i The Kooks, alternatywne White Lies oraz Me You At Six.
Na kolejne og∏oszenia dotyczàce zespo∏ów na Coke’u trzeba niestety jeszcze poczekaç. Wiemy ju˝
za to, ˝e festiwal odbywa si´ w dniach 19–20
sierpnia, a bilety sà w cenach 125 i 200 z∏.
Czas na przenosiny do stolicy, gdzie Orange
Warsaw Festival zapowiada si´ naprawd´ gwiazdorsko. Przede wszystkim nale˝y wymieniç absolutnà legend´, czyli Skunk Anansie. Poza nimi na
warszawskiej scenie poka˝e si´ te˝ nieco kontrowersyjny Jamiroquai, który ju˝ wyraênie zaznaczy∏
swoje miejsce w historii muzyki. Oprócz niego wystàpi klimatami bliski subkulturze emo zespó∏ My
Chemical Romance, elektroniczno-popowy Moby,
hip-hopowy Plan B, klubowe The Streets oraz rodzime Sistars. Wszystko to ju˝ 17 i 18 czerwca na
Stadionie Legii, w cenie od 49 do 500 z∏.
Kolejnà imprezà warszawskà jest odbywajàcy
si´ na Lotnisku Bemowo Sonisphere Festival.
Tym razem zobaczymy prawdziwych gigantów
metalu, czyli Iron Maiden, którzy ostatnio doÊç
cz´sto odwiedzajà nasz kraj. Przed nimi pojawià
si´ równie˝ dwa du˝e zespo∏y, czyli Mastodon
i równie˝ legendarny Motorhead, który ostatnio
uraczy∏ nas nowymi utworami. Gwiazdy poprzedzi wyst´p kilku supportów, takich jak polski
Hunter. Bilety wahajà si´ cenowo mi´dzy 198 z∏
a horrendalnà sumà 880 z∏.
Ci´˝kiej muzyki b´dzie mo˝na równie˝ pos∏uchaç, jak co roku, w Bolkowie. Chodzi oczywiÊcie

4. Wolski M. – 13. Gabinet
5. Troisi L. – Kroniki Âwiata Wynurzonego, t. 1, 2, 3
6. Weiler J. – Ma∏˝eƒstwo po w∏osku
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Gordon R. – Tunele
2. Pratchett T. – Zadziwiajàcy Maurycy
i jego edukowane gryzonie
3. Gellner D. – Zamkowe bajeczki
Literatura popularnonaukowa:
1. Wychowanie: poj´cia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne uj´cie, t. 5
2. Przewoêniak M. – Przewodnik ma∏ego turysty: Weso∏y autobus, czyli podró˝ przez Polsk´
Iza Zych
o najmroczniejszà imprez´ na wschodzie Europy,
czyli Castle Party. Na zamku w Bolkowie zagrajà
tym razem mi´dzy innymi Atari Teenage Riot, którego jeden z za∏o˝ycieli – Alec Empire – pojawi∏
si´ ze swoim projektem na zesz∏orocznej edycji
imprezy. Inne gotyckie gwiazdy, które zagoszczà
w tym roku na festiwalu to Diary of Dreams, Project Pitchfork, Umbra et Imago czy Suicide Commando oraz wiele innych. Z polskich artystów b´dziemy mieli okazj´ ujrzeç Closterkeller, ze s∏ynnà
Anjà Orthodox na wokalu. Jak zwykle mo˝na liczyç na niesamowity klimat, imprezy w starym kinie w Bolkowie i stoiska z gotyckà odzie˝à i gad˝etami. Bilety sà w cenach od 100 do 240 z∏,
a impreza odbywa si´ mi´dzy 21 a 24 lipca.
Imprezà, której ˝aden fan metalu nie mo˝e
przegapiç jest równie˝ Metal Hammer Festival.
Szczególnie w tym roku, gdy˝ po raz pierwszy
(i ostatni) w Polsce b´dziemy mogli zachwycaç
si´ muzykà ˝ywej legendy – zespo∏u Judas
Priest i ich charyzmatycznego wokalisty Roba
Halforda. OczywiÊcie oprócz nich w katowickim
Spodku zagrajà inne zespo∏y, jak Morbid Angel
czy Vader, jednak przy gwieêdzie takiego formatu na pewno trudno im b´dzie zab∏ysnàç. Festiwal b´dzie mia∏ miejsce 10 sierpnia, a ceny biletów zaczynajà si´ od 140 z∏, a koƒczà na 450.
Na koniec nie mo˝na zapomnieç o festiwalu
Woodstock w Kostrzynie. W tym roku g∏ównà
gwiazdà b´dzie legenda muzyki rave, czyli The
Prodigy, aczkolwiek mo˝emy oczekiwaç, ˝e kolejne gwiazdy podobnego formatu zostanà jeszcze og∏oszone. Poza tym na festiwal Jurka
Owsiaka wpadnà Helloween, Riverside, ¸àki
¸an, Dog Eat Dog i inni. Ciekawostkà b´dà m∏ode zespo∏y, które wygrajà w konkursie kapel. Jak
co roku b´dzie równie˝ Akademia Sztuk Przepi´knych, czyli warsztaty i inspirujàce spotkania.
W tym roku Woodstock odbywa si´ od 4 do 6
sierpnia i jak zawsze jest darmowy.
Podsumowujàc jednym zdaniem – jeÊli sp´dzasz wakacje muzycznie, to tylko w naszym
kraju!
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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Witajcie
wÊród
nas

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby
Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego
maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie Baby Boom – ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej) lub
w sklepie dla dzieci Pati na ul. Borkowskiej 4 (ko∏o drewnianego koÊcio∏a). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl (zdj´cie musi byç
zeskanowane co najmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 20 czerwca 2011 r.

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

Rajd rowerowy
II rajd rowerowy „Na przedpolach Stolicy”
dla wi´kszoÊci uczestników okaza∏ si´ ciekawym doÊwiadczeniem. Przy sprzyjajàcej pogodzie (s∏oneczko, temperatura +11°C, lekki
wiatr) dotarliÊmy do wszystkich czterech budowli zaznaczonych na planie (budowle typu
R514, R120a). Dzi´ki wczeÊniej uzyskanym
wskazówkom i zebranym informacjom obejrzeliÊmy fortyfikacje niemieckie z czasów II wojny
Êwiatowej. Jak si´ okaza∏o, niektóre bunkry po∏o˝one sà bardzo blisko osiedla Stara Mi∏osna
i Szosy Lubelskiej i w∏aÊciwie dotarcie do nich
nie by∏o trudne.
Po zag∏´bieniu si´ w las jechaliÊmy zgodnie
z mapkà i bez pud∏a odkrywaliÊmy kolejne budowle. Jak podaje p. Micha∏ Pawlak w swoim artykule pt. Fortyfikacje w Weso∏ej 1940–1944 zamieszczonym w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich
Stara Mi∏osna”, bunkry powsta∏y w roku 1941 jako elementy niemieckiego pasa umocnieƒ na ówczesnej granicy ze Zwiàzkiem Sowieckim. Jed-

Krzyk natury
zatrute lasy
zdzierajà z siebie szaty
z liÊci i igie∏ utkane
ich sp´kana kora
krzyczy
ska˝ona roÊlinnoÊç pól
roni kwiaty nim owoc
∏ka
niechaj
zanieczyszczone powietrze
i woda zbrukana Êciekami
przesàczajà ˝ycie
w kroplówce ekologii
i przep∏ywajà czystym powietrzem
przez ziemi´
i jej pejza˝
Irena ¸ukszo

nak uderzenie Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 r. spowodowa∏o, ˝e cel ich budowy sta∏ si´ problematyczny. Cz´Êç umocnieƒ nie zosta∏a dokoƒczona. Na swój
„dzieƒ D” musia∏y poczekaç 3 lata. W lipcu/sierpniu 1944 losy wojny by∏y w∏aÊciwie przesàdzone: Armia Czerwona sta∏a
ju˝ nad brzegiem Wis∏y, Warszawa p∏on´∏a
ogniem powstaƒczych po˝arów, Niemcy pospiesznie rozbudowywali system umocnieƒ:
w wielu miejscach Weso∏ej pojawi∏y si´ zasieki,
okopy, zapory przeciwczo∏gowe itp. Bunkry wyposa˝one by∏y w karabiny maszynowe, jeden
z nich mia∏ kopu∏´ pancernà. Nie na wiele si´ to
zda∏o. Niektóre bunkry ponoç nawet nie wzi´∏y

Tajemnicze bunkry sta∏y si´ teraz fragmentem
naszego lokalnego krajobrazu, coraz bardziej zarastajàc lasem i ... Êmieciami, niestety.
Nie trafiliÊmy jednak do pomnika lotników. Kilka razy skr´caliÊmy na kolejne szlaki, kilka razy
zawracaliÊmy, pytaliÊmy napotkanych ludzi, ale
nic to nie da∏o. Nie rezygnujemy: nast´pna wyprawa ju˝ wkrótce! Mi∏o by∏o natomiast trafiç po drodze na biegaczy
ze Starej Mi∏osny, którzy w pocie
czo∏a zaliczali kolejne okrà˝enia
w swoim maratonie „Weso∏a Stówa”. Pozdrawiamy!
Zamiast podsumowania, proponujemy krótkie opinie uczestników:
Jacek: Mieszkam tu ponad 20 lat
i nie wiedzia∏em, ˝e mamy tak ciekawe rzeczy do zwiedzenia. Tu˝
obok domu!
Andrzej: Jestem architektem i dla
mnie takie rzeczy sà zawsze interesujàce. Bunkry to ciekawe konstrukcje, warto badaç ich histori´. Mo˝e znajdzie si´
jeszcze coÊ, o czym nie wiemy?
Kasia: Momentami by∏o troch´ ci´˝ko, podjazdy i piaszczyste drogi leÊne zmusza∏y do prowadzenia roweru. Ale na pewno by∏a to malownicza i fajna trasa.
Szczegó∏y dalszych imprez na naszej stronie
www.naszawesola.pl
[rmk]

udzia∏u w walkach! We wrzeÊniu 1944 by∏o ju˝
po wszystkim – Rosjanie wstrzymali natarcie
i umocnili si´ na Pradze, a Niemcy – po nieudanej obronie prawego brzegu Wis∏y, skoncentrowali si´ na dobijaniu Powstania Warszawskiego.
Po zakoƒczeniu walk prawie wszystkie bunkry zosta∏y przez Rosjan wysadzone w powietrze: widaç wyraênie Êlady pot´˝nych eksplozji, które porozrywa∏y umocnienia i wyrwa∏y stropy.
Przy ka˝dym obiekArtykuły Wyposa˝enia Wn´trz
cie by∏ czas na sesje
fotograficzne, odpoNaczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
czynek oraz snucie
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
domys∏ów, jak to moPorcelana • Zestawy do grilla, wina
g∏o byç wczeÊniej, kto
Doskonałe na prezenty !!!
jak budowa∏, kto
strzela∏ do kogo itd.
Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
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Goràco zach´camy wszystkich czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
oraz mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a
do udzia∏u w akcji wspierajàcej edukacj´ na kontynencie afrykaƒskim za poÊrednictwem szkó∏ Bu∏haka lub w ramach w∏asnej inicjatywy! (szczegó∏y na stronie
internetowej: www.solidarni.sma.pl).
Mamy nadziej´, ˝e nasz udzia∏ w programie
„Pomoc szko∏om w Afryce” przyniesie korzyÊci
tamtejszym dzieciakom, ale te˝ nam w postaci
ogromnej satysfakcji.

M∏odzie˝ Gimnazjum i Liceum
E. Bu∏haka – solidarna z Afrykà!
Spo∏ecznoÊç naszych Szkó∏ chce w∏àczyç si´
w sta∏y charytatywny program „Pomoc szko∏om
w Afryce”. W∏aÊnie dlatego 28 kwietnia odwiedzi∏a nas Pani Bo˝ena Latocha, przedstawicielka
Stowarzyszenia Misji Afrykaƒskich, która zaprezentowa∏a szczegó∏y inicjatywy
oraz przedstawi∏a obecny stan edukacji w krajach trzeciego Êwiata.
Nie ka˝dy z nas zdaje sobie spraw´
z tego, jakà szansà dla afrykaƒskich
dzieci jest nauka. Nawet najmniejsza pomoc z naszej strony jest
w stanie u∏atwiç im dost´p do edukacji, a tym samym lepsze i godniejsze ˝ycie. Pani Bo˝ena, w bardzo przejmujàcy sposób, opowiada∏a o sytuacji afrykaƒskich dzieci
– o g∏odzie i braku perspektyw. JednoczeÊnie przekona∏a nas, ˝e pomóc mo˝e dos∏ownie ka˝dy, w∏àczajàc si´ w proponowane przez
Misj´ konkretne i celowe dzia∏ania.
Po raz pierwszy szko∏y Bu∏haka podejmà si´
sta∏ej pomocy charytatywnej. Poprzednio uczestniczyliÊmy tylko w akcjach jednorazowych. Program „Pomoc szko∏om w Afryce” ma na celu
wsparcie konkretnej placówki (szko∏y podstawo-

wej, Êredniej lub przedszkola) w wybranym kraju
przez okres oko∏o trzech lat z mo˝liwoÊcià jego
przed∏u˝enia. B´dzie to przede wszystkim pomoc
finansowa, lecz istnieje równie˝ mo˝liwoÊç nawiàzania kontaktu mi´dzy szko∏ami. Zbiórki pie-

Maria Magdalena Kwiatkowska,
uczennica I SLO im. ksi´cia Emanuela Bu∏haka
Marysia jest pomys∏odawczynià i oddanà propagatorkà akcji pomocy dzieciom afrykaƒskim
w naszych Szko∏ach.

REKRUTACJA

ni´dzy uzyskanych z aukcji charytatywnych b´dà
si´ odbywaç w Gimnazjum i Liceum im. ksi´cia
Emanuela Bu∏haka regularnie – pierwsza w Mi´dzynarodowym Dniu Dziecka. Poszczególne klasy przygotujà ró˝ne formy dzia∏aƒ, które b´dà
s∏u˝y∏y pozyskaniu pieni´dzy na ten cel.

Konkurs plastyczny
„Serwetka na stó∏”
W kwietniu br. w SP 174 odby∏ si´ konkurs plastyczny „Serwetka
na stó∏” dla oddzia∏ów przedszkolnych. Celem konkursu by∏o uwra˝liwienie
dzieci na kultur´ spo˝ywania posi∏ków. Zadaniem uczestnika konkursu by∏o
wykonanie serwetki papierowej na stó∏ dowolnà technikà.
Do konkursu przystàpi∏y
23 osoby z oddzia∏ów przedszkolnych. Dzieci wykona∏y
mnóstwo serwetek ró˝nymi
technikami plastycznymi
m.in. wycinanki, naklejanki,
∏àczenie papieru z pasmanterià itp.
Komisja konkursowa mia∏a wiele dylematów, aby wybraç te najpi´kniejsze.

Laureaci konkursu:
• I miejsce: Nikodem Borowski – kl. 0b
• II miejsce: Marysia Gronczyƒska – kl. 0a
• III miejsce: Ala Tuz – kl. 0a
Wyró˝nienie: Szymon Rzeczkowski – kl. 0c
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz s∏odkie nagrody ufundowane przez
p. intendent B. Bieƒkowskà. Obecnie serwetki
zdobià sto∏y w naszej szkolnej sto∏ówce.
Bo˝ena Cegie∏ka
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Pierwsze Gimnazjum Autorskie
I Spo∏eczne Liceum Ogólnokszta∏càce
im. Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej
zaprasza!

www.szkolybulhaka.pl
(22) 795 75 95

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

15

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
ska oraz Marianka Kowalewska z zespo∏em w sk∏adzie: ¸ukasz Paziewski,
Kuba Miko∏ajczuk i Tomek Sierpiƒski.
W swoim werdykcie jury podkreÊla∏o rosnàcy

III Dzielnicowy Konkurs Piosenki
W dniu 9 maja 2011 r. w Gimnazjum
nr 119 zebrali si´ uzdolnieni uczniowie
szkó∏ podstawowych oraz gimnazjów naszej dzielnicy, aby po raz trzeci Êpiewaç
w j´zykach obcych. Uczniowie wykonali

utwory w j´zyku angielskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpaƒskim.
Nagrody wr´czyli: burmistrz pan
Marian Mahor oraz dyrektor Gimnazjum nr 119 pani Ewa Tucholska.
W kategorii klas I–III pierwsze miejsce zdoby∏a najm∏odsza uczestniczka
konkursu, pi´cioletnia Marysia Nowak ze Szko∏y Spo∏ecznej nr 12, która brawurowo wykona∏a piosenk´
„Katiusza” nadzwyczaj goràco przyj´tà przez zgromadzonà publicznoÊç.
W kategorii klas IV–VI zwyci´zcami zostali:
Julia Daniszewska z zespo∏u Szkó∏ nr 94 oraz
zespó∏ w sk∏adzie: Wiktoria i Aleksandra Kiszakiewicz oraz Ksawery Kukliƒski ze Szko∏y Spo∏ecznej nr 12.
WÊród gimnazjalistów zwyci´˝yli uczniowie
Gimnazjum nr 119: solistka Zosia Kowalew-

poziom konkursu i trafnoÊç doboru repertuaru.
Organizatorzy serdecznie dzi´kujà wszystkim
wykonawcom oraz nauczycielom i opiekunom,
którzy przygotowali uczestników do udzia∏u w etapie dzielnicowym. Zapraszamy do wspó∏pracy
w przysz∏ym roku szkolnym.
Organizatorzy

Konkursy dzielnicowe w Zespole Szkó∏ nr 94
Ju˝ po raz kolejny w Zespole Szkó∏ Nr 94
w Warszawie–Weso∏ej zosta∏y zorganizowane
konkursy dla uczniów klas II i III szkó∏ podstawowych naszej dzielnicy.
8 kwietnia 2011 r. odby∏ si´ fina∏ XVI Dzielnicowego Konkursu Ortograficznego, a 15 kwietnia 2011 r. – fina∏ XVI Dzielnicowego Konkursu Matematycznego.
W Konkursie „Ma∏y Mistrz Ortografii”
dla klas II wzi´∏o udzia∏ 26 uczniów.
• I miejsce zaj´li: Barbara Hondzel i Jakub
Âlàzak – SSP 12.
• II miejsce: Katarzyna Szadkowska –
SP 172 (w ZS 94), Kinga Gadomska –
SP 171, Helena Grzàdkowska – SSP 12.
• III miejsce: Monika Ryk – SP 173, Andrzej Hardecki i Julia Krupiƒska –
SP 172 (w ZS 94).
• Wyró˝nienia otrzymali: Szymon Szulim –
SP 171, Aleksandra Popis – SP 174, Mi∏osz Skulski i Patrycja Konopka – SP 173,
Agnieszka Dziejarska, Kinga Raczyƒska i Lidia
Grochowska – SP 172 (w ZS 94).
W Konkursie „Mistrz Ortografii” dla klas III
wzi´∏o udzia∏ 32 uczniów.
• I miejsca nie przyznano.
• II miejsce zaj´∏a Julia Karwowska – SP 173.
• III miejsce zdobyli uczniowie z SP 172 – Franciszek Juêków, Wiktoria Chromik i Krzysztof
Huras.
• Wyró˝nienia otrzymali: Klaudia Por´ba –
SP 171, Weronika Hlebiecka, Karolina Dy-

mek, Dominika Karpiƒska i Gabriela Marczak
– SP 172 (w ZS 94), Julia Cio∏ek, Anna Wdowiak, Aleksander Stawiarski, Natalia Kad∏ubowska, Szymon Ryk, Hanna Filipowska
i Katarzyna Mórdas-˚yliƒska – SP 173, Laura
Antol – SP 174.

W Konkursie Matematycznym „Ma∏y Matematyk” dla klas II udzia∏ wzi´∏o 15 uczniów.
• I miejsce zaj´li: Maciej Filipczyk – SP 171, Jan
Jagodziƒski – SP 173, Jakub Âlàzek, Dominik
Wawszczak i Anna Wiƒska – SSP 12.
• II miejsce: Julia Domaƒska – SP 173.
• III miejsce: Antoni Zegar – SP 171.
• Wyró˝nienia otrzymali: Piotr Koc i Bartek KuliÊ – SP 172 (w ZS 94), Weronika K∏opocka
– SP 173, Zuzanna Górska i Barbara Hondzel
– SSP 12.

Hiacyntowy Dom

PUNKT OPIEKI DZIENNEJ dla dzieci od 1 do 3 lat
z a p r a s z a d z i e c i z d z i e l n i c y W e s o ∏ a i okolic

• Opiek´ w godzinach od 7.30 do 17.30 zapewniajà: piel´gniarka, wykwalifikowana kadra opiekunów dzieci´cych
oraz pedagogów o specjalizacji: pedagogika opiekuƒczo-wychowawcza, specjalna.
• Istnieje mo˝liwoÊç powierzenia dziecka naszej opiece na
czas wakacyjnych przerw w dy˝urach.

• Mo˝liwoÊç zapewnienia dowozu dzieci do OÊrodka jeÊli
rodzice, z uwagi na prac´, nie majà takiej mo˝liwoÊci.
• W razie choroby dziecka uwzgl´dniamy tak˝e mo˝liwoÊç
zapewniania mu opieki w domu.
• Wy˝ywienie zapewnia firma cateringowa uwzgl´dniajàca
ró˝nego rodzaju diety dzieci´ce.

Rekrutacja trwa!
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www.hiacyntowydom.pl

tel.: 796-288-766

W Konkursie Matematycznym „Wzorowy Matematyk” dla klas III udzia∏ wzi´∏o 17 uczniów.
• I miejsce zajà∏ Rafa∏ Kalisz – SP 173.
• II miejsce zdoby∏ Jakub Twardowski – SP 172
(w ZS 94).
• III miejsce: Franciszek Juêków – SP 172
(w ZS 94), Jakub Ko∏akowski – SP 173,
Kacper Podsiedlik – SP 174.
• Wyró˝nienia
otrzymali
uczniowie
z SP 172 (w ZS 94): Gabriela Marczak,
Dawid Karbowiak, Dominika Karpiƒska
i Krzysztof Huras oraz uczeƒ SSP 12
– Jan Gorzeliƒski.
18 maja 2011 r. w Zespole Szkó∏ nr 94
odby∏o si´ uroczyste podsumowanie konkursów.
Pan Burmistrz Marian Mahor wr´czy∏
wszystkim laureatom nagrody, ufundowane
przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Uczniowie otrzymali równie˝ dyplomy.
Organizowane w Szkole Podstawowej
nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Zespole Szkó∏ nr 94 ju˝ od szesnastu lat konkursy
przyczyniajà si´ niewàtpliwie do wy∏onienia najzdolniejszych uczniów. Sà te˝ bodêcem do rozwijania zainteresowaƒ naukà ortografii oraz uzdolnieƒ
matematycznych w m∏odszym wieku szkolnym.
Gratulujàc laureatom, zapraszamy do udzia∏u
w kolejnych edycjach i ˝yczymy sukcesów.
Zespó∏ nauczycieli kszta∏cenia
zintegrowanego SP 172 w ZS 94

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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¸amiemy stereotypy
Co roku 5 maja obchodzony jest Dzieƒ Walki
z Dyskryminacjà Osób Niepe∏nosprawnych.
Jest to dobra okazja, by spojrzeç g∏´biej na problemy ludzi niepe∏nosprawnych. Dlatego postanowiliÊmy zorganizowaç ten dzieƒ w Szkole
Podstawowej nr 171 w sposób szczególny.
Zaproszenie do szko∏y przyj´∏a pani Anna Grynczewska oraz jej syn Rados∏aw, który
urodzi∏ si´ z czterokoƒczynowym pora˝eniem
mózgowym, a tak˝e pani Magdalena Wawrzycka z fundacji Manzana.
Pani Ania opowiedzia∏a uczniom niesamowità
histori´ jej syna, który choç nie mo˝e si´ poruszaç i nie mówi, ukoƒczy∏
z wyró˝nieniem szko∏´ podstawowà i Êrednià, zda∏ matur´ i uczy si´ dwóch j´zyków obcych. To nie wszystko – pan Rados∏aw uczestniczy w korespondencyjnych kursach z psychologii,
a tak˝e pisze wiersze. Jest
kierownikiem literackim klubu integracyjnego „Nie rezygnuj”. Podejmowa∏ si´ wielu
dzia∏aƒ, podró˝uje, zdobywa
szczyty górskie. Jego ˝ycie
jest bogate i bardzo aktywne. W 2009 roku zosta∏ lau-

reatem konkursu „Cz∏owiek bez barier”.
Nie sposób opisaç wszystkiego, czym
zajmuje si´ pan Radek.
Nasi uczniowie z ogromnym zdumieniem, ale tak˝e z podziwem patrzyli
na naszego goÊcia. Jego przyk∏ad prze∏amuje wszystkie stereotypy dotyczàce
ludzi niepe∏nosprawnych.
Mo˝na wr´cz zadaç sobie pytanie,
kto tak naprawd´ jest cz∏owiekiem niepe∏nosprawnym?
Dzieci zobaczy∏y, jak wiele mo˝na
w swoim ˝yciu zrobiç, mimo ró˝nych
trudnoÊci. Wózek inwalidzki nie oznacza koƒca
aktywnoÊci cz∏owieka,
a cz´sto wr´cz przeciwnie
– mo˝e wyzwoliç w nas
ukryte pok∏ady wewn´trznych mo˝liwoÊci.
Uczniowie wzi´li udzia∏
tak˝e w warsztatach, które
obj´∏y trzy g∏ówne tematy:
„Âwiat bez dêwi´ków”,
„˚ycie w ciemnoÊci”,
„Chodz´ r´koma”. Ka˝dy
móg∏ doÊwiadczyç poruszania si´ na wózku inwalidzkim, poznawania Êwia-

tami r´kami, a tak˝e czytania z ruchu ust drugiego cz∏owieka, by lepiej zrozumieç, z jakimi problemami borykajà si´ osoby poruszajàce si´
na wózku oraz niewidome i nies∏yszàce.
Na koniec wszyscy zastanawialiÊmy si´, jak
mo˝emy pomóc tym ludziom w codziennym ˝yciu. Uczniowie nasi wykazali si´ ogromnà inwencjà, dzi´ki czemu powsta∏a bogata oferta pomocy.
To by∏a niezwyk∏a lekcja empatii, tolerancji
oraz zrozumienia potrzeb drugiego cz∏owieka,
która pokaza∏a wszystkim, ˝e od ludzi niepe∏nosprawnych mo˝emy wiele si´ nauczyç, ale tak˝e
odkryç w sobie niezmierzone pok∏ady dobra.
Beata Bielska-Karwot
Fot. Maciej Feldo

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1118 52
2/4
2
1091 48
1/3
1
1116 115 3/3
7
1117 71
1/3
2
1112 61
2/2
3

Nr
Pow. Rejon
oferty
1361
289 Stara Mi∏osna
1383
365 Stara Mi∏osna
1362 1127 Stara Mi∏osna
1358
577 Sulejówek
1342
325 Stara Mi∏osna

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

Cena
w PLN
365.000
350.000
540.000
550.000
360.000

Cena
w PLN
259.000
520.000
725.000
466.000
200.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
699
100
550
704
210
300
696
240
190
720
204
184

Rejon
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena w PLN
510.000
650.000
952.000
690.000

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

Stan wykoƒczenia
Cz´Êciowo wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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IV Konkurs Taƒca Nowoczesnego Brawo,
Z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Taƒca
29 kwietnia w Sali Parafialnej KoÊcio∏a Âw. Brata Alberta przy ul. Szerokiej 2 odby∏ si´ IV Konkurs Taƒca Nowoczesnego dla dzieci 5-letnich
ucz´szczajàcych do przedszkoli w Dzielnicy

Weso∏a m.st. Warszawy. Organizatorem imprezy by∏o Przedszkole Nr 262 przy finansowym
wsparciu Burmistrza Dzielnicy Weso∏a, który
ufundowa∏ puchary dla uczestników.
W konkursie swe umiej´tnoÊci taneczne za-

Ekologicznie
w „Robusiu”
Ka˝dy z nas doskonale wie, jak wielkie znaczenie ma ekologia w naszym ˝yciu. Ostatnie lata przynios∏y niewiarygodny post´p w dziedzinie
poszerzania ÊwiadomoÊci spo∏ecznej na temat
tzw. „ekologicznego trybu ˝ycia”. Nie mo˝emy
zapominaç, ˝e równie˝ dzieci powinny od najm∏odszych lat zaznajamiaç si´ z kwestiami dba∏oÊci o zachowanie Êrodowiska naturalnego.

Jak co miesiàc, przedszkole RobuÊ odwiedzi∏
nasz dobry znajomy – pan Romek, który od lat
wspó∏pracuje z naszà placówkà, prezentujàc dzieciom ciekawe zaj´cia z dziedziny przyrody
i ochrony Êrodowiska. Tym razem pan Romek postanowi∏ zaszczepiç w dzieciach szacunek dla naszej planety i uÊwiadomiç koniecznoÊç dbania
o jej wyglàd i kondycj´. W tym celu dzieci uczy∏y

Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ”
ul. Magnolii 6, Stara Mi∏osna, tel. 22 773 28 91
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prezentowa∏y przedszkolaki z 5 placówek. Najlepszymi okaza∏y si´ dzieci z przedszkola „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” – zaj´∏y pierwsze
miejsce i otrzyma∏y z∏oty puchar. Przerwa∏y
w ten sposób pass´ gospodarzy, którzy do tej
pory ka˝dego roku zdobywali I miejsce. W tym
roku wywalczyli II lokat´ i srebrny puchar. Bràz
pow´drowa∏ do Przedszkola nr 259. IV miejsce
zaj´∏y dzieci z Przedszkola nr 260, a V dzieci
z Niepublicznego Przedszkola „RobuÊ”.
Wyst´py konkursowe przeplatane by∏y pokazami innych technik tanecznych. Swoje umiej´tnoÊci w taƒcu towarzyskim zaprezentowali Krystyna Górnicka i Przemys∏aw Zabrodzki z Klubu Taƒca „MAKO” z Sulejówka.
Piotr Karol Garczyƒski zaprezentowa∏ si´
w wariacji m´skiej z baletu Giselle. Wraz ze swoim instruktorem – p. Henrykiem Je˝em – wieloletnim pedagogiem Warszawskiej Szko∏y Baletowej przedstawi∏ tak˝e pokazowà lekcj´ baletu.
Dzieci mog∏y zdobyç nowe wiadomoÊci, a potem sprawdziç je w konkursach z wiedzy o taƒcu.
Mamy nadziej´, ˝e odb´dzie si´ tak˝e V Konkurs Taƒca Nowoczesnego, na który ju˝ dzisiaj
serdecznie zapraszamy.
Ewa Mrozowska
si´, jak poprawnie segregowaç odpady i po co
trzeba to robiç. Pan Roman pokaza∏ te˝ przedszkolakom kompostownik i pouczy∏, jakie produkty mo˝emy do niego wk∏adaç. Najwi´kszà atrakcjà
warsztatów by∏o wykonywanie papieru czerpanego. Kiedy wysech∏, dzieci zrobi∏y z niego niepowtarzalne medale „M∏odego przyjaciela przyrody”.
Pragniemy serdecznie podzi´kowaç Wydzia∏owi
OÊwiaty, Kultury i Sportu Dzielnicy Weso∏a za podarowanie ksià˝eczek pt.: „Jak MiÊ Bàbelek o las
dba∏ i wszystkie odpady segregowa∏”, które dzieci
otrzyma∏y jako podsumowanie warsztatów ekologicznych.
mgr Agata St´pniewska – nauczyciel

przedszkolaki!
RadoÊç i zadowolenie goÊci∏y na twarzach
przedszkolaków, gdy s´dziowie og∏osili wyniki
konkursu...
W sobot´ 14 maja 2011 r. dzieci z Przedszkola Nr 262 po raz pierwszy wzi´∏y udzia∏ w Wawerskim Przeglàdzie Taƒca Nowoczesnego organizowanym cyklicznie przez Klub Kultury
„Marysin” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy

Zwyci´ska grupa ze swojà nauczycielkà
Ewà Mrozowskà
Wawer – Jolanty Koczorowskiej. Tancerze zaj´li I miejsce w kategorii „do 6 lat”. Klaudia Jankowska, Aleksandra Koz∏owska, Rafa∏ Krawiec, Jakub Kincel, Oliwia Markowska, Natalia Olszewska, Patryk Roguski i Tomasz Zar´ba wykonali uk∏ad taneczny „Smerfy” przygotowany przez nauczycielk´ Ew´ Mrozowskà. Jury
wysoko oceni∏o wyst´p grupy, a zgromadzeni
widzowie nagrodzili ich gromkimi brawami. Rodzice nie kryli wzruszenia i dumy ze swoich
dzieci. Oby tak dalej, „Starszaki”!
Ewa Mrozowska
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Listy do redakcji
JAK BEZKARNIE MO˚NA USUNÑå
WIEKOWE DRZEWA
Na ulicy Jaspisowej od chwili rozpocz´cia budowy nowych domów szeregowych dziejà si´ niepokojàce mieszkaƒców rzeczy. Na przestrzeni wielu lat
wszyscy mieli okazj´ prze˝yç silniejsze opady deszczu, które powodowa∏y natychmiastowe zalewanie
domów nie tylko na Jaspisowej, ale tak˝e na okolicznych ulicach. Do czasu, kiedy nie by∏o nowej zabudowy, cz´Êç nap∏ywajàcej wody mia∏a ujÊcie na nieco zag∏´biony teren po drugiej stronie ulicy. Niestety,
nowy inwestor postanowi∏ znacznie podwy˝szyç
swój teren, aby zabezpieczyç swoje nowe domy
przed powodziami. DziÊ starzy mieszkaƒcy mogà
byç pewni, ˝e ich mieszkania b´dà zalewane nawet
przez niewielkie opady. Na domiar z∏ego w∏aÊciciel
zaprojektowa∏ domy tak, ˝eby bramy wjazdowe
do gara˝y znalaz∏y si´ akurat na wprost wiekowych
d´bów, które poza swojà wartoÊcià przyrodniczà
doÊç skutecznie odwadnia∏y zalewanà ulic´. Có˝
mo˝na zrobiç w takiej sytuacji? Trudna sprawa, ale
nie dla sprytnego budowlaƒca. Wycinka drzew sporo kosztuje, wi´c co robi ów pan? Ka˝e operatorowi
koparki wyciàç przy samych pniach wszystkie boczne korzenie i szybko zasypaç do∏y, ˝eby nie by∏o Êla-

du przest´pstwa. A d´by? Mo˝na ∏atwo si´ domyÊliç. Nie zazielenià si´ i problem sam si´ rozwià˝e.
Jest tylko jeszcze jedno niebezpieczeƒstwo. Tak pot´˝ne drzewa z wy∏amanymi wczeÊniej brutalnie konarami od strony nowo budowanych domów, pod
naporem silniejszego zachodniego wiatru b´dà musia∏y zwaliç si´ na ulic´. Byç mo˝e szcz´Êliwym
trafem ktoÊ, kto b´dzie przechodzi∏ lub przeje˝d˝a∏
w tym momencie, nie zostanie przygnieciony, ale kto
jest w stanie to przewidzieç? Kto po zakoƒczeniu budowy weêmie na siebie takà odpowiedzialnoÊç? Kto
zap∏aci odszkodowania? OczywiÊcie Dzielnica, czyli
poniekàd my wszyscy, podatnicy.
Krzysztof Waçkowski
***
Zwracam si´ z uprzejmà proÊbà do Redakcji
„WiadomoÊci...” o zamieszczenie mojego wyjaÊnienia do artyku∏u dr. Stefana S∏owikowskiego
„Osiedle Plac Wojska Polskiego – Realizacja za-

daƒ inwestycyjnych” który ukaza∏ si´ w majowym wydaniu „WiadomoÊci...”.
Pragn´ poinformowaç mieszkaƒców Weso∏ej,
w tym szczególnie mieszkaƒców Starej Mi∏osnej,
˝e w artykule „Osiedle Plac Wojska Polskiego –
Realizacja zadaƒ inwestycyjnych” autorstwa dr.
Stefana S∏owikowskiego autor, piszàc – cytuj´
„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 mieszkaƒców dajàc temu wyraz na zebraniu dzia∏kowców w dniu
03 marca br.” mia∏ na myÊli mnie jako jednego
z mieszkaƒców Osiedla Plac Wojska Polskiego. Moje nazwisko to Piotr SZKUR¸AT.
Drodzy mieszkaƒcy, pragn´ Paƒstwa poinformowaç, ˝e droga ta zosta∏a wybudowana kilka lat temu, kiedy to dr S∏owikowski
by∏ Przewodniczàcym Rady Dzielnicy Weso∏a. Droga ta nie zosta∏a wybudowana, jak
mówi dr S∏owikowski, „w okolicach gara˝y”, a wzd∏u˝ gara˝y, w których ciàgu ma
swój prywatny gara˝ dr S∏owikowski. Droga
wybudowana zosta∏a rzeczywiÊcie, jak pisze dr S∏owikowski, z kasy i ze Êrodków finansowych Dzielnicy Weso∏a do prywatnych gara˝y, a nie np. do bloków czy domów. Prawdà jest równie˝, jak pisze dr S∏owikowski, ˝e nastàpi modernizacja oÊwietlenia tej
drogi do prywatnych gara˝y, ale dr S∏owikowski
zapomnia∏ dodaç, ˝e betonowe s∏upy oÊwietleniowe zosta∏y wymienione na metalowe i zosta∏o
zamontowane na nich dwuramienne oÊwietlenie,
oÊwietlajàce dodatkowo drog´ dzia∏kowà, w tym
drog´ do prywatnej dzia∏ki dr. S∏owikowskiego.
Pragn´ Paƒstwa poinformowaç, ˝e Dzielnica pokrywa koszty energii zu˝ywanej na oÊwietlenie tej
drogi do prywatnych gara˝y i prywatnych dzia∏ek,
w tym gara˝u i dzia∏ki dr. S∏owikowskiego. Ponadto miasto finansuje ze Êrodków bud˝etowych
Dzielnicy utrzymanie techniczne i sprzàtanie tej
drogi przez przygotowane do tego celu prywatne
firmy. Dla ciekawoÊci poinformuj´ Paƒstwa, ˝e
s∏upy oÊwietleniowe wzd∏u˝ tej drogi do prywatnych gara˝y i prywatnych dzia∏ek zosta∏y ustawione co 15–20 m, a na s∏upach zosta∏o zamontowane oÊwietlenie mocniejsze ni˝ to pod Pa∏acem
Kultury i Nauki oraz Dzielnica sfinansowa∏a prawdopodobnie posadzenie drzewek i zasianie trawy
wzd∏u˝ tej drogi do prywatnych gara˝y, gdzie jest
równie˝ prywatny gara˝ dr. S∏owikowskiego.
Szanowni Paƒstwo, nale˝a∏oby si´ cieszyç, ˝e
Dzielnica inwestuje w Osiedle wczeÊniej zapomniane. Zrozumia∏bym to, gdyby nie by∏o innych miejsc
na osiedlu, gdzie a˝ si´ prosi, by pomóc mieszkaƒcom tam mieszkajàcym – pokazuje to zdj´cie jednej z dróg pomi´dzy blokami osiedla – ale zapewne dr S∏owikowski, „dbajàcy o nasze bezpieczeƒstwo i o to ˝eby mieszkaƒcy na osiedlu nie p∏acili
mandatów”, tam nie bywa i w tym rejonie nie ma
swojego prywatnego obiektu lub placu.
Dla uwiarygodnienia mojego sprostowania
przedstawiam w za∏àczeniu kilka zdj´ç inwestycji (drogi wzd∏u˝ prywatnych gara˝y) „modernizowanej drogi w okolicach gara˝y”.
Celem dodania pikanterii do artyku∏u dr. S∏owikowskiego pragn´ dodaç, ˝e na osiedlu powsta∏o w ostatnim czasie wiele inwestycji z nikim nie uzgodnionych, nie s∏u˝àcych poprawie
ani bezpieczeƒstwa mieszkaƒców osiedla, ani

atmosfery panujàcej na osiedlu, do której przyczynia si´ mi´dzy innymi Rada Dzielnicy poprzez
podejmowanie takich decyzji, jakà by∏a budowa
drogi do i wzd∏u˝ prywatnych gara˝y, i to tylko
tych, gdzie ma swój prywatny gara˝ dr S∏owikowski, jako Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy i by∏y jej Przewodniczàcy.
Zastanawiajàce wielce jest, jak majà si´ takie
lub podobne decyzje Rady Dzielnicy do sytuacji,
w której zarówno Pani Prezydent Warszawy, jak
i Prezes Rady Ministrów, Premier Rzàdu wr´cz ka˝à mieszkaƒcom zaciskaç pasa, oszcz´dzaç
w dobie wielkiego kryzysu. Jak to jest, ˝e Rzàd nie

daje podwy˝ek sferze bud˝etowej, emerytom
i rencistom, ˝e cz´Êç mieszkaƒców w tym, i mojego osiedla, ˝yje poni˝ej wszelkich dopuszczalnych norm, a Rada Dzielnicy Weso∏a znajduje
Êrodki bud˝etowe na budow´ drogi wzd∏u˝ i do
prywatnych gara˝y i prywatnych dzia∏ek, Êrodki
na jej oÊwietlenie i utrzymanie. Prosz´ niektórych
Radnych, aby nie zapominali, ˝e Êrodki te pochodzà i sà brane równie˝ „z mojej kieszeni”.
Szanowna Rado Dzielnicy, to jest skandal na
miar´ XXI wieku. Gratuluj´. ˚a∏uj´, ˝e na niektórych sam g∏osowa∏em i sam namawia∏em innych do g∏osowania na nich.
Za∏àcznik – przytaczane w artykule zdj´cia
„publicznej drogi” wzd∏u˝ prywatnych gara˝y
i dzia∏ek oraz aktualnego stanu niektórych dróg
istniejàcych na osiedlu Plac Wojska Polskiego.
Z wyrazami szacunku i powa˝aniem
Piotr Szkur∏at
mieszkaniec Osiedla Plac Wojska Polskiego
Nie chcàc podejmowaç polemiki co do merytorycznej wy˝szoÊci takiej czy innej inwestycji,
chcia∏bym zwróciç uwag´, ˝e praktycznie ka˝da
budowana obecnie droga w tym uj´ciu by∏aby
drogà prywatnà... Budujàc uliczk´, gdzie stojà
domki jednorodzinne, budujemy dojazd do prywatnych domków. Budujàc drog´ pod blokami,
robimy dojazd do prywatnych mieszkaƒ...
Jedynym wyznacznikiem mo˝e byç wi´c wyznacznik formalny – w∏asnoÊç gruntu. Jak droga
idzie po gruncie prywatnym, jest prywatna. Jak
po gruncie miejskim – jest drogà publicznà.
Mo˝na dyskutowaç, czy ta droga jest wa˝niejsza
ni˝ inna, ale skandal z tego wycisnàç jest raczej
trudno. Tym bardziej, ˝e nie jest to droga do pojedyƒczego gara˝u. Korzysta z niej codzienie kilkudziesi´ciu mieszkaƒców. Wi´cej ni˝ z niektórych uliczek wewnàtrzosiedlowych.
Marcin J´drzejewski
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Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94

CENTRUM HARMONII CIA¸A I UMYS¸U
& GALERIA OBRAZÓW PONADCZASOWYCH

• 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

Artystki Reginy Sidorkiewicz
Warszawa, Starówka, ul. Szeroki Dunaj 4
(wejÊcie od podwórka)
tel. 0 500 543 444, (22) 22 46 733
www.centrumharmonii.com

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

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

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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giczno-matematycznej, kinestetycznej, interpersonalnej,
a na inteligencji intrapersonalnej, wykorzystywanej w zrozumieniu siebie
samego, koƒczàc – staramy si´ je rozwijaç.
Od wrzeÊnia 2010 roku szczycimy si´ certyfikatem „Wars i Sawa”, przyznawanym szko∏om, które
w sposób szczególny wspierajà uczniów zdolnych.
W roku szkolnym 2010/11 zdiagnozowaliÊmy
naszych pierwszoklasistów pod kàtem ich zainteresowaƒ i uzdolnieƒ oraz preferowanych spo-

Rozwijamy talenty
Jednym z zadaƒ szko∏y na ka˝dym z etapów
edukacyjnych jest rozwijanie i wspieranie rozwoju
uczniów w zakresie ich uzdolnieƒ i zainteresowaƒ.
Aby dzia∏ania te przynosi∏y jak najlepsze efekty,
muszà byç dok∏adnie przeanalizowane i zaplanowane. S∏u˝y temu „Szkolny Program Wspierania
Uzdolnieƒ” opracowany przez zespó∏ nauczycieli
ze Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie.

Co jest naszym celem?

wczesne rozpoznanie,
rozbudzanie i rozwijanie
zainteresowaƒ, uzdolnieƒ
i umiej´tnoÊci ka˝dego ucznia

tworzenie warunków
do osiàgania sukcesów
na miar´
mo˝liwoÊci dziecka

Nasz szkolny program zak∏ada, ˝e ka˝de
dziecko jest zdolne. Zgodnie z teorià inteligencji
wielorakich H. Gardnera, która mówi, i˝ ludzie
majà ró˝ne, niezale˝ne od siebie zdolnoÊci, poczynajàc od inteligencji muzycznej, przyrodniczej, lingwistycznej, wizualno-przestrzennej, lo-

gli zaprezentowaç swoje umiej´tnoÊci np.: wokalne, muzyczne, taneczne, aktorskie, plastyczne, literackie. Zaprezentowali si´ te˝ twórcy filmów animowanych oraz mi∏oÊnicy zwierzàt. Wy∏oniliÊmy 25 finalistów, którzy zaprezentujà si´ na Pikniku Rodzinnym SP 173, 4 czerwca 2011 r.
Rozwojowi zainteresowaƒ naszych uczniów
sprzyjajà organizowane w naszej szkole spotkania
z ludêmi, którzy potrafià dzieliç si´ swojà wiedzà
i pasjà: m.in. z p. Jackiem Wojciechowiczem, z p.
Martynà Wojciechowskà, z p. Paw∏em Koperskim
oraz liczne konkursy wewn´trzne i zewn´trzne.
Liderzy
Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnieƒ
Jolanta Nowakowska i Ewa Walczuk

promowanie uczniów
i ich aktywnej postawy
na terenie szko∏y
i w Êrodowisku lokalnym

sobów zdobywania wiedzy. Wyniki diagnozy pozwolà zaoferowaç naszym uczniom ko∏a zainteresowaƒ odpowiadajàce ich potrzebom poznawczym i zainteresowaniom.
PrzeprowadziliÊmy równie˝ wieloetapowy konkurs „Mam talent”. Wszyscy ch´tni uczniowie mo-

Kàcik przedsi´biorcy

Podzi´kowanie
dla Dyrekcji SP 173 im Górników Polskich, wychowawczyni kl. VI b pani Jolanty Nowakowskiej, pedagog pani Lucyny Kryszyƒskiej oraz
dla nauczycieli uczàcych t´ klas´ za du˝y wk∏ad
pracy, ogromne zaanga˝owanie w problemy
ucznia i wsparcie, jakie uzyska∏o moje dziecko
w trakcie szeÊcioletniej nauki w tej szkole.
Z powa˝aniem
Wdzi´czna mama ucznia klasy VIb

deksu cywilnego – Przez umow´
renty (do˝ywotniej) jedna ze stron
zobowiàzuje si´ wzgl´dem drugiej
do okreÊlonych Êwiadczeƒ okresowych w pieniàdzu, co gwarantuje
emerytom sta∏y miesi´czny dop∏yw
gotówki, albo do˝ywocia, na podstawie artyku∏u 908 Kodeksu cywilnego, który nie odwo∏uje si´ bezpoÊrednio do
Êwiadczeƒ pieni´˝nych, ale do do˝ywotnych
Êwiadczeƒ osobistych. W ka˝dym przypadku
umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego,
a senior ma gwarantowane: prawo do do˝ywotniego zamieszkiwania lokalu zgodnie z wpisem
w ksi´dze wieczystej (dzia∏ III) oraz prawo do do˝ywotniego Êwiadczenia pieni´˝nego zabezpieczone wpisem w ksi´dze wieczystej (dzia∏ IV).
Dodatkowe korzyÊci:
• mo˝liwoÊç wynajmowania mieszkania za zgodà
funduszu i pobierania dochodów z tego tytu∏u;
• senior nie ponosi kosztów zwiàzanych z tytu∏em prawa w∏asnoÊci lokalu;
• senior nie ponosi wydatków zwiàzanych
z op∏atami ubezpieczenia lokalu.
• ma mo˝liwoÊç sp∏aty ewentualnych zobowiàzaƒ finansowych.
Prawo chroni tak˝e w wysokim stopniu interesy seniorów w przypadku zalegania z wyp∏atà
renty przez fundusz hipoteczny. Zgodnie z przepisami kpc art. 777 par. 1 akt notarialny stanowi
tytu∏ egzekucyjny dla wymagalnych Êwiadczeƒ.
Klient nie ponosi ˝adnych op∏at zwiàzanych z zawarciem umowy, nie p∏aci podatku od otrzymywanego Êwiadczenia pieni´˝nego ani podatku od
sprzeda˝y nieruchomoÊci.
Jacek Rembiszewski
jacek.rembiszewski@polrentier.pl

Odwrócona hipoteka – szansà na
dodatkowy dochód na emeryturze
Polski system emerytalny
nie nale˝y do najlepszych,
a polskim emerytom na ogó∏
nie wiedzie si´ za dobrze.
W odpowiedzi na obecnà sytuacj´ na rynku pojawi∏ si´
nowy produkt finansowy
w postaci odwróconej hipoteki. Rozwiàzanie znane i cz´sto wykorzystywane na zachodzie próbuje zadomowiç si´ i u nas, dajàc emerytom mo˝liwoÊç dodatkowego dochodu niezale˝nego od emerytury.
Odwrócona hipoteka jest produktem finansowym skierowanym do osób, które ukoƒczy∏y 65.
rok ˝ycia, a tym samym wesz∏y w tzw. wiek emerytalny. Dzi´ki niej senior ma mo˝liwoÊç skorzystania z kapita∏u, który do tej pory by∏ zamro˝ony
w mieszkaniu. Warunkiem skorzystania z tej us∏ugi jest posiadanie prawa w∏asnoÊci lub wspó∏w∏asnoÊci nieruchomoÊci, jak równie˝ spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu. Na t´ chwil´
produkt ten oferowany jest wy∏àcznie przez
fundusze hipoteczne, które w zamian za przeniesienie na nie przez seniora prawa w∏asnoÊci
mieszkania zobowiàzujà si´ do wyp∏aty comiesi´cznej i do˝ywotniej renty z gwarantowanym
prawem do do˝ywotniego u˝ytkowania lokalu.
WysokoÊç Êwiadczenia uzale˝niona jest od wieku
klienta, jego p∏ci oraz wartoÊci nieruchomoÊci,
która wyceniana jest przez niezale˝nych licencjo-

nowanych rzeczoznawców. Im klient starszy
a wartoÊç nieruchomoÊci wy˝sza, tym pobierana
renta do˝ywotnia jest wi´ksza. Gdy umow´ podpisujà ma∏˝onkowie, wysokoÊç renty naliczana
jest dla osoby, która wed∏ug danych GUS o przeci´tnym dalszym trwaniu ˝ycia b´dzie d∏u˝ej ˝y∏a,
w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci przypadków jest to
kobieta. W sytuacji zgonu jednego z ma∏˝onków
pieniàdze dalej sà wyp∏acane w takiej samej wysokoÊci wdowie lub wdowcowi.
U naszych sàsiadów odwrócona hipoteka jest ju˝
dost´pna od wielu lat i cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem wÊród osób powy˝ej 65. roku ˝ycia. Seniorzy ch´tnie korzystajà z tego typu rozwiàzania, zapewniajàc sobie tym samym dodatkowe przychody, które mogà przeznaczyç na realizacj´ wczeÊniej
nieosiàgalnych finansowo planów. W Hiszpanii,
Niemczech, Francji czy na W´grzech emeryci powszechnie korzystajà z tego typu rozwiàzaƒ, traktujàc je jako efektywne narz´dzie wsparcia domowego bud˝etu. Fundusze hipoteczne w Polsce na razie
dopiero raczkujà, ale z dnia na dzieƒ zg∏asza si´
do nich coraz wi´cej osób. Starsi ludzie sà zainteresowani tym produktem, gdy˝ stwarza on im realne
szanse poprawy sytuacji ˝yciowej. Seniorzy
XXI wieku to ju˝ nie jednostki wyizolowane, to ludzie, którzy aktywnie uczestniczà w ˝yciu spo∏ecznym i chcà z niego w pe∏ni korzystaç.
Odwrócona hipoteka jest teraz oferowana w formie renty do˝ywotniej, na podstawie art. 903 Ko-
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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)

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 16 czerwca od 15.00

• 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
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PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

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

s

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
GABINET PSYCHOLOGICZNY
mgr Gabriela Baron – psycholog kliniczny
oferuje pomoc terapeutycznà:
✔
✔

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

✔
✔
✔

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

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

22 745-55-00

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910
APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

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

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm
Witold Niedzielski
tel. 22 773-30-79
kom. 601-254-295

SERWIS
AUTO
rok za∏. 1980

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

STOMATOLOGICZNY

Wojciech Klimm

Dr n. med. Iwona Bzd´ga
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

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

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.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
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DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

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

www.renoma2.com.pl

tel. 022 7730028
fax 022 7730029

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

KANCELARIA PRAWNA
– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI

☛ MASA˚ LECZNICZY

UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a

☛ TERAPIA MANUALNA

Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

§
§
§
§
§

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

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

24

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

§

RODZINNY DOM OPIEKI
✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1 i 2 osobowych
✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci

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

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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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

˚¸OBEK
Stara Miłosna, ul. Poezji 17
tel. 512 176 334

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

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

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 22 773 15 68
535 333 753
licencja nr 0513/06

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

• ZAMKI
• K¸ÓDKI
• WK¸ADKI
• BATERIE DO PILOTÓW
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MIESZKANIOWYCH
I SAMOCHODOWYCH
(kodowane – od 130 z∏)
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Weso∏e urodziny dla Twojego dziecka lub dla
Ciebie z muzyka i konkursami we wskazanym
miejscu poprowadzi dj-animator 22 773 35 61
lub 502 600 775.
◗ 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. 22 773-8227 lub 516-262-825.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 504- 960-914.
◗ MATEMATYKA – profesjonalne korepetycje
prowadzone przez doÊwiadczonego nauczyciela (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum
– przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751.
◗ Maturzystka z doÊwiadczeniem w opiece
nad dzieçmi, z rodziny wielodzietnej zaopiekuje si´ dzieckiem (dzieçmi). Tel. 502 381 369.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. 603-313-938.
◗ 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.
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej
na www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Bukowina Tatrzaƒska – pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalne – dom
z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. Tel. 504-176-892.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ 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.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska,
tel. kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki,
komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ 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.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie
– nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor
i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ 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.
◗ Sprzàtanie mieszkaƒ lub biur. Osoba z doÊwiadczeniem i referencjami w Starej Mi∏oÊnie. Tel. 669 646 637.

◗ Business/General English – lektorka akademicka tel: 604433728.
◗ Wesele poprowadzi doÊwiadczony dj-wodzirej. Muzyka dla ka˝dego, konkursy, zabawy,
nag∏osnienie i oÊwietlenie. Zapraszam
22 773 35 61 lub 502 600 775.
◗ Dokumentacja HACCP/GHP/GMP; sprostanie
wymaganiom SANEPID; doradztwo przy tworzeniu nowych lokali gastronomiczno-handlowych; www.tffs.pl
◗ Us∏ugi minikoparkà i ∏adowarkà pe∏ny zakres.
0-698-500-084.
◗ 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.
◗ Sprzeda˝ piasku, czarnoziemu, ˝wiru +
transport. 0-698-500-084.
◗ Super okazja! Dom energooszcz´dny w Sulejówku. Zabudowa bliêniacza. Sprzedam bezpoÊrednio z mo˝liwoÊcià wykoƒczenia pod
klucz. Tel. 501058328 22 7731408.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki.
Tel. 889 970 189.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5
godziny. tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ 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.
◗ 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 1 150 000 z∏, tel: 502-548-771.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 22-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e
inne tel. 501-975-329.
◗ Lokal na biuro do wynaj´cia, dwupokojowy
70 m2 w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym (oddzielne wejÊcie). 501-590-737.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 70 m2, dwa pokoje
30 m2 i 20 m2 z aneksem kuchennym w Starej Mi∏osnej. Tel. 501-792-951.
◗ Projektowanie wn´trz-architekt Gra˝yna Tomaszewicz. E-mail: g.tomaszewicz@ neostrada.pl,
tel. 515 271 414. Faktury Vat. Foto realizacji
do obejrzenia na Facebook-TODO art& design.
◗ Wynajm´ plac 1500 m2, pràd, ul. Trakt Lubelski 178. Tel.: (22) 615-54-50.
◗ Lubi´ dzieci i mam wieloletnie doÊwiadczenie
w opiece nad nimi. Ch´tnie zaopiekuj´ si´
dzieckiem w dowolnym wymiarze czasu
(u siebie lub u kogoÊ), dysponuj´ równie˝ samochodem. Tel. 501-792-951.
◗ Stylistka przejrzy Twojà szaf´. Skomponujemy
nowe zestawy, pójdziemy na zakupy. Czas
na wiosennà metamorfoz´. Zapraszam –
22 773 35 61 lub 502 600 775.
◗ Przyjmie sprzàtanie, prasowanie, mycie
okien. Osoba solidna, niepalàca z referencjami. Tel. 603-995-507.
◗ Muzyka, zabawy i konkursy na przyj´ciu komunujnym Twojego dziecka. 2 godziny relaxu
dla wszystkich Gosci. Zaprasza dj-animator 22 773 35 61 lu 502 600 775.
◗ Wywóz nieczystoÊci sta∏ych gruz itp + za∏adunek. 0-698-500-084.
◗ Maturzystka z dobrego warszwskiego liceum
udzieli korepetycji uczniowi gimnazjum lub
podstawówki z matematyki lub fizyki.
Tel. 502 381 369.
◗ Motocykle – Stara Mi∏osna- komis, serwis,
nowe i u˝ywane. Z. S. Motocykle Japoƒskie,
Trakt Brzeski 80, Warszawa. Zbigniew – 604
519 765, Piotr – 788 831 648.

◗ Dyspozycyjna Pani z doÊwiadczeniem ch´tnie
zaopiekuje si´ starszà osobà (ugotuje, zrobi
zakupy, pomo˝e). Tel. 501 792 951.
◗ POGOTOWIE KOMPUTEROWE. 502-923-453,
22-300-92-71. naprawa, skup, sprzeda˝, laptopy, desktopy, urzàdzenia wifi. Netia, Neostrada, Orange, konfiguracja.
◗ Budowa domów, dachy, ocieplenia, tynki – tel.
603-555-572.
◗ S. O. S. DLA RODZICÓW! Je˝eli Czeka Ci´ wizyta u lekarza, sprawa w urz´dzie, wa˝ne spotkanie itp. ch´tnie zaopiekuje si´ w tym czasie
Twoim dzieckiem. Dyspozycyjna mama – tel.
516 262 825.
◗ Wymiana WODOMIERZY, INSTALACJE SANITARNE I INNE, wieloletnia praktyka, solidnie
i tanio. Tel. 22 773 82 27 lub 516262825.
◗ KSI¢GOWOÂå poprowadz´. Licencja MF.
Mo˝liwy osobisty odbiór dokumentów z okolic: Weso∏a, Stara Mi∏osna, Sulejówek, Halinów i Wiàzowna. Tel: 691-967-627, e-mail:
rachunki-mp@wp.pl
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem od wrzeÊnia
tel. 605-519-575.
◗ Profesjonalne us∏ugi wysokoÊciowe (dom
i ogród). Praca na linach lub z podnoÊnika koszowego. Tel. 606-808-358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ Sprzedam amerykaƒskà sukni´ Êlubnà firmy
Sincerity, model 3315, na wzrost 175, kolor
ivory, bolerko gratis, niedrogo, tel. 227735246.
◗ Mieszkanie dwupoziomowe 104 m2, Stara Mi∏osna, osiedle „Aleja Akacjowa”, 4 pokoje, aneks
kuchenny, garderoba, dwie ∏azienki, strych-sprzedam bezpoÊrednio. Tel. 509 966 689.
◗ Sprzedam UBRANKA DLA DZIECKA – rozmiar
do 74cm. Buty NEW BALANCE rozmiar 27.5
– ch∏opi´ce, tel. 601864390.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ 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.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel.
22 773-49-64, 602-707-127.
◗ 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.
◗ Pomoc w nauce jezyka rosyjskiego. Tel.
886 855 456.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach
z j´z. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji,
Weso∏a, tel. 22 773 40 87.
◗ Pokój do wynaj´cia. Stara Mi∏osna, ul. Biesiadna. Tel. 501 035 030.
◗ Sztachety (drewniane) do ogrodzenia d∏.
145 cm, szer. 9–10 cm. – 470 szt. kupi´. WiadomoÊç tel. 601-33-99-01.
◗ Szukam opiekunki dla ch∏opczyka. Stara Mi∏osna, ul. Dworkowa. Tel 661 91 99 81.
◗ Sklep z art. przemys∏owymi i odzie˝à u˝ywanà, super tanie kupowanie – upominki, zabawki, szk∏o, doniczki, oÊwietlenie, drobne art. gospodarstwa domowego. Pn-piàtek 10–17.30,
sobota 10–14. W-Wa Weso∏a ul. Apteczna 2
◗ HYDRAULIKA – us∏ugi fachowe i terminowe,
zaopatrzenie, wycena gratis. Tel. 605-608-423.
◗ Sadzonki pomodorów mrozo-odpornych firmy STOSU. Bardzo plenne, nie wymagajàce
szczególnych zabiegów. Tel: 660-045-245.

◗ Sprzedam gotowy pawilon handlowy (23m2)
przy Trakcie Brzeskim (z lokalizacj´ lub do przeniesienia). Atrakcyjna cena! Tel. 668 278 565
lub 696 655 830.
◗ Tegoroczna maturzystka pomo˝e poprawiç
oceny na koniec roku z matematyki, fizyki,
chemii lub biologii. Tel. 691 289 935.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ ANTEN TELEWIZYJNYCH I SATELITARNYCH – sieci kablowe,
zbiorcze anteny oraz multiswitche. Telewizja
N, Cyfra+, Polsat i na kart´, Trwam. Tel. 663677-701 Weso∏a, www.swiatanten.pl
◗ POPRAWKA Z ANGIELSKIEGO? DoÊwiadczona nauczycielka i egzaminatorka OKE udzieli
korepetycji w zakresie szko∏y Êredniej i matury. Tel. 0-601-371-704.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas
wolny. Tel. 513-144-668.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 22-773-28-21, 506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 22-773-28-70.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 507-097-028.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 603-313-938.
◗ DEKORACJE sal weselnych, konferencyjnych,
koÊcio∏ów, samochodów; bukiety Êlubne,
przypinki, wianuszki komunijne, www.kanea.witryna.info, tel. 609601993, 502666064.
◗ Mà˝ do wynaj´cia, do drobnych napraw domowych i nie tylko... tel: 530 556 628.
◗ USZYJ¢ firany, zas∏ony, lambrekiny; wszyj´ taÊm´ marszczàcà, obszyj´ lamówkà, wykonam
drobne poprawki krawieckie. tel. 505594870.
◗ Mazda 626 cala lub na cz´Êci, 2400, tel.
782 426 968.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dom szeregowy,
segment Êrodkowy, 1990 rok, powierzchnia
ca∏kowita 200 m2, drewniany, siding, Stara
Mi∏osna, lub zamieni´ na 2 mieszkania. Telefon (22) 773 12 81.
◗ WYKO¡CZENIA I REMONTY MIESZKA¡, malowanie elektryka-hydraulika, ukladanie plytek
i inne. Tel. 517-913-608.
◗ Meble na wymiar, szafy z drzwiami przesuwnymi, z lustrami, kuchnie, garderoby, zabudowy,
meble biurowe i pokojowe. Tel. 660 769 211.
◗ Pracownia krawiecka zaprasza: szycie firan,
zas∏on, obrusów, poprawki, przeróbki, szycie
na miar´, kaletnictwo. Wykonujemy dowolne
projekty. Wyprzeda˝ garsonek. Tanio! Weso∏a,
ul. Trakt Brzeski 68, 1 pi´tro (przyst. Nizinna).
Pon-pt 11–17, sob 9–13, tel. 609-711-754.
◗ Monta˝ TELEWIZJI PRZEMYS¸OWEJ (kamer,
monitoringu) na posesjach prywatnych, w firmach, sklepach. Tel. 663-677-701.
◗ HYDRAULICY, POGOTOWIE KANALIZACYJNE,
awarie 24H, udro˝nienie i czyszczenie, monitoring, kamera. 608-379-848.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513.
◗ By∏eÊ sprawcà? JesteÊ poszkodowany przest´pstwem? Zobacz: www.mediacje.neth.pl
◗ Sprzedam miejsce na parkingu strze˝onym
przy ul. Pogodna. Oddzielna KW. Cena:
19 000. Tel. 501 057 364.
◗ Transport, Przeprowadzki, Przewóz rzeczy.
Stawka godzinowa w Warszawie. 782 426 968.
◗ Mercedes Sprinter 312D Êredni. Stan techniczny idealny 9000. tel 782426968.

POSZUKUJ¢ PRACOWNIKA DO PRALNI
w Warszawie - Starej Mi∏osnej. Mile widziane doÊwiadczenie.

Tel. 509-15-16-28
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝ kuchenek, pralek itp., wieloletnia praktyka,
niskie ceny, uprawnienia. Tel. 22 773 82 27,
kom. 503 583 568.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej przy ul. Jana Paw∏a II. ¸adnie wykoƒczony – 692 977 947.
◗ Wykonuj´ DROBNE PRACE remontowo-budowlane i w ogrodzie – 692 977 947.
◗ Zespó∏ przyparafialny zagra na ÂLUBIE, PIERWSZEJ KOMUNII, BIERZMOWANIU i innych uroczystoÊciach koÊcielnych. Pe∏en profesjonalizm!
www.rejoice.socjum.pl email: rejoice@onet.pl
◗ Sprzedam u˝ywany wypoczynek naro˝nikowy-kanapa rozk∏adana, fotel naro˝nikowy
i pufa z pojemnikiem, fotel zwyk∏y, materia∏
obiciowy w kolorze z∏otym, kom. 781489822.
◗ MATEMATYKA FIZYKA – dla szkó∏ Êrednich
i studentów, doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798.
◗ Poszukuj´ osoby do sprzàtania raz w tygodniu
sulejówek-ratajewo – 693 514 773.
◗ Oddam za drobnà op∏atà zdobyte PUCHARY
sportowe. Tel. 668 641 195.
◗ Glazura-Hydraulika ogrzewanie pod∏ogowe,
uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych, wymiana drzwi, uszczelnianie tarasów
i wszelkie remonty osobiÊcie, tel. 502 215 245.
◗ Sprzedam wózek dla lalki, zabawk´-przewijak
z wanienkà, drewnianà bramk´ blokujàcà wejÊcie
na schody, ka˝da rzecz 35 z∏. Tel. 665 039 476.
◗ Wideofilmowanie – Êluby, wesela, uroczystoÊci, reporta˝e. Tel. 508895802.
◗ Materia∏y eksploatacyjne do drukarek-zamienniki regenerowane i 100%NEW, tel. 22 216 53
08, 660 702 297, www.tuszetonery.sklep.pl
◗ OUTLET & SECONDHAND MUFKA zaprasza!
Âwiatowe marki w najni˝szych cenach!! Atrakcyjne promocje! Warszawska 55/214 Warszawa- Weso∏a (wejÊcie od ul. Brata Alberta).
◗ Nowy salon fryzjerski ul. Jana Pawla II 146
Stara Milosna kolo pasmanterii. Super promocje! Zapraszamy 530 828 047.
◗ Hiszpaƒski z native speakerem lub z polakiem
– konwersacje, gramatyka; wszystkie poziomy.
Równie˝ w okresie wakacyjnym. 609 252 484.
◗ FOTOGRAF – VIDEO (Stara Mi∏osna) – Profesjonalnie Âluby, Chrzty, Reklama. Tel. kont.
601 268 059, www.fotodurkiewicz.pl
◗ SPRZEDAM KOMPLET MEBLI dzieci´co-m∏odzie˝owych w bardzo dobrym stanie rega∏
162wys/100szer/42g∏´b, rega∏ 123/119/42,
komoda 91/79/42, szafka nocna 53/79/42,
biurko 72/140/72. Tel. 503 663 785.
◗ Udziele lekcji gitarowych – podstawy 10 lekcji
koszt 25 z∏ (za lekcj´) wi´cej wiadomoÊci pod
numer 604 450 857.
◗ Sprzedam tanio ma∏o u˝ywany wózek dzieci´cy Graco z wk∏adkà dla noworodka, fotelik samochodowy (0–11kg), kojec w idealnym stanie – dla ch´tnych dodam karuzelk´ na ∏ó˝eczko. Mam te˝ sporo ciuszków po córce i synku
(rozm. 56 – 3 lata) Zapraszam 691 60 13 07.
◗ Poszukuj´ do wspó∏pracy osób zainteresowanych rozprowadzaniem kolagenu naturalnego.
tel 607 33 09 29.
◗ Sprzedam meble Forte – system Aramis: szafa, witryna i stolik RTV – 691 60 13 07.
◗ Tegoroczna maturzystka udzieli korepetycji
z matematyki, fizyki, chemii lub biologii w wakacje, a tak˝e tu˝ po wakacjach pomo˝e
w bie˝àcym materiale. Tel: 691 289 935.
◗ Rolety zewn´trzne – serwis, doradztwo i monta˝, rolety materia∏owe, verticale, plisy, moskitiery, markizy, automatyka do rolet i bram
Somfy. www.velumix.pl, tel. 796 380 820,
22 773 25 96, biuro@velumix.pl
◗ Kangur P. C. sklep i serwis komputerowy zaprasza na zakupy do lokalu 213, przy Al. Gen.
ChruÊciela 37/38, tel. 22 258 58 58.

◗ OGRODY – pe∏en zakres. Specjalizacja – woda i kompozycje z kamieni. 603 753 944.
◗ Wakacyjny kurs taƒca na dwóch poziomach:
poczàtkujàcym i zaawansowanym, dwa razy
w tygodniu ka˝dy, poczàtek 4 lipca, aula gimnazjum, zapisy 509 103 109.
◗ Posadzki-wylewki-maszynà Mixokret. Posadzki wykonane tà technologià gwarantujà
równà i g∏adkà powierzchni´. Konkurencyjne
ceny, tel. 511 320 426.
◗ BIURO RACHUNKOWE, licencja MF, rok za∏o˝. 2004. Kompleksowa obs∏uga firm, wyprowadzanie zaleg∏oÊci, windykacja, doradztwo prawne. Odbiór dokumetów od klienta.
Tel. 22 412 80 08, 725 087 000.
◗ TAXI Weso∏a – wy˝sza kultura podró˝owania.
Tel. 507 165 575.
◗ Odrobi´ lekcje z Twoim dzieckiem. Pomog´
nadrobiç szkolne zaleg∏oÊci, równie˝ z angielskiego. Posiadam doÊwiadczenie i referencje.
Na miejscu i z dojazdem. 517-813-725 kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ Studentka polonistyki UW, zaopiekuje si´ twoim dzieckiem!!! Mo˝liwa praca dydaktyczna,
oraz rozwijajàce zabawy! Posiadam referencje. Tel. 501 557 953.
◗ Us∏ugi Ogrodowe: zak∏adanie trawników, wycinka drzew (równie˝ wysokich), piel´gnacja,
koszenie, i inne – 513-148-238.
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd do klienta. Tel. 601262086.
◗ Sprzedam mieszkanie 3-pok. (67 m2) z gara˝em. Tel. 608 084 971.
◗ „Polexim” zapraszamy do zakupów, r´baki, ∏uparki, brykieciarki i wiele innych! Zapraszamy!
tel. 692555049 lub www.polexim-online.pl”
◗ Betonowe daszki na s∏upki ogrodzeniowe, rozmiar 35x35 kszta∏t kopertowy, NOWE. Sprzedam, 24 z∏ sztuka. Dysponujemy iloÊcià 10
sztuk. 602 30 69 69.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja) tel. 601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ ¸ó˝ko pojedyƒcze rozsuwane, rozmiary 160200x90cm ˝ó∏to-niebieskie, tapicerowane,
w b. dobrym stanie, sprzedam cena 280 z∏.
do negocjacji. 604 444 135.
◗ Du˝a klatka dla gryzonii rozmiar 100x50x40
sprzedam, cena 50 z∏, 604 444 135.
◗ Us∏ugi alpinistyczne – dom i ogród, kontakt
tel. 606-808-358.
◗ OGRODY, Architektura Krajobrazu – projektowanie, kompleksowa realizacja i piel´gnacja. Inwentaryzacje i ekspertyzy dendrologiczne. Tel.
692 081 969, e-mail: pracownia@kodnatury.pl
◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dziecka CONECO, 9–25 kg, szaro pomaraƒczowy, w stanie
dobrym, cena 170 z∏. Tel: 666 327 035.
◗ Sprzedam tanio u˝ywane okno dachowe typu
Vellux w b. dobrym stanie roz. 90/120 na drewnianej ramie z aluminiowym skrzyd∏em i szybami
zespolonymi. Weso∏a- Zielona, tel. 601 209 578.
◗ Uczciwa m∏oda kobieta – Ukrainka przyjmie
opiek´ nad starszà osobà lub dzieckiem.
Tel. 517 115 901.
◗ Sprzedam tanio 3 duze arkusze szwedzkiej
blacho-dachówki Sara Nova Mat 742 (kolor
ceglasty, nowe, pozosta∏e po kryciu dachu).
Weso∏a- Zielona tel. 601209578.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 608-612-979.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej, ul.
J. Paw∏a II, 68 m2, pi´tro 1/3, parkiet jesion,
glazura, miejsce w gara˝u. tel. 530 353 200.
◗ Uczciwa pracowita kobieta Ukrainka, 30 lat
szuka pracy jako pomoc domowa: sprzàtanie,
prasowanie, mycie okien. Tel. 788 340 582.

◗ FOTOGRAFIA – Êluby, wesela, chrzty, sesje
foto. Wi´cej info: www.mmfotopasja.pl. Âlub
w lipcu, wrzeÊniu, paêdzierniku? 10% taniej
– tel. 510 307 690.
◗ Sprzedam 4 stare, polskie radia. M.in. Menuet
6204, Bolero 3281, Serenada 6299. Niektóre
z adapterami. Cena 200z∏/szt Zdj´cia na e-maila
– motorgirl@poczta.onet.pl, tel. 510 307 690.
◗ PRACE PORZÑDKOWE w ogrodzie i w domu,
malowanie. Drobne naprawy, prace fizyczne
(St. Mi∏osna). Tel. 886 855 456.
◗ Remonty i wykoƒczenia mieszkaƒ oraz domów,
w tym: glazura, malowanie, modernizacje ∏azienek, hydraulika, klinkier, kostka brukowa, monta˝ schodów i mebli, panele, zabudowa wn´k,
wykonuj´ osobiÊcie tel. 601 918 049.
◗ Sprzedam quada sportowego rok 2009, bardzo
dobry stan, cena promocyjna. 501 649 071.
◗ Dekoracje sal weselnych, konferencyjnych,
koÊcio∏ów, samochodów; bukiety Êlubne,
przypinki, wianuszki komunijne, www.kanea.
witryna.info, tel. 609601993, 502666064.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 22-499-80-59.
◗ Angielski + pomoc w odrabianiu lekcji. Zaj´cia
prowadzi absolwentka UW. Tanio, dojazd gratis.
517-813-725 kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ US¸UGI REMONTOWE od A do Z Glazura, terakota, uszczelnianie tarasów, ocieplanie i adaptacja poddaszy, Êcianki dzia∏owe, malowanie,
g∏adzie, drobne prace ogrodnicze i domowe,
itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Sprzedam mieszkanie 55 m2 (3 pokoje) „Osiedle pod Sosnami” z tarasem 30 m2, pilnie, cena do negocjacji Polecam, tel. 661 810 321.
◗ Podejm´ prac´ dodatkowà 2–3 razy w tygodniu. Prosta biurowa, cha∏upnicza, prace domowe. Dysponuj´ powierzchnià magazynowà. Tel. 501 400 044.
◗ Sprzedam nowà, bez metki suknie Êlubnà. Rozmiar 38, jednocz´Êciowa, pi´kne koronkowe
zdobienia na gorsecie i dole sukni, tren. Kolor
krem. Cena 600 z∏, do negocjacji. 605 364 148.
◗ Strzy˝enie trawy sprzeda˝ drzewek krzewów
ozdobnych piel´gnacja ogrodów tel. 695610-813 504-195-414.
◗ Naprawa AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne. Tel. 0-501-049-250.
◗ Sprzedam dom w Sulejówek 200/400. Super
lokalizacja, w pobli˝u SKM, szkó∏, sklepów, itp.
Energooszcz´dny, wykoƒczony, w przyzwoitym
standardzie, 649 000 z∏, tel. 604228614 Okazja!
◗ GLAZURNIK-profesjonalista, 20 lat praktyki.
Tel. 501-805-046, (22) 783-24-28 (po 22).
◗ Us∏ugi kominiarskie: przeglàdy, udro˝nienia,
uszczelnienia przewodów kominowych (alufol, rury kwasoodporne), opinie do gazowni
i architektury. 501649071.
◗ ZAMIENI¢ MIESZKANIE NA WI¢KSZE!!!!
w Weso∏ej lub okolicy. 43 m2, 2 pokoje, II pi´tro. Plac Wojska Polskiego. Gotowe do zamieszkania. Tel. 609-492-472.
◗ MINI ˚¸OBEK w Weso∏ej „Hiacyntowy Dom” zaprasza od 1 czerwca dzieci w wieku od 1 do 3
lat. www.hiacyntowydom.pl tel. 796 288 766.
◗ Poszukujemy sprzedawców do sklepu spo˝ywczego w Weso∏ej – 22 826 41 73.

◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem (dzieçmi) u siebie
w domu. Mieszkam w Weso∏ej. Zapraszam
na spotkanie. 501649071.
◗ KUCHENKI GAZOWE, ZMYWARKI, PRALKI,
POD¸ÑCZ¢, wszelkie us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c. o. Szybko!!! Tanio!!! Solidnie!!!
tel. 22 773-82-27 lub tel. kom. 503 583 568.
◗ Kapitan jachtowy ze Starej Mi∏osnej poprowadzi rejs we W∏oszech na w∏asnym 9-osobowym jachcie. Wolne terminy do 15 lipca i we
wrzeÊniu. Tel. 601 951 900.
◗ Wakacje pod ˝aglami we W∏oszech. Prywatny 9-osobowy jacht do wynaj´cia razem z kapitanem. Przyst´pna cena. Tel. 601 951 900.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie w Sulejówku. Tel.
784-891-822.
◗ Absolwentka filologii klasycznej pomoze w nauce ∏aciny. Ucz´ te˝ polskiego jako obcego,
ch´tnie wyt∏umacz´ gramatyk´ polskà, naucz´
pisaç wypracowania, eseje, rozprawki. Tel.
791-774-874 melastanczyk@poczta.onet.pl
◗ ELEKTRYCZNE instalacje, naprawy, awarie.
Upr. SEP, tel. 501 532 238.
◗ Sprzedam biurko sosna ∏amane, 3 szuflady,
pó∏ka na klawiatur´, u˝ywane, stan dobry,
kom. 781 489 822.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie lub mycie
okien. Na terenie Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Osoba solidna z referencjami. Tel. 601-715-540.
◗ Wycinanie drzew, podcinanie ga∏ezi, równie˝
metodà alpinistycznà, mozliwy wywóz ga∏´zi,
tel. 513-148-238.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem
do ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej
Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ Zawioz´ do Êlubu nowym Mercedesem E klasy tel 784-891-822.
◗ ANGIELSKI – Wakacyjne kursy j´zykowe. Konwersacje indywidualne i grupowe po 1,5h
dziennie. Konwersacje na ka˝dym poziomie dla
dzieci, m∏odzie˝y oraz doros∏ych. 606 111 187.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie. 691-257-038.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii. 22-773-28-29; 508 528 249.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna, tel. 604-403-067.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. Tel. 22-773-22-54.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD oraz
monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna,
tel. 500-322-255 – Jan Stachyra.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel. 22 77320-78, 509-043-962.
◗ M´˝czyzna wykona prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, skosi trawnik, dorywczo zaopiekuje si´ starszà lub niepe∏nosprawnà osobà, wykona czynnoÊci piel´gnacyjne i masa˝
leczniczy. Tel. 600 544 641.
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Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
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REKLAMA:
Joanna Januszewska
tel. 607 314 667
reklama.wesola@
wiadomoscisasiedzkie.pl

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
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Licencja nr 51

DEPILACJA LASEROWA LightSheer
NOWOÂå! Peeling fotodynamiczny
– nowoczesna terapia p-zmarszczkowa
MEDYCYNA ESTETYCZNA
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
LIPOLIZA KAWITACYJNA ProSlim Ultra
– redukcja cellulitu i tkanki t∏uszczowej
– 50% w czerwcu
LEKARZE SPECJALIÂCI, BADANIA USG

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!

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

