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w oczekiwaniu na T.Love. Troch´ g´Êciej
zrobi∏o si´ na wyst´pie laureatów festiwalu
ROCK ON, czyli zespo∏u Killing Silence.
Ch∏opcy z kapeli naprawd´ dali czadu
i szczerze radz´ wszystkim, aby zwrócili na
nich uwag´, zanim stanà si´ popularni i ich
p∏yty osiàgnà wysokie ceny. Po ich wyst´pie
nastàpi∏a doÊç d∏uga przerwa umilana puszczanà z g∏oÊników muzykà, w tym czasie
na scenie rozstawia∏ si´ zespó∏ T.Love.

Piknik Weso∏a
12 czerwca, jak co roku,
odby∏ si´ Piknik Weso∏a. Cykliczna impreza na terenie hipodromu Szwadronu Jazdy
RP po raz kolejny przebieg∏a
bez zarzutu. Na wszystkich
uczestniczàcych (g∏ównie
rodziny z dzieçmi, ale nie tylko) czeka∏o mnóstwo atrakcji, z wieczornym koncertem T.Love na czele.
Wszystko zacz´∏o si´ o godzinie 12.00, kiedy
to pierwsi artyÊci amatorzy zacz´li prezentowaç
si´ na muzycznej scenie. Wyst´py tych, g∏ównie
m∏odych, wykonawców mo˝na by∏o oglàdaç a˝
do 16.30, a by∏y one przeplatane m.in. konkursami dla dzieci.
Na terenie hipodromu mo˝na by∏o skorzystaç
z wielu ró˝norodnych atrakcji. Wielkà popularnoÊcià cieszy∏y si´ nietypowe sporty – wspinaczka,
kula Zorb czy te˝ tor przeszkód lub zjazdy na linie.
Mo˝na te˝ by∏o zagraç w niecodzienne pi∏karzyki,
w których ludzie niczym figurki z popularnej gry
sà przyczepieni do belek na boisku i starajà si´
strzelaç gole. Wszystkie te miejsca by∏y tak okupowane, ˝e zabrak∏o czasu, aby wszyscy ch´tni mogli si´ na nich pobawiç.
Wielu ludzi oglàda∏o starodawne pojazdy czy wojskowe czo∏gi, które by∏y
obsiadane przez dzieci. Dla najm∏odszych zorganizowano zabawy z animatorami, plac zabaw i zawody
w grach zespo∏owych. Podczas pikniku odby∏y si´ zawody regionalne
w skokach przez przeszkody o Puchar
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.
Nie brak∏o równie˝ miejsc, gdzie
mo˝na by by∏o wydaç pieniàdze – do
kupienia by∏y baloniki, torebki, zabawki
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i inne gad˝ety, bez których nie mo˝e si´
obejÊç ˝aden festyn. Ci, którym zaczyna∏o burczeç w brzuchu lub nie mogli
wytrzymaç upa∏u, mogli zaopatrzyç si´
w kie∏bask´ z grilla, wat´ cukrowà, lody
czy inne smako∏yki, a do tego dokupiç
piwo (lub coÊ innego, je˝eli wiek nie
pozwala∏ na napój alkoholowy).
O godzinie 17.00 na scenie pojawi∏a
si´ pierwsza gwiazda, czyli zespó∏
Zdobywcy Pewnych Oskarów. Rozgrzali oni nieco zebranà pod scenà publicznoÊç,
która jednak by∏a doÊç nieliczna – wszyscy najwidoczniej zwiedzali inne atrakcje pikniku
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Koncert g∏ównej gwiazdy zaczà∏ si´ niemal˝e
punktualnie, kilkanaÊcie minut po godzinie 20.00,
kiedy pod scenà by∏o ju˝ zebranych naprawd´
sporo osób. Muniek z ekipà zostali bardzo goràco
przyj´ci przez publicznoÊç z Weso∏ej, która sk∏ada∏a si´ w du˝ej mierze z m∏odzie˝y podrygujàcej
w rytm kawa∏ków sprzed kilkunastu lat. Bardzo
pozytywnie odebra∏ to najwyraêniej sam Muniek,
który da∏ z siebie wszystko na tym koncercie

i ch´tnie wchodzi∏ w interakcje s∏owne z publikà.
Mo˝na by∏o us∏yszeç wszystkie hity zespo∏u, ale
te˝ kawa∏ki nieznane – zarówno te starsze, jak i zupe∏nie nowe. Ku zaskoczeniu, zdaje si´, samych
artystów by∏y one bardzo dobrze odbierane przez
ludzi zgromadzonych pod scenà, których zadowolenie z koncertu by∏o wyraênie zauwa˝alne. OczywiÊcie nie oby∏o si´ bez porzàdnego bisu, podczas
którego Muniek nieco melancholijnie odÊpiewa∏
kilka piosenek siedzàc na barowym krzese∏ku.
Po tak Êwietnie sp´dzonym wieczorze wszyscy
udali si´ do domów – czy to rowerami, czy samochodami, czy na piechot´, przez ulice ciàgnà∏ si´
wielki pochód fanów Pikniku Weso∏a. MyÊl´, ˝e
mo˝na spokojnie liczyç na to, ˝e równie t∏umnie
przyb´dà na imprez´ w przysz∏ym roku.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
Fot. Autorka i archiwum Urz´du Dzielnicy
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
W czerwcu odby∏y si´
dwie sesje Rady Dzielnicy.
Pierwsza, zwo∏ana w trybie
nadzwyczajnym na dzieƒ
13 czerwca (chodzi∏o o to
by zdà˝yç przed zaplanowanà na 14 czerwca sesjà
Rady Warszawy) mia∏a tylko jeden punkt – zaopiniowanie zmian w za∏àczniku bud˝etowym naszej Dzielnicy. Chodzi∏o
o drobne przesuni´cia kwot z inwestycji, gdzie
przetargi zosta∏y ju˝ rozstrzygni´te, na inwestycje, gdzie do rozstrzygni´cia przetargu brakowa∏o kilkudziesi´ciu tysi´cy z∏otych. Rada Warszawa ju˝ zdà˝y∏a te zmiany zatwierdziç, i dzi´ki temu przetargi te zosta∏y w∏aÊnie rozstrzygni´te.
Kolejna sesja, tym razem planowa, odby∏a si´
w dniu 16 czerwca. G∏ównym punktem by∏a ocena
pracy Wydzia∏ów i delegatur dla Dzielnicy Weso∏a
na rzecz mieszkaƒców. W wypowiedziach radnych szczególnie wiele dobrych opinii pad∏o pod
adresem Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców. Tak˝e

przewodniczàcy poszczególnych komisji Rady
Dzielnicy bardzo chwalili wspó∏prac´ z merytorycznie im odpowiadajàcymi wydzia∏ami Urz´du.
W nast´pnych punktach porzàdku obrad by∏a
informacja o realizacji dochodów w∏asnych
Dzielnicy. Poniewa˝ dochody praktycznie w ka˝dym dziale by∏y zgodne z planowanymi, nie wywo∏a∏a wi´kszej dyskusji. Podobnie by∏o z kolejnymi drobnymi korektami w bud˝ecie Dzielnicy
oraz z zaopiniowaniem Programu AktywnoÊci Lokalnej OPS naszej Dzielnicy, które zosta∏y przez
Rad´ zaopiniowane pozytywnie.
Na koniec sesji Rada zapozna∏a si´ z informacjà przewodniczàcej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach oraz informacjà Burmistrza o pracy Zarzàdu w okresie mi´dzysesyjnym.
Kolejna sesja, w czwartek 14 lipca o godz.
14.00, program jej b´dzie dost´pny na 7 dni
wczeÊniej na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Co dalej z inwestycjami w Weso∏ej?
Panie Burmistrzu, za nami prawie 6 miesi´cy 2011 roku, a inwestycji w Weso∏ej jakoÊ
nie widaç.
I tu si´ Pani myli. Inwestycje sà prowadzone,
i to prowadzone zgodnie z planem. Zgadzam si´,
˝e jest ich nieco mniej ni˝ rok temu. Zapraszam
na budow´ szko∏y podstawowej przy ulicy Cieplarnianej w Starej Mi∏oÊnie. Montowana jest
w∏aÊnie bardzo estetyczna elewacja z kamienia.
Drugà du˝à kontynuowanà inwestycjà jest budowa ulicy G∏owackiego.
Akurat jecha∏am rowerem po nowym chodniku przy tej ulicy dwa tygodnie temu, ale na
budowie by∏o pusto.
Akurat trafi∏a Pani na chwilowà przerw´ w budowie. MPWiK w cz´Êci ulicy, od skrzy˝owania
z ulicà Chodkiewicza na wschód, nie wybudowa∏o kanalizacji. W tej chwili jest ju˝ wykonawca i brakujàcy odcinek kanalizacji zostanie wybudowany. Wtedy dopiero ukoƒczona b´dzie budowa drogi. Dodatkowo mam dobrà informacj´
dla mieszkaƒców – podpisaliÊmy aneks rozszerzajàcy zakres robót. Zgodnie z tym aneksem
do 30 paêdziernika wybudowany zostanie odcinek ulicy G∏owackiego a˝ do ulicy Lipowej.
To na razie tylko dwie inwestycje.
Inwestycji drogowych mamy znacznie wi´cej.
Ukoƒczona zosta∏a budowa dwóch dróg w osiedlu Zielona – Wilanowskiej i Wschodniej. Rozstrzygn´liÊmy przetarg na budow´ ulicy Uroczej
w osiedlu „Segment” ze wspó∏finansowaniem
mieszkaƒców. Rozstrzygni´ty zosta∏ przetarg
na budow´ dróg w Starej Mi∏oÊnie w rejonie Jaspisowej i Rubinowej. Podpisanie umowy nastàpi do koƒca czerwca. W lipcu nastàpi wprowadzenie wykonawców na budowy. OtworzyliÊmy

oferty w przetargu na budow´ ulicy Dobrej, czeka nas jeszcze aukcja elektroniczna. W procedowaniu jest pozwolenie na jej budow´. Mog´ powiedzieç, ˝e sà zastrze˝enia, co mo˝e opóêniç
proces budowlany, ale inwestycja jest dwuletnia,
wi´c nie ma ryzyka niewykonania jej w terminie.
To rzeczywiÊcie troch´ inwestycji drogowych jest wykonywanych.
A to jeszcze nie wszystkie. Na ukoƒczeniu jest
projekt ulicy B∏´kitnej. Przetarg na budow´ og∏oszony zostanie oko∏o 20 czerwca, a ukoƒczenie
przewidujemy do koƒca wrzeÊnia. Koƒczy si´
projektowanie ulicy Jagielloƒskiej, przetarg na
budow´ w cyklu dwuletnim og∏oszony zostanie
w drugiej po∏owie roku. Zostanie równie˝ og∏oszony przetarg na budow´ ulicy Âwierkowej,
z terminem ukoƒczenia do koƒca wrzeÊnia br.
Widzia∏am jakieÊ prace przy szkole nr 171
w Osiedlu Centrum.
Zgadza si´. Podobne prace dotyczà szko∏y
nr 174 na placu Wojska Polskiego. To termomodernizacja, obejmujàca ocieplenie szkó∏, wymian´ okien, remonty kot∏owni. Ârodki pozyskaliÊmy dodatkowo – pochodzà ze Êrodków stanowiàcych dochód bud˝etu m.st. Warszawy z tytu∏u op∏at za korzystanie ze Êrodowiska i administracyjnych kar pieni´˝nych (poprzednio Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowiska). WystàpiliÊmy równie˝ o termomodernizacj´ Szko∏y Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏oÊnie w ramach projektu ze Êrodków Unii Europejskiej. Niestety przeciàgajà si´ procedury rozstrzygni´cia tego projektu, ale widz´ du˝à szans´ na dodatkowe Êrodki.
Rozumiem, ˝e kontynuujemy budow´ przedszkoli?

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

D

• 6 lipca i 10 sierpnia, godz. 11.30
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
• 13 lipca i 17 sierpnia, godz. 11.30
– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”
• 19 lipca i 23 sierpnia, 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.

Aby cokolwiek budowaç, trzeba mieç Êrodki
w bud˝ecie. Aktualnie na budow´ przedszkola
w Zielonej mamy nast´pujàce Êrodki: rok 2011
– 104 000 z∏, rok 2012 – 400 000 z∏, rok 2013
– 1 000 000 z∏. Szacunkowy koszt tej inwestycji
to 3 000 000 z∏. Przed nami zadanie znalezienia
pe∏nej kwoty. Projekt przedszkola powinien byç
gotowy jeszcze w czerwcu.
Na budow´ przedszkola w Starej Mi∏oÊnie mamy nast´pujàce Êrodki: rok 2011 – 150 000 z∏,
rok 2012 – 500 000 z∏, rok 2013 – 1 100 000 z∏.
Jak widaç te˝ mamy zbyt ma∏o Êrodków. Tutaj
dodatkowo mamy problem z dzia∏kà, dla której
musimy zmieniç charakter przeznaczenia gruntów na budowlany.
Reasumujàc, przygotowujemy budow´ tych
przedszkoli, ale na efekty musimy troch´ poczekaç.
A jakie inwestycje sà na ukoƒczeniu?
Do koƒca lipca ukoƒczona zostanie Nowoborkowska, mieszkaƒcy uzyskajà wi´c lepszy przejazd do Mi´dzylesia.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Z Burmistrzem Dzielnicy Weso∏a,
Panem Edwardem K∏osem
rozmawia∏a Anna Ksi´˝opolska
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• zbudowaç 100 przedszkoli
• zbudowaç 6 tys. mieszkaƒ komunalnych
• 3-krotnie zwi´kszyç wydatki inwestycyjne we
wszystkich dzielnicach Warszawy...
Problemem nie jest tylko fakt obcià˝enia, zgodnie z zasadà „solidaryzmu spo∏ecznego”, naszej
stolicy obowiàzkiem ∏o˝enia
na biedniejsze regiony Polski. Trzeba pami´taç o tym,
˝e funkcja sto∏ecznoÊci te˝
kosztuje. I to z bud˝etu
Warszawy realizowane sà
inwestycje w reprezentacyjne miejsca stolicy. Ponadto
w Warszawie mieszka kilkaset
tysi´cy osób nie zameldowanych
i p∏acàcych podatki poza Warszawà,
a korzystajàcych w pe∏ni z infrastruktury naszego
miasta. Gdy do tego do∏o˝ymy skutki kryzysu
Êwiatowego, który Warszawa bardzo dotkliwie
odczu∏a, janosikowe staje si´ powoli gwoêdziem
do trumny warszawskich inwestycji...
Dlatego te˝ powsta∏ Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy

Janosik v. Syrenka
Któ˝ by nie zna∏ legendy
o tym dzielnym rozbójniku,
który rabowa∏ bogatych, by
wspomagaç biednych...
Uwieczniony kapitalnà kreacjà Marka Perepeczki wizerunek Janosika kojarzy∏
nam si´ zawsze dotychczas
ze szlachetnoÊcià, honorem
i odwagà. Niestety, obraz ten nieco burzà zapisy
ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego, wprowadzajàcej m.in. podatek, jaki
p∏acà bogatsze samorzàdy na rzecz tych biedniejszych, zwany powszechnie janosikowym.
W przypadku województwa mazowieckiego
janosikowe wynosi a˝ 2 miliardy z∏otych, z czego na samà Warszaw´ przypada 1 miliard. To
bez ma∏a 10% warszawskiego bud˝etu!
Gdyby ten miliard z∏otych pozostawa∏ co roku
w kasie Warszawy, mo˝na by by∏o za to co roku:
• wyremontowaç wszystkie warszawskie ulice
• zbudowaç jeden most przez Wis∏´
• zakupiç 900 autobusów

Klub Sportowy Weso∏a
prowadzàcy dzia∏alnoÊç na terenie Weso∏ej,
w zwiàzku z rozwojem dzia∏alnoÊci poszukuje

– Kierownika Administracyjnego Klubu
Od kandydata/tki wymagamy:
• podstawowego doÊwiadczenia w pracy
na podobnym staniwisku
• dyspozycyjnoÊci
• realizacji zadaƒ zwiàzanych ze statutowà
dzia∏alnoÊcià klubu
• bezpoÊredniej wspó∏pracy z zarzàdem klubu,
ksi´gowym i trenerami
• dbania o bie˝àce sprawy administracyjne
klubu
• wspó∏pracy przy organizacji imprez sportowych w ramach prowadzonych sekcji
• wspó∏pracy i pozyskiwania sponsorów
• dà˝enia do rozwoju sportowego dzieci
i m∏odzie˝y
Kandydatowi/tce oferujemy:
• rozwój kariery zawodowej zgodny z politykà
klubu
• umow´ o sta∏ej podstawie z mozliwoÊcià
(w cz´Êci) wynagrodzenia prowizyjnego
• zwrot kosztów za przejazdy s∏u˝bowe i tel.
• nienormowany czas pracy
• wspó∏prac´ i pomoc pracowników i zarzàdu
klubu
Ponadto poszukujemy:

– Bieg∏ego Rewidenta
– Ksi´gowego
CV prosimy przesy∏aç na adres:

biuro@klubsportowywesola.pl
Klub Sportowy Weso∏a
(adres do korespondecji)
Warszawa-Weso∏a 05-077, ul. Zdrojowa 1
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W sobot´, 25 czerwca, odesz∏a od nas Jolanta Skweres, Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty,
Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a.
Ca∏e ˝ycie by∏a zwiàzana
z oÊwiatà. Da∏a si´ poznaç jako
wybitny nauczyciel, za co nadano
jej stopieƒ nauczyciela dyplomowanego. Jej talenty organizacyjne
zaowocowa∏y powierzeniem
w 2002 r. w stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Weso∏ej. Od
2003 r. pracowa∏a w Wydziale
OÊwiaty i Wychowania dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy poczàtkowo jako g∏ówny specjalista,
a w 2006 r. obj´∏a funkcj´ Naczelnika Wydzia∏u, którà pe∏ni∏a do ostatnich dni.
Pani Jolanta Skweres by∏a osobà niezwykle
zaanga˝owanà w sprawy edukacji, a szeroka

Droga do lasu
Powoli koƒczà si´ prace na ulicy Nowoborkowskiej.
Zgodnie z umowà wykonawca na zakoƒczenie prac ma
termin do 12 lipca. Potem jeszcze czeka nas kilkanaÊcie dni na odbiory techniczne i b´dzie mo˝na ruszaç... Ruszaç, ale dokàd? Bo wyglàda na to, ˝e wbrew
wczeÊniejszym zapowiedziom, ZDM nie poszerzy i nie
wyrówna niewybudowanego (bo le˝àcego na terenie
Wawra) odcinka ulicy. Przeszkodà sta∏y si´ gwa∏towne
protesty w∏aÊcicieli gruntu, po którym ona przebiega.
Teoretycznie sprawa prosta, wystarczy∏oby ten
grunt wykupiç, zap∏aciwszy w∏aÊcicielom odszkodowanie. Jednak przy inwestycjach realizowanych
przez ZMID (Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych) nic proste i oczywiste nie jest. W ka˝dym razie przy takich jak Nowoborkowska, które sà traktowane jak ostateczna ostatecznoÊç... No bo przy ta-

o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego. Jego celem jest zebranie 100 tys. podpisów
i przed∏o˝enie w sejmie obywatelskiego projektu
ustawy zmieniajàcego t´ jawnà niesprawiedliwoÊç. Proponowane zmiany nie idà
w kierunku ca∏kowitego zniesienia
janosikowego. Zak∏adane jest jedynie jego zmniejszenie, zmiana zasad naliczania (wg iloÊci
mieszkaƒców p∏acàcych podatki, a nie zamieszkujàcych) oraz mechanizmy
dystrybucji Êrodków. Serdecznie zach´cam Paƒstwa
do poparcia tej inicjatywy
i wzi´cia udzia∏u w zbieraniu
podpisów. W Weso∏ej podpisy
mo˝na sk∏adaç w Urz´dzie Dzielnicy. Mo˝na tak˝e samemu pobraç wzór
listy poparcia, zebraç podpisy i przekazaç je
do Komitetu, bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem
Urz´du Dzielnicy. Wi´cej informacji, tekst ustawy, listy poparcia do pobrania mo˝na znaleêç na
stronie internetowej www.STOPjanosikowe.pl.
Marcin J´drzejewski
wiedza i umiej´tnoÊci zarzàdcze pozwala∏y jej
na sprawne kierowanie oÊwiatà w naszej
dzielnicy, za co otrzyma∏a nagrod´ Prezydenta
Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Owocami jej codziennej
pracy mogà si´ cieszyç wszyscy mieszkaƒcy Weso∏ej.
Wspó∏pracownicy b´dà jà
wspominaç jako kompetentnà,
bardzo ciep∏à i ˝yczliwà osob´.
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy ˝egna oddanego pracownika i skromnego,
wolnego od ma∏ostkowoÊci
cz∏owieka.
Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Edward K∏os

kich gigantach jak w´ze∏ Marsa czy most Pó∏nocny,
kto ma czas doglàdaç i rozwiàzywaç problemy przy
tak malutkiej budowie jak Nowoborkowska...
Na szcz´Êcie wreszcie sprawà zainteresowa∏ si´ Zarzàd Dzielnicy Wawer. Bo przecie˝, choç z ulicy
w wi´kszoÊci korzystaç b´dà mieszkaƒcy Weso∏ej, to
jednak przebiega ona przez teren Wawra. Akurat gdy
drukowany jest ten numer „WS”, zaplanowane jest
spotkanie przedstawicieli obu Zarzàdów w celu omówienia wspólnych dzia∏aƒ na rzecz kontynuowania budowy na dalszych odcinkach. Bardziej to b´dzie rozmowa o wspólnym lobbowaniu na rzecz tej budowy, bo inwestycja nadal pozostanie inwestycjà ogólnomiejskà,
a inwestorem ZMID. Miejmy tylko nadziej´, ˝e jednak
urz´dnicy ZMID-u czegoÊ si´ na tym pierwszym odcinku Nowoborkowskiej nauczyli, i przy dalszych etapach
ju˝ nie b´dzie tylu zaniedbaƒ i braku jakiegokolwiek zainteresowania inwestycjà.
Marcin J´drzejewski
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M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy
Witajcie! Znowu odrobin´ zaniedbaliÊmy pisanie artyku∏ów, ale tym razem wracamy do was
wakacyjnie! Zacz´∏o si´ wyczekiwane przez
wszystkich lato. Oceny sà ju˝ wystawione, egzotyczne wyjazdy zaplanowane, wi´c mo˝ecie
w spokoju zajàç si´ lekturà „WiadomoÊci Sà-

siedzkich”. Ostatnie miesiàce dla M∏odzie˝owej
Rady Dzielnicy Weso∏a by∏y bardzo pracowitym
okresem, wi´c jest o czym poczytaç!
Zacznijmy od poczàtku: 16 maja 2011 roku,
w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, odby∏a si´ debata organizowana przy wspó∏pracy
z M∏odzie˝owà Radà Warszawy. Naszymi goÊçmi byli przedstawiciele tej˝e rady oraz Urz´du
m.st. Warszawy. Podczas debaty poruszone zosta∏y istotne problemy dotyczàce polityki m∏odzie˝owej. By∏a ona pierwszà z serii warszawskich dyskusji nawiàzujàcych do tematu prezydencji Polski w Unii Europejskiej. W rezultacie
dosz∏o do doÊç o˝ywionej rozmowy o wspó∏pracy M∏odzie˝owych Rad z samorzàdem.
Jak ju˝ wspomina∏am, maj by∏ doÊç pracowitym miesiàcem. Zaledwie tydzieƒ po debacie
rozpocz´∏a si´ akcja „Urzàd jest cool!”. 24. i 27.
dnia miesiàca z weso∏owskich gimnazjów przyby∏y grupy zainteresowanej m∏odzie˝y. MieliÊcie

mo˝liwoÊç przespacerowania si´ po tajemniczych korytarzach Urz´du Dzielnicy, rozmowy z panem burmistrzem Edwardem
K∏osem oraz wype∏nienia wniosku o dowód
osobisty lub zmian´ meldunku. Spotkanie to
by∏o bardzo interesujàce, a wielu z Was dowiedzia∏o si´ czegoÊ nowego o
pracy urz´du.
Zbli˝ajàc si´ do koƒca tego
pracowitego okresu, nie mo˝emy oczywiÊcie nie wspomnieç
o Pikniku Weso∏a. Jak co roku
mogliÊcie spotkaç nas na stoisku M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy
Weso∏a. Tym razem zajeliÊmy si´
malowaniem twarzy dzieci, rysowaniem tatua˝y oraz tworzeniem warkoczyków z muliny. Ponadto, ka˝da
ch´tna osoba mog∏a wziàç udzia∏
w konkursie wiedzy o Weso∏ej,
w którym mieliÊcie szans´ wygraç
gad˝ety zwiàzane z dzielnicà, lub wype∏niç ankiet´ w celu oceny naszej
rocznej pracy. Stoisko MRDW cieszy∏o si´ popularnoÊcià przede wszystkim wÊród ma∏ych
dzieci, które ustawia∏y
si´ w d∏ugiej kolejce do
malowania twarzy.
Jednak˝e, m∏odzie˝
i osoby starsze równie˝
zaglàda∏y do nas z zainteresowaniem.
Na koniec chcielibyÊmy ˝yczyç Wam
szcz´Êliwych wakacji.
AbyÊcie na te dwa
b∏ogie miesiàce zapomnieli o szkolnej harówce, od∏o˝yli na bok
podr´czniki i zaj´li si´
tym, co sprawia Wam
przyjemnoÊç.

JednoczeÊnie przypominamy, ˝e ju˝ 2 wrzeÊnia razem z Miejskim OÊrodkiem Kultury zajmiemy si´ organizacjà trzeciej edycji konkursu
amatorskich zespo∏ów rockowych „Rock On!”.
Zach´camy m∏odych artystów do udzia∏u w tej
imprezie. Przypominamy, ˝e jak co roku g∏ównà
nagrodà jest mo˝liwoÊç nagrania singla. Wi´c
chyba warto spróbowaç swoich si∏.
Pozdrawiamy i do zobaczenia we wrzeÊniu!
Karolina Zadworna
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wodniczàcym Konwentu
Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP.
Absolwent kierunku
elektronika w Wojskowej Akademii
Technicznej. S∏u˝b´
rozpoczà∏ w 1. Pu∏ku
Zmechanizowanym
w Weso∏ej, skàd
trafi∏ do Szefostwa
S∏u˝by Uzbrojenia
i Elektroniki, a nast´pnie do Sztabu
Generalnego WP.
W 2008 roku wygra∏
wybory na dziekana korpusu oficerów instytucji centralnych MON i przeniós∏ si´ do Biura Konwentu
Dziekanów. 6 grudnia 2010 roku w g∏osowaniu
tajnym wybrano go jednog∏oÊnie na przewodniczàcego KDKOZWP.
Marcin J´drzejewski

Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski dla naszego sàsiada
W dniu 6 czerwca br.
Szef Kancelarii Prezydenta
RP Jacek Micha∏owski
w imieniu Prezydenta RP
wr´czy∏ Order Odrodzenia
Polski osobom wybitnie zas∏u˝onym dla Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas uroczystoÊci w Pa∏acu Prezydenckim wÊród osób wyró˝nionych Krzy˝em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski znalaz∏
si´ mieszkaniec Weso∏ej, radny Rady Dzielnicy
obecnej kadencji, pe∏niàcy tak˝e funkcj´
Przewodniczàcego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP, p∏k Marian
BABUÂKA. Zosta∏ on uhonorowany za zas∏ugi
w niesieniu pomocy osobom potrzebujàcym,
wieloletnià i wybitnà s∏u˝b´ na rzecz bezpieczeƒstwa kraju oraz dzia∏alnoÊç spo∏ecznà.

Pu∏kownik Marian BabuÊka jest mieszkaƒcem osiedla Plac Wojska Polskiego.
Od listopada 2010 r. sprawuje mandat radnego dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Jest przewodniczàcym Komisji Bud˝etu
i Planowania Przestrzennego w Dzielnicy.
Od 1 stycznia 2011 roku jest tak˝e prze-

Osiedle Plac Wojska Polskiego

Obchody Dnia Dziecka
Pozwol´ sobie przypomnieç
histori´ ustanowienia tak wspania∏ego Êwi´ta, jakim jest
Dzieƒ Dziecka – oczywiÊcie
w formie bardzo syntetycznej.
Otó˝ poczàtki si´gajà ju˝
1924 roku – w tym roku Liga
Narodów podj´∏a w Genewie
uchwa∏´ zwanà „Deklaracjà
praw dziecka”, uznajàc maluchy za pe∏noprawnych obywateli spo∏eczeƒstwa.
W 1949 roku Âwiatowa Federacja Kobiet Demokratycznych wybra∏a 1 marca na organizowanie manifestacji poÊwi´conych problemom ochrony dzieci
przed wojnà, krzywdà i g∏odem. Da∏o to asumpt do
wprowadzenia do kalendarza krajów bloku wschodniego w 1952 roku 1 czerwca jako Mi´dzynarodowego Dnia Dziecka. Sprawa ta zosta∏a rozwiàzana glo-

balnie 20 listopada 1954 roku przez Organizacj´ Narodów Zjednoczonych, która uchwali∏a rezolucj´ zalecajàcà wszystkim krajom cz∏onkowskim ustanowienie Powszechnego Dnia Dziecka.
To historia, a dzieƒ dzisiejszy? Otó˝ po raz kolejnych Stowarzyszenie Mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a Centrum i Plac Wojska Polskiego m.st. Warszawy
przy ogromnym wsparciu Dowództwa, ˝o∏nierzy

4

i Klubu KoÊciuszkowca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej i na jej terenie, a tak˝e przy finansowym i moralnym wsparciu Zarzàdu naszej
Dzielnicy, zorganizowa∏o obchody Dnia Dziecka.
Impreza rozpocz´∏a si´ o godzinie 9.00. Dzieci, m∏odzie˝ oraz ich opiekunów powita∏ p.o. dowódcy p∏k dypl. Janusz Wiatr i Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy, a zarazem Stowarzyszenia Stefan S∏owikowski, mówiàc o sprawach organizacyjnych, w tym o zabezpieczeniu medycznym, prewencyjnym i przestrzeganiu warunków bezpieczeƒstwa.
Program zainaugurowa∏a parada oraz koncert Orkiestry Wojsk Làdowych, a potem zabawa rozpocz´∏a si´
na dobre. Dzieci, ale równie˝ ich dziadkowie, rodzice
i oczywiÊcie opiekunowie z ramienia ka˝dej uczestniczàcej w imprezie szko∏y, obejrzeli sprz´t wojskowy,
w tym czo∏g i transporter opancerzony, a tak˝e modele latajàce samolotów prezentowane przez przedstawicieli Ligi Obrony Kraju Województwa Mazowieckiego. Zademonstrowany by∏ bardzo bogaty
dorobek poszczególnych sekcji klubu „KoÊciuszkowiec” pod egidà Pani kierownik Moniki Urbanek i ju˝ w tym miejscu w imieniu maluchów
i swoim w∏asnym sk∏adam serdeczne podzi´kowania za podj´ty trud, zaanga˝owanie i wspania∏à, nale˝àcà do Pani cz´Êç organizacyjnà.
Nast´pnie odby∏y si´ pokazy walk rycerskich,
a dalej to ju˝ zabawa maluchów na trampolinach,
urzàdzeniach pneumatycznych (zje˝d˝alnie), nauka jazdy ma∏ymi samochodzikami elektrycznymi, a dla starszych jazda quadami po wytyczonej
trasie, strzelanie z broni pneumatycznej i paintball.
Najwi´kszym wzi´ciem cieszy∏y si´ zabawy w kuli wodnej – tam kolejka by∏a bardzo d∏uga. Nie sposób wymieniç w krótkim tekÊcie wszystkich atrakcji
i konkursów, gdy˝ by∏o ich wiele.
Wszystkich uczestników zabawy, a by∏o ich ponad 700 osób, cz´stowano cukierkami, które rozdawali lew, biedronka i inni. Na zg∏odnia∏ych, zgodnie

z programem, czeka∏ wojskowy pocz´stunek – tradycyjna grochówka i pyszny wojskowy chleb.
Mam nadziej´, ˝e w 2012 roku b´dziemy w stanie przygotowaç tak samo wspania∏à imprez´ dla
naszych dzieci.
Wszystkim Paƒstwu – zarówno wymienionym poni˝ej, jak równie˝ niedostrzegalnym w zorganizowaniu tego wspania∏ego Dnia Dziecka, sk∏adam serdeczne podzi´kowania w imieniu swoim, jak równie˝ Pani Prezes Stowarzyszenia Ewy Skolimowskiej. Serdecznie dzi´kuj´ Dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej gen. Andrzejowi Przekwasowi i p.o. dowódcy p∏k. dypl. Januszowi Wiatrowi
oraz bioràcym udzia∏ w przygotowaniu imprezy
˝o∏nierzom i pracownikom cywilnym wojska. Przewodniczàcemu Zarzàdu Wojewódzkiego LOK Panu
Micha∏owi Wojtowskiemu i cz∏onkom tej organizacji. Dyrektorowi SZPZLO Panu Dariuszowi Ma∏eckiemu za zabezpieczenie medyczne, a Komendantowi
naszego komisariatu Panu nadk. Mariuszowi Màczkorowskiemu za zabezpieczenie prewencyjne imprezy, naszej Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, cz∏onkom
Orkiestry Wojsk Làdowych oraz wszystkim, których
nie sposób wymieniç z nazwiska, a którzy wnieÊli
swój wk∏ad w organizacj´, zabezpieczenie i sam
przebieg obchodów Dnia Dziecka.
Serdecznie dzi´kuj´.
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski
fot. Wies∏aw Cegie∏ka
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Szkolna rewolucja
Choç do zakoƒczenia budowy nowej szko∏y podstawowej w Starej Mi∏oÊnie
jeszcze prawie rok, ju˝ teraz
rozpocz´∏y si´ przygotowania do uruchomienia tej placówki. Trzeba bowiem pami´taç, ˝e nowa szko∏a to
nie tylko budynek, który
pnie si´ w gór´, p∏ynnie, zgodnie z za∏o˝onym
harmonogramem. Nowa szko∏a to przede
wszystkim uczniowie i nauczyciele. Przed Zarzàdem Dzielnicy nie lada wyzwanie, aby dokonaç
harmonijnego podzia∏u szko∏y nr 173, przed rozpocz´ciem roku szkolnego 2012/2013 oraz tak,

by zmiany mia∏y jak najmniejszy wp∏yw na dzieci uczàce si´ w tej szkole.
Najwa˝niejszà sprawà jest kwestia okreÊlenia
obwodów szkolnych oraz rozdzielenia uczniów

obecnej szko∏y podstawowej mi´dzy dwie szko∏y. By∏y brane pod uwag´ ró˝ne rozwiàzania.
Ostatecznie, Zarzàd Dzielnicy po przeprowadzeniu analizy demograficznej przyjà∏ rekomendacj´

dla podzia∏u Starej Mi∏osny na 2 obwody szkolne, które obrazuje poni˝sza mapka.
Przy analizie demograficznej uwzgl´dniono
nowe osiedle mieszkaniowe przy ul. Mazowieckiej, które w∏aÊnie jest zasiedlane. Analiz´ sytuacji demograficznej dla tego wariantu obrazuje
poni˝sza tabela:

JeÊli chodzi o nowych uczniów obu szkó∏, to
sprawa jest prosta. Zapisujà si´ do nich zgodnie
z przynale˝noÊcià do obwodu. Natomiast jeÊli
chodzi o obecnych uczniów szko∏y nr 173, rozpatrywane by∏y ró˝ne warianty. M.in. rozlosowanie
klas, które przesz∏yby do nowej szko∏y, rozlosowanie klas tylko w niektórych rocznikach (klasy
szóste i trzecie). Ostatecznie, ze wzgl´du na kwesti´ ewentualnego rozdzielenia rodzeƒstw, Zarzàd
Dzielnicy postanowi∏ jako wyjÊciowy przyjàç wariant rozdzielenia wszystkich dzieci do obu szkó∏
zgodnie z podzia∏em na obwody i zestawienia nowych sk∏adów wszystkich klas. Jak podkreÊla∏
Burmistrz Edward K∏os, nie jest to rozwiàzanie
ostateczne, ale punkt wyjÊcia do dalszych prac.
JeÊli pojawià si´ jakiekolwiek inicjatywy rodziców, które b´dà dla dzieci bardziej przyjazne,
a b´dà spe∏nia∏y wymóg równomiernego rozdzia∏u dzieci na obie placówki oraz b´dà akceptowane przez ogó∏ rodziców danego rocznika, to
Zarzàd ch´tnie si´ do nich przychyli.
Na szcz´Êcie jest jeszcze sporo czasu na t´
dyskusj´, b´dzie wi´c jà mo˝na przeprowadziç
bez nadmiaru zb´dnych emocji.
Marcin J´drzejewski

dziorne ∏ab´dzie,
broniàce swoich
gniazd i m∏odych,
oraz przelatujàce bociany, czaple, kormorany,
a tak˝e ko∏ujàce nad wodà drapie˝ne or∏y.
Dno Krutyni poroÊni´te krasnorostami, tworzàcymi na kamieniach „krwawe plamy”, a tak˝e innymi roÊlinami podwodnymi, wyglàda∏o bajecznie, nie mówiàc o kwiatach wodnych.
Na pewno wrócimy tu jeszcze nie raz, do czego zach´camy wszystkich tych, którzy jeszcze nie
p∏yn´li Krutynià. Bo jak pisa∏ mazurski poeta Karol
Ma∏∏ek „kto nie widzia∏ Krutyni, ten nie widzia∏ Mazur”. Mimo nie najlepszej pogody sp∏yw by∏ bardzo udany, a mo˝na nawet powiedzieç historyczny, gdy˝ nie s∏ysza∏am o jakiejkolwiek wywrotce.
KilkanaÊcie osób, które po 3 dniach wios∏owania odczuwa∏y jeszcze niedosyt ruchu, wybra∏o si´ w nast´pnà sobot´, 18 czerwca, na
wycieczk´ rowerowà do Ossowa, koƒczàc seri´
wiosennych wyjazdów ko∏a PTTK. Na nast´pne
wycieczki, które mamy nadziej´, ˝e nie mniej
atrakcyjne, zapraszamy po wakacjach.

Krutynia – wyprawa dla wytrwa∏ych
Prognozy pogodowe na weekend 10–12
czerwca dla Mazur nie zapowiada∏y si´ optymistycznie. A w∏aÊnie na ten termin naszemu ko∏u
PTTK przypad∏ czas wyprawy kajakowej szlakiem rzeki Krutyni. Po d˝d˝ystym poranku, podró˝y w deszczu, po przybyciu do Stanicy Wodnej w Bieƒkach, gdzie rozpoczynaliÊmy nasz
sp∏yw – och∏odzi∏o si´, ale przesta∏o padaç. I ju˝
pierwszego dnia trasa od razu dostarczy∏a nam
niecodziennych doznaƒ – woda poroÊni´ta by∏a
kwitnàcà roÊlinnoÊcià wodnà (˝ó∏tymi grà˝elami,
bia∏ymi grzybieniami i innymi roÊlinami), co
sprawi∏o, ˝e p∏yn´liÊmy jak po wodnej ∏àce. Po
wra˝eniach i trudach ca∏odziennego wios∏owania wieczorem dotarliÊmy do stanicy w Cierzpi´tach – gdzie by∏a nasza baza.
Sobotnia aura nadal by∏a dla nas ∏askawa – bo
nie pada∏o. Sobotni odcinek sp∏ywu od Cierzpi´t
do Ukty by∏, jak na szlak wodny, troch´ zat∏oczony, poniewa˝ wymieszaliÊmy si´ z innymi grupami kajakarzy, a tak˝e co chwila spotykaliÊmy ∏odzie „Gondolierów Krutyƒskich” wo˝àcych tury-

stów na wycieczki po jeziorze Krutyƒskim. Wieczór tak jak i poprzedni sp´dziliÊmy przy ognisku, wzbogaconym dodatkowo grillem, a tak˝e
specja∏ami kuchni regionalnej.
Niedzielny poranek przywita∏ nas s∏oƒcem, ale
po wyp∏yni´ciu na wod´ pogoda wróci∏a do
standardu – czyli pe∏nego zachmurzenia. Ostatni
dzieƒ sp∏ywu zaplanowaliÊmy od Ukty do Iznoty,
na trasie mijaliÊmy oryginalny hotel-pensjonat,
który wzbudzi∏ zainteresowanie wszystkich.
Obiekt jest stylizowany na osad´ staropruskiego
plemienia Galindów.
Szlak Krutyni liczy przesz∏o 100 km, nam w ciàgu 3 dni uda∏o si´ przep∏ynàç prawie po∏ow´. P∏yn´liÊmy przewa˝nie odcinkami rzecznymi. Szlak
technicznie nie by∏ trudny, ale mieliÊmy 3 przenoski: 50-, 15- i 80-metrowà, co by∏o dodatkowym
sprawdzianem naszej kondycji i wytrzyma∏oÊci.
Krutynia, leniwie meandrujàc, tworzy wyÊmienite
warunki dla bytowania ptactwa wodnego,
wszechobecne ptaki towarzyszy∏y nam przez ca∏à
drog´, ˝erujàce na wodzie oswojone kaczki, za-

Bo˝ena Jaêwiƒska
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Jesienne wyprawy PTTK
Ko∏o PTTK w Weso∏ej ju˝ teraz serdecznie zaprasza wszystkich ch´tnych na swoje jesienne
wyprawy. We wrzeÊniu mamy zaplanowane trzy:
jednodniowy sp∏yw kajakowy Radomkà, jednodniowy rajd rowerowy do Otwocka oraz dwudniowy wyjazd do Puszczy Bia∏owieskiej, zaÊ
na poczàtku paêdziernika czterodniowy wyjazd
w Bieszczady.

Sp∏yw Radomkà
Radomka jest rzekà p∏ynàcà w powiecie kozienickim, która stanowi naturalnà granic´ pomi´dzy lasami Puszczy Kozienickiej i Puszczy
Stromeckiej oraz pó∏nocno-zachodnià granic´
Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia
Profesora Ryszarda Zar´by. Poczàtek swój bierze w lasach konecko-przysuskich, w obr´bie
Garbu Gielniowskiego i wpada do Wis∏y
w miejscowoÊci K∏oda. Jest rzekà o d∏ugoÊci
ok. 100 km.
Radomka to rzeka nizinna, silnie meandrujàca, z licznymi trawiastymi wysepkami, o szybkim nurcie, pi´knie wkomponowana w krajobraz
lasów Puszczy Kozienickiej i terenów rolniczych,
która p∏ynie w szerokiej pradolinie b´dàcej pozosta∏oÊcià po làdolodzie.
Program wyjazdu: dojazd autokarem w miejsce
wodowania sp∏ywu, sp∏yw trasà ok. 16–17 km
na odcinku G∏owaczów-Ryczywó∏, ciep∏y bigos,
ognisko (kie∏baski we w∏asnym zakresie), powrót do Warszawy.
Termin: 10 wrzeÊnia br., wyjazd o godz. 8.00,
powrót ok. 19.00
Przejazd: autokarem
Wpisowe: doroÊli 70,00 z∏, dzieci do 15. roku
˝ycia 60,00 z∏
Kierownik wyjazdu: Wojtek Chmielewski
Zg∏oszenia: Katarzyna Szaszkiewicz, tel. 604
23 23 57
IloÊç miejsc: 55

W´drówka przez
Puszcz´ Bia∏owieskà
Puszcza Bia∏owieska nie bez powodu zaliczana jest do najcenniejszych zakàtków Êwiata. Na
terenie Puszczy Bia∏owieskiej mieÊci si´ rezerwat przyrody, którego ˝ycie toczy si´ swoim
rytmem. To Êwiat, który opar∏ si´ ciemnej stronie post´pu cywilizacyjnego. Ten Êwiat ˝yje wed∏ug tych samych regu∏, jakie panowa∏y
w nim 5000 lat temu, gdy cz∏owiek mia∏ si´ tu
dopiero pojawiç. Mo˝na Êmia∏o stwierdziç, ˝e to
cud, i˝ to miejsce przetrwa∏o w tak niezwyk∏ej

postaci a˝ do dziÊ. Fakt ten zosta∏ doceniony
przez obroƒców przyrody z ca∏ego Êwiata.
W 1977 roku UNESCO nada∏o Bia∏owieskiemu
Parkowi Narodowemu status Âwiatowego Rezerwatu Biosfery. Dwa lata póêniej Puszcza Bia∏owieska zosta∏a wpisana na Âwiatowà List´
Dziedzictwa LudzkoÊci.
Program wyjazdu:
• Bia∏owie˝a – muzeum przyrodnicze, obwód
ochronny Sierchanowo, rezerwat pokazowy
˝ubrów, Park Pa∏acowy, w´drówka przez Puszcz´ szlakiem „Carska Tropina” ok. 8–9 km.
• Hajnówka – Muzeum Kowalstwa i Âlusarstwa,
wieczorna niespodzianka
• Kleszczele – drewniany budynek dworca
kolejowego z XIX w., drewniana dzwonnica
z 1709 r.
• Drohiczyn – stary gród koronacyjny (jeden
z czterech w Polsce po Gnieênie, przed Krakowem i Warszawà). Klasztor Benedyktynek,
klasztor Franciszkanów, klasycystyczna cerkiew, wzgórze zamkowe.
Termin: 24–25 wrzeÊnia br., wyjazd w sobot´
o godz. 6.30, powrót w niedziel´ ok. godz. 22.00
Przejazd: autokarem
Nocleg: Hajnówka
Wy˝ywienie: 24.09 obiadokolacja (prowiant na
drog´ we w∏asnym zakresie), 25.09 Êniadanie,
„suchy prowiant” i obiad.
Wpisowe: doroÊli 170,00 z∏, dzieci do 15. roku
˝ycia 150,00 z∏
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski
Zg∏oszenia: Katarzyna Szaszkiewicz, tel. 604
23 23 57
IloÊç miejsc: 55

Szlakiem bieszczadzkich po∏onin
Bieszczady to miejsce, które mo˝esz pokochaç od pierwszego wejrzenia. Zmieni∏y si´ radykalnie, zaledwie na przestrzeni kilku lat. Lecz
nadal przenika je dzikoÊç. Nieprzemierzone kilometry lasów, zmieniajàce swojà barw´ zale˝nie
od pory roku. Przykuwajà one uwag´ nie tylko
turystów odwiedzajàcych te strony, ale równie˝
ka˝dego mieszkaƒca. Jest to przeuroczy zakàtek Polski. Po pierwszym razie wcià˝ b´dziesz
czu∏ niedosyt. Na szlakach ciàgnà si´ sznury turystów, ale sà te˝ miejsca na których ∏atwiej
spotkaç niedêwiedzia ni˝ cz∏owieka. Bieszczadzkie po∏oniny od lat inspirowa∏y poetów, pisarzy i malarzy. Ten niepowtarzalny klimat, czyste górskie powietrze uzale˝niajà od siebie, nie
tylko wra˝liwe artystyczne dusze, ale równie˝
zwyk∏ego cz∏owieka.

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16
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tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm

Program wyjazdu:
Piàtek:
• Le˝ajsk – zwiedzanie barokowego koÊcio∏a
Bernardynów i koncert na s∏ynnych organach.
• Haczów – zwiedzanie s∏ynnego najwi´kszego
i najstarszego w Polsce (1388 r.) koÊcio∏a
drewnianego – lista Unesco.
• WejÊcie na Po∏onin´ Wetliƒskà
Sobota:
• WejÊcie na Wielkà Rawk´ lub z Wo∏osatego na
Tarnic´
• Smolnik – cerkiewka bojkowska
• Solina – spacer po zaporze, kolacja, nocleg.
Niedziela:
• Lesko – synagoga, zamek
• Sobieƒ – zamek Kmitów z XIV w.
• Sanok – skansen – najwi´kszy w Polsce pod
wzgl´dem iloÊci obiektów.
Termin: 6–9 paêdziernika br., wyjazd w czwartek
o godz. 16.30, powrót w niedziel´ ok. godz. 23.00
Przejazd: autokarem
Nocleg: Le˝ajsk, Wetlina, Polaƒczyk – standard
turystyczny.
Wy˝ywienie: 6.10 obiadokolacja, kolejne dni –
Êniadanie, „suchy prowiant” i obiadokolacja.
Wpisowe: doroÊli 330,00 z∏, dzieci do 15. roku
˝ycia 300,00 z∏
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski
Zg∏oszenia: Katarzyna Szaszkiewicz, tel. 604
23 23 57
IloÊç miejsc: 55
Uwaga! Wyjazd ma charakter w´drówki górskiej, wymagany jest odpowiedni ekwipunek
oraz niezb´dne minimum kondycyjne.

Rowerami do Otwocka:
Szczegó∏y wyjazdu, trasa, miejsce zbiórki itp.
zostanà podane we wrzeÊniowym numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Termin: 18 wrzeÊnia br.
Trasa ok. 30 km (w obie strony)
Wpisowe: 10,00 z∏ doroÊli, 5,00 z∏ dzieci do 15.
roku ˝ycia
Zg∏oszenia: Bo˝ena Jaêwiƒska, 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 opiekà 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...
Serdecznie zapraszamy!
Katarzyna Szaszkiewicz

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

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Turniej Rodzinny WFC 2011
Druga edycja rodzinnego turnieju pi∏ki no˝nej
„Weso∏a Family Cup” 2011 ju˝ za nami. W tym
roku do turnieju WFC zg∏osi∏a si´ rekordowa liczba 16 dru˝yn, ka˝da z nich sk∏ada∏a si´ z m∏odych pi∏karzy i pi∏karek, ich rodzin oraz znajomych. W turnieju ∏àcznie zagra∏o
165 zawodników – mieszkaƒców
Weso∏ej, ale tak˝e innych dzielnic
i miast. W przerwach pomi´dzy
rozgrywkami mogliÊmy posiliç
si´ daniami z grilla, sch∏odziç si´
zimnymi napojami oraz bardzo
popularnymi tego dnia lodami.
Przed turniejem nastàpi∏o rozlosowanie dru˝yn do czterech grup,
którego dokona∏ Szymon Kolanicki. W grupie A znalaz∏y si´ dru˝yny: FC Kopyto, FC Drzewce, Waleczne Or∏y, Orliki; w grupie B:
Shalke Shark, Legiony Warszawy,
FC Killers, Bysoho; w grupie C:
Âlepi i Kulawi, Trudna M∏odzie˝,
KS Niezniszczalni, FC Piorun;
w grupie D: Mourinhos FC, FC Zakr´t, FC Dragon, Dru˝yna Szerszeni. Ka˝da dru˝yna rozegra∏a 3 mecze w swojej grupie, natomiast
w ca∏ej fazie grupowej odby∏y si´ ∏àcznie 24 mecze, w których strzelono a˝ 42 bramki. W poszczególnych grupach zwyci´˝y∏y dru˝yny: FC

Drzewce, FC Killers, Âlepi i Kulawi, Mourinhos FC,
które awansowa∏y do pó∏fina∏u. Dru˝yny, które zaj´∏y ni˝sze miejsca w swoich grupach, równie˝
gra∏y dalej, ale w tzw. ma∏ych pó∏fina∏ach. W pó∏fina∏ach rywalizowa∏y mi´dzy sobà dru˝yny, które

zaj´∏y analogiczne miejsca w swoich grupach.
Stawkà meczów by∏ fina∏ lub awans o kilka miejsc
w ostatecznej klasyfikacji. Mecze by∏y bardziej
wyrównane ni˝ te grupowe, zawodnicy grali
uwa˝niej, a dodatkowo dawa∏o znaç o sobie zm´-

Maraton dla twardzieli,
minimaraton – na dobry poczàtek
Skoro sà wakacje, to ju˝ dzisiaj zapowiadamy ósmà edycj´
Maratonu w Starej Mi∏oÊnie.
W sierpniu uruchomimy zapisy,
a ju˝ dzisiaj zapraszamy. Nie tylko twardzieli, którzy odwa˝à si´
zmierzyç z szeÊcioma p´tlami
po wydmach Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego. Zmaganiom maratoƒczyków tradycyjnie b´dzie towarzyszy∏ minima-

czenie 30-stopniowym upa∏em; przeci´tnie w meczu pada∏a tylko jedna bramka, a dwa mecze zakoƒczy∏y si´ remisem, po którym oglàdaliÊmy seri´ rzutów karnych (strzela∏y i broni∏y wy∏àcznie
dzieci). W rywalizacji o poszczególne miejsca pada∏a tylko jedna bramka w meczu, a spotkanie o 3
miejsce oraz fina∏ rozstrzyga∏y rzuty karne. Pierwsze miejsce WFC 2011 zaj´∏a dru˝yna FC Drzewce pokonujàc w rzutach karnych
dru˝yn´ FC Killers 3:1. W ma∏ym finale trzecie miejsce wywalczy∏a
dru˝yna Âlepi i Kulawi pokonujàc
w rzutach karnych dru˝yn´ Mourinhos FC 3:2. Kolejne miejsca zaj´∏y dru˝yny: (5) Legiony Warszawy, (6) FC Zakr´t, (7) FC Piorun
– obroƒcy tytu∏u WFC 2010, (8)
Orliki, (9) Trudna M∏odzie˝, (10) FC
Dragon, (11) Bysoho, (12) Waleczne Or∏y, (13) Niezniszczalni, (14)
FC Kopyto, (15) Dru˝yna Szerszeni, (16) Shalke Shark. Najwi´cej
bramek podczas turnieju zdobyli:
w klasyfikacji zawodników Sebastian Blok (2000) – 4 bramki oraz
w klasyfikacji zawodniczek Dominika Ducal (2003) – 2 bramki. Szczegó∏owy opis na www.kswesola.pl.
Tegoroczny turniej Weso∏a Family Cup sprawi∏
po raz kolejny, ˝e ca∏e rodziny Êwietnie si´ bawi∏y,
sp´dzajàc czas na sportowo.
Krzysztof Adamski
sztafeta Yulo Run Team Siedlce pokona∏a
100 km w... 6 godzin 20 minut i 40 sekund. Drugie miejsce zajà∏ pierwszy sk∏ad Warszawiaków
– 6:26:14, a trzecie – Aktywny Relaks Wo∏omin
– 6:31:34. Zwyci´zcy otrzymali buty do biegania
marki innov-8. Nagrody dla zwyci´zców oraz
drugiej i trzeciej dru˝yny ufundowa∏ internetowy
sklep Napieraj.pl.
Anna Paw∏owska-Pojawa
fot. Marcin i Gosia Sójka, GT Divers

Start pierwszej zmiany Weso∏ej Stówy 2011

Zmiana w sztafecie Aktywny Relaks Wo∏omin

raton na dystansie jednej maratoƒskiej p´tli,
czyli... 7 kilometrów.
W tym roku Maraton w Starej Mi∏oÊnie odb´dzie si´ – co te˝ jest tradycjà – w ostatnià
sobot´ paêdziernika (29.10.2011) – stanowiàc swego rodzaju zamkni´cie sezonu
na maratony w Polsce.
O tym, ˝e mo˝emy si´ spodziewaç wielu
znakomitych biegaczy na naszych leÊnych
Êcie˝kach, Êwiadczy tegoroczna edycja Weso∏ej Stówy. Wzi´∏o w niej udzia∏ 27 sztafet,
w sumie ponad 100 biegaczy z ca∏ej Polski,
a nawet kilkoro cudzoziemców. Zwyci´ska

Finisz zwyci´zcy – Juliusz Zió∏kowski,
Yulo Run Team Siedlce I
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Turniej korfballu w Weso∏ej
Korfball to dyscyplina uznawana przez MKOl.
Korfball dwukrotnie goÊci∏ na Igrzyskach Olimpijskich, a od 1985 roku obecny jest na World Games. W korfballu rozgrywane sà tak˝e Mistrzostwa
Âwiata oraz kontynentalne. Mi´dzynarodowa Federacja Korfballu zrzesza obecnie 57 federacji krajowych. Polska jest obecnie na 17. miejscu w rankingu IKF. Najwi´kszym dotychczasowym sukcesem
Polski by∏o 9. miejsce na Mistrzostwach Âwiata
w 1999 roku w Australii. Korfball jest dyscyplinà
koedukacyjnà, w której rola dziewczàt i ch∏opców
jest tak samo wa˝na. Uczy wyjÊcia na pozycje, logicznego myÊlenia w tworzeniu akcji, refleksu,
sprytu sportowego. Dru˝yn´ tworzy osiem osób,
cztery dziewczyny i czterech ch∏opców. Gra uczy
wspólnego dzia∏ania, wa˝na jest ca∏a dru˝yna, nie
ma tzw. „gwiazdy”, jest warta rozpopularyzowania
w warunkach szkó∏, poniewa˝ graç mogà ucznio-

wie o ró˝nym stopniu sprawnoÊci fizycznej. Kosze
mogà byç ustawione na sali gimnastycznej, na boisku trawiastym lub boisku o sztucznej nawierzchni. Korfball jest grà „od przedszkola do seniora”.
Dyscyplina ta jest bardzo popularna w wielu krajach Europy oraz w Chinach. Mamy bardzo dobre
kontakty z zespo∏ami z Holandii i S∏owacji, jesteÊmy
zapraszani do ich klubów na zawody korfballu.
Dla dzieci z Weso∏ej by∏ to drugi start w tego
typu rozgrywkach, korfball jest dyscyplinà, którà
dopiero poznajà. 12.06.2011 odby∏ si´ turniej
korfballu w kategorii szkó∏ podstawowych i gimnazjów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.
W kategorii klas III–IV wzi´∏o udzia∏ 5 zespo∏ów:
I miejsce – Olympic S∏upia
II miejsce – Cirkus Konstancin
III miejsce – SP 174
IV miejsce – SP 174

Sàsiedzka Liga Siatkówki
Po prawie pó∏rocznej rywalizacji siatkarze wy∏onili Mistrza Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki w sezonie 2010/2011. Ju˝ po raz kolejny tytu∏ ten przypad∏ dru˝ynie BRACI (w naszych rozgrywkach
uczestniczà od pierwszej edycji). Dru˝yna Braci
by∏a najrówniej grajàcym zespo∏em i ich zwyci´stwo w rozgrywkach nie jest zaskoczeniem.
Za ich plecami trwa∏a za˝arta walka o kolejne
miejsca w tabeli. Dopiero wyniki ostatniej kolejki
zadecydowa∏y o koƒcowej kolejnoÊci dru˝yn.
Podobna sytuacja mia∏a miejsce w rywalizacji drugoligowców. Bezapelacyjne zwyci´stwo
i awans do I Ligi zdoby∏a dru˝yna UKS SUNCO
(pierwszy sezon w naszej lidze). Godny podkreÊlenia jest fakt, i˝ zawodnicy UKS SUNCO
grali wszystkie mecze z najwi´kszà koncentracjà i zaanga˝owaniem, nie oddajàc swoim
przeciwnikom nawet jednego seta!
Wraz z kol. Maciejem Piechockim dzi´kujemy wszystkim dru˝ynom za dostarczenie kibi-

com du˝ej porcji emocji, Kolegium S´dziów
Mazowieckiego Okr´gowego Zwiàzku Pi∏ki Siatkowej za zapewnienie profesjonalnej obs∏ugi
s´dziowskiej, Dyrekcji Szko∏y Podstawowej
nr 173 i Gimnazjum nr 119 za udost´pnienie
swoich hal sportowych.
Poni˝ej podaj´ wyniki ostatniej kolejki ligowej oraz tabele koƒcowe rozgrywek:
I Liga – X kolejka
ROYAL SPIKE – KLUB TKM 3:0 (25:9; 25:21; 25:16)
LENNOX – BRACIA 3:0 (25:0; 25:0; 25:0)
DZI¢CIO¸Y – NO NAME 0:3 (21:25; 22:25; 20:25)
II Liga – X kolejka
AZALIOWA TIM – JASZCZEMBIE 3:0 (25:18;
26:24; 25:23)
UKS SUNCO – GRIM TEAM 3:0 (25:0; 25:0; 25:0)
DKB – HIERONIMKI 3:0 (25:15; 25:21; 25:18)
Pawe∏ Malinowski
Organizator Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki

Tabela koƒcowa I Ligi
Miejsce
Dru˝yna
Rozegrane mecze
1
BRACIA
10
2
LENNOX
10
3
ROYAL SPIKE
10
4
NO NAME
10
5
DZI¢CIO¸Y
10
6
KLUB TKM
10
Spadek do II Ligi – KLUB TKM

Punkty
26
19
15
13
10
7

Tabela koƒcowa II Ligi
Miejsce
Dru˝yna
Rozegrane mecze
1
UKS SUNCO
10
2
GRIM TEAM
10
3
JASZCZEMBIE
10
4
DKB
10
5
AZALIOWA TIM
10
6
HIERONIMKI
10
Awans do I Ligi – UKS SUNCO

Punkty
30
18
15
15
11
1

8

Sety
27:11
22:14
21:21
17:18
16:25
12:26

Sety
30:0
21:15
15:17
17:17
14:20
2:30

Ró˝nica setów
16
8
0
-1
-9
-14

Ró˝nica setów
30
6
-2
0
-6
-28

V miejsce – SP 174
W kategorii klas V–VI startowa∏o 5 zespo∏ów:
I miejsce – Olympic S∏upia I
II miejsce – SP 174 I
III miejsce – Olympic S∏upia II
IV miejsce – SP 174 II
V miejsce – Cirkus Konstancin
W kategorii gimnazjów wzi´∏y udzia∏ 4 zespo∏y:
I miejsce – Olympic S∏upia
II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Sulejówku I
III miejsce – Gimnazjum nr 1 w Sulejówku II
IV miejsce – Gimnazjum nr 70
Zawody odby∏y si´ w weso∏ej, sportowej atmosferze. Zawodnicy oprócz sportowych wra˝eƒ mieli zapewnione wy˝ywienie w postaci kie∏basek z grilla oraz wod´.
Organizatorami zawodów byli dyrektor SP 174
Pan Pawe∏ Krajeƒski i nauczyciel wychowania fizycznego Jolanta Ilewicz przy pomocy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Razem.
Jolanta Ilewicz

Sukcesy naszych
∏uczników
Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y – ∏ucznictwo – FINA¸ kategorii m∏odzik – 29.05.2011 r.
Tory ∏ucznicze RKS MARYMONT – zawodnicy
z UKS WESO¸EK:
• Klaudia ¸adziak – 2 z∏ote medale, 1 bràzowy,
• Anastazja Stachwiuk – V miejsce,
• Joanna Bucior – XII miejsce,
• Patryk Jasku∏a – IV miejsce,
• Tomasz Charytonowicz – VII miejsce.
Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y – ∏ucznictwo – FINA¸ kategorii dzieci – 31.05.2011 r.
Tory ∏ucznicze RKS MARYMONT – zawodnicy
z UKS WESO¸EK:
• Justyna Charytonowicz – 3 medale srebrne
i 2 bràzowe,
• Sandra Drass – V miejsce.
Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa M∏odzików,
ZamoÊç, 4–5.06.2011 r.:
• Klaudia ¸adziak – bràzowy medal,
• Anastazja Stachwiuk – IV miejsce,
• Joanna Bucior – X miejsce,
• Dru˝yna w sk∏adzie: Klaudia ¸adziak, Anastazja
Stachwiuk, Joanna Bucior – srebrny medal.

¸UCZNICTWO
Byç ∏ucznikiem to jest fajna sprawa
I Êwietna zabawa.
Raz dziesiàtka raz jedynka
I wtedy smutna minka.
A s´dziowie decydujà
I czasami wycofujà.
Strzela BaÊka, Sandra, KryÊka
No i widaç z ∏ukiem RyÊka.
Justyna Charytonowicz,
11 lat – ∏uczniczka

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
OÊrodek Kultury
serdecznie zaprasza
dzieci w wieku 6–14
lat do udzia∏u w akcji
„Lato w mieÊcie”.
W programie przewidzieliÊmy wiele
atrakcji, takich jak
zaj´cia artystyczne,
gry i zabawy sportowe, basen, wycieczki, konkursy.
IloÊç miejsc jest ograniczona, obowiàzujà zapisy. Udzia∏ w akcji jest p∏atny (7 z∏
dziennie – koszty wy˝ywienia). Op∏aty nale˝y uiszczaç w formie przelewu, pokry-

wajàc z góry koszty obiadów za tydzieƒ
lub za ca∏y okres pobytu dziecka.
Terminy prowadzenia akcji:
Filia OÊrodka Kultury – ODT Pogodna
przy ul. Jana Paw∏a II 25
25 lipca–12 sierpnia, od
poniedzia∏ku do piàtku,
w godz. 9.00–15.00
OÊrodek Kultury przy
ul. Starzyƒskiego 21
8–26 sierpnia, od poniedzia∏ku do piàtku, w godz.
9.00–15.00

Folkowy wieczór w Weso∏ej
Pomimo nie do koƒca sprzyjajàcych warunkach pogodowych, imprez´, która odby∏a si´
18 czerwca na terenie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej, mo˝na zaliczyç do udanych.
Organizatorem przedsi´wzi´cia by∏ OÊrodek
Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
przy wspó∏udziale Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Weso∏ej.

Impreza pod nazwà FOLK EVENING rozpocz´∏a si´ o godzinie 15.00 wyst´pem m∏odych saksofonistów ze Szko∏y Muzycznej I stopnia w Garwolinie. Wykonawcy, którzy kszta∏cà si´ pod kierunkiem znakomitej saksofonistki Alicji Wo∏yƒczyk, wykonali dla zgromadzonych kilka utworów, mi´dzy innymi pochodzàcy z kultowego filmu Gwiezdne Wojny – „Star Wars main theme”.
W nast´pnej kolejnoÊci na scenie pojawi∏y si´
panie z klubu Mambo, które swoim wykonaniem
taƒca flamenco wprawi∏y widzów w taneczne
nastroje.
Uczniowie sekcji fortepianowej dzia∏ajàcej przy
OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a pod kierunkiem Swiet∏any Parka wykonali kilka utworów. Zachwyt publicznoÊci wywo∏a∏a Ola Sobiech, wykonujàca utwór „My hart will go on”, nastolatka dzielnie walczy∏a z wiatrem chcàcym porwaç jej nuty.
Kiedy zarówno organizatorzy, jak i zgromadzeni goÊcie myÊleli, ˝e imprez´ popsuje

Prosimy Rodziców o zapoznanie si´ z Regulaminem akcji oraz wype∏nienie Karty zg∏oszenia dziecka (www.domkulturywesola.net)
i dostarczenie jej do w∏aÊciwej placówki.

deszcz, na scenie pojawili si´ tybetaƒscy mnisi
z klasztoru Drepung Gomang. Dali oni koncert
mantr i pieÊni klasztornych, które, jak
si´ wszystkim wydawa∏o, rozproszy∏y deszczowe chmury zbierajàce si´ nad scenà.
Gdy do wyst´pu na scenie
przygotowywali si´ nast´pni
wykonawcy, stra˝acy z jednostki ratowniczej OSP w Weso∏ej przeprowadzili pokazowà akcj´ swoich umiej´tnoÊci ratowniczych na wysokoÊci,
dodatkowà atrakcjà by∏a mo˝liwoÊç obejrzenia sprz´tu gaÊniczego oraz wozu stra˝ackiego.
O godzinie 16.30 na scen´ wkroczy∏y dumnie LWY MORSKIE, prezentujàce muzyk´ szantowà. Zespó∏ w sk∏adzie: Pawe∏ Haczyƒski –
Êpiew i gitara oraz Sergiusz Brzeziƒski – gitara basowa i Êpiew, porwa∏ do wspólnego Êpiewania zebranà publicznoÊç, wykonujàc mi´dzy innymi takie utwory jak
„Gdzie ta keja” czy „Kielichy w d∏oƒ”.
Po ich wyst´pie scenà zaw∏adn´li panowie
z zespo∏u JAR, grajàcy muzyk´ staros∏owiaƒskà.
Ich ludowe stroje oraz kopie historycznych instrumentów, takich jak dudy, g´Êle, drumle czy
piszcza∏ki, wzbudzi∏y zachwyt
zarówno starszej, jak i m∏odszej
publicznoÊci – maluchy, ciàgnàc za r´ce swoich opiekunów,
ruszy∏y do taƒca przed estradà.
M∏odzi wykonawcy ze Szczecina, którzy swój zespó∏ przewrotnie nazwali STARY SZMUGLER, zjawili si´ na scenie kilka
minut po 18.00. ArtyÊci, poza
w∏asnymi kompozycjami, Êwietnie zaÊpiewali aran˝acje zna-

nych piosenek, jak np. „Whisky in the jar” wykonywany kiedyÊ przez zespó∏ Metallica, przebój
w brzmieniu Starego Szmuglera powali∏ publicznoÊç na kolana.
Ostatnim wykonawcà imprezy by∏ zespó∏
BA¸KANY ÂPIEWAJÑ, którego trzon tworzy pi´cioosobowy ˝eƒski chórek wspierany przez bas, gitar´ oraz perkusj´. Wokalistki wyglàdajàce na niepozorne i s∏abe kobiety wprawi∏y widowni´ w os∏upienie, kiedy wykonywa∏y pieÊni
w´gierskie, tureckie
i ba∏kaƒskie w autorskich aran˝acjach.
Ich g∏osy dudni∏y
w piersiach widowni
tak mocno, ˝e nie oby∏o si´ bez bisu, bo publicznoÊç nie da∏a im zejÊç ze sceny.
Ponadto atrakcjà wieczoru by∏ konkurs, zorganizowany przez OÊrodek Kultury, polegajàcy na
znalezieniu kwiatu paproci. Zwyci´zcà okaza∏ si´
m∏ody mieszkaniec Weso∏ej, Marcin, który w nagrod´ otrzyma∏ ceramiczny kwiat paproci wykonany przez Pracowni´ Ceramiki Artystycznej
„MIMBRES” Doroty ¸asisz.
Trzeba mieç nadziej´, ˝e kogucik z plakatu
FOLK EVENING zapieje jeszcze w kolejnych latach, a publicznoÊç b´dzie mia∏a okazj´ do zabawy przy folkowych rytmach.
Weronika Iwaƒczyk-Olszewska
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Ceramicznie
Podsumowaniem ca∏orocznej pracy sekcji ceramicznej, dzia∏ajàcej przy OÊrodku Kultury w naszej
dzielnicy, by∏y trzy niezwykle wa˝ne wydarzenia.
Ju˝ od czterech lat mamy przyjemnoÊç prezentowaç nasze dzie∏a w trakcie trwania „Czasu Twórczych Dokonaƒ”. W tym roku spotka∏ nas wyjàtkowy zaszczyt, poniewa˝ zarówno sekcja ceramiki,
jak sekcja decoupage’u otrzyma∏y z ràk Dyrektora
OÊrodka Kultury, p. Edwarda Kalisza, dyplomy wyró˝nienia za rozwój i twórcze dzia∏ania.
Kolejnym wydarzeniem niezwykle istotnym
by∏a mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w 7 Warszawskich Spotkaniach Ceramicznych, które odby∏y
si´ w Centrum Promocji Kultury na warszawskiej Pradze. Tego dnia, wÊród pi´knej i szlachetnej ceramiki, tworzonej w pracowniach ceramicznych rozsianych po ca∏ej Polsce, równie˝

i nasze ceramiczne naczynia, rzeêby, p∏askorzeêby, bi˝uteria mog∏y cieszyç oko odwiedzajàcych nas przechodniów. PrzygotowywaliÊmy si´
do tego dnia bardzo starannie i dzi´ki wielkiemu
zaanga˝owaniu uczestników zaj´ç mogliÊmy
przedstawiç wartoÊciowe dzie∏a.
Ostatnim spotkaniem ceramicznym by∏a impreza pt. „Folk evening” organizowana przez
OÊrodek Kultury. Sekcja ceramiki przedstawi∏a
swoje prace w „ceramicznym” namiocie. Mo˝na by∏o nie tylko podziwiaç prace, ale tak˝e
wziàç na pamiàtk´ malutkie, pi´knie malowane
ceramiczne „ciasteczka”, które przygotowa∏y
dzieci z sekcji ceramiki, zakupiç szkliwione
anio∏ki czy zamieniç kilka s∏ów z autorami prac.
Bardzo dzi´kujemy wszystkim za mi∏e s∏owa,
które pad∏y w ciàgu naszego ca∏orocznego tworzenia w glinie, dzi´kujemy za Êwietne frekwencje na naszych wernisa˝ach i wystawach. Zapraszamy wszystkich ch´tnych, prawdziwie

W Bibliotece Publicznej...
WYSTAWA FOTOGRAFII I SPOTKANIE
Z UCZESTNIKAMI RAJDU KATY¡SKIEGO
We wtorkowy wieczór, 7 czerwca, w ramach
cyklu „Otwarte Lekcje Historii” Biblioteka zorganizowa∏a Spotkanie z Rajdem Katyƒskim. Prelekcja
stanowi∏a uzupe∏nienie wystawy fotografii z X Mi´dzynarodowego Rajdu Katyƒskiego, której inicjatorem by∏ Waldemar Korzeniewski, uczestnik rajdu, mieszkaniec Weso∏ej. Wystawa by∏a prezentowana przez dwa tygodnie w Bibliotece G∏ównej.
Tradycja organizowania Motocyklowych Rajdów Katyƒskich si´ga jedenaÊcie lat wstecz,
i choç nienag∏aÊniana przez media, cieszy si´
ogromnà popularnoÊcià. Ide´ i dzieje rajdów
przybli˝ali nam ich wielokrotni uczestnicy: historyk Leszek Rysak oraz komandor Rajdów Katyƒskich Wiktor W´grzyn (obaj na zdj´ciu).
Nasi GoÊcie przedstawili tras´ wyprawy na Golgot´ Wschodu – miejsca szczególnie wa˝ne w historii Polski na Kresach: Wilno, Katyƒ, Smoleƒsk,
K∏uszyn, Miednoje, Bykowni´, Hut´ Pieniackà,
Lwów i wiele innych. Rajdy Katyƒskie, jak stwierdzi∏ p. Rysak, nie sà zwyk∏ymi zlotami motocykli-
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stów: majà one charakter pielgrzymki. Ci, którzy
jadà, robià to cz´sto tak˝e w imieniu osób, które
na Kresy z ró˝nych przyczyn wybraç si´ nie mogà. Uczestnicy rajdów przemierzajà setki, a w∏aÊciwie tysiàce kilometrów, wiozàc ze sobà de fac-

to szczególne intencje, na ka˝dym z etapów podró˝y dajàc Êwiadectwo patriotyzmu, przywiàzania do polskoÊci, szacunku i pami´ci, sk∏adajàc
ho∏d tym, którzy ze Wschodu ju˝ nie wrócà.
Wizyty w niegdyÊ polskich miastach, na
cmentarzach, lasach czy polach, gdzie by∏y kie-

wra˝liwych na sztuk´ na zaj´cia z ceramiki i decoupage’u ju˝ po nadchodzàcych wakacjach.
Pozdrawiamy ceramicznie – Dorota ¸asisz, instruktor warsztatów, oraz wszyscy podopieczni.
dyÊ polskie wsie, a dziÊ przemawia tylko cisza
i pustka, odmieniajà ka˝dego, stajàc si´ niesamowità lekcjà patriotyzmu i cz∏owieczeƒstwa...
Ilustracj´ wystàpienia naszych GoÊci stanowi∏a
projekcja filmów oraz pokaz zdj´ç z ubieg∏orocznego X Mi´dzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyƒskiego. Nastrój refleksji i zadumy udzieli∏
si´ chyba wszystkim uczestnikom spotkania, tak
˝e chwilami mia∏o si´ ochot´ tylko milczeç.
W ostatniej cz´Êci spotkania nie zabrak∏o
oczywiÊcie okazji do wspólnej rozmowy, wymiany poglàdów na temat historii Polski, zarówno
dawniejszej, jak i najnowszej. Prelegenci ch´tnie
udzielali odpowiedzi na pytania dotyczàce realiów i zaplecza organizacyjnego Rajdów Katyƒskich. Przybli˝ali równie˝ inne inicjatywy Stowarzyszenia Mi´dzynarodowego Rajdu Katyƒskiego: rajd szlakiem ˚o∏nierzy Wykl´tych, Prymasa
Tysiàclecia, uczczenie 63. rocznicy Êmierci rotmistrza Pileckiego, festyny rodzinne czy spotkania edukacyjne w szko∏ach. Panowie Rysak
i W´grzyn we wtorkowy wieczór udowodnili, ˝e
patriotyzm wyra˝aç mo˝na na wiele sposobów,
a pami´ç o tragicznych wydarzeniach naszej historii jest ciàgle ˝ywa.
Ma∏gorzata Kazimierska
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Lecznica Stomatologiczna

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

Godziny otwarcia: pon–pt 900–2000, sobota 900–1300
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i doros∏ych:
+
+
+
+

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

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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5. Munro A. – Zbyt wiele szcz´Êcia
6. Preston D. J. – Konfrontacja

sàdowym. Postaç ta przewija
si´ przez wszystkie powieÊci
Becketta, a wszechobecny
strach przeplata si´ z niezwykle wnikliwà obserwacjà obyczajów i zachowaƒ
ludzkich. Literatura zdecydowanie dla
doros∏ych, jednak pomimo mocnych
scen znajdziemy tutaj autentycznoÊç
i wiarygodnoÊç sytuacji, a kolejne sprawy zostajà doprowadzone do koƒca
∏àcznie z ukaraniem winnych. Bardzo
dobra, trzymajàca w napi´ciu ksià˝ka,
najnowsza tego autora – „Wo∏anie grobu” równie˝ dost´pna ju˝ w naszych bibliotecznych placówkach. Polecam!

Kàcik bibliofila
Chemia Êmierci
Simon Beckett
Nie jest to ostatnia powieÊç Simona
Becketta, dziennikarza najwa˝niejszych brytyjskich
gazet. Obecnie –
znakomity pisarz,
autor mocnych thrillerów, w swoich powieÊciach wykorzystuje doÊwiadczenie
i obserwacje zdobyte w OÊrodku Badaƒ Antropologicznych przy Uniwersytecie Tennessee, gdzie policjanci Êledczy szkolà si´ w medycynie sàdowej.
Bohater, doktor David Hunter, jest
wra˝liwym, refleksyjnym, okrutnie doÊwiadczonym przez los antropologiem

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stanecka Z. – Basia i taniec
2. t∏. ¸ukasz Joƒczyk – Bajki dla
ch∏opców
3. McDonald M. – Hania Humorek
idzie na studia
4. Delahaye G. – Martynka i Âwi´to
Kwiatów
Literatura popularnonaukowa:
1. Kisielewski T. – Zatajony Katyƒ 1941: nieznana tragedia polskich
wojskowych
2. Kuchnia swojska i smaczna: 167
przepisów
3. red. nauk. Âliwerski B. – Pedagogika,
t. 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy
o edukacji
Iza Zych

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Beckett S. – Chemia Êmierci
2. Rudnicka O. – Martwe jezioro
3. De Robertis C. – Niewidoczna Góra
4. Chereziƒska E. – Pasja wed∏ug Dinara

Koncert Dixie Warsaw Jazzmen w OK Weso∏a
W OÊrodku Kultury w Weso∏ej 11 czerwca odby∏ si´ koncert czterech znanych i cenionych
muzyków, którzy prezentujà tzw. „bia∏y dixieland”
czyli nurt muzyczny wywodzàcy si´ z tradycyjnego jazzu zwiàzanego zw∏aszcza z Nowym Orleanem i Chicago. Przypomnijmy, ˝e poczàtków
muzyki i kultury jazzu nale˝y szukaç na po∏udniu
Stanów Zjednoczonych, gdzie zatrudnieni
na tamtejszych plantacjach Murzyni Êpiewali pieÊni pracy, religijne spirituals czy te˝ gospel, który
traktowany by∏ jako „folklor jazzowy”.
Mimo ˝e prawdziwà furor´ zrobi∏ w Nowym Jorku, to jednak z czasem przeniós∏ si´ do Nowego Or-

Poszukujemy osób
ze Starej Miłosnej
zainteresowanych
prowadzeniem
Saloniku Prasowego
w Systemie Partnerskim
Oczekujemy od Partnerów:
• Osobistego zaangażowania w prowadzoną
działalność,
• Gotowości podjęcia współpracy w oparciu
o własną działalność gospodarczą,
• Zabezpieczenia finansowego na poczet
powierzonego mienia w postaci kaucji
zwrotnej,
• Dbałości o zadowolenie klientów Saloniku,
• Zorientowania na wysoką sprzedaż,
• Podstawowej znajomości obsługi
komputera i środowiska Windows.

Tak doszliÊmy do „dixielandu”, który stanowi∏
tzw. „bia∏à” odmian´ jazzu nowoorleaƒskiego,
poniewa˝ w miar´ swojego rozwoju oddala∏ si´
od murzyƒskiego naÊladownictwa.
Taki w∏aÊnie koncert da∏ zespó∏ DIXIE WARSAW JAZZMEN, w sk∏ad którego wchodzà: Stefan Woêniakowski – tràbka, Andrzej „Bigol” Bigolas – klarnet, W∏odzimierz Halik – saksofon
basowy oraz Zygmunt K. Jagodziƒski – leader
zespo∏u grajàcy na banjo. Koncertowy wieczór
prowadzi∏a Magda Cuisset.

leanu. Najciekawszymi twórcami ragtime’u byli mi´dzy innymi Scott Joplin, Nelly Roll Morton, Eubie
Black. W latach 30. improwizacje zespo∏owe zacz´∏y ust´powaç solowym popisom instrumentalistów,
takich jak tr´bacz Louis Armstrong i jego zespo∏y
Hot Five i Hot Seven. Narastajàce k∏opoty finansowe
pozbawi∏y pracy du˝à cz´Êç muzyków, dlatego wielu z nich przenios∏o si´ do Chicago, gdzie znaleêli
prac´ i zacz´li graç w klubach. I tak zrodzi∏ si´ styl
„chicagowski”, który w odró˝nieniu od jazzu nowoorleaƒskiego silniej eksponowa∏ improwizacje solistów, zwi´ksza∏ rol´ techniki gry oraz wprowadza∏
i popularyzowa∏ nowe instrumenty, jak np. saksofon.

Weronika Iwaƒczyk-Olszewska

Zapewniamy:
• Gwarantowany poziom
wynagrodzenia oraz część
uzależnioną od wyników
• Kompletnie urządzony
i wyposażony Salonik Prasowy.
Ponosimy koszty:
• Najmu lokalu,
• Remontu lokalu,
• Wyposażenia,
• Zakupu towaru,
• Sprzętu komputerowego,
• Kasy fiskalnej.
• Bieżącego finansowania saloniku

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

INFORMACJA

Dr n. med. Iwona Bzd´ga

510 031 856

lekarz stomatologii ogólnej

www.siecihandlowe.kolporter.com.pl

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

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

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
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Oto nasi kolejni
najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom,
a tak˝e rodzicom
wszystkich innych
weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele
radoÊci. A wy, Drogie
Maleƒstwa, witajcie wÊród
nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie
radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo
po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na Was
spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

Oliwia Pietura
Urodzi∏a si´ 12 stycznia 2011 r.
Siostrzyczka Klaudii.

Malwinka J´drzejewska
Urodzi∏a si´ 8 czerwca 2011 r.
Waga 3450 g, wzrost 56 cm.

IgnaÊ Rybicki
Urodzi∏ si´ 17 lipca 2010 r.

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa
nasz sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10 x 15 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 4 x 5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 17 sierpnia 2011 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

nà w koÊcio∏ach: Êw. Hieronima, Êw. Brata Alberta oraz
OpatrznoÊci Bo˝ej.
ChórzyÊci z Kalisza nocowali u rodzin z chóru Il
Canto Magnificat oraz parafian NajÊw. Serca Pana
Jezusa. W ciep∏ych s∏owach dzi´kowali Starej Mi∏oÊnie za goÊcin´ i obiecywali jeszcze przyjechaç.
Serdecznie dzi´kujemy Ksi´˝om Proboszczom, w∏adzom Dzielnicy, Rodzinom przyjmujàcym goÊci, w∏aÊcicielowi sali bankietowej Odeon oraz wszystkim zaanga˝owanym w to wyda-

Magnificat Anima Mea Dominum
Wielbi dusza moja Pana –
pod takim wezwaniem spotka∏y si´ w Weso∏ej chóry
majàce w repertuarze muzyk´ sakralnà. Organizatorem
wydarzenia by∏y: Fundacja Il
Canto Magnificat, Dzielnica
Weso∏a m.st. Warszawy oraz
Parafia NajÊw. Serca Pana Jezusa. Festiwal chórów odby∏
si´ 11–12 czerwca 2011 r.
Wspólnie z chórem Il Canto
Magnificat – dyrygent Marta
Zamojska-Makowska, podczas festiwalu zaÊpiewali:
Schola Cantorum Maximilianum – chór miejsko-parafialny z Józefowa, dyrygent Zbigniew
Siekierzyƒski oraz Chór Ch∏opi´co-M´ski Bazyliki Kaliskiej, dyrygent Marek ¸akomy.
W sobot´ wieczorem odby∏ si´ koncert g∏ówny.
WczeÊniej chórzyÊci przygotowywali si´ do wy-

st´pu na wspólnej próbie. W drewnianym koÊciele, w noc przed zes∏aniem Ducha Âwi´tego mieliÊmy okazj´ do duchowej i kulturalnej uczy. Ka˝dy
z chórów uÊwietni∏ liturgi´ mszy Êw., by na koniec
zaprezentowaç publicznoÊci swój repertuar. Kulminacjà wieczoru by∏o wspólne Êpiewanie po∏àczonych zespo∏ów. „Alleluja” Haendla zatrz´s∏o nie tylko naszymi
duszami, ale tak˝e dachem koÊcio∏a. Nast´pnego dnia ka˝dy z chórów uÊwietni∏ msz´ Êw.
swojà oprawà muzycz-

rzenie za ˝yczliwoÊç i przychylne nastawienie
do naszych artystycznych pomys∏ów. Zamierzamy kontynuowaç propagowanie pi´kna muzyki
sakralnej w kolejnych latach.
Rodzice z Fundacji Il Canto Magnificat

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!

www.hiacyntowydom.pl

tel.: 796-288-766
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Program „Lato w MieÊcie 2011”
W czasie zbli˝ajàcych si´ wakacji, w okresie od
27 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. Wydzia∏
OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a organizuje akcj´ „Lato w MieÊcie 2011”. Jest to
ogólnowarszawski program skierowany do dzieci
ucz´szczajàcych do szkó∏ podstawowych oraz
m∏odzie˝y szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ka˝dy uczestnik b´dzie móg∏ bezp∏atnie skorzystaç z zaj´ç w ramach powy˝szej akcji. Siatk´
placówek dzia∏ajàcych w ramach akcji „Lato
w MieÊcie 2011” b´dà tworzyç: punkty dziennego

pobytu usytuowane w Szko∏ach Podstawowych
nr 171, 172 i 173 oraz placówki prowadzàce zaj´cia specjalistyczne: Gimnazjum nr 119, OÊrodek
Kultury w Dzielnicy Weso∏a, OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Weso∏a i Klub 1. Brygady Pancernej „KoÊciuszkowiec”. Prowadzone b´dà zaj´cia rekreacyjno-sportowe, w tym zaj´cia na basenie i si∏owni oraz zaj´cia Êwietlicowe, komputerowe, muzyczno-taneczne, warsztaty plastyczne i teatralne. Przewidziany
jest m.in. udzia∏ w szeregu imprez miejskich i wie-

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

Doskonałe na prezenty !!!

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

WAKACJE NA MAZURACH
RYDZEWO k/Gi˝ycka
„SZYD¸ÓWKA” – pi´kny i wygodny dom,
prawie hektarowy, ogrodzony teren, du˝y
pomost, w∏asna pla˝a nad jeziorem Niegocin.

www.szydlowka.pl
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le innych atrakcji, m.in. bezp∏atne przedstawienia
teatralne dla najm∏odszych, Letnia Szkó∏ka Tenisowa, basen i si∏ownia. Zgodnie z za∏o˝eniami warszawskiego programu „Lato w MieÊcie 2011”,
w punktach dziennego pobytu i niektórych punktach zaj´ç specjalistycznych prowadzone b´dzie
obowiàzkowe p∏atne ˝ywienie w kwocie 7 z∏ za
dzieƒ. Ârodki finansowe, które by∏y przeznaczane
na posi∏ki, zosta∏y przekazane na wzbogacenie
oferty. Wszystkie dzieci oraz m∏odzie˝ w wieku
szkolnym serdecznie zapraszamy!
Karol Cudny
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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Uczyç fizyki z pasjà!
Prof. dr hab. ¸ukasz Turski – wybitny fizyk,
autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, pomys∏odawca Pikniku Naukowego i Centrum Nauki Kopernik, by∏ GoÊciem
Specjalnym w Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta∏càcym im. E. Bu∏haka. Na ostatni wyk∏ad,
z ca∏orocznego cyklu popularyzujàcego ró˝ne
dziedziny nauki, przyby∏a t∏umnie m∏odzie˝ z Bu∏haka oraz goÊcie z Gimnazjum nr 119. Ponad stu
uczestników wyk∏adu, z zapartym tchem, przez
ponad 2 godziny, w skupieniu przyswaja∏o zagadnienia zwiàzane z uzyskiwaniem energii,
sposobami jej magazynowania i wykorzystania.
Postawiona przez prof. Turskiego teza, ˝e „CYWILIZACJA=ENERGIA” stanowi∏a doskona∏y
punkt wyjÊcia do dyskusji na temat zapotrzebo-

wania indywidualnych
i przemys∏owych odbiorców na energi´
elektrycznà oraz alternatywnych sposobów
pozyskiwania energii.
Niezwykle interesujàce okaza∏y si´ informacje na temat energetyki jàdrowej oraz
przyczyn i skutków katastrof, które wydarzy∏y
si´ w Fukushimie i Czarnobylu.
Wyk∏ad potwierdzi∏ znakomity talent prof. Turskiego do popularyzacji nauk Êcis∏ych, opowiadania o sprawach naukowych w sposób jasny
i zarazem ekscytujàcy, do czego przyczyni∏y si´

tak˝e nowoczesne
techniki prezentacji
z wykorzystaniem
rzutnika multimedialnego czy iPada. Konkluzja wyk∏adu zdecydowanie przeczy∏a
powszechnej opinii,
i˝ wysoko zaawansowane technologicznie
sposoby pozyskiwania energii sà dla
ludzkoÊci szkodliwe
i niebezpieczne. Wyk∏ad pana Profesora pokaza∏
wi´kszoÊci zm´czonych ca∏orocznym wysi∏kiem
uczniów, ˝e nauka i wiedza mogà byç pi´kne i pasjonujàce!
Jolanta Wiak, Klaudia Rogulska

Ekologia w weso∏owskich
szko∏ach i przedszkolach
Program edukacji ekologicznej jest programem wspierajàcym realizacj´ treÊci z zakresu
podstawy programowej. Ukazuje specyficzne
podejÊcie do tych treÊci, podsuwa pomys∏y
do ich realizacji. Na terenie Warszawy wdra˝any
jest ju˝ od oÊmiu lat. W Weso∏ej Szko∏y Podstawowe nr: 171, 172, 173
i 174 oraz Przedszkola
nr: 259, 260, 261 i 262
realizujà treÊci zawarte
w programie. Zwieƒczeniem ca∏orocznej pracy
sà konkursy organizowane na poziomie dzielnicy i miasta.
Laureaci etapu dzielnicowego dzi´ki uprzejmoÊci Zespo∏u Ochrony
Ârodowiska z Weso∏ej
otrzymali w tym roku
wspania∏e nagrody, a ci,
którzy zakwalifikowali
si´ do etapu miejskiego
konkursu, musieli przekonaç jury, ˝e potrafià interesujàco pisaç o ekologii i tworzyç ciekawe prace plastyczne promujàce ekologiczny styl ˝ycia.
4 czerwca 2011 r. w Pa∏acu Wilanowskim
odby∏a si´ uroczystoÊç podsumowujàca ósmy
rok wdra˝ania programu „Warszawa Stolicà
CzystoÊci – wspieranie edukacji ekologicznej
w placówkach oÊwiatowych m.st. Warszawy”.

Przybyli na nià laureaci miejskich konkursów
ekologicznych, przedstawiciele Biura Edukacji,
Biura Ochrony Ârodowiska i koordynatorzy
dzielnicowi.
Laureaci konkursów wzi´li udzia∏ w „Zielonej
wyprawie” po Parku Wilanowskim, podczas której poznawali jego faun´ i flor´. Nast´pnie w Bia∏ej Sali Pa∏acu Wilanowskiego obejrzeli prezentacj´ rekonstrukcji historycznej pod tytu∏em „Z wizytà u Sarmatów”.
NajradoÊniejszà cz´Êcià uroczystoÊci by∏o
wr´czenie nagród laureatom konkursu plastycznego i literackiego. Dzielnic´ Weso∏a reprezentowali Jagna Maƒczyƒska z Przedszkola 260,
Maksymilian Malinowski z SP 173 i Dominika
Horaczy z SP 173.

Kupuj taniej u producenta!
wszystkie materace i stela˝e
● ekspozycja ● fachowe doradztwo
●

www.merita.pl
Dostawa gratis – Stara Mi∏osna, Weso∏a
Tel. 789 00 89, 612 37 82; info@merita.pl
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Nagrody przekazane by∏y przez Biuro Ochrony
Ârodowiska w ramach projektu „Warszawa
Stolicà CzystoÊci” wspó∏finansowanego ze
Êrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W roku szkolnym 2010–2011 program
„Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach
oÊwiatowych m.st. Warszawy” w ramach projektu „Warszawa Stolicà CzystoÊci” realizowa∏o:
• 132 szko∏y
• 206 przedszkoli
• 1041 nauczycieli w szko∏ach
• 1281 nauczycieli w przedszkolach
• 21 315 uczniów w szko∏ach
• 19 018 dzieci w przedszkolach
• razem: 40 333 warszawskich dzieci.
Dzi´kuj´ wszystkim nauczycielom realizujàcym Program.
Bernadetta Gierczycka
Dzielnicowy Koordynator Programu

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Jak w kryzysie zarabiaç
na nieruchomoÊciach?
Ciàgle zastanawiamy si´,
w jaki sposób najskuteczniej zainwestowaç zarobione przez nas pieniàdze, by
zmaksymalizowaç nasze
zyski, ograniczajàc w miar´
mo˝liwoÊci ryzyko. Kiedy
nie satysfakcjonuje nas lokata bankowa, a gr´ na gie∏dzie uwa˝amy za nazbyt niebezpiecznà, mo˝e
warto rozejrzeç si´ po rynku nieruchomoÊci
i poszukaç tzw. cenowych okazji. O ile trudno
w okazyjnej cenie kupiç mieszkanie czy dom, to
sytuacja wyglàda zupe∏nie inaczej przy zakupie
niezabudowanego gruntu. Mo˝e warto przy tym

skorzystaç z wiedzy i us∏ug wyspecjalizowanych
firm, które za udzia∏ w osiàgni´tych przez nas
zyskach przeprowadzà za nas wszystkie niezb´dne czynnoÊci. Pierwszym krokiem jest decyzja o zakupie okreÊlonego gruntu. Mo˝emy
otrzymaç list´ dok∏adnie opisanych nieruchomoÊci wraz z proponowanymi cenami zakupu.
I nie jest to nic dziwnego, bo przecie˝ takie zestawienie mo˝emy dostaç w ka˝dej Agencji NieruchomoÊci. Zaskoczenie dotyczy wystawionych cen. Obok cen wskazanych gruntów otrzymujemy równie˝ zestawienie cen innych nieruchomoÊci znajdujàcych si´ w podobnej lokalizacji. Zaskakujà nas si´gajàce nawet 200% ró˝nice. Z czego to wynika? G∏ównie z wielkoÊci dzia-

Qlturka

Przejdêmy jednak do prawdziwych ludzi – aktorstwo nie
pozostawia niedosytu. Absolutnym odkryciem jest Jakub
Giersza∏, którego mia∏am ju˝
okazj´ chwaliç jako wyró˝niajàcego si´ aktora we
„Wszystko co kocham” (kiedy wszyscy pisali peany na czeÊç odtwórcy g∏ównej roli, Mateusza KoÊciukiewicza). Bardzo wywa˝enie, a zarazem doskonale grajà Agata Kulesza i Krzysztof Pieczyƒski, czyli rodzice Dominika. Równie˝ role epizodyczne, czy nawet postaç
Sylwii, która jest prawie samym g∏osem, pozostawiajà
Êlad w pami´ci. Jednym s∏owem – brawa dla re˝ysera.
Tak˝e fabu∏a jest zbudowana doÊç zgrabnie i zaskakuje – co najmniej kilka razy
wydaje si´, ˝e ca∏a historia
ma si´ ku koƒcowi, a tymczasem okazuje si´, ˝e idzie
zupe∏nie innym torem.
Wszystko razem wprowadza w stan przygn´bienia
na kilka dni i uczy nas bolesnej lekcji o zagubieniu
wspó∏czesnej m∏odzie˝y,
która nie majàc si´ przeciw
czemu buntowaç, nie mogàc znaleêç ˝adnej wyraêniej drogi, koƒczy niejednokrotnie tragicznie.
Chc´ równie˝ pochwaliç bardzo klimatyczne,
mroczne zdj´cia, nietypowe kadry (chocia˝by te
ukazujàce Dominika w jego ciemnym pokoju,
oÊwietlonego jedynie ekranem komputera). JeÊli
chodzi o muzyk´ – nie jestem fanem zespo∏u Billy Talent, który pe∏ni tu rol´ przewodnià, ale do
obrazu pasuje.
Co najwa˝niejsze, nale˝a∏oby uciszyç g∏osy
krzyczàce niemal˝e, ˝e „Sala samobójców” jest
oskar˝ycielskà litanià, której celem jest internet.
Zdecydowanie nie. Jan Komasa nie ocenia, nie

Weltschmerz online
„Sala samobójców”,
re˝. Jan Komasa
Przyznam szczerze, ˝e
kiedy po raz pierwszy ujrza∏am trailer do „Sali samobójców”, uzna∏am, ˝e targetem
tego filmu sà prze˝ywajàce
Weltschmerz trzynastolatki,
które zafascynowane kulturà emo obnoszà si´ ze
swoim nie zawsze prawdziwym cierpieniem.
Jednak najpierw do zobaczenia ca∏oÊci zaczà∏
namawiaç mnie mój znajomy, nast´pnie przeczyta∏am ca∏e mnóstwo pozytywnych recenzji, co
znacznie zmieni∏o moje spojrzenie na debiut Jana Komasy. Podj´∏am wi´c Êmia∏à decyzj´ o wybraniu si´ do kina i obraz mnie zaskoczy∏ – okaza∏ si´ bliskim geniuszu g∏osem pokolenia.
Film, co zapewne wszyscy ju˝ s∏yszeli, opowiada o Dominiku, który ma wielce zapracowanych rodziców oraz równie uzale˝nionych jak on
sam od internetu znajomych. Jest w∏aÊciwie
przeci´tnym nastolatkiem, jednak coÊ – nie do
koƒca wiadomo co – sprawia, ˝e tak dalece zag∏´bia si´ w Êwiat wirtualny i znajomoÊç z niejakà Sylwià, która jest szefowà internetowego
Êwiatka, jakim jest Sala Samobójców, ˝e jego
˝ycie zaczyna si´ sypaç.
Nie sposób nie wspomnieç w pierwszej kolejnoÊci o tym, ˝e znaczna cz´Êç filmu, tak jak ˝ycie Dominika, odbywa si´ w rzeczywistoÊci wirtualnej.
Film nie bez kozery powstawa∏ kilka lat – dopracowanie postaci i ca∏ego otoczenia, w którym obracajà si´ avatary bohaterów, w tak dok∏adny sposób, musia∏o zajàç mnóstwo czasu. JeÊli chodzi
o polskie kino, tak daleko posuni´te wykorzystanie technologii komputerowych jest prze∏omem.

∏ek i byç mo˝e niech´ci aktualnych w∏aÊcicieli do
pracy nad ich „uszlachetnieniem”. Co bowiem
robi zatrudniana przez nas firma? Dzieli nieruchomoÊç i dostosowuje to wyglàdajàce na zwyk∏e „pole” do aktualnego planu czy studium zagospodarowania przestrzennego. Okazuje si´, ˝e to
np. 3-hektarowe „pole” mo˝emy kupiç za
20 z∏/m2 a po „uszlachetnieniu” jesteÊmy w∏aÊcicielami tysiàcmetrowych dzia∏ek budowlanych,
które „okazyjnie” mo˝emy sprzedawaç po 70 z∏
za m2. Zajmujemy si´ tylko podpisywaniem dokumentów, sami oceniamy ryzyko, bo to my stajemy si´ w∏aÊcicielami gruntu. Wyp∏ata prowizji
za sprzeda˝ naszego gruntu zatrudnionej przez
nas firmie jest ograniczona w czasie. W umowie
mamy zagwarantowane osiàgni´cie 50% zysku
w ciàgu roku. 50% – to zupe∏nie przyzwoita roczna stopa zwrotu naszego kapita∏u. Mo˝na? Mo˝na, tylko trzeba wiedzieç gdzie i z kim.
Jacek Rembiszewski
jacek.rembiszewski@polrentier.pl

stwierdza kategorycznie, kto jest winny sytuacji
pokazanej w obrazie. Raczej szuka, wskazuje
mo˝liwe drogi. Jednak do koƒca nie wiadomo,
czyjà winà jest taka postawa nastolatków (czy te˝
konkretnie – wejÊcie Dominika zbyt g∏´boko
w Êwiat wirtualny) – rodziców, internetu, znajomych, spo∏eczeƒstwa jako ogó∏u? Mo˝e to zapracowani rodzice, nie majàc czasu dla syna i próbujàc za∏atwiç wszystko pieni´dzmi (Dominik ma
wszystko – od szofera po najdro˝szy sprz´t elektroniczny), doprowadzili do tragedii? Mo˝e to przeÊladujàcy go za pomocà portalu Facebook znajomi? A mo˝e kompilacja tego wszystkiego? Na to pytanie musimy odpowiedzieç sobie sami. Film
na pewno zmusza do takich
refleksji, jak i ogólnego zastanowienia nad stanem spo∏eczeƒstwa, podejÊciem do wychowania, czy te˝ realiami polskich szkó∏ i relacji mi´dzy
m∏odzie˝à. JeÊli film ten przekona do zauwa˝enia, czy w∏aÊciwie poznania, swojego
dziecka chocia˝ jednego rodzica, który tego do tej pory nie
mia∏ okazji uczyniç – doskonale. Mam nadziej´, ˝e nie
wszyscy spojrzà na to oboj´tnie, uparcie twierdzàc
„Przecie˝ mojej rodziny to nie dotyczy, moje dziecko jest zupe∏nie inne, ja sam jestem zupe∏nie inny”.
Na koniec, nie mog´ nic innego zrobiç ponad szczere polecenie filmu – droga zapoczàtkowana przez innych m∏odych re˝yserów, mi´dzy innymi przez wspomniane „Wszystko co kocham”,
jest dzi´ki Bogu nadal kontynuowana. Oby tak dalej, zdecydowanie wol´ takie ci´˝kie kino ni˝ kolejnà komedi´ romantycznà z przewidywalnym aktorskim sk∏adem.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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Z KoÊciuszkà przez Êwiat
12.05.11 r. w SP 174 obchodziliÊmy Âwi´to
Szko∏y pod has∏em „Z KoÊciuszkà przez Êwiat”.
Na poczàtku, goÊci, nauczycieli i uczniów, ze-

branych w sali gimnastycznej, powita∏
pan dyrektor Pawe∏ Krajewski i przypomnia∏ o znaczeniu dzia∏alnoÊci naszego
patrona – Tadeusza KoÊciuszki
dla Polski i Êwiata.
Nast´pnie ka˝da klasa zaprezentowa∏a wybrane paƒstwo, w którym przebywa∏ ten
s∏awny Polak, a by∏y to, mi´dzy innymi, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Niemcy,
Anglia, Francja.
Na szczególne uznanie zas∏ugujà
wyst´py dzieci m∏odszych, które
przedstawi∏y taƒce narodowe Polski,
Rosji i Francji, a nawet Êpiewa∏y w ob-

cych j´zykach: niemieckim i rosyjskim.
Dzi´kujemy goÊciom za przybycie, a rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystoÊci.
Ewa Knop

Odkrywanie talentów na ludowo
Przedszkole RobuÊ to niepubliczna placówka dzia∏ajàca w Warszawie na terenie dzielnicy Weso∏a
przy ul. Magnolii od 1993 roku.
Jest to jedna z pierwszych tego typu placówek na terenie województwa mazowieckiego i prawdopodobnie tak˝e ca∏ego kraju.
Nasi wychowankowie to dobrze
przygotowane do szko∏y, szcz´Êliwe i bardzo kreatywne dzieci. Zauwa˝yliÊmy jednak, ˝e przedszkolaki niekiedy lepiej znajà obce kraje
ni˝ w∏asnà ojczyzn´. W zwiàzku
z tym w naszej placówce przez ca∏y rok pokazywaliÊmy Robusiakom pi´kno naszego kraju, jego
tradycje, kultur´, ró˝norodnoÊç. Podczas tak
zwanego Dnia Regionalnego dzieci poznawa∏y
wybrany region Polski, przebiera∏y si´ w strój ludowy, jad∏y charakterystycznà dla poznawanego
obszaru potraw´, a na koniec wspaniale bawi∏y

si´ przy piosenkach, których nie
s∏ucha si´ na co dzieƒ.
To w∏aÊnie zainspirowa∏o nas
do tego, ˝eby po raz drugi wydaç p∏yt´ – tym razem o tematyce ludowo-patriotycznej pt. „Zagrajcie – ZaÊpiewamy”.
Pod kierownictwem pani Renaty Struzik, która
w naszym przedszkolu prowadzi zaj´cia z umuzykalnienia, powsta∏o to wyjàtkowe dzie∏o, którym dziÊ chcemy si´ pochwaliç.
JesteÊmy bardzo dumni tak˝e dlatego, ˝e
znów uda∏o nam si´ uwieczniç niezwyk∏e talenty wokalne podopiecznych Robusia.
Dzieci Êpiewajàce na naszej
pierwszej p∏ycie („Robusie to
my”), to ju˝ uczniowie szkó∏
podstawowych, a u nas ciàgle odkrywamy nowych potencjalnych idoli. ˚al nam, ˝e
niektóre z tych talentów mog∏yby zostaç nigdy nie odkryte. Dlatego po raz drugi
i mamy nadziej´ nie ostatni,
zrealizowaliÊmy projekt zwiàzany z nagraniem
naszych Robusiaków.
Premiera krà˝ka odby∏a si´ na Pikniku Weso∏a.
Dzieci, taƒczàc w strojach ludowych, zaprezentowa∏y na scenie pi´ç utworów z p∏yty. Zebra∏y
ogromny aplauz. JesteÊmy z nich bardzo dumni.
W tym miejscu pragniemy podzi´kowaç osobom i firmom, które cz´Êciowo sfinansowa∏y
nasz projekt: Smag Sp. z o.o. Catering, Fast –
Nauka Taƒca Maciej Piwiƒski, Judo Fight Club,
Ortega – Systemy Informatyczne.
Za pi´kne zdj´cia dzi´kujemy firmie Foto Oskar,
a za opraw´ graficznà firmie Promo Info.
Nasze przedsi´wzi´cie zosta∏o obj´te tytularnym honorowym patronatem przez pana burmistrza Mariana Mahora. Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki temu wspólnie b´dziemy rozkochiwaç w naszej ojczyênie ju˝ najm∏odszych mieszkaƒców
naszej dzielnicy.
Monika Orz´cka
Dyrektor ds. dydaktycznych
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w´ dla tych rodziców,
których dzieci nie dosta∏y si´ do przedszkoli, a którzy niekoniecznie widzà w swoich rodzinnych bud˝etach miejsce na op∏aty zwiàzane z korzystaniem
z niepublicznych placówek przedszkolnych. W naszych punktach przedszkolnych od wrzeÊnia

Zapraszamy do bezp∏atnych punktów
przedszkolnych w Weso∏ej i Wawrze
JesteÊmy organizacjà pozarzàdowà powsta∏à
w 2007 r. G∏ównà przes∏ankà powo∏ania naszej
fundacji by∏a ch´ç realizacji zadaƒ z zakresu promowania i tworzenia jak najlepszych warunków
dla rozwoju dzieci, prowadzenia badaƒ z zakresu
potrzeb edukacyjnych spo∏ecznoÊci lokalnych,
analizy szans oraz barier spo∏ecznych w kontekÊcie ca∏o˝yciowej edukacji. Naszà misjà sta∏o si´
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wie-

ku od 3 do 5 lat, niwelowanie zagro˝eƒ zwiàzanych z nierównym dost´pem do oÊwiaty, nierównà dystrybucjà szans, oraz – wynikajàcym z nich
– problemem marginalizacji spo∏ecznej. Do tej pory uda∏o nam si´ utworzyç cztery publiczne bezp∏atne punkty przedszkolne, które z powodzeniem
funkcjonujà w Êrodowiskach lokalnych trzech

warszawskich dzielnic: Weso∏ej („Weso∏a Pszczó∏ka”, ul. Armii Krajowej 39 – przy SP171 i „Weso∏y Puchacz”, ul. Krótka 1 – przy ZS94), Wawra
(„Z∏ota Rybka”, ul. Wolna 36/38 – przy SP216)
oraz Woli („Dumny RyÊ”, ul. Elekcyjna 21/23 –
przy ZS65). ¸àcznie naszà ofertà opiekuƒczo-edukacyjnà obj´tych jest obecnie 78 dzieci. Skorzystaç z niej mo˝e ka˝de dziecko z przedzia∏u wiekowego 3–5 lat, które nie jest obj´te regularnà edukacjà przedszkolnà i którego rozwój psychofizyczny umo˝liwia prawid∏owy proces wychowania i kszta∏cenia w grupie. W ka˝dym
z naszych punktów zaj´cia prowadzi dwuosobowa kadra, w tym jeden wykwalifikowany nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Pracujemy przez 11 miesi´cy w roku, od poniedzia∏ku do piàtku, pi´ç godzin dziennie,
w trakcie których realizujemy podstaw´ programowà wychowania przedszkolnego. W∏aÊciwe wype∏nianie przez naszà kadr´ zadaƒ
edukacyjnych nadzorowane jest przez dyrektora pedagogicznego pe∏niàcego jednoczeÊnie rol´ doradcy – metodyka oraz nadrz´dnie – przez
Mazowieckie Kuratorium OÊwiaty. ChcielibyÊmy,
by nasze punkty przedszkolne by∏y szansà dla
tych ma∏ych mieszkaƒców Wawra i Weso∏ej, którzy – z ró˝nych powodów – edukacjà przedszkolnà nie sà w ogóle obj´ci; aby stanowi∏y alternaty-

2011 r. dost´pne sà jeszcze wolne miejsca.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z warszawskim biurem Fundacji Edukacja dla Przysz∏oÊci – ul. Pu∏awska 28/64,
02-512 Warszawa, tel./fax: 22 646 34 14 oraz
510 254 868 lub piszàc na adres: s.krajewska@
fundacjaedukacja.pl.
Sylwia Krajewska
Koordynator sieci przedszkoli
Fundacja Edukacja dla Przysz∏oÊci

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
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cy pomys∏ rysunków na
kaflach pieca, a tak˝e
data urodzin ksi´dza
Twardowskiego – 1 czerwca
1915 r., by∏y inspiracjà dla
akcji: „Dzieƒ dziecka z ksi´dzem Janem Twardowskim
– przyjacielem biedronek”.
Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE
we wspó∏pracy z Gimnazjum
nr 120 im. Noblistów Polskich
oraz z pomocà Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
og∏osi∏a konkurs na rysunki
„kafelki-laurki” inspirowane
poezjà ks. Jana Twardowskiego w szko∏ach na terenie Weso∏ej i Starej Mi∏osnej.
Z najlepszych prac wy∏onionych w konkursach,
zostanie stworzona galeria kafelków, zamieszczona na stronie internetowej www.piece-ksiedzatwardowskiego.pl.
Zapraszamy do malowania „laurek-kafelków”
w prezencie urodzinowym dla ks. Jana Twardowskiego, w podzi´kowaniu za jego poezj´.

Pami´ci ksi´dza Jana Twardowskiego
Po spektaklu nastàpi∏o rozstrzygni´cie konkursu plastycznego i wr´czenie dyplomów, a laureaci przyczepiali
swoje prace – „kafelki-laurki”
na stojàcy na Êrodku sali piec.
Ostatnim etapem by∏ happening, w którym zespo∏y z∏o˝one z uczniów z ró˝nych szkó∏
mia∏y za zadanie przygotowaç:
– ilustracj´ do wylosowanych
wczeÊniej wierszy
– portret ks. Twardowskiego
– list´ zwierzàt wyst´pujàcych w wierszach ks. Twardowskiego
Twórczej pracy towarzyszy∏ s∏odki pocz´stunek.
I tak w Gimnazjum nr 120 w Weso∏ej powsta∏
pierwszy urodzinowy piec dla ks. Jana Twardowskiego. Pomys∏ akcji powsta∏ kilka lat temu, ale dopiero teraz zaczyna nabieraç tempa, nad zdarzeniem
objà∏ patronat honorowy Instytut Papie˝a Jana Paw∏a II dzi´ki ks. pra∏atowi Aleksandowi Seniukowi.
W pokoju ks. Jana Twardowskiego sta∏ piec,
dzieci (i doroÊli) odwiedzajàc ksi´dza ozdabia∏y
piec rysunkami. W∏aÊnie ten oryginalny, dzieci´-

ABC rowerzysty, pieszego, kierowcy
Zapaleni rowerzyÊci na pewno wiedzà, ˝e od 21 maja 2011 r. obowiàzuje nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, dajàca nam, cyklistom, wi´ksze prawa
i likwidujàca liczne absurdy. Dla wszystkich niewtajemniczonych, i kierowców te˝, poni˝ej zmiany w pigu∏ce:
• nie ma ju˝ poj´cia „rower jednoÊladowy” – teraz rowerem b´dzie te˝ trójko∏owiec o szerokoÊci do 0,9 m,
tak˝e ze wspomagajàcym nap´dem elektrycznym;
• jednoznacznie okreÊlono, kto ma pierwszeƒstwo
na przejazdach rowerowych. Teraz, skr´cajàc samochodem w drog´ podporzàdkowanà, kierowca
b´dzie musia∏ ustàpiç pierwszeƒstwa rowerzyÊcie
jadàcemu wzd∏u˝ drogi z pierwszeƒstwem;
• rowerzysta mo˝e wyprzedzaç z prawej strony wolno jadàce samochody (z lewej naturalnie wcià˝
jest to mo˝liwe);
• bezpoÊrednio przed i na skrzy˝owaniu rowerzysta
mo˝e jechaç Êrodkiem pasa;
• rowerzysta mo˝e poruszaç si´ na skrzy˝owaniu

Êrodkowym pasem, co b´dzie zapobiega∏o zaje˝d˝aniu drogi przez auta, które skr´cajà w prawo;
• dozwolona jest jazda parami, o ile nie utrudnia
ona ruchu innym pojazdom;
• w przypadku z∏ej pogody mo˝na jechaç rowerem
po chodniku, gdzie piesi oczywiÊcie majà pierwszeƒstwo;
• legalny jest przewóz dzieci w przyczepkach rowerowych – sà znacznie bezpieczniejsze od fotelików;
• znika zakaz jazdy rowerem obok innego pojazdu,
np. samochodu na drugim pasie;
• ponadto w ustawie pojawiajà si´ poj´cia pasa
ruchu dla rowerów i Êluzy dla rowerów,
a droga dla rowerów b´dzie tylko drogà ca∏kowicie wydzielonà, nie b´dzie stanowi∏a ju˝ cz´Êci
jezdni ogólnodost´pnej.
Zmiany zmianami, ale wspomniana wy˝ej ustawa
obowiàzuje, o czym wielu pieszych, rowerzystów i kierowców zapomina. A wi´c, kochani piesi – nie space-

Ajka Tarasow
prezes fundacji DISCE, tel. 502 539 227
rujcie po Êcie˝kach rowerowych – od tego macie chodniki. Sà wystarczajàco szerokie, ˝eby sz∏y obok siebie
nawet trzy osoby. Drodzy rowerzyÊci – jeÊli jest Êcie˝ka
rowerowa, to macie obowiàzek nià jechaç. Za jazd´ po
jezdni, gdy obok biegnie Êcie˝ka, mo˝ecie dostaç mandat. I wreszcie, szanowni kierowcy – gdy mijacie nas,
rowerzystów, mijajcie nas szerokim ∏ukiem. Czasami
przeje˝d˝acie tak blisko, ˝e nas prawie spychacie
z jezdni p´dem powietrza. I na koniec koledzy rolkarze
i deskorolkarze – niestety, nadal traktowani jesteÊcie jak
piesi i musicie jeêdziç po chodnikach. Jazda po Êcie˝ce rowerowej to wykroczenie i mo˝ecie dostaç mandat.
I zupe∏nie na sam koniec apel do w∏adz Dzielnicy. Czy koszt zakupu stojaków na rowery naprawd´
jest tak du˝y? Wiele razy prosi∏am o ustawienie takiego stojaka pod MOK-iem na ulicy Starzyƒskiego.
Bezskutecznie. A znalaz∏oby si´ pewnie jeszcze par´ innych miejsc w Weso∏ej, gdzie takie stojaki sà
potrzebne. Pytanie wi´c – znajdzie si´ w bud˝ecie te
par´ z∏otych?
Anna Ksi´˝opolska
ksiezopolska.anna@gmail.com

Lekarze specjaliÊci:
● dermatolog
● ginekolog
● chirurg
● internista, lek.
medycyny pracy

●

●

Badania USG: tarczyca,
piersi, jama brzuszna,
ginekologiczne i po∏o˝nicze,
przep∏ywy naczyniowe
ColorDoppler
Poradnia dietetyczna,
alergie pokarmowe, detoksykacja

Warszawa – Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21f/17, II p., tel. 22 40 30 765
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3 czerwca 2011 r. w Gimnazjum nr 120
w Warszawie im. Noblistów Polskich odby∏ si´
„Dzieƒ dziecka z ksi´dzem Twardowskim Przyjacielem Biedronek”.
Wszystko zacz´∏o si´
o godz. 9 rano. Przysz∏o
sporo m∏odzie˝y, na którà
czeka∏a znakomicie przygotowana dekoracja sali,
sprzyjajàca pomys∏owi zdarzenia, które mia∏o nastàpiç.
Bo ten „Dzieƒ dziecka…”
by∏ zwieƒczeniem pracy,
którà wykona∏y dzieci pod
opiekà nauczycieli (polonistów i nauczycieli plastyki),
a mianowicie konkursu
rysunkowego na rysunek-laurk´ na piec urodzinowy ks. Twardowskiego.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ konkursem z wiedzy
o ks. Janie Twardowskim, dobre odpowiedzi by∏y
nagradzane s∏odyczami. Nast´pnie podziwialiÊmy
spektakl z∏o˝ony z fragmentów tekstów i wiersza
ks. Jana pt. „W kolejce do nieba” w wykonaniu
uczniów z Gimnazjum nr 120 i Szko∏y Podstawowej nr 171 w re˝yserii pani Jolanty Knap.
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le˝y do rasy du˝ej
lub Êredniej, to wozimy go w przestrzeni baga˝owej (wy∏o˝onej matà
ochronnà) lub na kanapie tylnego siedzenia (trzeba wtedy zastosowaç specjalne pasy bezpieczeƒstwa). W przypadku gdy mamy ma∏ego psa lub kota,
najlepiej jest skorzystaç ze specjalnej
klatki transportowej, którà stawia si´
na tylnej kanapie auta i przypina pasami
bezpieczeƒstwa (w Êrodku powinien byç
ulubiony kocyk lub zabawka). W czasie
jazdy trzeba zapewniç naszemu pupilowi sta∏y dop∏yw Êwie˝ego powietrza.
Nigdy nie nale˝y zostawiaç go samego
w zamkni´tym samochodzie, niezale˝nie od pogody i temperatury powietrza.
JeÊli podró˝ ma trwaç d∏ugo, wtedy co
2–3 godziny nale˝y zaplanowaç przerwy,
w czasie których pozwolimy naszemu
psu wybiegaç si´, napiç wody, za∏atwiç
potrzeby fizjologiczne. Planujàc urlop
z czworono˝nym podopiecznym, nale˝y
zawsze najpierw sprawdziç, czy w miejscu, do którego si´ wybieramy, mo˝liwy
jest pobyt zwierzaka. Oprócz tego, nigdy
nie nale˝y zapominaç o obro˝y, smyczy
czy kagaƒcu.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii

Listy do redakcji

Jedziemy na wakacje

Bezpieczeƒstwo na ulicach Starej Mi∏osnej

Przed ka˝dà planowanà podró˝à ze zwierz´ciem nale˝y wybraç
si´ do lekarza weterynarii. Przy okazji tej
wizyty odrobaczmy
i zaszczepmy przeciw
wÊciekliênie naszego
pupila. Warto te˝ zabezpieczyç go przeciw kleszczom i pch∏om, czy to stosujàc
obro˝´, czy te˝ preparat typu line-on lub
spot-on. Pami´tajmy, aby co najmniej
na 3 godziny przed podró˝à nie karmiç
zwierzaka, a jeÊli nasz pupil ma chorob´
lokomocyjnà (Êlini si´, wymiotuje, dr˝y,
ma dusznoÊci) to warto pami´taç o lekach, które nale˝y podaç na co najmniej
0,5 godziny przed wyjazdem. Ka˝dy
zwierzak powinien byç zaopatrzony
w przyczepionà do obro˝y adresatk´ lub
inny identyfikator z numerami telefonów w∏aÊciciela. Dobrze by by∏o, gdyby
mia∏ mocowane do obro˝y Êwiate∏ko.
Jest ono niezwykle przydatne w czasie
wieczornych spacerów (zapobiega zgubieniu psa). Zawsze nale˝y wziàç ze
sobà ksià˝eczk´ zdrowia zwierzaka, jeÊli
planujemy wakacje w kraju, a w przypadku wyjazdu za granic´ tak˝e paszport. WielkoÊç naszego pupila i typ auta,
którym go b´dziemy przewoziç, warunkujà sposób podró˝owania. JeÊli mamy
samochód combi lub van, a nasz pies na-

Przystanek autobusowy Sagali – przy koÊciele
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa – potencjalny czarny punkt w Starej Mi∏osnej
PrzejÊcie dla pieszych ulokowane jest zaraz
za przystankiem autobusowym. Gdy autobus
si´ zatrzymuje, tworzy si´ za nim ma∏y korek.
Co jakiÊ czas któryÊ kierowca nie wytrzymuje
tego dwuminutowego czekania i zaczyna wyprzedzaç na pasach, stwarzajàc powa˝ne zagro˝enie dla ludzi wysiadajàcych z autobusu.
Jednak Êmiertelne zagro˝enie stanowià bezmyÊlni kierowcy, którzy jadàc z naprzeciwka
nie zwalniajà, mimo ˝e widzà, i˝ w∏aÊnie zatrzyma∏ si´ autobus.
Wielokrotnie przydarzy∏a mi si´ taka sytuacja: zatrzymuj´ si´ w po∏owie pasów i wystawiam g∏ow´ za autobus, chcàc zobaczyç, czy
nic nie jedzie z naprzeciwka, i w tym momencie
mija mnie rozp´dzony samochód. Kilka razy
odwa˝ni, a mo˝e bezmyÊlni pasa˝erowie autobusu pewnym krokiem wchodzili na jezdni´,
przez co kierowcy jadàcy z naprzeciwka spalali gum´. Raz by∏am Êwiadkiem sytuacji, gdy
niecierpliwy kierowca stojàcy w korku, chcia∏
ominàç autobus, zaczà∏ wyprzedzaç na pasach,
przez które zacz´∏o ju˝ przechodziç dziecko –
aby go nie stratowaç musia∏ najechaç na przeciwleg∏y chodnik.
Opami´tajcie si´, ludzie! Na tym przystanku
wsiada i wysiada tyle dzieci!
Drugà sprawà wartà uwagi jest fakt nagminnego przekraczania pr´dkoÊci na obwodnicy
Jana Paw∏a II. Mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej przyzwyczajeni do p∏yt, wciskajà gaz do dechy, gdy
widzà przed sobà d∏u˝szy kawa∏ek asfaltu bez
progów zwalniajàcych, zapominajàc, ˝e po drodze przecinajà kilka przejÊç dla pieszych.
Rondo przy szkole podstawowej
Codziennie rano tworzà si´ tu korki. Niestety
potwierdza si´ stereotyp kobiety za kierownicà.
Zdesperowane matki, by zdà˝yç na czas, tracà
wszelki zdrowy rozsàdek. Wielokrotnie by∏am
Êwiadkiem powa˝nego ∏amania przepisów
w tym miejscu, w∏aÊnie przez kobiety. Ostatnia
sytuacja: kobieta stojàca w korku postanowi∏a
skróciç sobie drog´ i nie oglàdajàc si´ ani
na prawo, ani na lewo skr´ci∏a nagle na chodnik, o ma∏y w∏os nie przeje˝d˝ajàc mi po stopach, by przejechaç na prze∏aj przez rondo.
Na szcz´Êcie zatrzymali jà stra˝nicy miejscy,
którzy stali akurat w pobli˝u, a których zdesperowana kobieta w ogóle nie zauwa˝y∏a.
UÊwiadomcie sobie drogie matki, ˝e ˝adna
tragedia si´ nie stanie, jeÊli wasze dziecko si´
spóêni do szko∏y, a wy do pracy, co innego jeÊli potràcicie pieszego. Apeluj´, by codziennie
rano na tym rondzie czuwa∏ nad naszym bezpieczeƒstwem policjant lub stra˝nik miejski,
gdy˝ pan przeprowadzajàcy dzieci przez jezdni´
nie jest moim zdaniem wystarczajàcà ochronà
dla naszych dzieci.
Mieszkanka Starej Mi∏osnej

Gabinet Weterynaryjny
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14
tel. 22 773 13 89, 604 87 14 90

Zaczipuj pupila za darmo
Po raz kolejny w Warszawie ruszy∏a akcja
bezp∏atnego czipowania psów i kotów. To
wspania∏a metoda przeciwdzia∏ania bezdomnoÊci zwierzàt. Czipowanie jest bezp∏atne.
Akcja trwa do 15 grudnia 2011 r., w tym czasie wszyscy w∏aÊciciele psów i kotów zamieszkali w Warszawie mogà skorzystaç z mo˝liwoÊci bezp∏atnego zaczipowania swojego pupila,
w jednej z wybranych lecznic weterynaryjnych,
których list´ prezentujemy poni˝ej.
Warunkiem bezp∏atnego zaczipowania psa
lub kota jest:
• wype∏nienie przez w∏aÊciciela wniosku
o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania zwierzaka,
• okazanie dowodu to˝samoÊci,
• okazanie aktualnego Êwiadectwa szczepienia psa przeciwko wÊciekliênie,
• okazanie ksià˝eczki szczepieƒ psa lub kota,
rodowodu lub innego dokumentu potwierdzajàcego prawa do zwierz´cia.
Po wykonanym zabiegu w∏aÊciciel otrzymuje potwierdzony przez lekarza wniosek o wyko-

nanie elektronicznego oznakowania psa/kota,
a dane dotyczàce zwierz´cia i jego w∏aÊciciela
sà wprowadzane do mi´dzynarodowej bazy
www.safe-animal.eu).
danych Safe-Animal (w
Akcj´ bezp∏atnego czipowania zwierzàt prowadzi Biuro Ochrony Ârodowiska Urz´du m.st.
Warszawy. Koszt zabiegu pokryty jest przez
Urzàd m.st. Warszawy.
Wykaz lecznic, w których mo˝na dokonaç
bezp∏atnego czipowania:
• Gabinet Weterynaryjny, ul. Moniuszki 14, tel.
22 773 78 60,
• Gabinet Weterynaryjny AMICUS, ul. Hebanowa 16, tel. 22 773 10 88,
• Przychodnia Weterynaryjna, ul. 1. Praskiego
Pu∏ku 31, tel. 22 773 40 95,
• Gabinet Weterynaryjny, ul. Wilanowska 39a,
tel. 22 773 40 69,
• Gabinet Weterynaryjny DOM-VET, ul. Sikorskiego 74, tel. 501 040 784.
Red.
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Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
• Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
• Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u
suchego oka
• Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
(profilaktyka jaskry)
• Angiografia fluoresceinowa
• Fotografia przedniego odcinka i dna oka
• Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy
optycznych
• Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie
wzroku
• Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi
okulistyczne

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

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska

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

05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 22 773 15 68
535 333 753

www.optimed.waw.pl

licencja nr 0513/06

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

OPTIMED☺

Zapraszamy !!!

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

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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EHEC – Powa˝na sprawa czy strachy na Lachy?
Ci´˝kie zaka˝enia jadowitymi szczepami E. coli
do tej pory by∏y kojarzone
z egzotycznymi podró˝ami.
Ostre, a nawet krwawe biegunki uwa˝a∏o si´ za chleb
powszedni turystów, tak ˝e
zyska∏y dowcipne nazwy:
klàtwa faraona lub zemsta
Montezumy. W Europie przypadki zaka˝enia
EHEC równie˝ si´ zdarza∏y, i to praktycznie co
roku, ale na znacznie mniejszà skal´, dlatego
panowa∏ poglàd, ˝e jest tu bezpiecznie. Niemiecka epidemia zrównuje nasz kontynent
z powrotem z resztà Êwiata, choç zapewne nie
pobije niechlubnego rekordu 10 tys. zaka˝eƒ
z roku 1996 w Japonii.
Mimo ˝e media majà tendencj´ do wyolbrzymiania dramatycznych zdarzeƒ, sprawa jest
rzeczywiÊcie doÊç powa˝na. To najgroêniejszy
europejski epizod tego typu odnotowany w archiwach Âwiatowej Organizacji Zdrowia, czyli
od ponad pó∏ wieku, a szczep, który zatru∏ niemieckà ˝ywnoÊç, nale˝y do najz∏oÊliwszych.
Jego fachowa nazwa to EHEC (E. coli
O104:H4). Jest to bakteria z tego samego gatunku co naturalna mikroflora naszych jelit, ale
pochodzàca od byd∏a i wyposa˝ona w mo˝liwoÊç wytwarzania bardzo groênej trucizny: werotoksyny. Powoduje ona bardzo silnà, krwawà
biegunk´, a u cz´Êci osób mo˝e dojÊç do powa˝nego uszkodzenia nerek i bezpoÊredniego
zagro˝enia ˝ycia.
Skàd si´ wzi´∏a i dlaczego truje
Szczep, który wywo∏a∏ epidemi´ w Niemczech, jest rzadki, ale by∏ przedtem obserwo-

wany u najzupe∏niej zdrowych zwierzàt gospodarskich: krów, owiec i kóz, a tak˝e u saren i jeleni. Zwierz´ta sà na nià ca∏kowicie odporne,
dlatego tak trudno wykryç jej êród∏o. Bakteriami tego typu mo˝na si´ zaraziç, jedzàc surowe
lub pó∏surowe mi´so, roÊliny nawo˝one naturalnym nawozem, a tak˝e podlewane wodà,
do której dosta∏y si´ odchody zwierzàt. Bakteria mo˝e si´ tak˝e przenosiç ze zwierz´cia lub
zaka˝onego cz∏owieka na innego cz∏owieka.
Najcz´Êciej poprzez brudne r´ce.
Jak jej uniknàç
W tej chwili w Polsce nie ma êród∏a tej bakterii, a osoby chore na nià zarazi∏y si´ za granicà,
dlatego zwyczajna higiena powinna wystarczyç
do zachowania zdrowia. JeÊli jednak zale˝y nam
na ca∏kowitym bezpieczeƒstwie, to zapewnia je
podniesienie temperatury przygotowywanej
˝ywnoÊci do 70% na co najmniej dziesi´ç minut
w ca∏ej obj´toÊci potrawy. Mro˝enie, suszenie
i kiszenie nie zabijajà tej bakterii. Wobec surowych warzyw i owoców skutkujà te same metody, jakie si´ doradza podró˝nikom: umyç, polaç
skórk´ wrzàtkiem, jeÊli si´ da, to obraç, a jeÊç
zawsze czystymi r´kami. Owoce rosnàce wysoko na drzewach sà z regu∏y bezpieczniejsze ni˝
te, które rosnà nisko lub stykajà si´ z ziemià, ale
i te warto umyç ze wzgl´du na mo˝liwy kontakt
z odchodami ptaków.
Jak si´ leczy chorych na EHEC
Du˝o zamieszania narobi∏o zalecenie Âwiatowej Organizacji Zdrowia o niestosowaniu
na w∏asnà r´k´ antybiotyków przy zaka˝eniu
EHEC. Przekr´cono je i rozesz∏o si´ to jako
plotka, ˝e leki w ogóle na t´ bakteri´ nie dzia∏a-

jà. Tak nie jest. Uodporni∏a si´ ona na wiele
standardowych antybiotyków, dlatego ˝e nadu˝ywa si´ ich u zwierzàt hodowlanych, od których pochodzi. G∏ówny problem polega jednak
na tym, ˝e antybiotyki, na które jest wra˝liwa,
mogà sprowokowaç jà do wytwarzania wi´kszej iloÊci toksyny. Leków hamujàcych biegunk´ si´ nie zaleca z innych powodów: utrudniajà
one organizmowi pozbycie si´ bakterii. Pozosta∏a cz´Êç leczenia to podtrzymywanie funkcji
organizmu, do czasu a˝ uszkodzenia wywo∏ane
toksynà si´ zagojà. Jest to bardzo trudne leczenie, ale wÊród ofiar ratowanych w szpitalach
przez specjalistów 99% prze˝ywa (37 zgonów
wÊród ponad 3 tys. chorych).
EHEC i Fukushima to nie koniec Êwiata
Wysyp zaka˝eƒ bakterià EHEC pojawi∏ si´
w niepokojàcym momencie. Tu˝ przedtem media relacjonowa∏y trz´sienie ziemi i awari´ elektrowni atomowej w Japonii, potem zadymi∏ wulkan na Islandii, a na deser samozwaƒczy prorok
z USA wieszczy∏ koniec Êwiata.
Reakcje na t´ apokaliptycznà propagand´ rozciàgajà si´ od zirytowania do uczucia g∏´bokiego niepokoju. Zdroworozsàdkowe podejÊcie
do mediów polega jednak na ˝yczliwym zrozumieniu, ˝e koniec Êwiata podany w ró˝nych sosach zawsze znakomicie si´ sprzedawa∏. Tak
jest i dziÊ, a to najlepszy dowód, ˝e Êwiat jest
swojski i niezmienny, a strachy na Lachy b´dà,
jak by∏y przez wieki.
Dorota Wroƒska
(mgr biologii, dziennikarka pisma
dla lekarzy Medical Tribune)

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

22 745-55-00

• 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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

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

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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TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

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.

SERWIS
AUTO
rok za∏. 1980

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

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

tel. 0 500 322 255 – Jan Stachyra

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

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.
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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
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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

SZKO¸A
POLICEALNA
LICEUM
tel. (22) 517 77 40
www.elita.waw.pl
Al. Stanów Zjednoczonych 51
(sekretariat pok. 506)

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

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

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

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. sekretariat (w godz. 10–18) 22 401 05 00
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
nie pobieramy wpisowego
ZAPISY – e-mail: przedszkolekubus@op.pl
INFORMACJE – www.przedszkolekubus.pl
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• LETNIA PROMOCJA UV * – aby chronić nasze oczy:
- PREZENT – kosmetyki Johnson's oraz atrakcyjne
zestawy plażowe przy zakupie soczewek kontaktowych
Johnson&Johnson (ﬁltr UV)
- 40%-20% zniżki na okulary p/słoneczne z kolekcji 2011 (ﬁltr UV)
• Oprawy okularowe od 19 zł - przy zakupie soczewek
korekcyjnych z antyreﬂeksem *
• 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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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Micha∏ek, lat 11 odwiedzajàcy wakacyjnie babci´
w Starej Mi∏osnej – osiedle, bardzo zainteresowany
nawiàzaniem kontaktu towarzyskiego (pi∏ka, szachy
itp.) z kolegà w stosownym wieku tel. 603 913 181.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 22 773-20-78, 509043-962.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie.
Tel.: 509 358 336 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Opiekunka godna uwagi, doÊwiadczona z referencjami, odpowiedzialna, uczciwa, elastyczna co do lokalizacji, dyspozycyjna (na sta∏e lub dorywczo). Kontakt 505 875 037.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 608-612-979.0
◗ 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.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 48 m2 dwa pokoje z kuchnià + garderoba na osiedlu Al. Akacjowa tel. 501622-572.
◗ Wulkanizacja opon w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Trakt
Brzeski 77. Potrzebujesz opon letnich, zimowych
a mo˝e ca∏orocznych? Sprzeda˝, serwis, przechowywalnia opon oraz mechanika pojazdowa, wymiana olejów, klocków ham., zawieszenia itp. Tel. 22 773 80 66,
501 388 562, borucki-trade@wp.pl
◗ Z∏ota ràczka tel: 606478725.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt tel. 507097-028.
◗ Stylizacja paznokci: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd
do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel. 609 835 761,
www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu
„z∏ota ràczka”. Tel. 22 773-82-27 lub 516-262-825.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE. Telefon
501 104 755.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 22 773-4964, 602-707-127.
◗ Wózek u˝ywany Chicco Trio Living gondola+spacerówka+noside∏ko z bazà. Kolor granat-nieb. Lekki
i zgrabny. Zajmuje ma∏o miejsca. Cena 800 z∏
Tel. 793 349 977.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606939-443.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio budynek mieszkalny 370 m2.
oraz dzia∏ka 1.430 m2 z mo˝liwoÊcià prowadzenia
dzia∏lnoÊci gospodarczej. Warszawa-Weso∏a wjazd
z Traktu Brzeskiego tel. 22-773-39-80.
◗ Sprzedam Mercedes-Benz rok 1994, automat C 180.
tel. 501-163-625.
◗ ¸ódê Motorowa TRAINER III silnik SUZUKI 25 nowy
komplet z wyposa˝eniem D∏ugoÊç 4.55 otwarty poklad tel. 501-163-625.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. 603313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Bukowina Tatrzaƒska – pensjonat Krystyna zaprasza
na narty i baseny termalne – dom z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki.
Tel. 504-176-892.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub niania. Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi,
starszymi i dzieçmi. Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Gabinet Weterynaryjny ul. Hebanowa 16 oferuje opiek´
stacjonarnà dla kotów na czas wyjazdu w∏aÊciciela.
Tel. 22 773 10 88, 606 482 555.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296 – wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47, 22 845 22 80,
502 730 878, 503 183 082.

◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2
w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media
w ulicy (jest aktualny MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà
ok. 1500 m2–2000 m2 w okolicy Starej Mi∏osnej do
3 km. Tel. 601-244-777.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy,
wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia
– doÊwiadczony lektor i t∏umacz j´zyka rosyjskiego.
Tel. 504 69 79 18.
◗ 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.
◗ OGRODY, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy, wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj. z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, systemy nawadniajàce, tel. 507 285 400.
◗ Business/General English - lektorka akademicka
tel:604433728.
◗ Budowa domów, dachy, ocieplenia, tynki 603-555-572.
◗ Dokumentacja HACCP/GHP/GMP; sprostanie wymaganiom SANEPID; doradztwo przy tworzeniu nowych
lokali gastronomiczno-handlowych; www.tffs.pl
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Projektowanie i aran˝acja wn´trz. Doradztwo i pomoc w doborze materia∏ów. Wizualizacja w programie 3D – Cad Decor. Nadzór nad realizacjà. Obiekty
mieszkalne i u˝ytkowe. Tel. 696 438 592 e-mail: apgolebiewska@gmail.com. Promocyjne oferty.
◗ Super okazja! Dom energooszcz´dny w Sulejówku.
Zabudowa bliêniacza. Sprzedam bezpoÊrednio z mo˝liwoÊcià wykoƒczenia pod klucz. Tel. 501 058 328,
22 773 14 08.
◗ Weso∏e urodziny dla Twojego dziecka lub dla Ciebie
z muzykà i konkursami we wskazanym miejscu poprowadzi dj-animator Zapraszam 502 600 775 – Alicja.
◗ 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.
◗ 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.
◗ TAXI Weso∏a – wy˝sza kultura podró˝owania.
Tel. 507 165 575.
◗ Szukam kosmetyczki-manicurzystki do gabinetu
w Miedzylesiu na 1/2 etatu, tel. 603 033 044.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy,
fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara Mi∏osna
i okolice.
◗ Pi´kne mieszkanie sprzedam. Dwupoziomowe, 105 m2, 5 pokoi, taras, gara˝, komórka lokatorska, wewn´trzny plac zabaw, osiedle strze˝one. Stara Mi∏osna, osiedle Aleja Akacjowa. Cena 649.000.
Tel. 600-049-918.
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd do klienta. Tel. 601262086.
◗ WAKACJE EKOLOGICZNE BLISKO opieka i zajecia dla
dzieci. wwwizydory. pl tel. 602 239 259
i 500 126 615, e-mail izydory@gmail.com
◗ Dorabianie kluczy mieszkaniowych i samochowowych,
ul. Trakt Brzeski 73 (Biedronka). Tel. 692 905 352.
◗ Firma PO LINIE – us∏ugi wysokoÊciowe. Mycie i malowanie dachów, mycie ciÊnieniowe elewacji, wycinanie
i podcinanie drzew, inne... Tel. 606-808-358.
◗ Komputery, naprawa, serwis, pogotowie komputerowe, dojazd gratis! Tel. 500 760 534.
◗ Stylistka zaprasza na indywidualne konsultacje lub
warsztaty dla 2–3 osób. Analiza kolorystyczna, kompozycja stroju, podstawy makija˝u. Tel. 502 600 775
– Alicja.
◗ DoÊwiadczona manager poprowadzi restauracj´,
dom weselny, klub, pub na umow´-zlecenie lub etat.
Zapraszam 22 773 35 61 lub 502 600 775.
◗ Sprzàtanie mieszkaƒ lub biur. Osoba z doÊwiadczeniem
i referencjami w Starej Mi∏oÊnie. Tel. 889 970 158.
◗ DoÊwiadczona osoba poszukuje pracy w charakterze
opiekunki do dzieci. Okolice Weso∏a i Stara Mi∏osna
tel 514 577 771.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med.
chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 601-62-22-62.
◗ Dom nowy, du˝y 500 m2/1400 m2, lux, umeblowany,
do wynaj´cia na cele rezydencyjno-biurowe. Osiedle
Stara Mi∏osna tel. 603 913 181.

◗ Sprzedam gara˝ na strze˝onym osiedlu Akacjowa.
Oddzielna K. W. wjazd od ul. GoÊciniec i od ul. Dworkowej, cena 19.000 z∏ tel. 530 462 587.
◗ Lokal 160 m2 wysoki standard W-wa Weso∏a na cichà
pracowni´, sklep internetowy lub profesjonalne studio
nagraƒ. Cichy, bezpieczny, monitorowany, 3.000 z∏
miesi´cznie. tel. 22 773 78 50 lub 603 856 556.
◗ Sprzàtanie, mycie okien, prasowanie itp. –
tel. 661 694 835.
◗ Sprzedam ma∏e mieszkanie (33 m2) lub zamieni´
na wi´ksze. Tel. 22 773 21 02, 600 93 66 79.
◗ Uczciwy, pracowity wykona prace w zakresie us∏ug
remontowych: glazura, terrakota, Êcianki dzia∏owe
z KG, hydraulika z PCV, malowanie Êcian i inne. Wykonuj´ osobiÊcie – tanio i solidnie. Tel. 888-030-994.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝ kuchenek, pralek itp., wieloletnia praktyka, niskie ceny,
uprawnienia. Tel. 22 773 82 27, kom. 503 583 568.
◗ 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.
◗ Szukamy niani do 5 letniej energicznej i weso∏ej
dziewczynki. Praca 16ta-20ta. Odebranie z przedszkola, kreatywna i uczaca zabawa, kolacja. Okolice
„Starego” Groszka. 512204729 sobula.k@gazeta.pl
◗ Kompleksowe us∏ugi wysokoÊciowe i ogrodowe. Tanio i profesjonalnie. Bezp∏atna wycena u Klienta,
Warszawa Weso∏a. Tel. 606-808-358.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 691-257-038.
◗ PRACA – potrzebne cz∏owiek do wulkanizcjia z doswiadczeniem. Mile widziane w oponach oraz mechanika pojazdowa, wymiana olejów, klocków ham., zawieszenia itp. MozliwoÊç rozwoju. Tel. 22 773 80 66,
509 141 182, 501 388 562, borucki-trade@wp.pl
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 22-773-28-29; 508 528 249.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 22-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 601-22-30-20.
◗ Naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub
stacjonarne DVD, tak˝e inne, tel. 501-975-329.
◗ Biuro Rachunkowe zatrudni samodzielnà ksi´gowà.
Wymagania: dobra znajomoÊç podatków, rachunkowoÊci i excela. CV na: biuro@podatkiwesola.pl
◗ OUTLET & SECONDHAND MUFKA ZAPRASZA! Âwiatowe marki w najni˝szych cenach!! Atrakcyjne promocje! Warszawska 55/214 Warszawa- Weso∏a
(wejÊcie od ul. Brata Alberta).
◗ Apartament 4-osobowy w Zakopanem do wynaj´cia
– Centrum. 697-72-74-73.
◗ Sprzedam rowerek dziewcz´cy 3-5 lat B’TWIN 14”
Decathlon, ró˝owy z konikami Pony. Stan bardzo dobry. 150 z∏. do negocjacji. 501 732 144.
◗ Sprzedam laktator r´czny Mini Lactaset firmy Medela. U˝ywany kilka razy. 30 z∏. 501 732 144.
◗ Sprzedam Êliczny i bardzo praktyczny (rozpinany
na ca∏ej d∏ugoÊci) Êpiworek firmy Mothercare 0-6 m-cy, ecru z bràzowym misiem, 50 z∏. i ro˝ek z usztywnieniem Feretti Premium, ˝ó∏to-pomaraƒczowy – u˝ywany 2 razy! 40 z∏. Razem za 75 z∏. 501 732 144.
◗ Zestaw ubraƒ cià˝owych (14 sztuk) rozmiar 48, 180 z∏ lub 25 z∏ za sztuk´. 501 732 144.
◗ Poduszka do karmienia (rogal) ecru w bràzowe pieski 30 z∏ 501 732 144.
◗ Sprzedam w bardzo dobrym stanie wózek Graco Óuattro Tour Deluxe z noside∏kiem dla noworodka kolor
oliwkowo – be˝owy. Torba Graco, folia przeciwdeszczowa, os∏onka zimowa na nogi dla starszego dziecka. 691 60 13 07.
◗ Sprzedam – Opel Omaga B 2,5 benzyna, 1997r.
srebrny metalik. Bezwypadkowy, gara˝owany, el.
szyby, centralny zamek, ABS, hak, poduszka powietrzna, podgrzewane fotele, radio/CD. Grzesiek 660844667.
◗ Sprzedam nic nie zniszczony kojec dla dziecka, fotelik somochodowy (0-11 kg), ciuszki i buty po moich
dzieciach w bardzo dobrym stanie (od 56 cm w góre) 691 60 13 07.
◗ Sprzedam meble Forte – Aramis: witryna i szafa 691 60 13 07.
◗ Do wynaj´cia od lipca mieszkanie dwupokojowe
na os. Akacjowa tel. 501-622-572.
◗ Sprzatanie, prasowanie, mycie okien, referencje
tel: 667-877-337.
◗ Sprzedam: mieszkanie 4-pokojowe (85 m2) Stara Mi∏osna. Dobra lokalizacja! I pi´tro, z miejscem parkingowym. Wykoƒczenie: parkiet, glazura, wc osobno,
balkon, piwnica, ciche, s∏oneczne. Tel. 664 429 426.
◗ Pi´kne rz´sy. Przed∏u˝anie metodà semi-permanentnà czyli jedna do jednej. Mo˝liwoÊç dojazdu do klientki. 120 z∏. Tel. 784-08-77-98, Kasia.
◗ Potrzebna Pani do sprzàtania domu tel. 665 759 706.
◗ Pracownik administracyjno-biurowy z orzeczeniem
o niepe∏nosprawnoÊci podejmie prac´. 516-396-969.

◗ Przyjm´ stare r´czniki frotte, przeÊcierad∏a bawe∏niane, kocyki – tak˝e za niewielkà odp∏atnoÊcià. Potrzebne do odchowania szczeniàt. Tel. 604 409 344.
◗ Dom szeregowy skrajny 315 m2, dzia∏ka 312 m2 wy∏àcznie bezpoÊrednio sprzedam. Okolica spokojna w pobli˝u lasu. Wszystkie media. tel. 605 076 167.
◗ AlpiniÊci. Mycie okien metodami alpinistycznymi, mycie dachów i elewacji ciÊnieniowo, malowanie dachów
i elewacji, wycinka i piel´gnacja drzew, inne... Firma
Alpes. Tanio, solidnie, terminowo. Rabaty. Kontakt: tel.
664-772-384, www.alpes.com.pl, info@alpes.com.pl
◗ Sprzedam 3 tony glinki szamotówki WiadomoÊç na
miejscu Warszawa – Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 77
lub pod tel. 22 773 80 66, 509 141 182, 501 388 562.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur. Tel.: 504960-914.
◗ Rodzina rozwojowa kupi segment/dom do 250 mkw.
W rozliczeniu gotowka + bardzo wygodne mieszkanie 89 mkw w St. Mi∏. do natychmiastowego zamieszkania, 3 pokoje, 2 lazienki, wys. standard, parter podpiwniczonego segmentu, w∏asny gara˝ + ogródek +
miejsce parkingowe. Kontakt: 515 216 773.
◗ Remonty, wykoƒczenia. Dok∏adnie i solidnie. Szybko
i fachowo. Gwarancja. tel; 604 776 278.
◗ Tegoroczna maturzystka z dobrà znajomoÊcià angielskiego, szukajàca po˝ytecznego zaj´cia i niewielkiego
kieszonkowego na wakacje udzieli „mini lekcji” dzieciom na terenie Starej Mi∏osnej lub odbierze pociechy
z przedszkola/˝∏obka i sp´dzi z nimi czas do Paƒstwa
powrotu. Tel. 507 200 496.
◗ Sprzedam segment – Warszawa (Wilanów) ul. Bruzdowa: parter – salon, aneks kuchenny, toaleta, gara˝; 1
pi´tro – 3 pokoje, 2 ∏azienki, pomieszczenie gospodarcze, garderoba; poddasze-3 pokoje, 1 ∏azienka, pomieszczenie gospodarcze, garderoba. Tel. 600 838 562.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – mycie i malowanie elewacji
(karcher+agregat malarski), piel´gnacja/przycinka
drzew, czyszczenie/naprawa rynien, konserwacja
oswietlenia itp.- tel. 792 077 071.
◗ MALOWANIE – Profesjonalne us∏ugi malowania
wn´trz i elewacji. Cena od 10 z∏/m2. Cena obejmuje
koszty farb i zabezpieczenia powierzchni tzw. „NA
GOTOWO”. Posiadam wzornik kolorów-maluje farbami KABE. Tel. 792-077-071.
◗ Pieczàtki, wizytówki, szyldy, banery, litery samoprzylepne, oprawa prac dyplomowych. Dowóz + grafika
GRATIS. ul. Trakt Lubelski 253 H, e-mail: chmielewska_ewa@wp.pl, tel. 502 794 019.
◗ Zaopiekuj´ si´ zwierzakami domowymi (psy i inne)
na czas wyjazdu tj. wakacje, urlop, weekendy, wyjazdy s∏u˝bowe oraz w innych terminach. Ceny
do uzgodnienia tel. 691 284 503.
◗ Us∏ugi hydrauliczne – pogotowie kanalizacyjne 24h
– udro˝nienie i czyszczenie kanalizacji. Tel. 608-379848 lub 602-252-935.
◗ Pogotowie komputerowe. 502-923-453, naprawa,
skup, sprzeda˝, laptopy, desktopy, urzàdzenia wifi.
Netia, neostrada, orange, konfiguracja!
◗ Serdecznie zach´cam wszystkie Panie do wzi´cia
udzia∏u w zaj´ciach Taƒca w Kr´gu w ka˝dà Êrod´
godz 18,30 (obejmujemy przedzia∏ wiekowy pomi´dzy m∏odzie˝à a Seniorami) – Dom Kultury Pogodna Stara Mi∏osna – super atmosfera i relaks, do zobaczenia Ma∏gosia 608 062 162.
◗ Szukam lokalu do wynaj´cia – tel. 723 663 112.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Weso∏ej lub okolicach pod budownictwo wielorodzinne, bezpoÊrednio – 608 069 169.
◗ Serdecznie zapraszam wszystkie Panie (oprócz zo∏z
i cierpi´tnic) na Babskie wieczory w ka˝dy piewszy piàtek miesiàca godz. 19 do siedziby Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Weso∏a (budynek OSP ko∏o Lidla). M. Mazurkiewicz, tel. 608 062 162.
◗ MAKMED – Profesjonalne us∏ugi piel´gniarskie w Twoim domu. Noworodki, dzieci oraz osoby doros∏e – pe∏en zakres us∏ug. Wspó∏praca z Laboratorium Diagnostycznym. Tel. 600 885548. www.twojapielegniarka.pl
◗ 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.
◗ Szukam pracy: sprzàtanie, prasowanie, mycie okien
itp. Tel. kontaktowy 510-389-578.
◗ OGRODY – projektowanie, kompleksowa realizacja
i piel´gnacja terenów zieleni. Sprawdê nas! Spotkanie
nic nie kosztuje! Tel. kont. 692 081 969 e-mail:
pracownia@kodnatury.pl
◗ Sprzedam rolki regulowane ma∏o u˝ywane dla ch∏opca. D∏ugoÊç wk∏adki 20,5cm rozmiar 28-32 z ca∏ym
wyposa˝eniem (kask i ochraniacze.) Cena 300z∏
Tel: 505 567 381.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏osnej z murowanym gara˝em. Powierzchnia dzia∏ki 860 m2, media. Telefon kontaktowy: 505 105 193.
◗ Poszukuj´ pracy jako opiekunka do dziecka. Mam du˝e doÊwiadczenie i bardzo lubi´ sp´dzaç czas z dzieçmi. Prosz´ o kontakt pod numerem 608 114 338.
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◗ MATEMATYKA FIZYKA – dla szkó∏ Êrednich i studentów, doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798.
◗ Angielski w wakacje. Tanio, doje˝d˝am. 517-813725 kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ WAKACJE NA MAZURACH – Rydzewo k/Gi˝ycka „SZYD¸ÓWKA” – pi´kny i wygodny dom, prawie hektarowy,
ogrodzony teren, du˝y pomost, w∏asna pla˝a nad jeziorem Niegocin. www.szydlowka.pl, tel. 601 330 304.
◗ Sprz´t i us∏ugi przeciwpo˝arowe – najni˝sze ceny –
tel. 22 373 91 65.
◗ Wesele poprowadzi doÊwiadczona dj-wodzirej. Muzyka dla ka˝dego, konkursy, zabawy, nag∏osnienie,
oswietlenie. Zapraszam tel. 502 600 775 – Alicja.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Lokale biurowe do wynajecia. Dostep do internetu,
recepcji, kuchni, toalety i ogrodu. Mi´dzylesie. Kontakt: 694 810 010.
◗ Konsultacje i diagnoza psychologiczna dla dzieci
i doros∏ych, coaching, dietetyk, psychiatra. www.instytut-ipro.pl, 22 812 52 36.
◗ Glazura – Hydraulika ogrzewanie pod∏ogowe, uk∏adanie glazu, terakoty, paneli pod∏ogowych, wymiana drzwi, uszczelnianie tarasów i wszelkie remonty
osobiscie. Tel. 502 215 245.
◗ Mà˝ do wynaj´cia tel: 530 556 628.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej 80 m, 4 pokoje, pi´tro 1/3, na ul. Biesiadnej. W pokojach d´bowy parkiet, w kuchni i ∏azienkach glazura i terakota.
Gotowe do zamieszkania. Cena 488 tys + gara˝ 25
tys. Kontakt tel. 507105364.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne prace
remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu
w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 22-773-22-54.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna, tel. 500322-255 – Jan Stachyra.
◗ Rencistka w Êrednim wieku zaopiekuje si´ dzieckiem
lub dzieçmi. Odpowiedzialna, dyspozycyjna, bez na∏ogów. Posiadam referencje. Tel.: 500-138-185,
(22) 783-81-16.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki – pod∏àcze,
wszelkie us∏ugi, hydrauliczno-sanitarne, gaz, c.o.
Szybko! Tanio! Solidnie! Tel. 22 773-82-27 lub tel.
kom. 503 583 568.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne). Tel. 22773-19-85.
◗ Oprawa muzyczna imprez rodzinnych, rocznic, imprez firmowych etc. Ró˝norodny repertuar. Muzyka
na ˝ywo! Wi´cej informacji pod nr tel. 695-622-848.
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody, kominki, parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie
tel. 605 654 269.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ke budowlano-us∏ugowa w starej mi∏osnej, 1200 m2, wszystkie media
miejskie w drodze, w∏asnosc hipoteczna. Tel. kont.
605 981 175, dzohar1@wp.pl
◗ Pracownia krawiecka zaprasza: przeróbki, poprawki,
szycie na miar´, przeszycia, KALETNICTWO. Wykonamy ka˝dy twój pomys∏. Wyprzeda˝ garsonek. Tanio!!! Weso∏a ul. Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna) Pon-pt 9-17, sob 9-13 tel. 609-711-754.
◗ GLAZURNIK-PROFESJONALISTA. 20 lat praktyki.
(22) 783-24-28 (po 20.00) 501-805-046.
◗ Malowanie remonty mieszkaƒ, fasad, dachów, natryskowo agregatem hydrodynamicznym oraz tradycyjnie. Tapetowanie panele pod∏ogowe glazura terakota
tynki akrylowe ceny do negocjacji, tel. 602 635 354.
◗ ZAK¸ADANIE OGRODÓW – Systemy automatycznego nawadniania, trawniki, nasadzenia. Tel:
604 522 877.
◗ Poszukuj´ niani do opieki nad 11 miesi´cznà dziewczynkà OD PAèDZIERNIKA. Praca od poniedzia∏ku
do piàtku w godz. 8-16. Tel.: 505 315103.
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI- Studentka anglistyki zaprasza
wszystkich chetnych na lekcje j. angielskiego i j. niemieckiego. Oferuj´ pomoc w przygotowaniu do egzaminów, nadrabianie zaleg∏oÊci szkolnych, konwersacje.
Bezplatny dojazd w Starej Mi∏osnej. tel: 518 339 517.

◗ Rolety zewn´trzne- serwis, doradztwo i monta˝, rolety materia∏owe, verticale, moskitiery, markizy, si∏owniki Somfy, www.velumix.pl, tel. 796-380-820,
22 772-25-96, biuro@velumix.pl
◗ TUSZE, TONERY, ZAMIENNIKI DO DRUKAREK – niska cena!!! Tel. 22 216 53 08, 660 702 297 www.tuszetonery.sklep.pl
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 3000 m2 + dom letniskowy ok. 100 m2 + 1,5 ha gruntu rolnego w pi´knej
okolicy ko∏o Spa∏y (woj. ∏ódzkie). Tel.: (22) 812-14-81.
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy Emmaljunga (gondola+spacerówka) w bardzo dobrym stanie z gwarancjà do koƒca 2011roku. Tel.: 609-110-011.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie nowe przy ul. Mazowieckiej 20. Dwa pokoje z aneksem kuchennym.
Czynsz 1500 z∏ + liczniki + kaucja 1 miesi´czna.
Tel. 519 125 975.
◗ US¸UGI OGRODNICZE – projektowanie i zak∏adanie
terenów zieleni. Oferujemy najwy˝szà jakoÊç us∏ug
ogrodniczych na rynku i gwarancje na wszystkie wykonane prace. 692-081-969.
◗ MATEMATYKA – utrwalanie i powtórka materia∏u
– przygotowanie do testu szóstoklasisty i gimnazjalnego – tel. 513 989 512.
◗ Sprzedam nowe mieszkanie o pow. 58 m2, blisko stacji kolejowej Sulejówek-Mi∏osna cena 320 000 z∏ lub
zamieni´ na dzia∏k´ przy jednej z g∏ównych ulic w Sulejówku, Weso∏ej, Starej Mi∏osnej, tel: 502-548-771.
◗ Indywidualne szkolenie psów 604-342-700, 602323-888.
◗ Studentka AWF-u zaopiekuje si´ Twojà pociechà bardzo aktywnie i odpowiedzialnie bez wzgl´du na wiek.
Tel. 606 44 77 07.
◗ KARMY dla psów i kotów oraz atr. zoologiczne na Telefon z dostawà do domu GRATIS. Zapraszamy 604-342700, 602-323-800 www.hauhau24.pl
◗ Miejsce parkingowe kupi´ – Pogodna, tel.
691 133 737.
◗ Dzia∏ka rekreacyjno-budowlana w Woli Karczewskiej
(ko∏o Otwocka) 801m2, przy∏àcze elektryczne, ogrodzona z 2 stron. BliskoÊç trasy lubelskiej i rzeka Âwider. Szczegó∏y pod nr. 509598441.
◗ Sprzedam w∏asnoÊciowe mieszkanie na strze˝onym
osiedlu w Starej Mi∏osnej, 42 m2, II pi´tro, winda, balkon, sprz´t AGD, gara˝, piwnica, 7600 z∏/m2 tel. 608736-533.
◗ Sprzedam KOMPLET MEBLI dzieci´co-m∏odzie˝owych
w bardzo dobrym stanie rega∏ 162w/100sz/42g∏, rega∏
123/119/42, komoda 91/79/42, szafka nocna
53/79/42, biurko 72/140/72. Tel. 503 663 785.
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie, sucha zabudowa,
wszelkie prace wykoƒczeniowe. Staranne i fachowe
wykonanie, osobiÊcie, niepijàcy tel: 503-759-763.
◗ Kierownik Budowy/Projektant konstrukcji tel. 604955-545.
◗ Z∏oty Kaziu, drobne prace remontowe, ogrodowe, przycinka drzew – TANIO i SOLIDNIE. Tel: 796-825-068.
◗ Us∏ugi elektryczne, pe∏en zakres, pomiary, us∏ugi remontowo-budowlane kompleksowo. Wycena gratis.
Solidnie i fachowo. Tel. 606724298.
◗ Geodezja – Us∏ugi. Tyczenie, inwentaryzacja, mapy
do projektów, podzia∏y i rozgraniczenia, tereny zamkni´te, inne. Tel. 604-979-172, e-mail: nptakazik@wp.pl
◗ 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.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà z salonu Madonna. Rozmiar
38 (170cm +obcas), naturalna biel. Pi´knie zdobiona. Nie potrzeba dodatkowych halek. Kontakt:
692 259 529. Stan idealny. Atrakcyjna cena.
◗ FRYZJERK¢ zatrudni´ do salonu Weso∏a-Zielona Tel. 503-771-970.
◗ Stylistka wizerunku pomo˝e skomponowaç nowe zestawy z tego co masz w szafie, a jesli cos zabraknie pójdziemy na zakupy. Zapraszam – 502 600 775, Alicja.
◗ Drobne naprawy – 606 478 725.
◗ Wykonuj´: manicure-pedicure (wrastajàce paznokcie,
odciski); manicure hybrydowy 14-dniowy; tipsy-˝el;
henna-regulacja; zag´szczanie rz´s metodà 1:1; makija˝. Weso∏a i okolice, na miejscu lub z dojazdem do
klientki. Ceny konkurencyjne. Zapraszam! 501-382-398.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-85-68, 22499-80-59.
◗ Studentka AWF-u zaopiekuje si´ domem lub zwierzakiem
podczas wyjazdów wakacyjnych. Tel. 606 44 77 07.

◗ Profesjonalna Dekoracja Sali Âlubnej. Nasi Projektanci wn´trz zaprojektujà wystrój sali Weselnej, lub KoÊcio∏a. Gwarantujemy: indywidualne projekty, oryginalne ozdoby wykonane przez artystów plastyków,
tel: 606 935 366, lub 602 320 008.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ PROJEKTOWANIE OGRODÓW – justGarden. Wykonujemy projekty, inwentaryzacje, wizualizacje ogrodów
i terenów zieleni. Tel. 502 339 753, pracownia@
justgarden.pl, www.justgarden.pl
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 603-313-938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel. kom.
668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ Drobne us∏ugi transportowe, przewozowe (w tym
przeprowadzki), posiadam samochód Kombi wraz
z przyczepkà, wi´c przewioz´ wszystko, ceny konkurencyjne. Tel. 507 231 918.
◗ Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej u Klienta i na miejscu. Tel. 606-752-724, (22) 783-28-37.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà rozmiar 38, bia∏a, dwucz´Êciowa, stan bardzo dobry, wyprana, cena 300 z∏
– tel 889 236 341 (foto na maila).
◗ Oferuj´ pe∏nà gam´ us∏ug w zakresie sprzàtania mieszkaƒ i domów prywatnych. Jestem m∏odà, solidnà
uczciwà i niepalàcà osobà. (15z∏/h). Tel: 511-138-531.
◗ Kangur P. C. sklep i serwis komputerowy zaprasza
na zakupy do lokalu 213, przy Al. Gen. ChruÊciela 37/38, tel. 22 258 58 58.
◗ NAPRAWA AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne. Tel. 0501-049-250.
◗ USZYJ¢ firany, zas∏ony, lambrekiny; wszyj´ taÊm´
marszczàcà, obszyj´ lamówkà, wykonam drobne poprawki krawieckie. Tel. 505 594 870.
◗ Pi´kne mieszkanie sprzedam. Dwupoziomowe,
105 m2, 5 pokoi, taras, gara˝, komórka lokatorska,
wewn´trzny plac zabaw, osiedle strze˝one. Stara Mi∏osna, osiedle Aleja Akacjowa. Cena 649.000.
Tel. 600-049-918.
◗ Wycinanie drzew, podcinanie ga∏´zi, usuwanie krzaków
(mozliwe metoda alpinistyczna) tel. 513-148-238.
◗ JeÊli posiadasz prac´ dyplomowà lub wa˝ny dokument
pisany r´cznie i chcia∏byÊ uwieczniç go na komputerze
ta propozycja jest dla Ciebie. Mo˝liwoÊç przepisania tekstu z maszynopisu, z tekstu r´cznie pisanego, po angielsku, po niemiecku oraz z dyktafonu. Tel: 518-339-517.
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe,
tel.: 603-585-004, www.vizazystka.pl
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd do klienta. Tel. 601262086.
◗ Szafy, garderoby, nietypowe zabudowy. Producent
drzwi przesuwnych do szaf wn´kowych
tel. 506 300 169 badi.meble@gmail.com
◗ Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie szko∏y podstawowej
i gimnazjum, tel: 505-329-323.
◗ DEKORACJE sal weselnych, konferencyjnych, koÊcio∏ów, samochodów; bukiety Êlubne, przypinki. Tel.
609 601 993, 502 666 064, www.kanea.witryna.info
◗ 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.
◗ WAKACYJNE KOREPETYCJE – j. francuski. Zapraszam. tel. 513 989 512.
◗ Sklep z art. przemys∏owymi i odzie˝à u˝ywanà, super
tanie kupowanie – upominki, zabawki, szk∏o, doniczki, oÊwietlenie, drobne art. gospodarstwa domowego. art. ogrodnicze ziemia ogrodowa itp. Warszawa-Weso∏a ul. Apteczna 2.

◗ Tapicerowanie, renowacja mebli, projektowanie mebli
tapicerowanych. Janusz Fenik, tel. 793 197 021, ul.
Torfowa 7 (Stara Mi∏osna).
◗ HYDRAULIKA – Us∏ugi fachowe i terminowe, zaopatrzenie, wycena gratis. Telefon 605-608-423.
◗ Student pomo˝e przy problemach z komputerem
– konfiguracja, instalacja, efektywnie 507 114 084.
◗ Szukam pracy jako pomoc domowa. Najlepiej do du˝ego domu na sta∏e, 5 dni w tyg. po 5–8 godz. Posiadam doÊwiadczenie, jestem uczciwa, dyskretna, zorganizowana, prac´ wykonuj´ z przyjemnoÊcià i rzetelnie, jestem mobilna. Mój tel. 607 114 637 – Danusia.
◗ Artysta plastyk wykona malowid∏a Êcienne do pokoju dzieci´cego, przedszkola. Tel: 602-320-008 e-mail: bajkowypokoik@gmail.com
◗ OGRODY – pe∏en zakres. Specjalizacja – woda i kompozycje z kamieni 603 753 944.
◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie sprz´tu.
Dojazd do klienta. Szybko i tanio! Zapraszam!
Tel. 602 309 190.
◗ Us∏ugi ogrodowe, koszenie, pielegnacja, zak∏adanie
trawników. Wycinka drzew, formowanie koron.
tel. 513-148-238.
◗ 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.
◗ Prace porzàdkowe, utrzymanie posesji, wywóz gruzu
z mieszkaƒ i placów, starych mebli, z∏omu itd. z za∏adunkiem. Warszawa i okolice. Tel. 607-390-585.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy,
fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara Mi∏osna
i okolice.
◗ Pomoc w znalezieniu idealnych kandydatek na opiekunki! Dla tych, którzy nie majà czasu lub cierpliwoÊci do niekompetentnych kandydatek! Us∏uga najtaƒsza na rynku! 505 87 50 37.
◗ Przyjm´ drzewo opa∏owe. Tel: 501-805-046.
◗ Szukam 2–3 pokojowe mieszkanie w dzielnice Stara
Milosna. Rodzina 3 osoby (w tym ma∏e dziecko 2.8
lat). Na stale. Kontakt 886 855 456 po 18 godzinie.
◗ Przyjm´ sprzàtanie mieszkania/domu, opiek´
nad dzieckiem. Posiadam doÊwiadczenie oraz referencje. Jestem solidna i uczciwa. Jestem uczennicà LO.
Osoby zainteresowane prosz´ o kontakt. 515 455 770.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Posprzàtam Ci mieszkanie, zaopiekuje si´ dzieckiem.
Jestem m∏oda, mam du˝o wolnego czasu. Jestem
punktualna oraz uczciwa. 515 455 770.
◗ Profesjonalne us∏ugi geodezyjne. 502 355 530.
◗ Malowanie mieszkaƒ, pomieszczeƒ: r´cznie i profecjonalnym agregatem malarskim. Konkurencyjne ceny, solidnie. Szybko i tanio! 503-759-763.
◗ 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.
◗ Od wrzeÊnia ch´tnie zaopiekuje si´ dzieckiem, numer
kontaktowy 513 525 577 – Monika.
◗ Profesjonalny zabieg przed∏u˝ania rz´s metodà 1: 1.
Dzi´ki temu Twoje rz´sy b´dà podkr´cone, g´ste oraz
przed∏u˝one nawet o 100% bez u˝ywania tuszu! 120 z∏. Kasia 504 751 481.
◗ Sprzedam pó∏ bliêniaka 167 m2 Sulejówek Mi∏osna,
dzia∏ka 556 m2, media, kostka. Tel: 602-714-214,
604-212-391.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà, bia∏a, elegancka + welon,
rozmiar 38/40. Cena 700 z∏ Tel: 504 009 165.
◗ www.elektrycznie.com.pl – naprawy, instalacje urzàdzeƒ elektrycznych i AGD. Uprawnienia. Tel. 533-994664; 22 247 21 71; serwis@elektrycznie.com.pl
◗ Sprzedam bujak firmy fisher price z wibracjami, u˝ywany, stan dobry. Dodam mat´ eduacyjna nie fisher price
i przewijak na ∏ó˝eczko. Cena 150 zl Tel. 793 349 977.
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Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
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drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
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REKLAMA:
Joanna Januszewska
tel. 607 314 667
reklama.wesola@
wiadomoscisasiedzkie.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 21.07 i 25.08, od godz.1500
Przyjmujàcy lekarze:
• Edyta Kuza,
• Aneta Wróbel,
• Marta Wieczorek

Godziny przyj´ç:
• pon 1000 – 1200
Êr, czw, pt
• wt,
900 – 1400, 1500 – 1900

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)

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

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

●

PoÊrednik licencjonowany nr 232

• Warszawa ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670

●
●

ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl

●
●

MEDYCYNA ESTETYCZNA – Botox,
kwas hialuronowy, peelingi medyczne,
mezoterapia: rewitalizacja skóry,
redukcja cellulitu i rozst´pów,
DEPILACJA LASEROWA LightSheer
Peeling Fotodynamiczny,
fotoodm∏adzanie
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
Makija˝ permanentny

WAKACYJNE PROMOCJE:
●
●

Licencja nr 51

●

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

601 355 130

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

oddzwoni´

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

PA R K L I N O W Y P R Z E Z C A ¸Y R O K
OLKA 12
T Y R O L K A 1 20 m

www.izydory.pl
sicup@wp.pl • tel. 500 126 615 • izydory@gmail.com
NOCLEGI • POSI¸KI DOMOWE • POSI¸KI BAROWE • IMPREZY
OKOLICZNOÂCIOWE • OBOZY SPORTOWE • KOLONIE • ZIELONE SZKO¸Y

22 40 30 765

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

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

Przed∏u˝anie rz´s 299 z∏ w lipcu
Lipoliza kawitacyjna – modelowanie
sylwetki – 50%
Manicure hybrydowy kolor 59 z∏,
French 69 z∏

www.medikocentrum.pl

Autoryzowany Serwis
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Przygotuj si´ do zimy
przeglàdy, konserwacje, naprawy
tel.

666 200 810 envir@envirtechnology.pl
Zachowaj Kupon – wa˝ny do koƒca 2011 r.

HAPPY BABY
Wózki i foteliki samochodowe
Bezpieczne foteliki:
MAXI-COSI, CONCORD,
RECARO, ROEMER
Najlepsze wózki w jednym
miejscu! Dystrybutor
MACLAREN, zawsze pe∏na oferta, konkurencyjne ceny.

Zapraszamy: pon-pt 9.00-18.00, sob 8.00-13.00

Weso∏a-Zielona, ul. Pstrowskiego 1
kontakt: 503-156-126
Sprzeda˝ internetowa: WWW.HAPPYBABY.PL
DOSTAWA KURIEREM W 24 GODZINY!

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

