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Kolejna sesja odby∏a
si´ 25 sierpnia 2011 r.
GoÊçmi tej sesji byli przedstawiciele s∏u˝b odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo na trenie naszej
Dzielnicy – policji, stra˝y miejskiej, ochotniczych
stra˝y po˝arnych oraz Biura Zarzàdzania Kryzysowego. Nast´pnie radni zapoznali si´ z wykonaniem bud˝etu Dzielnicy za I pó∏rocze 2011 r. (realizowany jest planowo), podj´li trzy uchwa∏y opiniujàce pozytywnie zmiany w tegorocznym bud˝ecie, dotyczàce zwi´kszenia Êrodków na funkcjonowanie oÊwiaty i OPS a tak˝e przesuni´cia
drobnej kwoty Êrodków inwestycyjnych, tak by
by∏o mo˝liwe rozstrzygni´cie przetargu na budow´ ulicy B∏´kitnej na os. Zielona. Nast´pnie radni
zapoznali si´ z informacja o przygotowaniu
oÊwiaty do nowego roku szkolnego oraz stopniu
zaawansowania remontów w placówkach oÊwiatowych. Na koniec sesji, radni rozpatrywali kolejnà skarg´ jednego z mieszkaƒców na przewlek∏oÊç dzia∏ania Zarzàdu Dzielnicy i olbrzymia
wi´kszoÊcià g∏osów uznali jà za bezzasadnà.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy jest zaplanowana na
dzieƒ 29 wrzeÊnia i ju˝ dziÊ zainteresowanych serdecznie na nià zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy

Z prac Rady Dzielnicy
W okresie wakacyjnym
odby∏y si´ dwie sesje rady
Dzielnicy. Pierwsza w dniu
14 lipca 2011 r. GoÊciliÊmy
na niej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
który przedstawi∏ informacj´
o dzia∏aniach inspektoratu
na terenie naszej Dzielnicy. Informowa∏ tak˝e o procedurach obowiàzujàcych
przy zg∏aszaniu samowoli budowlanych i odbiorach
technicznych a nast´pnie odpowiada∏ na szereg
szczegó∏owych pytaƒ dotyczàcych prowadzenia
nadzoru budowlanego na naszym terenie. W kolejnych punktach porzàdku obrad znlaz∏y si´ informacje o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych
i remontów w Dzielnicy, o kosztach i êród∏ach finansowania Pikniku Weso∏a, o zakresie remontów
w placówkach oÊwiatowych, o przebiegu akcji letniej w Dzielnicy oraz o planie sprzeda˝y nieruchomoÊci w koku 2011 i stopniu jego realizacji.
Po zakoƒczeniu sesji, radni wraz z grupà pracowników Urz´du Dzielnicy, z∏o˝yli wizyt´ w 1. Warszawskiej Brygadzie Zmotoryzowanej, gdzie zostali
podj´ci przez dowódc´ brygady i przeszli m.in.

Podtopienia w Weso∏ej
Rozmowa z p. Edwardem K∏osem, burmistrzem Dzielnicy Weso∏a
M.N.: ¸adna dziÊ pogoda, nie pada.
E.K.: To pozory, ju˝ mam informacje, ˝e dzisiaj wieczorem sà przewidziane opady, i zachowujemy czujnoÊç.
Na poczàtku ogólne pytanie – gdzie w dzielnicy by∏a najgorsza sytuacja, jeÊli chodzi
o podtopienia i zalania, w których rejonach?
Podtopienia nast´pujà tam, gdzie wyst´puje
wysoki poziom wód gruntowych. Tych miejsc
w Weso∏ej jest kilka, dotyczà one obszarów Woli
Grzybowskiej (tam jest najwy˝szy poziom wód
gruntowych) oraz Zielonej. W Starej Mi∏osnej ten
problem te˝ jest istotny, ale na szcz´Êcie dotyczy
niewielkiego obszaru. Trzeba rozró˝niç dwa zjawiska. Po pierwsze ostatnio bardzo podniós∏ si´ poziom wód gruntowych i to daje si´ we znaki
mieszkaƒcom, szczególnie tam, gdzie sà piwnice
i jest nisko. Po drugie, na skutek gwa∏townych
opadów, a z tym zjawiskiem mamy ostatnio do
czynienia dosyç cz´sto, odbiór wód deszczowych
do gruntu bàdê do kanalizacji deszczowej nie jest
wystarczajàco szybki – w efekcie tego powstajà
zalewiska na ulicach, wlewa si´ te˝ woda do piwnic. Trzeba dodaç, ˝e obecne opady, niemal tropikalne, to nie jest zjawisko typowe dla naszej strefy klimatycznej. Projektujàc kanalizacj´ deszczowà, przyjmuje si´ z pewnym zapasem przeci´tny
poziom opadów dla danego regionu i tak te˝ zbudowana zosta∏a nasza kanalizacja.
Rozmawia∏am z mieszkaƒcami okolic ulicy
Diamentowej, która najbardziej ucierpia∏a
podczas burz. Dosta∏am od nich informacje,
˝e kanalizacja deszczowa jest, ale, tak jak

pan mówi, nie jest w stanie odebraç takiej
iloÊci wody. W zesz∏ym roku jednak domy te˝
zosta∏y zalane, chocia˝ opady by∏y mniejsze.
Podobno nastàpi∏ remont tej kanalizacji, ale
to nie da∏o wiele, bo, jak wiadomo, w tym roku by∏o tam bardzo ci´˝ko – woda w piwnicach si´ga∏a 180 centymetrów. Czy jest jakaÊ
mo˝liwoÊç naprawienia tej kanalizacji lub jej
modernizacji, aby uniknàç takiej sytuacji
na przysz∏oÊç?
Jak zauwa˝yli mieszkaƒcy, w poprzednim roku dokonaliÊmy korekty tej kanalizacji i odnios∏o
to pewien pozytywny skutek. Teraz dokonaliÊmy
kolejnej korekty, która jeszcze powinna poprawiç
dzia∏anie systemu, ale to mo˝e nie wystarczyç.
W tym rejonie b´dzie te˝ niezb´dne dostosowanie poziomów wjazdów (aby mia∏y na górze garb
tamujàcy wp∏yw wody z ulicy), bo woda zawsze
si´ wlewa tam, gdzie sà one zrobione bezpoÊrednio z poziomu ulicy w dó∏. Dodatkowo spraw´ utrudnia przewód kanalizacyjny nie nale˝àcy
do nas, lecz do wspólnot mieszkaniowych i stacji BP, który le˝y równolegle do Diamentowej
i te˝ zalewa∏ te okolice. GdybyÊmy mieli odbieraç
wod´ tylko z ulic, to pewnie nasza kanalizacja by
wystarczy∏a, ale tam si´ te˝ wlewa woda z ró˝nych innych miejsc, np. z tego kana∏u, z parkingów, z rynien z prywatnych posesji. Rozwiàzanie
problemu wymaga dzia∏aƒ kompleksowych
i konsekwentnie, krok po kroku je podejmujemy.
Rozumiem, ˝e skoro jest to nowe zjawisko,
to okolice Weso∏ej nie by∏y tak cz´sto zalewane? Wiem o zesz∏ym roku, a jak by∏o dawniej?

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” we wrzeÊniu zaplanowane sà nast´pujàce spotkania
Grup Osiedlowych po∏àczone z wizjami lokalnymi w terenie:

D

• 7 wrzeÊnia, godz. 11.30 – Grupa
Osiedlowa „Centrum”
• 21 wrzeÊnia, godz. 11.30 – Grupa
Osiedlowa „Stara Mi∏osna”
• 28 wrzeÊnia, 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.
Ostatnie lata by∏y bardzo suche. Rok w rok
opada∏ poziom wód gruntowych, wysycha∏y jeziorka i torfowiska w lasach. Niektórzy inwestorzy uznali to za zjawisko permanentne, budowali
piwnice w miejscach, gdzie ich byç nie powinno.
Rok temu to zjawisko gwa∏townie si´ odwróci∏o.
W czerwcu ubieg∏ego roku po wielu latach by∏a
pierwsza taka wielka nawa∏nica, która zala∏a sporà cz´Êç Starej Mi∏osnej, a kilka dni póêniej druga. Wyciàgn´liÊmy z tego wnioski i zrobiliÊmy
pewne korekty, niestety jeszcze nie osiàgn´liÊmy
pe∏nego efektu. Przed wszystkim zabiegamy
o zwi´kszenie zrzutów do kana∏u wawerskiego
(który niestety nie jest naszà w∏asnoÊcià), ˝eby
kanalizacja by∏a bardziej zdolna do odbioru wody.
Us∏ysza∏am te˝ od jednego z mieszkaƒców
tamtych okolic, ˝e to nie tylko wina kanalizacji. Sàdzi on, ˝e oczyszczalnia Êcieków Cyraneczka, która, jak wiem, jest w r´kach prywatnych, ma pompowni´, która podczas takich deszczy powinna zostaç w∏àczona, a tak
si´ nie sta∏o. Czy b´dà podejmowane próby
rozmów z oczyszczalnià?
To prawda. W du˝ej cz´Êci Starej Mi∏osnej
wody opadowe z dachów kierowane sà do kanalizacji sanitarnej. W przypadku tak du˝ych opadów przepompownia Êcieków nie nadà˝a z odbiorem, przez co woda z tej kanalizacji przez studzienki kanalizacyjne wylewa si´ na ulice. Mamy
informacj´ s∏ownà od spó∏ki zarzàdzajàcej tà kanalizacjà, ˝e podejmie dzia∏ania, aby zwi´kszyç
przepustowoÊç przepompowni. Póki jednak jest
ona w r´kach prywatnych, niewiele mo˝emy
zrobiç prócz rozmów i perswazji.
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Dzielnica w du˝ej cz´Êci le˝y na polach,
które by∏y kiedyÊ pokryte siecià rowów melioracyjnych i glinianek. Odprowadza∏y one wod´ i osusza∏y teren. A teraz ca∏y czas budujà
si´ nowe osiedla, zmniejszajàc systematycznie powierzchni´ biologicznie czynnà. Czy
w zwiàzku z tym zostanie rozbudowana kanalizacja deszczowa?
Dzielnica ca∏y czas rozszerza budow´ kanalizacji, z tym ˝e jest to zwiàzane z budowà ulic. Kiedy
budujemy ulic´, to z odpowiednià kanalizacjà w zale˝noÊci od rodzaju gruntu. Natomiast wod´ z prywatnych posesji, zgodnie z prawem, ka˝dy w∏aÊciciel jest zobowiàzany zagospodarowaç sam. Tam
gdzie to mo˝liwe, b´dziemy starali si´ pomagaç,
ale nie jest mo˝liwe, by Dzielnica sama to zrobi∏a
za mieszkaƒców. Potrzebna jest wspó∏praca. JeÊli
powstajà nowe obiekty, np. domy jednorodzinne,
to w warunkach na budow´ takiego domu jest zapis, który mówi, ˝e wody deszczowe powinny byç
zagospodarowane na dzia∏ce w∏aÊciciela nieruchomoÊci. Je˝eli jest budowane osiedle, to developer
powinien uzyskaç pozwolenie wodno-prawne, które okreÊli, jak ma te wody opadowe zagospodaro-

waç – to ju˝ nie jest zadanie Dzielnicy. Niestety nie
wszyscy si´ z tego wywiàzujà. Âwiadomi tego, ˝e
takie gwa∏towne ulewy wyst´pujà, zleciliÊmy, ˝eby
nasze s∏u˝by monitorowa∏y, czy nie wyst´pujà zjawiska gro˝àce zalewaniem, i podawa∏y z wyprzedzeniem komunikaty o zbli˝ajàcych si´ opadach.
W sprawach, które sà w naszej gestii, takich jak
drogi, podejmujemy natychmiastowe dzia∏ania zaraz po otrzymaniu ostrze˝enia o zagro˝eniu.
Na koniec chcia∏am zapytaç o bilans strat
po opadach w Weso∏ej?
Zg∏oszeƒ o zalaniu ulic mieliÊmy oko∏o 30,
o zalaniu piwnic, w których ratowaliÊmy zalane
mienie – 17. Plus 19 adresów, gdzie by∏a pompowana woda z piwnic. Pomagamy zarówno
przy zalaniach z ulic, jak i z kanalizacji sanitarnej.
Rozumiem, ˝e mieszkaƒcy zalewanych terenów mogà liczyç na dalszà modernizacj´
kanalizacji deszczowej choçby dróg – czyli tego, co jest zale˝ne od Dzielnicy?
Tak, podobnie jak w ostatnich dwóch latach, poÊwi´camy du˝o czasu na modernizacj´, w ramach,
oczywiÊcie, posiadanych Êrodków. Ju˝ sà przygotowywane nast´pne inwestycje. Staramy si´ je

Co dalej z Nowoborkowskà?
Podczas budowy ulicy Nowoborkowskiej zdj´to
wodonoÊne warstwy ziemi, którymi odprowadzana by∏a woda z po∏udnia na pó∏noc drogi. Po odci´ciu tych naturalnych cieków wodnych powsta∏a swego rodzaju tama, która mog∏a spowodowaç,
i˝ wody podpowierzchniowe zacz´∏y przesiàkaç
naturalnym spadkiem w stron´ Wis∏y na zachód
pod wydmà i zalewaç mieszkaƒców WiÊniowej
Góry. Skala zalewania posesji mieszkaƒców jest
niespotykana w tym rejonie od co najmniej 50 lat.
Drugi problem to ca∏kowite nieprzygotowanie
inwestycji w dzielnicy Wawer. Jej w∏adze minionej kadencji nie by∏y w ogóle nià zainteresowane. I jest to g∏ówna przyczyna zatrzymania prac
na odcinku wawerskim.
Jaka jest szansa na to, ˝e inwestycja b´dzie
w najbli˝szym czasie dalej realizowana?
W∏adze dzielnicy Weso∏a przez kilka lat konsekwentnie dà˝y∏y do budowy ulicy Nowoborkowskiej.
Konsultowa∏y projekt budowlany, lobbowa∏y za przekazaniem funduszy dla ZMID na budow´, pomaga∏y
w uporzàdkowaniu w∏asnoÊci i stanu prawnego
gruntów. Niestety w Wawrze nie poczyniono ˝adnych
przygotowaƒ. OczywiÊcie ZMID przed rozpocz´ciem
inwestycji powinien dok∏adnie sprawdziç posiadanà
dokumentacj´ i podjàç dzia∏ania, aby jà uzupe∏niç
oraz doprowadziç do wykupu gruntów pod drog´.
Mo˝e porusz´ dra˝liwà kwesti´, ale czy to
prawda, ˝e mieszkaƒcy zalewanych domów
sprzeciwiajà si´ budowie drogi, nie b´dzie to
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Rozmawia∏a Martyna Nowosielska
pretekst do wstrzymania inwestycji?
Nale˝y powiedzieç jasno, ˝e mieszkaƒcy WiÊniowej Góry obecni na spotkaniu wielokrotnie podkreÊlali, i˝ nie sà za wstrzymaniem tej jak˝e wa˝niej inwestycji. Nale˝y jà jak najszybciej kontynuowaç.
Jednak musi ona powstawaç zgodnie ze sztuka budowlanà i nie mo˝e zaburzaç stosunków
wodnych w okolicy. Porównujàc mapy sprzed budowy z sytuacjà obecnà mo˝na zobaczyç, ˝e jeden z kana∏ów odwadniajàcych zosta∏ zasypany,
a przepust zosta∏ zbudowany zbyt wysoko, przez
co nie odprowadza ca∏ej zbierajàcej si´ wody.
Jakie wi´c nale˝y podjàç dalsze dzia∏ania, aby
inwestycja zosta∏a jak najszybciej zakoƒczona?
Nale˝y wyjaÊniç, a tego nie byliÊmy w stanie
podczas tej wizji lokalnej stwierdziç, czy droga
zosta∏a wybudowana zgodnie z projektem.
JeÊli tak, i projekt przewidywa∏, i˝ przepusty
odprowadzajà tak ma∏o wody z po∏udniowej cz´Êci Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, nale˝y
zbadaç, czy zosta∏ on prawid∏owo sporzàdzony.
Z∏o˝´ tak˝e interpelacje do Pani Prezydent z wnioskiem dotyczàcym zbadania prawid∏owoÊci prowadzonej budowy i wnioskiem o przedstawienie harmonogramu dalszej realizacji inwestycji tak potrzebnej dla mieszkaƒców, nie tylko Starej Mi∏osnej.
Chcia∏bym tu zaznaczyç, ˝e w sprawie przebudowy ca∏ego ciàgu ulic Nowoborkowskiej, Alei
Dzieci Polskich i ˚egaƒskiej sk∏ada∏em ju˝ interpelacj´ w styczniu tego roku. Mo˝na si´ z nià zapoznaç poprzez mojà stron´ www.pawellech.eu.
Karol Kowalczyk
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Brak dobrej komunikacji z Wawrem i pozosta∏ymi po∏udniowymi dzielnicami Warszawy jest
bolàczkà wszystkich mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Zalane podwórka oraz podtopione piwnice
to problem, z którym mieszkaƒcy WiÊniowej Góry borykajà si´ od stycznia. Zdaniem w∏aÊcicieli
posesji winowajcà, który doprowadzi∏ do zachwiania stosunków wodnych w ca∏ej okolicy,
jest budowana ulica Nowoborkowska, ∏àczàca
Starà Mi∏osnà z Wawrem. Ulica, na której otwarcie czekajà wszyscy mieszkaƒcy Weso∏ej. JednoczeÊnie trwa ca∏kowity zastój na budowie
na terenie dzielnicy Wawer.
Aby wyjaÊniç choç cz´Êç wàtpliwoÊci zwiàzanych z budowà, odby∏a si´ wizja lokalna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zorganizowana 16 sierpnia na budowie ulicy Nowoborkowskiej. Brali w niej udzia∏ mieszkaƒcy, przedstawiciele inwestora oraz budowniczowie drogi.
Komentarza w tej sprawie udzieli∏ nam Pan
Pawe∏ Lech, radny m.st. Warszawy.
Panie Pawle, uczestniczy∏ Pan w spotkaniu
jako mieszkaniec WiÊniowej Góry, widzia∏ zalane tereny, a jednoczeÊnie ca∏kowity zastój
na budowie. Czym jest to spowodowane?
W mojej ocenie mamy do czynienia z dwoma
niezale˝nymi problemami. Jeden, który móg∏ powstaç nie tylko z powodu ostatnich du˝ych opadów deszczu, to prawdopodobne zachwianie
stosunków wodnych w tym rejonie.

przeprowadziç na najbardziej nara˝onych na zalewanie ulicach. Od kilku miesi´cy staramy si´ tak˝e
podjàç prób´ zinwentaryzowania i odtworzenia rowów melioracyjnych. Biuro Infrastruktury m.st.
Warszawy obieca∏o nam, ˝e w przysz∏ym roku zagwarantuje dla nas pieniàdze na opracowanie koncepcji rowów melioracyjnych i odtworzenie ich. To
wykracza poza same ulice i szerzej rozwiàzuje problem. Na te dzia∏ania wielu ludzi czeka.
Dzi´kuj´ za rozmow´ i mam nadziej´, ˝e te
wszystkie prace sprawià, ˝e takie dolegliwoÊci nie spotkajà ju˝ mieszkaƒców.
Równie˝ dzi´kuj´ i chc´ zapewniç, ˝e tak jak to
by∏o w zesz∏ym roku po zalaniach, my zawsze jesteÊmy na miejscu zalaƒ, dzia∏amy, na ile mamy
mo˝liwoÊci. Musimy zdawaç sobie spraw´, ˝e
przy obecnym klimacie, przy takiej skali zjawisk
mo˝e si´ zdarzyç, ˝e nie wyeliminujemy tych dolegliwoÊci ca∏kowicie. JeÊli pojawià si´ jeszcze
wi´ksze opady, to nie ma urzàdzeƒ, które ochronià
mienie mieszkaƒców w stu procentach. Sà pewne
granice mo˝liwoÊci radzenia sobie z ˝ywio∏em.
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Pod górk´, choç po p∏askim
Ju˝ nied∏ugo minie rok,
odkàd na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” mia∏em
przyjemnoÊç poinformowaç
Paƒstwa o rozpocz´ciu prac
nad budowà ulicy Nowoborkowskiej. Mam takà naturalnà sk∏onnoÊç do optymizmu, i zapominajàc, kto jest
inwestorem tej drogi, pozwoli∏em sobie nawet
na stwierdzenia, ˝e przed zimà pojedziemy po nowo po∏o˝onym asfalcie. Tymczasem, choç jestem
tylko radnym Dzielnicy i mój wp∏yw na realizacj´
tej budowy jest ˝aden, musz´ si´ wstydziç za kilka warszawskich instytucji. I chyba robi´ to tylko
ja, bo sporo innych osób za nià odpowiedzialnych
do takiego wstydu si´ nie poczuwa, a znalaz∏oby
si´ par´ spraw, za które wstydziç si´ nale˝y. Bo
zbli˝a si´ kolejna zima i jak sprawy b´dà si´ posuwa∏y tak jak dotychczas, to mo˝e si´ zdarzyç,
˝e nawet przed kolejnà zimà nowà i pi´knà drogà
do Mi´dzylesia nie pojedziemy. Od razu zastrzegam si´, ˝e cz´Êç informacji, które mog´ Paƒstwu przekazaç, pochodzi z „drugiej r´ki”. Bowiem dla zamaskowania swojej niekompetencji
w przygotowaniu, prowadzeniu i nadzorze nad tà
inwestycjà b´dàcy inwestorem ZMID wyda∏ zakaz
udzielania jakichkolwiek informacji o budowie...
Kwintesencjà mo˝e byç fakt, ˝e kiedyÊ, próbujàc
si´ czegoÊ dowiedzieç o ustaleniach z pewnego
spotkania w ZMID-zie, us∏ysza∏em od jednego
z naszych burmistrzów, ˝e nawet jako przewodniczàcy Rady Dzielnicy nie mog´ byç o tym poinformowany, bo dyrektor ZMID-u zastrzeg∏a sobie, ˝e
jakiekolwiek informacje mo˝na uzyskaç wy∏àcznie
u nich... Zostawi´ ten fakt bez komentarza, jako
anegdotk´ do opowiadania na emeryturze.
A wracajàc do samej budowy. Po raz kolejny,
tym razem do koƒca wrzeÊnia, zosta∏ przesuni´ty termin zakoƒczenia prac. Choç tym razem wyglàda na to, ˝e wykonawca zakoƒczy je nieco
wczeÊniej, nawet w po∏owie wrzeÊnia. Trzeba
jednak pami´taç, ˝e po zakoƒczeniu prac czeka
nas kilka/kilkanaÊcie dni odbiorów technicznych.
Przypominam, ˝e pierwotny termin zakoƒczenia
prac by∏ wyznaczony na 7 maja.
Kolejnà komplikacjà sà roszczenia w∏aÊciciela
jednej z dzia∏ek, na dalszym przebiegu ulicy,
na terenie Wawra. Od poczàtku by∏o wiadomo,
˝e budowany odcinek drogi zakoƒczy si´ na granicy Weso∏ej. Jej w∏aÊciciel, ZDM, nie bardzo in-

Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa
nr 12 im. Emanuela Bu∏haka, ul.
Armii Krajowej 9 (tel. 22 773 55 92),
ma jeszcze kilka wolnych miejsc
w klasie 1 z rozszerzonym j´zykiem angielskim. Zapewniamy
profesjonalnie prowadzone zaj´cia obowiàzkowe i pozalekcyjne
oraz bezpiecznà i mi∏à atmosfer´.
Zapraszamy!

teresowa∏ si´ tà sprawà. Po kilku interwencjach
zapad∏y ustalenia, ˝e idàce dalej p∏yty zostanà
poszerzone i naprawione. Kiedy po kolejnych kilku miesiàcach ZDM chcia∏ si´ wziàç za prac´,
okaza∏o si´, ˝e fragment ten ma nieuporzàdkowany stan prawny. Kolejne miesiàce nicnierobienia i bezradnoÊci i w∏aÊciciel sprowadza dêwig,
który zdejmuje p∏yty... JakaÊ reakcja? Niewielka.

Dopiero w minionym tygodniu odbywa si´ spotkanie u prezydenta Jacka Wojciechowicza,
gdzie zapadajà ustalenia o niezw∏ocznym uporzàdkowaniu stanu prawnego gruntu i natychmiastowym przywróceniu stanu pierwotnego
drogi. G∏´boko zaintrygowany b´d´ si´ przyglàda∏, jak takie akcje wyglàdajà w wydaniu miejskich instytucji. Bo z pozycji mi´kkich urz´dni-

czych foteli, to mo˝e byç wyzwanie trudne
do udêwigni´cia. A poza tym, to jakaÊ tam drobna lokalna ulica, przeszkadzajka przy prawdziwych wyzwaniach, jakimi sà budowa metra czy
kolejnego mostu... Tak, prosz´ Paƒstwa, mieszkamy na peryferiach stolicy. I przy okazji tej budowy zosta∏o to nam jasno i dobitnie pokazane!
Poczàwszy od samego projektu, który by∏ tak
konsultowany, by odhaczyç wymóg konsultacji,
a nie uwzgl´dnia∏ zupe∏nie otoczenia, przez które
droga by∏a projektowana. Jakby nie by∏o
skrzy˝owaƒ z drogami lokalnymi, jakby nie by∏o
mieszkajàcych przy niej ludzi, nie liczàc si´
w ogóle ze zdaniem gospodarzy terenu.
Bardzo ceni´ prezydenta Jacka Wojciechowicza. By∏ wspania∏ym burmistrzem Weso∏ej, tyra
na ca∏ego jako wiceprezydent Warszawy. Ale
coÊ do doboru wspó∏pracowników szcz´Êcia nie
ma. I jak nie przeanalizuje sobie na przyk∏adzie
tej inwestycji ca∏ego procesu decyzyjnego, procedur, zaanga˝owania i kompetencji swoich
urz´dników i nie wyciàgnie konsekwencji, to
spora cz´Êç jego zapa∏u, jego zaanga˝owania
i pracy nadal b´dzie marnotrawiona. I zamiast
cieszyç si´ ze wspania∏ej drogi, bo ten fragment
Nowoborkowskiej jest na prawd´ wspania∏y i dobrze wykonany, b´dziemy si´ wstydziç (a w ka˝dym razie ci, którzy majà na tyle przyzwoitoÊci)
za 4-miesi´czne obsuwy, za poprawki i fatalnà
wspó∏prac´. I za dzielnic´ Wawer, która nadal
palcem nie kiwn´∏a, by budowa by∏a kontynuowana na jej terenie.
Marcin J´drzejewski

67. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
W dniu 31 lipca 2011 r. Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz Proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa zaprosili mieszkaƒców na uroczystoÊci poÊwi´cone pami´ci bohaterów
Powstania Warszawskiego. O godz.
12.30 odby∏a si´ uroczysta Msza
Âwi´ta, po której rozpoczà∏ si´ koncert w wykonaniu Niny Nowak, solistki Filharmonii Narodowej i Teatru

Na zakoƒczenie uroczystoÊci zosta∏y z∏o˝one
wiàzanki pod kamieniem poÊwi´conym pami´ci
„˚o∏nierzy Armii Krajowej, III Plutonu, V Kompanii «D´by» i Harcerzy «Szarych Szeregów» Rój
Wierna Rzeka z terenu Starej Mi∏osnej”.
Rad´ m.st. Warszawy reprezentowa∏a Pani Ewa
Masny – radna, a Dzielnic´ Weso∏a Pan Krzysztof
Kacprzak – Zast´pca Burmistrza Dzielnicy.
Wielkiego w Warszawie. Uczestnicy mogli wys∏uchaç m.in. „To dla was pami´ç i czeÊç” oraz
„Wspomnij mnie, za naszà wolnoÊç walczy∏em”.

Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Witaj szko∏o!
Rozpoczyna si´ kolejny
rok szkolny. Pe∏ne si∏ po wakacjach, ale tak˝e nieco rozbrykane, nasze pociechy
wracajà w szkolne progi.
W Starej Mi∏oÊnie ich sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Szko∏a nr 173 p´ka
w szwach, dzieci uczà si´
na dwie zmiany, zerówki sà dowo˝one autokarem do szko∏y nr 174... W tej trudnej sytuacji widaç ju˝ jednak Êwiate∏ko w tunelu. Budowa drugiej szko∏y podstawowej dla osiedla Stara Mi∏osna idzie pe∏na parà, wykonawca nawet o kilka
tygodni wyprzedza harmonogram prac. Zgodnie
z umowà, majà si´ one zakoƒczyç do koƒca lutego 2012 roku, potem ju˝ tylko odbiory techniczne i wyglàda na to, ˝e ju˝ za rok, wracajàce
z wakacji dzieci, b´dà mog∏y rozpoczàç rok
szkolny w zgo∏a innych nastrojach.
Powstajàcy budynek szkolny przy ul. Cieplarnianej mimo prostej bry∏y jest przemyÊlanym i nowoczesnym obiektem. Na ∏àcznej powierzchni 5812 m2 powstaje 16 sal lekcyjnych, 2 salki
do pracy w grupach, sala komputerowa, biblioteka z czytelnià multimedialnà, du˝a sala gimnastyczna (18 x 36 m), oraz druga mniejsza do çwiczeƒ, 3 Êwietlice, sto∏ówka i szerokie, przestronne korytarze... Dzia∏ka pod szko∏à nie jest zbyt
wielka, liczy bowiem zaledwie 9300 m2, ale zmieÊci zarówno boisko do pi∏ki no˝nej, jak i boisko
wielofunkcyjne oraz bie˝ni´. Dla najm∏odszych
uczniów b´dzie tak˝e niewielki plac zabaw.
Ca∏y obiekt jest wykonywany kompleksowo,
bez tak ucià˝liwego dla uczniów budowania eta-

powego. Jest tu jeden s∏aby punkt, jeÊli chodzi
o zakoƒczenie prac. Bowiem oglàdajàc ich post´p, widaç go∏ym okiem, ˝e wykonawca spokojnie wyrobi si´ do koƒca lutego. Jednak jakoÊ nie
bardzo wyobra˝am sobie zimowego urzàdzania
trawników, czy nawet budowania boisk, a z tym
do pierwszych Êniegów wykonawcy mo˝e byç
trudno zdà˝yç. No ale nie przesàdzajmy, a nawet
jak budowa boiska przeciàgnie si´ na wiosn´, to
i tak po wakacjach b´dzie na pewno gotowe.

Szko∏a, choç jeszcze nie wybudowana, ju˝ zaczyna budziç emocje. A to za sprawà koniecznoÊci wydzielenia obwodów szkolnych, których
propozycj´ publikowaliÊmy w poprzednim numerze „WS”. Pierwszy projekt, przyj´ty przez
Zarzàd Dzielnicy jest trudny do zaakceptowania
przez cz´Êç osób. Mieszkajàc bowiem relatywnie blisko nowego budynku, ich dzieci musia∏yby ucz´szczaç do dalej po∏o˝onej szko∏y nr 173.
Niestety analizujàc mapk´ Starej Mi∏osny i pro-

gnozowanà sytuacj´ demograficznà, sam nie
mia∏em jakichÊ bardziej konstruktywnych pomys∏ów. Wszak trzeba pami´taç, ˝e do obu szkó∏
musi ucz´szczaç podobna liczba dzieci, by znów
nie trzeba by∏o w jednej wprowadzaç nauczania
zmianowego. Jak zapewnia Burmistrz Edward
K∏os, ka˝da propozycja najbardziej zainteresowanych – czyli rodziców dzieci zostanie przeanalizowana, mo˝e uda si´ wspólnie wypracowaç jakieÊ lepsze rozwiàzanie.
A tymczasem nowa szko∏a
roÊnie w gór´. Trwajà prace
nad dociepleniem i elewacjami budynku. Wewnàtrz koƒczà si´ prace przy instalacjach c.o., pozosta∏e sà ju˝
gotowe. Zosta∏a jeszcze tylko
do wykonania wylewka na
parterze, gdzieniegdzie dokoƒczenie tynków oraz typowe prace wykoƒczeniowe:
malowanie, monta˝ drzwi,
wyk∏adzin pod∏ogowych itp.
Niestety, nie mog´ paƒstwa
zaprosiç na spacer po szkole,
tak jak mo˝na spacerowaç
sobie po budowanej ulicy Nowoborkowskiej, ale na spacer
ul. Cieplarnianà i rzut oka na budynek z zewnàtrz
warto kiedyÊ si´ wybraç. A odpowiadajàc na
oczywiste pytania o dojazd do szko∏y, od razu
wyjaÊniam, ˝e odcinek Cieplarnianej od ul. Jana
Paw∏a II do Kana∏ku Wawerskiego jest ju˝ w koƒcowej fazie projektowania, a w projekcie skromnego przysz∏orocznego bud˝etu inwestycyjnego
sà przeznaczone Êrodki na jego realizacj´.
Marcin J´drzejewski

Po˝egnalna msza Proboszcza Stra˝acy OSP
Zbigniewa Wojciechowskiego Weso∏a w akcji
W dniu 21 sierpnia 2011 r. pos∏ug´ w parafii OpatrznoÊci Bo˝ej zakoƒczy∏ ksiàdz Proboszcz Zbigniew Wojciechowski, dekretem
Biskupa Henryka Hosera obejmujàcy innà parafi´. Razem z nim naszà parafi´ opuszczajà
ksiàdz Mariusz Czy˝ewski oraz ksiàdz Jan. Po˝egnalna msza Êwi´ta zgromadzi∏a bardzo wielu parafian. D∏ugà list´ osób dzi´kujàcych ksi´˝om za ich prac´ otworzy∏ Burmistrz Dzielnicy,

Pan Edward K∏os. Po nim swoje podzi´kowania wyrazili ministranci i bielanki, stra˝acy, uczniowie i rodzice, wspólnoty modlitewne, seniorzy. Wszyscy podkreÊlali
ogromne zaanga˝owanie ksi´˝y w prac´
w parafii, pomoc i wsparcie duchowe. Nie
dziwi∏y wi´c ∏zy wzruszenia i gromkie brawa podzi´kowaƒ.
Anna Ksi´˝opolska
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Zazwyczaj okres
letni kojarzy si´
nam z wakacyjnym luzem. Nie dla
wszystkich jednak
jest okres wypoczynku. Przyk∏adem tego sà cz∏onkowie Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej
w Weso∏ej. W rezultacie niespodziewanie obfitych
opadów deszczu
mieli pe∏ne r´ce roboty. Bez przerwy
otrzymywali wezwania z proÊbà o wypompowanie wody z zalanych piwnic. I zawsze mo˝na by∏o na nich liczyç. Dzi´kujemy!
Wdzi´czni mieszkaƒcy
ulicy W∏adys∏awa Sikorskiego

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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Czy potrzebni nam celebryci w Sejmie?
Wybory parlamentarne
ju˝ 9 paêdziernika 2011 r.
Na listach wyborczych partii
politycznych znajdziemy
wiele nazwisk, które do tej
pory kojarzy∏y nam si´ zupe∏nie z czym innym ni˝ polityka. Coraz cz´Êciej gwiazdy kolorowych magazynów,
artyÊci i sportowcy próbujà swoich si∏ w efemerycznej karierze politycznej. Po wyborach szybko
okazuje si´, ˝e nie jest to przyrodzone im emploi.
Celebryci, którzy tak ch´tnie przyjmujà propo-

zycje wysokich miejsc na listach wyborczych,
muszà liczyç si´ z tym, ˝e podj´ta przez nich decyzja mo˝e wiàzaç si´ z ró˝nymi konsekwencjami.
Cz´sto skutkuje ona splamieniem wizerunku oraz
zaszufladkowaniem osoby na d∏ugie lata. Ich kampania wyborcza zazwyczaj opiera si´ na powtarzaniu tego, co jedni nazywajà komuna∏ami, a inni
oczywistà prawdà. Wyprane z myÊli i dalekie od
refleksji absolutne bana∏y lub sentencjonalne
porzekad∏a s∏u˝à jako fundament pod budow´ nowego wizerunku. Z uwodzicielskim spojrzeniem
i telegenicznym uÊmiechem rzucajà frazesy, którymi chcà zapisaç si´ w pami´ci wyborców. Byç

mo˝e liczà te˝ na g∏osy ludzi ze Êwiata Pudelka czy
Kozaczka, najpopularniejszych portali plotkarskich, odwiedzanych przez miliony. Przy równoczesnym uÊmiechu fortuny udaje im si´ osiàgnàç
sukces i zasiàÊç w sejmowych ∏awach.
Idàc na wybory, winniÊmy zag∏osowaç na konkretnego i kompetentnego kandydata, Êwiadomie
wype∏niajàc swój obywatelski obowiàzek. Trzeba
pami´taç, ˝e na dalszych miejscach list wyborczych równie˝ znajdujà si´ rzetelni i godni zaufania ludzie.
Sebastian Mateusz Nowak
www.sebastiannowak.boo.pl

Nowe drogi i ciemne chmury nad
przedszkolem, czyli inwestycje w Zielonej
Zbli˝ajàcy si´ koniec sezonu letniego oznacza nie
tylko wzmo˝ony ruch
w szko∏ach, na uczelniach
oraz w Êrodkach komunikacji miejskiej, ale równie˝
rozpocz´cie kolejnych inwestycji na terenie Weso∏ej. Czego na jesieni mogà
spodziewaç si´ mieszkaƒcy Zielonej?
Na poczàtek budowa nowego przedszkola,
o której mówi si´ ju˝ od wielu lat. Po licznych
zmianach w pierwotnym planie uda∏o si´ ustaliç,
˝e budynek powstanie pomi´dzy ulicami Szerokà
i Warszawskà, w niewielkiej odleg∏oÊci od koÊcio∏a. Jak informowa∏y „WSSM”, na poczàtku tego
roku uda∏o si´ wy∏oniç zwyci´zc´ przetargu na
wykonanie projektu nowej placówki. Od poczàtku
jednak zak∏adano, ˝e realizacja inwestycji mo˝e
przesunàç si´ w czasie na nast´pne lata, g∏ównie ze wzgl´du na zdecydowanie ni˝szy ni˝ w poprzednich latach bud˝et. Przysz∏oroczne plany
zak∏adajà, ˝e Weso∏a b´dzie dysponowa∏a
zaledwie oko∏o 12 milionami z∏otych, co niezwykle utrudnia realizacj´ wi´kszych inwestycji,
zw∏aszcza po uwzgl´dnieniu istniejàcego w naszej dzielnicy „parytetu osiedli”, który s∏u˝y
do proporcjonalnego dzielenia funduszy. Jak si´
okazuje, kwestie finansowe nie sà jednak jedynym
problemem, jaki stanà∏ na drodze nowemu przedszkolu w Zielonej. Wybrana w przetargu pracownia architektoniczna do dnia dzisiejszego nie
przedstawi∏a w∏adzom dzielnicy projektu budynku od strony technicznej, tj. przy∏àczy wszystkich
niezb´dnych mediów, a ponadto nie odpowiada
na oficjalne wezwania Urz´du Dzielnicy w sprawie okazania projektu. Prawdopodobnym scenariuszem jest wi´c sytuacja, w której stary przetarg trzeba b´dzie na drodze sàdowej uniewa˝niç,
a w najbli˝szym czasie rozpisaç nowy. Mog∏oby
wydawaç si´, ˝e takie perturbacje znaczàco opóênià rozpocz´cie prac na budowie przedszkola, jednak po raz kolejny powraca kwestia finansowa.
Tegoroczne fundusze przeznaczone na ten cel sà

zbyt ma∏e, aby mo˝na by∏o wbiç w ziemi´ pierwszà
rem i Rembertowem. Nadszed∏ jednak czas, aby
∏opat´, natomiast przysz∏oroczny bud˝et dzielnicy
zmartwiç zainteresowanych mieszkaƒców osiedla.
i suma przeznaczona na inwestycje w dniu wydaBudowa tej drogi wià˝e si´ bowiem nie tylko
wania tego numeru „WSSM” pozostawa∏y jeszcze
z ogromnymi kosztami finansowymi, ale równie˝
kwestià nieustalonà. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e
licznymi trudnoÊciami technicznymi. Najistotniejnowe przedszkole w Zielonej to jeszcze pieÊƒ
sze z nich to koniecznoÊç prze∏o˝enia sieci kanaliprzysz∏oÊci, choç mo˝e bli˝szej ni˝ dalszej.
zacyjnej oraz energetycznej w trakcie przebudowy
Kolejnym istotnym punktem inwestycji w Wesodrogi. Proces ten by∏by niezwykle czasoch∏onny
∏ej sà realizowane od wielu lat projekty budowy noi kosztowny, co na razie odsuwa budow´ ulicy Jawych dróg na terenie ca∏ej dzielnicy. Pomimo wigielloƒskiej w dalszà perspektyw´ czasowà.
docznych go∏ym okiem efektów, wcià˝ wiele pozoJak widaç, nowe inwestycje w Weso∏ej napotystaje do zrobienia. Wszystko wskazuje na to, ˝e ju˝
kajà coraz wi´ksze trudnoÊci w drodze do realiw paêdzierniku rozpocznie si´ budowa ulic B∏´kitzacji. Przyczynia si´ do tego przede wszystkim
nej oraz Dobrej. Obie inwestycje nie majà jednak
ograniczone finansowanie z bud˝etu Warszawy,
szcz´Êcia, gdy˝ w przypadku pierwszej z nich naktóry jest okrawany przez liczne podatki i op∏aty,
le˝y dokonaç drobnych korekt w planie finansojak chocia˝by s∏ynne ju˝ „janosikowe”. Warto
wym, które pozwolà wybraç najtaƒszà z przedstauÊwiadomiç sobie, ˝e w nast´pnych latach sytuwionych na aukcji ofert propozycj´. Stanie si´ to
acja mo˝e staç si´ jeszcze ci´˝sza, co obrazuje
pod koniec wrzeÊnia, mo˝na wi´c przypuszczaç,
zmniejszajàca si´ kwota przyznawana Weso∏ej
˝e w ciàgu miesiàca na teren ulicy B∏´kitnej wkroprzez W∏adze Warszawy na inwestycje: w tym roczy pierwszy sprz´t budowlany. Mówiàc o ulicy
ku jest to 18 mln z∏, w roku 2012 dzielnica otrzyDobrej, nale˝y zaznaczyç, ˝e w zaplanowanym cyma 12 mln z∏, a w 2013 – zaledwie 14 mln. Wyklu dwuletnim zostanie zrealizowany jedynie fragdaje si´ wi´c, ˝e nadesz∏a pora, aby ograniczyç
ment mi´dzy ulicami ˚ytnià a Kasprowicza.
nadzieje na dalsze szybkie inwestycje a cieszyç
Koszt wybudowania wspomnianej ulicy na ca∏ej jej
si´ z tych zrealizowane w trakcie lat „t∏ustych”.
d∏ugoÊci zdecydowanie wykracza∏ poza bud˝et
Karol Dziwiƒski
przeznaczony na ten cel. Data rozstrzygni´cia nowego przetargu obejmujàcego budow´ przedstawionego odcinka ulicy Dobrej to okolice koƒca sierpnia. Podobnie jak
w przypadku ulicy B∏´kitDr n. med. Iwona Bzd´ga
nej, tak i tu ekipy budowlekarz stomatologii ogólnej
lane powinny rozpoczàç
prac´ w ciàgu miesiàca.
Dr n. med. Wojciech Bzd´ga
Mówiàc o inwestycjach
specjalista
protetyki
stomatologicznej, chirurg stomatolog
drogowych w Zielonej
nie sposób nie wspo022 773 38 83, 0 602 351 757
mnieç równie˝ o wyczekiwanej przebudowie
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
ulicy Jagielloƒskiej i bu- PROFILAKTYKA
WYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
LECZENIE CHIRURGICZNE
dowie ronda u jej szczy- LECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO
tu przy granicy z Waw-

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

(
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Jacek Rembiszewski ✞ 5.07.2011
Jeszcze nie tak dawno rozmawialiÊmy o nowych pomys∏ach na gazetk´…
Jeszcze nie tak dawno wymienialiÊmy
si´ komentarzami do zbli˝ajàcych si´
wyborów parlamentarnych… Jeszcze
tak niedawno, ale to wszystko odesz∏o
ju˝ do przesz∏oÊci...
S∏oneczny lipcowy poranek przyniós∏ szokujàcà
wiadomoÊç: nasz redakcyjny kolega, Jacek Rembiszewski zmar∏ nagle na
atak serca… By∏ cz∏owiekiem pe∏nym ˝ycia, emanujàcym niewiarygodnà
wr´cz energià. Pogodny,
zawsze uÊmiechni´ty, pe∏en wiary w ludzi. Niestrudzenie stara∏ si´ swój entuzjazm przekazywaç innym. Czy to w prywatnych rozmowach, czy publikowanych felietonach. Z wykszta∏cenia ekonomista, wieloletni pracownik dydaktyczny WAT. W Weso∏ej da∏ si´ poznaç
jako spo∏ecznik, gdy organizowa∏ sàsiadów do uporzàdkowania stanu prawnego wybudowanych dla nich przez Zespó∏ domów. Zosta∏y one wybudowane
bez wykupienia gruntów. Kilka lat zabiegów, lobbowania, szukania rozwiàzaƒ a˝ do szcz´Êliwego koƒca. Jednak to
dopiero poczàtek dzia∏alnoÊci Jacka.

Zaanga˝owa∏ si´ ca∏ym sercem, tak jak
tylko on potrafi∏, w porzàdkowanie
spraw w dawnym Mi´dzyresortowym
Zespole Budowy Domów, a nast´pnie
w Zrzeszeniu Mieszkaƒców. Zwiàza∏ si´
tak˝e z Platformà Obywatelskà, z ramienia której kilkukrotnie
startowa∏ w wyborach
samorzàdowych. W tych
ostatnich – do sejmiku województwa mazowieckiego. Majàc dalekie miejsce
na liÊcie, z niewielkimi
szansami na wybór, z olbrzymim zaanga˝owaniem
organizowa∏ swojà kampani´. Pyta∏em go, czemu to
robi, przecie˝ szanse
na wybór sà znikome. Odpowiedzia∏, ˝e zdaje sobie z tego spraw´, ale nie robi tego dla siebie, bo nie
zale˝y mu na ˝adnej funkcji, lecz dlatego, ˝e wierzy w program, z jakim do wyborów idzie jego ugrupowanie…
Ta jego bezinteresownoÊç by∏a czymÊ
wyjàtkowym. W ostatnich latach by∏
doradcà finansowym. Z wielkà pasjà
dzieli∏ si´ z wszystkimi swojà wiedzà
i doÊwiadczeniem. Wielokrotnie pisywa∏ do WiadomoÊci Sàsiedzkich na tematy ekonomiczne, zawsze w swoje
teksty wk∏adajàc du˝à dawk´ optymi-

Jola odesz∏a

naliç, du˝o wymaga∏a od siebie, bardzo
du˝o. Wkrótce zosta∏a nauczycielem
dyplomowanym. Praca dydaktyczna
i wychowawcza uzupe∏niana by∏a pomocà w organizowaniu pracy szko∏y.
Analityczny umys∏ Joli i Jej zdolnoÊci
organizacyjne nietrudno by∏o zauwa˝yç. W roku 2002 zostaje dyrektorem
Gimnazjum nr 2 w Zielonej. Na krótko.
W roku 2002 Weso∏a, na mocy ustawy
warszawskiej, staje si´ osiemnastà dzielnicà stolicy. Jesienià tego samego roku
odbywajà si´ wybory samorzàdowe,
a po nich – reorganizacja administracji
urz´dów dzielnic. Potrzebna by∏a
w urz´dzie osoba, która odpowiadaç b´dzie za weso∏owskà oÊwiat´. Jako radny
dzielnicy ówczesnej kadencji bez wahania
zarekomendowa∏em kandydatur´ Joli.
KtoÊ, kto zna∏ szko∏´ „od podszewki”,
kto przeszed∏ wszystkie szczeble kariery
oÊwiatowej – to by∏a w∏aÊnie Jola. By∏em
przekonany, ˝e Êwietnie sobie poradzi.
Jola podj´∏a wyzwanie. Najpierw jako
g∏ówny specjalista, a od 2006 roku jako

By∏ wrzesieƒ roku 1991. WÊród grona
pedagogicznego ówczesnej Szko∏y Podstawowej nr 2 w Zielonej pojawi∏a si´
nowa pani – Pani Jola. M∏oda, ˝yczliwa,
uÊmiechni´ta ca∏à sobà, szybko zyska∏a
sympati´ wÊród m∏odzie˝y. Ju˝ po
pierwszym roku pracy, w plebiscycie zorganizowanym przez uczniów, zosta∏a wybrana najlepszym nauczycielem szko∏y.
Wybór pracy w szkole wiàza∏ si´ z doskonaleniem warsztatu pracy. Szkolenia, kursy, studia podyplomowe to by∏
chleb powszedni Joli. Lubi∏a si´ doskoSerdecznie dzi´kuj´ Przyjacio∏om, Znajomym i Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej drodze mojego M´˝a
Êp. BOGDANA LINKA, uczcili Jego pami´ç
oraz s∏u˝à wsparciem i pomocà rodzinie
w tym trudnym czasie.
˚ona z Rodzinà
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W lipcu odszed∏ nasz kolega i przyjaciel Êp. Jacek Rembiszewski, cz∏onek
zarzàdu ko∏a Platformy Obywatelskiej
w Weso∏ej. W ostatnich wyborach samorzàdowych kandydowa∏ do sejmiku mazowieckiego, otrzymujàc du˝e
wsparcie mieszkaƒców Weso∏ej. Zajmowa∏ si´ finansami i ubezpieczeniami, wyk∏ada∏ w Wojskowej Akademii
Technicznej, by∏ zawsze pe∏en optymizmu i wiary w rozwój spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego. Pozostawi∏ w smutku
˝on´, córk´ i ukochanà wnuczk´,
o której zawsze opowiada∏ z dumà.
Po prostu by∏ ˝yczliwym, dobrym kolegà i sàsiadem, odszed∏ za wczeÊnie.

CzeÊç jego pami´ci
Ligia Krajewska

zmu i zach´ty do anga˝owania si´ w inwestycje kapita∏owe. Pisywa∏ tak˝e felietony na tematy spo∏eczne, zwiàzane
z osiedlem Stara Mi∏osna.
Odszed∏ przedwczeÊnie, zostawiajàc
niezrealizowane plany i marzenia. Zostawi∏ jednak po sobie wspomnienia,
które wszystkim, którzy go znali, na zawsze zostanà w pami´ci.
˚egnaj, Jacku…
Marcin J´drzejewski
Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury
i Sportu. ˚yczliwoÊcià i pomocà s∏u˝y∏a
wszystkim. Mrówcza i rzetelna praca,
jakà wykonywa∏a, inspirowa∏a ca∏y Jej
wydzia∏. Raz w roku na sesji rady ocenie
poddawana jest praca wszystkich wydzia∏ów urz´du. W przypadku wydzia∏u,
którym kierowa∏a Jola, ocena by∏a, niezmiennie, bardzo wysoka. Dobra wspó∏praca ze szko∏ami, z radà dzielnicy i klimat, jaki wokó∏ oÊwiaty tworzy∏a Jola,
to kapita∏ nie do przecenienia.
Jolu, z owoców Twojej pracy Weso∏a
b´dzie d∏ugo czerpaç. W tej ci´˝kiej
chorobie pracowa∏aÊ do samego koƒca,
tak jakby praca dodawa∏a Ci si∏. Swoim
nast´pcom poprzeczk´ zawiesi∏aÊ bardzo wysoko, a Swoim ˝yciem zawodowym dopisa∏aÊ kolejny rozdzia∏ do
„Traktatu o dobrej robocie”.
Bardzo trudno mówiç o Tobie w czasie przesz∏ym. Niech w tym tlàcym si´
kaganku oÊwiaty unosi si´ Twój dobry
duch.
Leszek Winiarski
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Odpoczynek w towarzystwie butelek po piwie,
niedopa∏ków papierosów i innych Êmieci
Niedawno, w jednym
z ostatnich wydaƒ „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, dzieli∏em si´ z Paƒstwem informacjà o dwukrotnym sprzàtaniu osiedla przez garstk´
paƒ i panów, mieszkaƒców
naszego osiedla. Ta coroczna dzia∏alnoÊç cechuje si´
tym, ˝e na ogó∏ biorà w niej udzia∏ nasi sàsiedzi
w Êrednim i „drugiej m∏odoÊci” wieku.
Jest to bardzo ciekawy problem socjologiczny
– nasza m∏odzie˝, ju˝ przecie˝ bardzo dobrze
wykszta∏cona, stykajàca si´ na co dzieƒ z kulturà w bardzo szerokim tego s∏owa znaczeniu, nie
zawsze post´puje zgodnie z podstawowymi normami ˝ycia spo∏ecznego. Zakres tych dzia∏aƒ
przedstawia za∏àczone zdj´cie, choç nie oddaje
ono rzeczywistego obrazu, który mo˝na dostrzec na ˝ywo.
Ta ∏awka to miejsce odpoczynku usytuowane
pomi´dzy blokami 133, 134 i dzia∏kami. Stan
permanentnego zaÊmiecania tego skrawka naszego osiedla trwa ju˝ od d∏u˝szego czasu.
Pami´tam, jak kilkanaÊcie lat temu widzieliÊmy

potrzeb´ robienia miejsc odpoczynku, spotkaƒ i rozmów sàsiedzkich w taki sposób: ∏awka, dojÊcie,
podbudowa z kostki pod i wokó∏
∏awki, a tak˝e kosz na Êmieci. MieliÊmy nadziej´, ˝e ten sposób realizacji naszych pomys∏ów zapewni
poszanowanie miejsca odpoczynku i czystoÊç – niestety rzeczywistoÊç jest inna, na tyle, ˝e a˝ nasuwa si´ dylemat: pozostawiç ten kawa∏ek naszej infrastruktury czy jà
zlikwidowaç lub przenieÊç.
Ju˝ od d∏u˝szego czasu docierajà do mnie g∏osy na ten temat,
coraz cz´Êciej mówiàce o likwidacji tego ma∏ego „wysypiska Êmieci”. OczywiÊcie przedstawiane sà
jeszcze inne argumenty, które zna ca∏a nasza
spo∏ecznoÊç.
Jestem przeciwnikiem tego typu rozwiàzaƒ i,
b´dàc niepoprawnym optymistà, mam nadziej´,
˝e i to miejsce stanie si´ w koƒcu miejscem bardzo schludnym i samo w sobie b´dzie zach´ca∏o do odpoczynku.

W imieniu mieszkaƒców naszego osiedla
i swoim prosz´ Was, m∏odzi przyjaciele, o zrozumienie przedstawionej sprawy i szanowanie naszego dobra wspólnego.
Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
dr Stefan S∏owikowski

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!

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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Zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego wg w∏aÊcicieli
psów i kotów na osiedlu Stara Mi∏osna
Pies czy kot to niezwykle mi∏e, przyjazne i generalnie po˝yteczne zwierz´. Kontakt z tymi
czworonogami mo˝e daç wiele radoÊci i mi∏ych
chwil w naszym zabieganym ˝yciu. Samo wyjÊcie z ulubieƒcem przyczyniaç si´ mo˝e do nawiàzania fajnych relacji z napotkanymi przypadkowo ludêmi, tak˝e z innymi w∏aÊcicielami psów.
Tak si´ sk∏ada, ˝e w Starej Mi∏osnej, po∏o˝onej
w dzielnicy o równie wdzi´cznej nazwie Weso∏a,
psów i kotów na przestrzeni ostatnich lat znacznie
przyby∏o. Blisko osiedla jest teren zalesiony, iloÊç
dzia∏ek otwartych, bo niezamieszkanych, te˝ jest
jeszcze spora i nadaje si´ wed∏ug w∏aÊcieli czworonogów dla psich harców w trawach, chwastach
i zio∏ach z powodu niekoszenia ich przez prawnych
w∏aÊcicieli, a przy przymkni´tym oku w∏aÊciwych
s∏u˝b, które na ten stan rzeczy pozwalajà. Normalnie te dzia∏ki winny byç utrzymywane w odpowiednim stanie, gdy˝ prawo w∏asnoÊci poza prawami
ma równie˝ katalog obowiàzków dla w∏aÊciciela,
ale ten temat nadaje si´ na inny artyku∏.
Jednak zdecydowana wi´kszoÊç dzia∏ek ma
swoje prawem nakreÊlone granice, w obr´bie
których sà p∏oty, a przy wi´kszoÊci z nich roÊnie
trawa, z braku nale˝ytych chodników i ulic
z prawdziwego zdarzenia. Nale˝´ do osób, które
t´ cz´Êç przestrzeni publicznej po∏o˝onà bezpoÊrednio przy p∏ocie koszà regularnie, aby nie dopuÊciç do zachwaszczenia. Od kilku lat, proporcjonalnie do iloÊci psów wyprowadzanych na
spacer oraz wypuszczanych luzem psów i kotów
bez dozoru w∏aÊciciela, roÊnie tak˝e iloÊç pozostawianych przez nie nieczystoÊci.
KtoÊ powie: no i co z tego? A to z tego, ˝e nieczystoÊci te sà póêniej na butach, kosiarkach
do trawy, ko∏ach i felgach samochodów, posadz-

kach w gara˝ach. Na wiosn´ stan rzeczy na nielicznych chodnikach osiedlowych maluje si´ katastrofalnie. Te „ozdoby” nie wp∏ywajà ani na estetyk´, ani na przyjazne nastawienie do w∏aÊcicieli czworonogów oraz ich milusiƒskich, a wr´cz
odwrotnie. Wywo∏ujà uzasadnionà frustracj´
z racji „obdarzania” wszystkich na si∏´ widokiem,
zapachem i obrzydzeniem, rodem z kraju o wàtpliwym poziomie swoich obywateli.
èyjàc w spo∏ecznoÊci osiedlowej, ˝yjemy na
obszarze przynale˝nym do danej paƒstwowoÊci
mimo bliskoÊci lasów, zaniedbanych dzia∏ek, braku chodników etc. Te zaniedbania w infrastrukturze osiedlowej jednak nie zwalniajà nikogo z przyzwoitego zachowania. JesteÊmy obywatelami cywilizowanego paƒstwa. Ba, z tego powodu wi´kszoÊç z nas uwa˝a si´ za cywilizowanych, czyli
znajàcych ogólne zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego, znajàcych przys∏ugujàce prawa i obowiàzki,
normy i przepisy prawne, równie˝ – wydawaç by
si´ mog∏o, najbli˝szego wszystkim mieszkaƒcom
dzielnicy – prawa miejscowego. Wobec tego zastanawia fakt, i˝ wi´kszoÊç w∏aÊcicieli czworonogów, wyprowadzajàc je w celach fizjologicznych
na spacer, podprowadza je (lub nie reaguje na fakt
za∏atwiania tam przez nie potrzeb fizjologicznych)
pod cudzy p∏ot, na cudzy trawnik, pod cudzà
bramk´ lub bram´ wjazdowà do gara˝u.
NagminnoÊç takich zachowaƒ powoduje, ˝e
rodzà si´ liczne, czasem sarkastyczne, pytania
odnoÊnie do w∏aÊcicieli czworonogów:
Czemu psy nie sà wyprawadzane reguralnie
na smyczy i uczone przez w∏aÊcicieli, aby te potrzeby za∏atwiaç w okreÊlonym miejscu? Najlepiej w obr´bie posesji swojego w∏aÊciciela lub
pod jego p∏otem, skoro nie zosta∏y nauczone
w odpowiednim czasie,
OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej aby t´ czynnoÊç wykonywaç w jednym do
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk
tego przystosowanym
miejscu, a nie przy sà• NOWOCZESNE METODY LECZENIA: bólów kr´gos∏upa, siednich posesjach.
zmian zwyrodnieniowych, bólów g∏owy, wad postawy (zaj´cia
Dlaczego proceder
indywidualne i grupowe), dyskopatii
podrzucania innym sà• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
siadom tych fizjologicz• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

• Gimnastyka korekcyjna – zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.
Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce, çw. kszta∏tujàce, stretching

•
• Joga dla kr´gos∏upa

tel.

22 773 22 53

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

nych odpadów jest tak powszechnie usankcjonowany w obr´bie tego osiedla?
Czy czasem fakt posiadania czworonoga nie nak∏ada na w∏aÊciela obowiàzku sprzàtania po nim?
Czy to zachowanie, jakie widzi towarzyszàce
cz´sto na spacerze dziecko, jest na pewno dobrym dla niego przyk∏adem z zakresu przestrzegania prawa i zasad wspó∏˝ycia?
Czy cywilizowany, dobrze ukszta∏towany, czyli wychowany cz∏owiek tak post´puje?
Dlaczego wi´kszoÊç lekcewa˝y w∏asnych
przedstawicieli w Sejmie, w Radzie Dzielnicy, którzy nakreÊlili w sposób ustawowy ogólne normy
post´powania w tym obszarze ˝ycia publicznego?
Dlaczego niewiedza o przepisach prawa miejscowego jest wystartaczajàcym, dla wi´kszoÊci
w∏aÊcicieli tych nieczystoÊci, argumentem, aby
tak post´powaç?
Czy konstytucyjna zasada mówiàca o tym, i˝
prawa jednostki koƒczà si´ tam, gdzie drugiej si´
zaczynajà, tu na osiedlu nie obowiàzujà?
I wreszcie: dlaczego zdecydowana wi´kszoÊç
w∏aÊcicieli czworonogów nie korzysta z bezp∏atnej mo˝liwoÊci zaopatrzenia si´ w odpowiednià
torb´ i ∏opatk´ z miejscowego Urz´du Dzielnicy
w ramach przyznanych na ten cel Êrodków z UE?
Czy zasady, normy o wàtpliwym poziomie
oraz drastyczne obyczaje w zakresie wspó∏˝ycia
mi´dzyludzkiego wed∏ug psich w∏aÊcicieli majà
zastàpiç na tutejszym osiedlu prawnie nakreÊlone zasady post´powania oraz dobre przyzwyczajenia ludzi z odpowiednim wychowaniem?
Tych pytaƒ do w∏aÊcicieli czworonogów mo˝na postawiç jeszcze wiele. Nie o to jednak chodzi. Wszak nie w iloÊci znaków zapytania tkwi
problem. Nie wydaje si´ te˝, ˝e te sprawy
w Êrodku Europy sà czymÊ nadzwyczajnym, aby
mno˝yç na ich temat pytania natury podstawowej. Bowiem nie o nadzwyczajnoÊç generalnie
chodzi, ale o zwyk∏à przyzwoitoÊç w∏aÊcicieli
psów, o którà nale˝y zabiegaç z ca∏à stanowczoÊcià, jeÊli nie chcemy ugrz´znàç w tym, co trudne jest tu do s∏ownego wyartyku∏owania.
Obserwer

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

tel.

602-174-916
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Ciekawe jest ˝ycie sportowca
Ka˝da inicjatywa lokalna, stwarzajàca m∏odzie˝y okazj´ do wyjÊcia z domu, oderwania od komputera, stresów dnia codziennego – jest cenna.
Od 15 lat – poczàtkowo w mieÊcie Weso∏a,
a potem w dzielnicy Warszawa–Weso∏a (os. Zielona) dzia∏a, szerzàc wartoÊci sportowe, Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” (UKS „Dwójka” Weso∏a) z siedzibà w Zespole Szkó∏ Nr 94 przy ul.
Krótkiej 1. Zwracajàc szczególnà uwag´ na zasady fair play w sporcie i ˝yciu codziennym, unikajàc rozmaitych form przemocy, pozostajàcych
w sprzecznoÊci z za∏o˝eniami sportu, w klubie tym
wychowuje si´ m∏odzie˝ w duchu SPORTOWCA.
Pokazujàc wzorzec bezpiecznego kibicowania
w grupie – uczy szacunku dla przeciwnika.
Stwarzajàc mo˝liwoÊci poznania badmintonistów ró˝nego formatu – uczy, jak pokonuje si´
trudnoÊci, jak walczy si´ z w∏asnymi s∏aboÊciami, jak si´
zwyci´˝a – zwi´kszajàc szanse
na samodoskonalenie si´ cz∏onków UKS „Dwójka”.
Spotkanie integracyjne
23 czerwca br. grupa zawodników UKS „Dwójka” Weso∏a
wraz z rodzicami spotka∏a si´
o godz. 17.00 na turnieju rodzinnym „Familijny badminton” zorganizowanym przez Ann´ i Andrzeja Janeckich. Za∏o˝eniem spotkania by∏o –
w turnieju uczestniczy oprócz zawodnika jeden
z jego rodziców, choç nie tworzà ze sobà pary turniejowej. Trener klubu Andrzej Janecki rozlosowa∏
wi´c nast´pujàce pary (rodzic + dziecko) do gier:
J. ˚mijewski–M. Suchecka, D. Suchecki–M. ˚mi-

upieczonà na tà okazj´ przez organizatorów. Pan
Marek Karolak wcieli∏ si´ w rol´ fotografa i wykona∏ niesamowite zdj´cia. Ka˝da dwuosobowa mi-

ni dru˝yna stara∏a si´ jak mog∏a o zwyci´stwo, ale
ostatecznie na podium stan´li: I miejsce – D. Suchecki z M. ˚mijewskà, II miejsce – M. Karolak
i M. Kotuszewski, III miejsce – J. ˚mijewski wraz
z M. Sucheckà. Spotkanie zwieƒczone zosta∏o
wspólnà fotografià i postanowieniem, ˝e taaakie
spotkania b´dà odbywa∏y si´ cz´Êciej.

Obóz kondycyjny
W tym roku m∏odzie˝ wraz z trenerem klubu
UKS „Dwójka” wyjecha∏a w lipcu na dwutygodniowe zgrupowanie kondycyjne nad nasze
morze do Dar∏ówka. Nasi zawodnicy trenowali
z grupà Kadry Wojewódzkiej Juniorów województwa dolnoÊlàskiego. ¸àcznie na obozie
przebywa∏o ponad 50 zawodników podzielonych
na 3 grupy wed∏ug si∏y, kondycji oraz wieku zawodników. Dwa treningi dziennie nie przeszkadza∏y w tym, aby znaleêç czas na kàpiele w mo-

O. Rudnicka i G. Kotuszewski
jewska, M. Karolak–M. Kotuszewski, T. Rudnicki–
–J. Karolak, G. Kotuszewski–A. Rudnicka. Mecze
by∏y zaci´te, ale atmosfera bardzo przyjacielska.
Wspierano si´ wzajemnie, zach´cajàc do zwyci´stwa. Wszyscy ze smakiem jedli pysznà babk´

W Dar∏ówku na obozie

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

rzu. Na pla˝owanie w s∏oƒcu równie˝ czasu starcza∏o, ale aura nie by∏a zbyt przychylna. Zawodnicy nawiàzali przyjaênie z dolnoÊlàskimi kole˝ankami i kolegami, tak ˝e w dzieƒ wyjazdu trudno by∏o si´ rozstawaç. Wszyscy wrócili do domu
w dobrej kondycji, w doskona∏ych humorach

i z mnóstwem mi∏ych wspomnieƒ. Po tak dobrym przygotowaniu kondycyjnym uros∏y apetyty na sukcesy w ogólnopolskich turniejach, które planowane sà ju˝ we wrzeÊniu.
Trener
Od poczàtku istnienia klubu trenerem zawodników jest Andrzej Janecki (trener II klasy). Jest
on wielkim pasjonatem badmintona – cz∏owiekiem wyjàtkowo skromnym, chocia˝ zdobywcà
wielu medali i pucharów w tej dyscyplinie.
Z badmintonem zwiàzany od 1974 roku. Najpierw wyst´powa∏ wy∏àcznie w charakterze zawodnika, a ju˝ w kilka lat póêniej zaczà∏ pracowaç jako trener, s´dzia, a tak˝e dzia∏acz War-

Andrzej Janecki (w Êrodku)
szawskiego Okr´gowego Zwiàzku Badmintona.
Nieprzerwanie od 1991 roku corocznie uczestniczy w Badmintonowych Indywidualnych Mistrzostwach Polski Weteranów, ka˝dorazowo
zdobywajàc medale. W∏aÊnie w maju tego roku
do∏o˝y∏ do swojej kolekcji ju˝ 11. z∏oty medal.
W trosce o w∏asne zdrowie, a zw∏aszcza o zdrowie dzieci, mo˝e zechcecie Paƒstwo zapoznaç si´
z formà rozwoju fizycznego, jakà proponuje UKS
„Dwójka” Weso∏a, pami´tajàc o starym powiedzeniu „ruch jest w stanie zastàpiç prawie ka˝dy lek,
ale wszystkie leki razem wzi´te nie zastàpià ruchu”.
Zapraszam do klubu! Wi´cej na stronie
www.badmintonwesola.waw.pl
Anna Janecka
Prezes UKS „Dwójka”

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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W Bibliotece Publicznej...
ODKRYWCY W BIBLIOTECE
W lipcu, w ramach „Lata w mieÊcie”, Biblioteka zaproponowa∏a dzieciom zaj´cia na temat
wielkich europejskich podró˝ników i odkrywców. James Cook poprowadzi∏ dzieci w rejony
Australii i Oceanii. Uczestnicy ekspedycji poznali flor´ i faun´ tej krainy, a tak˝e spotkali Aborygenów. Zafascynowani sztukà tubylców spróbowali „malarstwa kropkowego”.

Razem z weneckim podró˝nikiem Marco Polo
dzieci uda∏y si´ Jedwabnym szlakiem w podró˝
do Chin. Poczyni∏y wiele przydatnych odkryç,
w powrotnà drog´ do Europy zabra∏y herbat´, papier, porcelan´, jedwab. Drogà morskà z Vasco da
Gamà mali podró˝nicy odwiedzili Indie. DoÊwiadczyli tutaj ca∏ego bogactwa przypraw i zapachów.
W sierpniu zaproponowaliÊmy dzieciom spotkania z piratami i wikingami.

ZAJ¢CIA CYKLICZNE
Po wakacjach wracamy do spotkaƒ adresowanych do doros∏ych i m∏odzie˝y. W ka˝dy poniedzia∏ek o godz. 12.00 (pomijajàc pierwszy
poniedzia∏ek miesiàca) zapraszamy do Biblioteki
G∏ównej na spotkania Klubu Interesujàcej Ksià˝-

ki. Najbli˝sze plany klubu to zmierzenie si´
z twórczoÊcià Czes∏awa Mi∏osza.
Osoby zainteresowane historià zapraszamy
do uczestniczenia w spotkaniach „Otwarte Lekcje Historii” organizowanych przez naszà Bibliotek´. Informacje o terminach spotkaƒ b´dà ukazywa∏y si´ na stronie www.wesola.e-bp.pl.
Od wrzeÊnia zapraszamy równie˝ maluchy i ich
rodziców do Biblioteki G∏ównej na cotygodniowe
Radosne Igraszki i Wieczory Bajek. Radosne
Igraszki przeznaczone sà dla dzieci do lat 3. Zaj´cia rozwijajà, integrujà, pozwalajà doÊwiadczaç
nowych wra˝eƒ, a wszystko to w atmosferze doskona∏ej zabawy. Zapisy i szczegó∏owe informacje w Bibliotece G∏ównej w Weso∏ej, osobiÊcie lub
pod numerem telefonu: 22 773 40 08.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„WESO¸A – NIEZNANE OBLICZA”
Zapraszamy do udzia∏u w konkursie fotograficznym organizowanym przez Bibliotek´. Prace
oceniane b´dà w trzech kategoriach tematycznych: „Krajobrazy i zabytki”, „Wydarzenia i ˝ycie
na goràco”, „Nowe oblicza dzielnicy”. Fotografie
nale˝y nadsy∏aç na adres: konkurs@e-bp.pl do
10 paêdziernika 2011 r. Regulamin dost´pny jest
na stronie www.wesola.e -bp.pl.
Justyna Kwiatkowska

Ceramika i decoupage
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy ju˝ po raz trzeci organizuje konkurs
amatorskich zespo∏ów ro-ckowych „ROCK
ON”. W tym roku koncert uczestników konkursu rozpocznie si´ 3 wrzeÊnia o godzinie 16.00, na terenie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej, przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31.

Dla starszych dzieci proponujemy „Wieczór bajek”, w ka˝dy poniedzia∏ek o godz. 17. Wspólne
czytanie bajek przez bibliotekarzy urozmaicone
jest pracà plastycznà. Poznajemy ma∏ych czytelników z najnowszà literaturà dzieci´cà, wracamy te˝
do zapomnianych, pi´knych wierszy i opowieÊci.

Sekcje manualne OK Weso∏a i ODT Pogodna zapraszajà

OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a oraz OÊrodek Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” zapraszajà na zaj´cia sekcji manualnych: ceramicznej i decoupage’u. Zaj´cia rozpocznà si´
w po∏owie wrzeÊnia, zapisy do sekcji trwajà.
Zaj´cia z ceramiki odbywajà si´ w poniedzia∏ki w godz. 17.30–19.30 w OK Weso∏a (dla dzieci) i we wtorki w ODT Pogodna (17.30–19.30
– dzieci, 19.30–21.30 – doroÊli). W sekcji tej:
• rozwijamy swoje talenty i realizujemy pomys∏y,

Mocne
brzmienie
Weso∏ej

• lepimy przedmioty u˝ytkowe i dekoracyjne,
ma∏e i du˝e,
• przedstawiamy swoje prace na wernisa˝ach
i wystawach.
Prowadzi: Dorota ¸asisz – plastyk
Zaj´cia z decoupage’u odbywajà si´
w czwartki w ODT Pogodna: 17.00–19.00 dzieci, 19.00–21.00 m∏odzie˝ i doroÊli. Decoupage
pozwala dzi´ki zwyk∏ym, papierowym obrazkom
stworzyç dekoracje, które wyglàdajà jak namalowane. Dzi´ki decoupag’owi przedmioty, otaczajàce nas w codziennym ˝yciu nabierajà nowego

G∏ównym celem organizowanego konkursu
jest inspirowanie m∏odych muzyków do artystycznych poszukiwaƒ oraz konfrontacja ich dokonaƒ. G∏ównà nagrodà w konkursie jest nagranie singla w profesjonalnym studiu muzycznym.
Ka˝dego roku po cz´Êci konkursowej organizowany jest wyst´p gwiazdy. W tym roku
b´dà a˝ dwie. O godzinie 18.00 rozpocznie
si´ koncert zespo∏u Farben Lehre, a o godzinie 20.00 na scenie pojawi si´ Closterkeller.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny nad konkursem.
blasku, funkcji, jakà mogà spe∏niaç, cieszà oko,
oraz zaspokajajà nasze potrzeby estetyczne.
Prowadzi: Dorota ¸asisz – plastyk
OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
ul. Starzyƒskiego 21,
Warszawa-Weso∏a
Tel. (22) 773-61-88
www.domkulturywesola.net

OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
ul. Jana Paw∏a II 25, Weso∏a-St. Mi∏osna
Tel. (22) 427-37-74

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Uczniowski Klub Sportowy

JUDO

FIGHT

CLUB

JUDO FIGHT CLUB
Zapraszamy chłopców i dziewczynki na treningi judo
Zapraszamy od 5 września 2011
ul. Wspólna 55 (Wesoła, os. Zielona), Dwujezyczna Szkoła Podst. Nr 1
Wtorek–Czwartek – 5-7 lat – 17:15-18:30
Wtorek–Czwartek – 8-12 lat – 18:30-20:00
oraz Sobota do ustalenia

ul. Klimatyczna 1 (Wesoła, os. Stara Miłosna), Gimnazjum Nr 119
Wtorek–Czwartek – 5-7 lat – 17:00-18:30
Wtorek–Czwartek – 8-12 lat – 18:30-20:00
oraz Sobota do ustalenia
Zapraszamy również na judo w Poniedziałek–Środę–Piątek dla tych samych grup wiekowych
– więcej informacji na naszej stronie internetowej

Dodatkowo proponujemy zajęcia ze sportami walki które będą obejmować
boks, kickboxing, taekwondo, ju-jitsu oraz inne pochodne K1 i MMA
Wtorek–Czwartek – dzieci 7-13 lat – 18:15-19:45 (mała Mata)
Wtorek–Czwartek – młodzież i dorośli – 20:00-21:30 (duża Mata)
Zajęcia prowadzić będzie wykwaliﬁkowany trener sportów walki.
Zajęcia mogą ulec drobnym minutowym zmianom – wszystkie zmiany na naszej stronie internetowej

www.judofightclub.pl
Zapisy – tel. 513-96- 16- 16
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Kàcik bibliofila
David Gilmour

kle delikatny i pi´kny zapis relacji ojca
i syna. RzadkoÊç we wspó∏czesnej literaturze. Goràco polecam!

Pomys∏ dziwaczny, ciekawy, a mo˝e odwa˝ny? PójÊcie na ∏atwizn´ czy
wielkie wyzwanie
dla rodzica wra˝liwego nastolatka?
Nastolatka, który chronicznie nie lubi
szko∏y. Ksià˝ka zosta∏a zainspirowana osobistymi doÊwiadczeniami autora. Znajdziecie w niej Paƒstwo niezwy-

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Gilmour D. – Klub filmowy
2. Deghelt F. – Babunia
3. Pratchett T. – W pó∏noc si´ odziej´
4. Wildstein B. – Czas niedokonany
5. Aleksandrowicz T. A. – Cudowne ˝ycie StaÊka i innych anio∏ów
6. Nicholas E. – Odwa˝ni
7. Stewart Ch. – Je˝d˝àc po cytrynach:
optymista w Andaluzji

Klub filmowy

Qlturka

Inteligentne kino wakacyjne
„Ma∏a Miss”,
re˝. Jonathan Dayton
i Valerie Faris
Poniewa˝ wakacje zbli˝ajà si´ do koƒca, a niektórym
nawet si´ ju˝ skoƒczy∏y,
ka˝dy stara si´ znaleêç sposób na zatrzymanie pogodnego klimatu lata. OsobiÊcie, aby powróciç
do uczucia wakacyjnego luzu, oglàdam lub s∏ucham czegoÊ pozytywnego. Chcecie pos∏uchaç
naprawd´ wakacyjnej piosenki, a zm´czy∏o ju˝
was „Pójd´ boso” (lub nigdy wam si´ nie podoba∏o)? – polecam „The City” Patricka Wolfa
– idealne na popraw´ humoru o siódmej nad ranem, kiedy wszyscy maszerujà do pracy lub
szko∏y, a s∏oƒce zaczyna wyzieraç zza chmurek.
Jednak dziÊ nie chc´ si´ skupiaç na muzyce,
a jeÊli chodzi o pozytywne kino, zawsze si´gam
po „Ma∏à Miss”.
Zacznijmy od tego, ˝e polski tytu∏ filmu uwa˝am za wyjàtkowo nietrafiony. Brzmi infantylnie,
przez co du˝a iloÊç osób odrzuca go ju˝ na starcie. Czy˝ oryginalne „Little Miss Sunshine” nie
brzmi lepiej? Uwa˝am, ˝e pozostawienie tytu∏u
w spokoju by∏oby w tym przypadku znacznie
lepszym wyjÊciem.
Skupmy si´ jednak na samym filmie. Opowiada on o niezbyt urodziwej dziewczynce, która
pragnie zostaç miss, do czego konsekwentnie
dà˝y przez udzia∏ w dzieci´cych konkursach
pi´knoÊci. JeÊli jednak ktokolwiek myÊli, ˝e to jedyny wàtek, to grubo si´ myli. Oprócz przes∏odkiej Olive (Abigail Breslin) mamy jeszcze jej ca∏à, doÊç nietypowà rodzin´. Jest to pomagajàcy
wnuczce w przygotowaniach oraz bezustannie
narkotyzujàcy si´ dziadek Edwin (oscarowa rola
Alana Arkina), nieco zwariowana mama Sheryl
(Toni Collette) czy obsesyjnie skupiony na wygrywaniu ojciec Richard (Greg Kinnear). Jest te˝
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fan Nietschego, brat Dwayne (Paul Dano), który
postanowi∏ nic nie mówiç a˝ do momentu dostania si´ do szko∏y lotniczej i swoje cyniczne
wiadomoÊci przekazuje rodzinie za pomocà notatek, oraz homoseksualny wujek Frank (Steve
Carell), specjalista od Prousta, który ledwo co
przeszed∏ nieudanà prób´ samobójczà. Ca∏a ta
zgraja odmieƒców wyrusza razem w podró˝ do
innego stanu, aby dowieêç na konkurs pi´knoÊci ma∏à Olive. OczywiÊcie ka˝dy mo˝e si´ domyÊliç, ˝e to nie b´dzie
standardowa wyprawa.
W tym miejscu pragn´
wyraziç swój wielki podziw zarówno dla scenarzysty, jak i re˝yserów. Zarówno Michael Arndt, który za scenariusz oryginalny do „Ma∏ej Miss” otrzyma∏ Oscara, jak i Jonathan Dayton i Valerie Faris
(znani wczeÊniej z re˝yserowania obsypywanych
nagrodami teledysków)
wykonali kawa∏ dobrej roboty. Film ma Êwietny timing, ciekawe uj´cia,
dowcipne, a jednoczeÊnie nieprzeci´tnie inteligentne dialogi, zwroty akcji i mnóstwo innych
cech, które mo˝na by wymieniaç godzinami,
a które sk∏adajà si´ na jedno s∏owo – dzie∏o. Aktorom te˝ nale˝à si´ gromkie brawa – ka˝dy
z nich stworzy∏ bardzo charakterystycznà postaç
tak dobrze, ˝e mo˝na w∏aÊciwie mówiç o kilku
równoleg∏ych, g∏ównych bohaterach, z których
˝aden nie wywy˝sza si´ ponad innych.
Film oglàda si´ doskonale. Na nudzenie si´
absolutnie nie ma miejsca – co chwila dzieje si´
coÊ nowego, kolejne historie przydarzajà si´ ro-

8. Lackberg C. – Syrenka
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. O’Hare M. – Skamienia∏oÊç z chomika.
Zrób to sam: mnóstwo zdumiewajàcych
doÊwiadczeƒ dla odkrywców amatorów
2. Griffin A. – Gra o Juliana
3. Simon F. – Koszmarny Karolek w samochodzie
Literatura popularnonaukowa:
1. Tomaszewski J. – S∏owacja
2. Ziemkiewicz R. – Wkurzam salon
3. Chudnij ∏atwo i szybo: 167 przepisów
4. Olczak-Ronikier J. – Korczak: próba
biografii
Iza Zych
dzinie Hooverów podczas ich drogi na konkurs.
Niektórzy klasyfikujà ten film jako kino drogi
i jest w tym du˝o racji – w koƒcu jego znaczna czeÊç odbywa si´ w vanie, którym podró˝ujà bohaterowie. Jest to jednak coÊ du˝o g∏´bszego ni˝ lekki film wypchany po brzegi gagami.
Poruszone sà tu zarówno tematy wi´zi, tolerancji, jak i elementów filozofii ˝yciowej. Niektóre
cytaty z dialogów mo˝na by spokojnie zapisaç
w ksi´dze aforyzmów (tak jak wykrzyczane
przez brata Olive „Pi*****ç konkursy pi´knoÊci! ˚ycie i tak jest jednym wielkim konkursem
pi´knoÊci!”). Mimo ˝e ca∏a rodzina Hooverów to
typowi ˝yciowi przegrani,
niedostosowani do spo∏eczeƒstwa, to film sugeruje, ˝e nawet ludzie tak
dziwni jak oni mogà byç
wygrani – wszystko zale˝y od definicji wygranej.
Co wydaje mi si´ najwa˝niejsze, to ˝e film zosta∏
pozbawiony patosu oraz
sztucznych pouczeƒ czy
mora∏ów. Ca∏a fabu∏a te˝
twardo stàpa po ziemi, nie
ma tu nie˝yciowych cudów, zdarzeƒ, w które nie
bylibyÊmy w stanie uwierzyç. Do ca∏ego pogodnego obrazu mamy te˝ wi´c
dodane nieco, a mo˝e nawet sporo, goryczy.
Co tu du˝o mówiç – ten
film na pewno trzeba zobaczyç. Urzeka przy ka˝dym obejrzeniu i za ka˝dym razem zaskakuje.
Mi´dzy salwami Êmiechu serwuje nam niepostrze˝enie ˝yciowe prawdy i pouczenia, zdecydowanie sk∏ania do refleksji. JeÊli jesteÊcie ciekawi jak te wszystkie elementy mo˝na pomieÊciç w jednym, trwajàcym raptem 101 minut, filmie – marsz do wypo˝yczalni! Zapewniam, ˝e
tego nie po˝a∏ujecie.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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

Arturek Cur, brat Mai
Urodzi∏ si´ 3 lutego 2011 r.
w szpitalu na ul. Madaliƒskiego.
Waga 3892 g, wzrost 56 cm.

StaÊ Grodzki, brat Zuzi
Urodzi∏ si´ 31 stycznia 2011 r.
w szpitalu Êw. Zofii.
Waga 4480 g, wzrost 58 cm.

Ania Kowalczyk, siostra Julci
Urodzi∏a si´ 19 kwietnia 2011 r.
w Instytucie Matki i Dziecka.
Waga 3830 g, wzrost 57 cm.

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 20 wrzeÊnia 2011 r.

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

Ania Waszczuk
Urodzi∏a si´ 11 lipca 2011 r.
Waga 3520 g, wzrost 54 cm.
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WESELA W GOÂCI¡CU

W dniu 25 wrzeÊnia b´dziemy goÊciç w naszej restauracji
Aktorów Teatru Lalek z Olsztyna ze sztukà „Krawiec Niteczka”

Z nowym menu w ciekawej aran˝acji potraw,
z atrakcyjnymi cenami i rabatami do koƒca roku 2011.

OBIAD NIEDZIELNY W GOÂCI¡CU
Od 11 wrzeÊnia wznawiamy obiady rodzinne w GoÊciƒcu.
ul. Trakt Brzeski 90,
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 773 30 02,
gosciniec@solivoda.com
www.gosciniec.net
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Zapewniamy animacj´ dla dzieci i super jedzenie,
w nowych aran˝acjach sal restauracyjnych,
z niespodziankà dla Najmłodszych GoÊci.
Koszt obiadu rodzinnego to 39 zł od osoby dorosłej
dzieci do lat 7 nie płacà, od 7-15 – 50% rabatu
a wszystkie atrakcje dla dzieci sà bezpłatne.

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Obóz pi∏karski KS Weso∏a
2002/2003 w Ko∏obrzegu
W dniach od 24 czerwca do 3 lipca 2011 r.
w Ko∏obrzegu odby∏ si´ kolejny obóz pi∏karski organizowany przez Klub Sportowy Weso∏a. Celem
obozu by∏o podnoszenie umiej´tnoÊci pi∏karskich
i integracja naszych zawodników. W obozie
uczestniczy∏o 19 zawodników – pi∏karki i pi∏karze
z roczników 2002/2003, którzy podczas 10-dniowego pobytu szlifowali swoje umiej´tnoÊci pi∏karskie na stadionie miejskim w Ko∏obrzegu im. Sebastiana Karpiniuka – obiekcie przygotowanym jako zaplecze Euro2012
pod czujnym okiem trenerów Krzysztofa i Piotra oraz wychowawcy p.
Moniki. Codziennie odbywa∏y si´
dwa treningi, przed i po po∏udniu,
podczas których zawodnicy opanowywali podstawy i doskonalili umiej´tnoÊci techniczne m.in. prowadzenie pi∏ki, podania i przyj´cia, drybling, odbieranie pi∏ki przeciwnikowi,
a wszystko to w fantastycznej atmosferze zdrowej rywalizacji. Sta∏ymi pozycjami
dnia by∏y zaj´cia sportowe, sjesta poobiednia
i kontrola czystoÊci pokojów, za którà na koniec
obozu zostali nagrodzeni najlepsi.
Odby∏y si´ równie˝ mecze kontrolne. Pierwszy
z nich z AP Kotwica Ko∏obrzeg rocznik 2003 na-

Szanowni Narciarze Biegowi
i sympatycy zimowej
aktywnoÊci fizycznej!!!

si zawodnicy z tego rocznika wygrali ∏àcznie 7:4,
a mecz naszej starszej grupy 2002 równie˝
z dru˝ynà Kotwicy zakoƒczy∏ si´ naszà zdecydowanà wygranà 12:2. Drugim przeciwnikiem by∏a
grupa kolonijna dziewczàt i ch∏opców w wieku 9–11 lat. W tym meczu mimo du˝ej ró˝nicy
wieku nasza przewaga na boisku by∏a widocz-

na przez ca∏y czas – o wygranej zdecydowa∏o
dobre wyszkolenie naszych zawodników. Mecz
zakoƒczy∏ si´ wynikiem 16:10 dla KS Weso∏a.
Zawodnicy korzystali równie˝ z kompleksu basenowego Aquapark. Zaj´cia te sprawia∏y zawodnikom ogromnà radoÊç. Mogli doskonaliç swoje
umiej´tnoÊci p∏ywackie
oraz korzystaç z atrakcji znajdujàcych si´
w obiekcie: zje˝d˝alni,
gejzeru powietrznego,
dzikiej rzeki itp.
Trenerzy nie zapominali tak˝e o chwilach zabawy dla m∏odych
zawodników,
którzy ch´tnie sp´dzali czas na pla˝y, za˝ywajàc kàpieli s∏onecznych i morskich.
Mi∏ym akcentem by∏
równie˝ fakt przyznania
w∏aÊnie tu. na obozie.

Je˝eli jesteÊcie zainteresowani utworzeniem
na terenie naszej dzielnicy profesjonalnej
trasy do narciarstwa biegowego, z∏ó˝cie swój
podpis pod listem do Pana Burmistrza. List
(petycja) oczekuje na Was w serwisie rowerowo-narciarskim „Cyklon”, ul. Jana Paw∏a II
240, Stara Mi∏osna, od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 11.00–20.00. Je˝eli chcesz
wiedzieç wi´cej, zadzwoƒ: 602 535 076
– Marcin, 501 265 685 – Pawe∏. Petycj´
mo˝na podpisaç równie˝ na stronie:
www.petycje.pl/petycja/7719/narciarska_
trasa_biegowa_w_wesolej.html
nagród za frekwencj´ na treningach IX 2010 –
– IV 2011. Sebastian Grajda, Jakub Kucharek oraz
Dominika Ducal, którzy wykazali najwy˝szà obecnoÊç na treningach. zostali uhonorowani pamiàtkowymi statuetkami i nagrodami. Dzi´ki takiej inicjatywie trenera, du˝a cz´Êç zawodników zmotywuje
si´ do regularnych treningów. Dzi´ki trenerowi
Krzysztofowi, Rodzice mogli oglàdaç zdj´cia, które
zamieszcza∏ codziennie na stronie internetowej Klubu, dajàc mo˝liwoÊç zobaczenia, jak dzieci sp´dzajà czas. Trener nie zapomnia∏ równie˝ o urodzinach
swojego podopiecznego, który podczas obozu
koƒczy∏ 8 lat. Sebastianowi zorganizowa∏ urodziny
ze wspania∏ym tortem w kszta∏cie pi∏ki no˝nej.
Co wa˝niejsze, zawodnicy uczyli si´ tutaj nie
tylko gry w pi∏k´, ale i samodzielnoÊci (dla niektórych by∏ to pierwszy wyjazd), wspó∏pracy
w zespole. Wspólne posi∏ki, spotkania przyczyni∏y si´ do wytworzenia klimatu, jaki panuje
w prawdziwej pi∏karskiej dru˝ynie.
Na zakoƒczenie obozu ka˝dy uczestnik otrzyma∏
koszulk´ oraz pamiàtkowe zdj´cie – w Weso∏ej jest
bardzo wiele uzdolnionych sportowo dzieci, wystarczy do nich dotrzeç, stworzyç im odpowiednie
warunki do trenowania, a sukcesy przyjdà same.
Serdeczne podzi´kowania dla trenerów
Krzysztofa i Piotra oraz p. Moniki za opiek´, cudownà atmosfer´ i wspania∏y program w czasie
obozu. Dzieciaki wróci∏y zachwycone i to w∏aÊnie dzi´ki Wam.
Wdzi´czni Rodzice

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
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Obwody szkolne
Szanowni Paƒstwo!
Dotychczas z podziwem obserwowa∏am, jak
roÊnie nowa szko∏a. Mieszkamy niedaleko
i z okien naszego domu jest ona widoczna. Mia∏am te˝ nadziej´, ˝e moje dzieci b´dà ucz´szczaç w przysz∏oÊci do tej szko∏y, co wydawa∏o
si´ oczywiste z uwagi na jej bliskoÊç. Jakie˝
wi´c by∏o moje zdumienie, gdy dowiedzia∏am
si´, ˝e zaplanowano podzia∏ obwodów szkolnych ulicà Cieplarnianà!!!
To oznacza, ˝e dzieci z pobliskich ulic, gdzie
nowa szko∏a jest w zasi´gu wzroku i prawie tu˝
obok domu, b´dà musia∏y chodziç dwa kilometry
do starej szko∏y. To nie jest dobre rozwiàzanie!
Ja si´ osobiÊcie z takim podzia∏em nie zgadzam.
Trzeba wziàç po uwag´ logik´ i bezpieczeƒstwo dzieci i tak ustaliç granice tych obwodów,
aby dzieci chodzi∏y tam, gdzie jest bezpieczniej
i bli˝ej. Trzeba wziàç te˝ pod uwag´, ˝e nowe
osiedle powstaje nie tylko przy Mazowieckiej,
ale równie˝ tu˝ za placem zabaw pomi´dzy kana∏kiem, Jod∏owà i Jana Paw∏a. Tak wi´c tam te˝
b´dzie du˝o dzieci, które bli˝ej b´dà mia∏y
do starej szko∏y ni˝ do nowej.
Dlatego prosz´, aby przesunàç granic´ tych obwodów szkolnych w lewo z ulicy Cieplarnianej na ul.
Fabrycznà, aby do nowej szko∏y mog∏y ucz´szczaç
wszystkie dzieci z le˝àcego tu˝ obok niej osiedla
ma∏ych domów jednorodzinnych i segmentów z ulic
Majowej, Zachodu S∏oƒca, Skalistej, Kamiennej,
Wapiennej, Jutrzenki, Wczasowej i innych tam po∏o˝onych. Dzieci tych nie jest tak wiele, a bliskoÊç
szko∏y przemawia za tym, aby mog∏y ucz´szczaç
do po∏o˝onej w zasi´gu wzroku nowej szko∏y, a nie
do znajdujàcej si´ dwa kilometry dalej szko∏y starej.
Bardzo prosz´ o przekazie mojej proÊby osobom i w∏adzom odpowiedzialnym za ustalanie
granic tych obwodów i wzi´cie jej pod uwag´
poprzez przesuni´cie granicy tego obwodu z ul.
Cieplarnianej na Fabrycznà.
Z powa˝aniem,
Barbara C.
W odpowiedzi na powy˝sze zapytanie oraz
wiele innych pism nap∏ywajàcych do Urz´du
Dzielnicy Weso∏a w tej sprawie, prezentujemy
poni˝ej oficjalne stanowisko Zarzàdu Dzielnicy,
przedstawione w dniu 11 sierpnia 2011 r.
Szanowni Paƒstwo,
W ostatnim czasie, do Urz´du Dzielnicy Weso∏a nap∏ywajà pytania i uwagi mieszkaƒców dotyczàce podzia∏u obwodów szkó∏ podstawowych w Starej Mi∏oÊnie. Wszystkie sà poddawane starannej analizie. Stanowisko Zarzàdu Dzielnicy odnoszàce si´ do podnoszonych kwestii
znajdziecie Paƒstwo w poni˝szej, obszernej informacji wyjaÊniajàcej kryteria, które zadecydowa∏y o takiej propozycji linii podzia∏u.
Przy wyznaczaniu granic obwodów szkolnych
warunki brzegowe wyznaczajà mo˝liwoÊci infrastrukturalne szkó∏. Istniejàca Szko∏a Podstawowa
nr 173 oraz nowo powstajàca szko∏a przy ul. Cieplarnianej mogà przyjàç niemal identycznà liczb´

dzieci, wi´c liczebnoÊç obwodów równie˝ musi
byç bardzo zbli˝ona. Granice obwodów zosta∏y
przygotowane w oparciu o bardzo wnikliwà analiz´ demograficznà osiedla Stara Mi∏osna. Wzi´to
pod uwag´ miejsce zamieszkania ka˝dego dziecka w wieku do 10 lat, a tak˝e prognozy urbanistyczne. Uwzgl´dniono tak˝e istniejàce ciàgi komunikacyjne oraz przebieg linii autobusowych.
Celem tego przedsi´wzi´cia by∏o zapewnienie
ka˝demu dziecku mo˝liwie najdogodniejszej
i najbezpieczniejszej drogi do szko∏y przy zapewnieniu równej liczby uczniów w obwodach.
Wst´pnie rozwa˝ano kilka wariantów, w tym równie˝ podzia∏y zgodne z obwodami wyborczymi
oraz z podzia∏em terytorialnym parafii. Zosta∏y
one jednak odrzucone ze wzgl´du na du˝à dysproporcj´ dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w wydzielonych w ten sposób obwodach
szkolnych. Z tego samego powodu propozycja
podzia∏u obwodów zgodnie z osià ulicy Fabrycznej jest niemo˝liwa do przyj´cia, mimo ˝e geograficznie jest to propozycja najbardziej intuicyjna.
Niestety nie jest mo˝liwe spe∏nienie wszystkich oczekiwaƒ zainteresowanych osób. Warto
zaznaczyç, ˝e na przyj´tym rozwiàzaniu skorzystajà wszyscy uczniowie mieszkajàcy w Starej
Mi∏osnej. Dla tych, którzy pomimo i˝ mieszkajà
bli˝ej ul. Cieplarnianej, b´dà ucz´szczaç do
Szko∏y Podstawowej nr 173 – poprawià si´ radykalnie warunki nauczania oraz bezpieczeƒstwo
w tej szkole. JednoczeÊnie podkreÊlam, ˝e dla
ca∏ego osiedla Stara Mi∏osna dopuszczalna przepisami maksymalna odleg∏oÊç (3 km) z miejsca
zamieszkania do szko∏y nie jest przekroczona.
Bezpieczeƒstwo zwiàzane z dowozem dzieci
do szko∏y nie ulegnie zmianie. Publiczny transport
samochodowy na terenie Weso∏ej jest sprawnie
zorganizowany i bezpieczny. Autobusy linii 198
je˝d˝à z cz´stotliwoÊcià co ok. 10 min i wiele
dzieci ucz´szczajàcych do Szko∏y Podstawowej
nr 173 z nich korzysta. Rodziny, dla których zakup
biletów autobusowych dla dzieci jest powa˝nym
obcià˝eniem bud˝etu, mogà ubiegaç si´ o stypendium szkolne lub innà form´ pomocy socjalnej.
Przy przygotowywaniu podzia∏u obwodów
wzi´to pod uwag´ wiele obiektywnych kryteriów,
a ich wypadkowà jest zaprezentowany wariant.
Je˝eli uda si´ wypracowaç innà propozycj´,
zapewniajàcà porównywalnà liczb´ uczniów
w szko∏ach, która b´dzie dogodniejsza dla
mieszkaƒców, to Zarzàd Dzielnicy odniesie si´
do niej przychylnie. JednoczeÊnie Zarzàd Dzielnicy Weso∏a chcia∏by podzi´kowaç za przes∏ane
uwagi b´dàce wyrazem Paƒstwa zaanga˝owania
w ˝ycie lokalnej spo∏ecznoÊci.
Z powa˝aniem
Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
Zgodnie z informacjà otrzymanà od Zarzàdu
Dzielnicy formà odpowiedzi na powy˝szy list sà
pisma od mieszkaƒców z konstruktywnymi wnioskami w sprawie obwodów szkolnych. Zarzàd
obiecuje rozpatrzyç ka˝de z pism. Z uwagi na fakt,
i˝ nie jest to decyzja administracyjna, nie ma równie˝ procedur trybu odwo∏awczego.
Redakcja

***
Ulica Zalanych Gara˝y
Deszcz pada i tak byç musi. Jak pada ca∏y
miesiàc, to ju˝ jest nieco gorzej, ludzie narzekajà na nieudane urlopy, s∏abe ciÊnienie i marny
humor. W ubieg∏ym roku jedna historyczna burza przed Bo˝ym Cia∏em zala∏a naszà pi´kna okolic´ skutecznie i po brzegi. Mo˝na by myÊleç, ˝e ludziom da∏o to do myÊlenia.
Ale jak tak id´ sobie do pracy i deszcz pada,
widz´ jak ulicà Jutrzenki p∏ynie po prostu ma∏y
strumieƒ, rwàcej i czyÊciutkiej wody. Mo˝na by
pomyÊleç, ˝e to nawet mi∏y widok, gdyby da∏o
si´ przejÊç suchà nogà. Ale si´ nie daje, buty
moknà, no trudno, takie ˝ycie. Id´ sobie i patrz´,
jak z kolejnych ulic po∏o˝onych wy˝ej woda sobie sp∏ywa, z Wapiennej, Kamiennej, strumieƒ
robi si´ coraz szerszy. Niektórzy co zapobiegliwsi sàsiedzi wykopujà ma∏y rowek, aby omija∏ ich
posesj´ i p∏ynà∏ dalej. I tak sobie p∏ynie a˝...
wpada do gara˝y Paƒstwa, którzy na ulicy Z∏otej
Jesieni majà pierwszy domek. Deszcz leje, biedny ten pan tam mieszkajàcy robi jakieÊ okopy,
aby wod´ skierowaç gdzie indziej. Nast´pnego
dnia widz´, ˝e nic to nie da∏o, stra˝ wypompowuje mu wod´ z gara˝u, z kolejnych domków ludzie te˝ wypompowujà wod´ z gara˝y.
No wiadomo, gmina nie ma pieni´dzy na ulic´, a ludzie sami sobie winni, bo kto im kaza∏
stawiaç tam dom? I mog´ pomyÊleç sobie, co
mnie to obchodzi, bo, póki co, ja nie ton´.
Ale widzàc t´ ulic´, myÊl´ sobie – wystarczy∏oby tu wykopaç jeden przemyÊlany i zabezpieczony rowek, aby ca∏a ta woda, z góry od ulicy
Jana Paw∏a p∏ynàca, sp∏ywa∏a po prostu do kana∏ku. Trzeba by przekopaç raptem 500 metrów,
aby uratowaç kilka – kilkanaÊcie domów przed
zalewaniem. To nie jest chyba takie trudne. Tylko
wydaje mi si´, ˝e ludzie nie wierzà, ˝e w tej gminie i z tymi w∏adzami takie proste rozwiàzania sà
mo˝liwe. Bo je˝eli chce si´ coÊ ulepszyç, naprawiç, za∏atwiç, to od razu pojawia si´ setka problemów, kto ma jakie kompetencje, a kto ich nie
ma i czego nie da si´ zrobiç. Kanalizacji burzowej
w ca∏ej Starej Mi∏osnej nie da si´ zrobiç.
A wykopaç rowek i uratowaç ludzi z ulicy
o pi´knie brzmiàcej nazwie „Z∏otej Jesieni” da si´?
A mo˝e pr´dzej zmieniç nazw´ ulicy na „ulica
Beznadziejna” albo „ulica Zalana” lub „ulica Utopionych Nadziei” bàdê „Zalanych Gara˝y”? Tak,
ta nazwa by∏aby najbardziej odpowiednia.
Ciekawe, jak by si´ nasze w∏adze poczu∏y, jakby tak opublikowaç w Gazecie Wyborczej, ˝e
grono naszych zalewanych mieszkaƒców wnios∏o do w∏adz miasta o zmian´ nazwy ulicy....
A mo˝e, drodzy Paƒstwo, w akcie determinacji po nast´pnej burzy chwycimy wspólnie
za szpadle i sami wykopiemy sobie ma∏y kana∏ek, nieoficjalny kana∏ek „na lewo”, bez pozwoleƒ, uzgodnieƒ i decyzji Burmistrza?
Tylko ciekawe, czy da si´ wytyczyç mu tras´...
Bo, jak wiadomo, gdzie 2 Polaków tam 3 poglàdy.
˚ycz´ wi´c..... jak najwi´cej s∏oƒca!!!
Barbara C.
***
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Audiobooki nie tylko na niedziel´

Czy wiecie Paƒstwo, ile mamy dzieci w Starej
Mi∏osnej?
Bo ja nie wiem, ale czytajàc o nowej szkole,
mam wra˝enie, ˝e co najmniej oko∏o tysiàca. No
i oczywiÊcie liczba stale roÊnie, bo rosnà nowe
domy i osiedla. Ale wiem za to, ilu jest pediatrów w przychodni dla dzieci w Starej Mi∏osnej.
Otó˝ 1 (s∏ownie jeden) pediatra na ten oko∏o tysiàc dzieci.
To teraz kolejne pytanie. Ile w czasie jesieni
i zimy dzieci z tego tysiàca b´dzie chorowa∏o
na gryp´ itp.? Moim zdaniem, ka˝de co najmniej
dwa razy. Czyli oko∏o 2.000 wizyt!
Kolejne pytanie to: na ile dni naprzód trzeba
b´dzie si´ zapisywaç na wizyt´ do jednego pediatry? Moim zdaniem: na dwa tygodnie wczeÊniej. Na wiosn´, kiedy by∏o 1,5 pediatry, zapisy
by∏y na 4–5 dni do przodu.
Informuj´, ˝e wysoce zaniepokojona tà sytuacjà by∏am u Szanownego Pana Dyrektora ZOZ
z pytaniem, co zamierza z tym zrobiç – wtedy
gdy by∏o jeszcze 1,5 pediatry. Odpowiedzia∏, ˝e
chce zatrudniç kogoÊ, ale nie ma ch´tnych. Po
czym 0,5 pediatry odesz∏o i zosta∏ 1 pediatra.
Wybaczcie Paƒstwo nieco ironicznà nut´
mojego tekstu, ale ja ju˝ przesz∏am od fazy konsternacji i rozpaczy do fazy smutnego pogodzenia si´ z tà pora˝ajàcà niewydolnoÊcià naszej
lokalnej s∏u˝by zdrowia. Mam na myÊli administracj´ ZOZ, która z nieznanych przyczyn nie
mo˝e zatrudniç co najmniej jeszcze jednego lekarza pediatry.
Natomiast bardzo jestem wdzi´czna szanownej pani doktor Ewie Majorczyk, która jest Êwietnym lekarzem, ˝e jeszcze w ogóle w tych warunkach u nas pracuje.
I ˝e zawsze jest ˝yczliwa, pomocna i kompetentna!
A moje dzieci b´d´ chyba jesienià profilaktycznie zapisywaç na wizyty co dwa tygodnie,
bo jak znam ˝ycie to na pewno któreÊ w tym
czasie b´dzie chore.
Barbara C.

„Czas jest tym, czego nie mo˝emy po˝yczyç
ani zaoszcz´dziç. Jedyne, co mo˝emy z nim zrobiç, to z niego korzystaç” te s∏owa Benjamina Franklina skutecznie zach´cajà do tego, by
z danego nam czasu korzystaç jak
najlepiej. Jednà z mo˝liwoÊci jest s∏uchanie audiobooków. Na czytanie
ksià˝ek niestety nie mamy zazwyczaj
zbyt wiele czasu, a nagraƒ mo˝na s∏uchaç tak „przy okazji” – jadàc do pracy, podró˝ujàc lub przebywajàc w domu, np. sprzàtajàc lub gotujàc. Wybór
ró˝nych nagraƒ jest coraz wi´kszy.
Chcia∏am poleciç kilkanaÊcie, których
s∏ucha si´ naprawd´ z przyjemnoÊcià
i do których chce si´ wracaç. „˚ycia
nie mo˝na wybraç, ale mo˝na z niego
coÊ zrobiç” napisa∏ Peter Lippert. Te
pe∏ne g∏´bokich przemyÊleƒ nagrania,
t∏umaczàc, pomagajàc, motywujàc,
ubogacajàc i cz´sto jakoÊ „uskrzydlajàc”, mogà to zadanie u∏atwiç.
• o. Jacques Philippe – Umi∏owani i powo∏ani
do ˝ycia
• ks. Krzysztof Grzywocz – WartoÊç cz∏owieka;
Uczucia niekochane; Ból ludzkich zranieƒ i potrzeba przebaczenia
• Wies∏awa Stefan, El˝bieta ¸oziƒska, Ma∏gorzata Kramarz – Jak mo˝na pojednaç si´
z w∏asnà historià ˝ycia. Przemoc, przebaczenie, pojednanie
• Wies∏awa Stefan, El˝bieta ¸oziƒska, Lech
Stefan – Sztuka Dialogu – praktycznie o komunikacji
• o. Józef Augustyn SJ – Czy to jest przyjaêƒ
czy to jest kochanie; Jak szukaç i znajdowaç
wol´ Bo˝à?; Zm´czenie, wypalenie, kryzys
– jak pomóc sobie i innym?
• Danuta Piekarz – Jezus, jakiego nie znamy
(Spotkanie z Jezusem w Ewangelii wg Êw. Ja-

na + 3 inne p∏yty dotyczàce pozosta∏ych
Ewangelii)
• o. Krzysztof Wons SDS – Kain, Abel i ja – ˝ycie duchowe i relacje; Maria i Marta

• ks. Waldemar Chrostowski – „Uwielbiajcie
Boga i wyznawajcie Go wobec wszystkich ˝yjàcych” Ksi´ga Tobiasza
• o. Wac∏aw Królikowski SJ – Rozeznawanie
duchowe
• o. Tomasz Kwiecieƒ OP – Eucharystia i ˝ycie
Goràco polecam w/w p∏yty – ich s∏uchanie to
karmienie si´ dobrym i màdrym s∏owem, a tego
nigdy nie za wiele...
Mi∏ego s∏uchania!
Ewa Stolarz
(Je˝eli znajà Paƒstwo inne ciekawe nagrania, to
zach´cam do ich polecenia i podzielenia si´ informacjà na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”)

W jedno stulecie
wyros∏o
kilka pokoleƒ
ka˝de
stawia∏o pierwsze kroki
poznawa∏o
elementarz narodu
w czas spokojny
i w ogniu wojen
pod czujnym okiem
nauczycieli
dojrzewa∏a polskoÊç
Irena ¸ukszo
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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

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

+
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Mamo, Tato!
W Warszawie–Weso∏ej na skraju parku,
w spokojnym i naturalnym otoczeniu drzew,
jest wymarzone dla Twojego dziecka przedszkole

– „Przedszkole Rodzinne”

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

●

●

W przedszkolu organizujemy nauk´ j´zyka angielskiego i j´zyka niemieckiego we wszystkich grupach.
Dzieci majà mo˝liwoÊç ucz´szczania
na zaj´cia teatralne. Organizujemy zaj´cia „gotowanie z ma∏ymi dzieçmi”.
W grupie 5-latków prowadzone sà zaj´cia z komputerem.
Dzieci obj´te sà opiekà pedagoga, psychologa, logopedy oraz rehabilitanta.
W trosce o wychowanie zdrowotne dzieci
oraz o kszta∏towanie sprawnoÊci fizycznej
dziecka wszystkie dzieci uczestniczà w zaj´ciach gimnastyki korekcyjnej i w zaj´ciach
na basenie. Rozwój mowy dziecka wspierajà zaj´cia z logopedà. W swojej pracy
wykorzystujemy rytmik´ i muzykoterapi´.
W naszym przedszkolu gwarantujemy mi∏à i ciep∏à atmosfer´ oraz kreatywnà opiek´
nad maluchami. Chcemy zadbaç o rozwój
indywidualny ka˝dego dziecka, adaptacj´

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

www.medikocentrum.pl

Tekst sponsorowany

Mieszkasz w Weso∏ej na osiedlu Stara
Mi∏osna i zastanawiasz si´, gdzie zaprowadziç swoje dziecko do przedszkola?
Nie szukaj zbyt d∏ugo, bo ju˝ dziÊ mo˝esz
skorzystaç z oferty przygotowanej przez
„Przedszkole Rodzinne”, które znajduje
si´ w lesie w sosnowym zagajniku, z dala
od zgie∏ku ulic, przy ul. Kruszyny 14a,
w sàsiedztwie Szko∏y Podstawowej Niepublicznej nr 90 i w pobli˝u SP nr 173.
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku
od 2. roku do 5 lat.
Prywatne Przedszkole Rodzinne mieÊci
si´ w wolno stojàcym parterowym budynku z ogrodem. Posiada du˝e i jasne sale
bogato wyposa˝one w zabawki i pomoce
dydaktyczne. Oprócz tego do dyspozycji
dzieci sà gabinety specjalistyczne. Ogrodzony plac zabaw mieÊci si´ przy budynku
przedszkola i stanowi dla dzieci zaciszny
zakàtek pe∏en zieleni i s∏oƒca, wype∏niony
sprz´tem do zabaw na Êwie˝ym powietrzu.

w grupie oraz usamodzielnianie si´.
Posiadamy pracowni´ Terapii Biofeedback i Integracji Sensorycznej.
Zapraszamy wszystkich przedszkolaków
od 1 wrzeÊnia 2011 r., codziennie od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od 6:30
do 18:00. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zapewnienia dziecku opieki po godz. 18:00.
Oferujemy mo˝liwoÊç czasowego pobytu dziecka w przedszkolu w wybranych
przez Rodziców dniach i godzinach. Planujemy, w zale˝noÊci od potrzeb, opiek´
weekendowà i mo˝liwoÊç dowo˝enia
dzieci do przedszkola.
Czesne promocyjne wynosi 550 z∏/miesiàc. Wi´cej informacji o przedszkolu
pod numerem telefonu 22 773 33 77 lub
na www.przedszkolerodzinne.waw.pl.

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
• Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
• Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u
suchego oka
• Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
(profilaktyka jaskry)
• Angiografia fluoresceinowa
• Fotografia przedniego odcinka i dna oka
• Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy
optycznych
• Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie
wzroku
• Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi
okulistyczne
✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy
✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

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

www.optimed.waw.pl
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Kot nie wróci∏ ze spaceru? Móg∏ zostaç otruty!
W okolicy ul. Konwaliowej
u wielu kotów wystàpi∏ parali˝ krtani (kot z trudem oddycha, traci g∏os). Niektóre koty wkrótce po wystàpieniu
objawów posz∏y na spacer
i znikn´∏y. Bywa∏o, ˝e tru∏y
si´ po kilka razy i prze˝ywa∏y
m´czarnie, a objawy wszyscy brali za jakàÊ dziwnà, nawracajàcà infekcj´.
Dopiero po kilku zatruciach w sàsiednich domach weterynarz uÊwiadomi∏ nam, co si´ dzieje. To nie jest typowe kocie zatrucie np. trutkà
na szczury. Jest to najprawdopodobniej pestycyd i nasze koty nie zjad∏y go przypadkiem wraz
z podtrutym gryzoniem.

– Kota trudno jest otruç, bo w wyborze jedzenia
jest wybredny – t∏umaczy∏ weterynarz – Tu musia∏a zostaç u˝yta dobrze przyrzàdzona przyn´ta.
W tej chwili sprawà zajmuje si´ policja,
a próbki, w których prawdopodobnie znajduje
si´ trucizna, sà badane laboratoryjnie. Policjanci powiedzieli nam jasno: majà obowiàzek szukaç truciciela, bo jest to sprawa kryminalna.
Ale w poprzednich tego typu incydentach w naszej dzielnicy t´picieli kotów uda∏o si´ wykryç
g∏ównie dzi´ki wspó∏pracy mieszkaƒców z policjà. W tym wypadku równie˝ tak b´dzie. To od
naszej sàsiedzkiej czujnoÊci zale˝y, czy sprawca zostanie ukarany, a og∏oszenia typu „zaginà∏
kot, zrozpaczone dzieci czekajà” zniknà z okolicznych p∏otów.

To nie jest b∏ahe przest´pstwo. Trucie kotów
jest uznawane za zabijanie ze szczególnym okrucieƒstwem. Zgodnie z Ustawà z 21 sierpnia
1997 o ochronie zwierzàt grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolnoÊci lub pozbawienia wolnoÊci do lat 2. Dlatego jeÊli majà Paƒstwo jakieÊ
obserwacje, które mog∏yby byç pomocne, prosz´ o przekazanie ich policji w Weso∏ej lub na
adres e-mail autorki: dowronska@gmail.com.
Natomiast jeÊli u swoich kotów lub psów zauwa˝à Paƒstwo podobne objawy (zmieniony g∏os,
mniejszà ruchliwoÊç, ale bez goràczki), powinni
Paƒstwo jak najszybciej skorzystaç z pomocy
weterynarza.
Dorota Wroƒska

Choroby alergiczne u psów i kotów – cz. 1
WÊród chorób alergicznych wyró˝niamy
nast´pujàce rodzaje:
1. AZS – atopowe zapalenie skóry,
2. APZS – alergiczne
pchle zapalenie skóry,
3. alergi´ kontaktowà,
4. alergi´ pokarmowà.
W najbli˝szych artyku∏ach przybli˝´
paƒstwu poszczególne rodzaje alergii.
Najcz´Êciej wyst´pujàcà chorobà alergicznà u ludzi i zwierzàt jest AZS (atopowe zapalenie skóry). Jest to choroba zapalna skóry przebiegajàca ze
Êwiàdem. Reakcj´ alergicznà mo˝e
wywo∏aç ka˝dy alergen, dlatego bardzo trudno postawiç jednoznaczne
rozpoznanie, np. mogà to byç: owady,
paso˝yty, dro˝d˝e, czynniki wziewne
lub pokarmowe. W tej chorobie wyst´puje poj´cie „próg Êwiàdowy”
i „sumowanie efektów”. Próg Êwiàdowy okreÊla minimalnà dawk´ alergenu, która mo˝e wywo∏aç reakcj´ alergicznà. Natomiast sumowanie efektów polega na nak∏adaniu si´ dzia∏ania pojedynczych alergenów, które
pojedynczo nie wywo∏ujà Êwiàdu, ale
dzia∏ajàc razem ju˝ tak. Czynniki wywo∏ujàce AZS dzielimy na wewnàtrzpochodne i zewnàtrzpochodne. Do

tych pierwszych zaliczamy np. czynnik
genetyczny – czyli wyst´pujàca predyspozycja rasowa i rodzinna. Rasy
o sk∏onnoÊciach do alergii to: boksery,
owczarki niemieckie, shar peie, buldogi francuskie. Zewnàtrzpochodne
czynniki to: alergeny wziewne (py∏ki
traw, pleÊnie) oraz alergeny pokarmowe (bia∏ko, mleko). W wi´kszoÊci
przypadków objawy AZS pojawiajà
si´ mi´dzy 6. miesiàcem ˝ycia, a 3. rokiem ˝ycia. Pierwszym objawem jest
samoistny Êwiàd bez zmian na skórze.
Przy typowym przebiegu Êwiàd wyst´puje g∏ównie w okolicy twarzy (uszy,
wargi), w przestrzeni mi´dzypalcowej
oraz w fa∏dach skóry. W miar´ post´powania choroby pojawiajà si´ wykwity, zaczerwienienie skóry. Bràzowe
przebarwienia sierÊci na obwodowych
cz´Êciach koƒczyn sà najbardziej charakterystycznym objawem atopii. Kolejnym etapem sà samookaleczenia
i wy∏ysienia. Przy nie leczonym AZS
dochodzi do powik∏aƒ bakteryjnych
i grzybiczych, które pot´gujà Êwiàd.
Wyst´pujà te˝ postacie nietypowe dla
tej choroby, wtedy zmiany majà charakter ogniskowy np. nawracajàce zapalenie przewodu s∏uchowego zewn´trznego. Rozpoznanie AZS jest
bardzo trudne, bowiem Êwiàd mo˝e

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

towarzyszyç innym chorobom, a sumowanie efektów poprzez wspó∏granie ró˝nych czynników mo˝e wywo∏ywaç ró˝ne reakcje alergiczne.
U psów i kotów bardzo cz´sto dochodzi do wystàpienia APZS (alergiczne pchle zapalenie skóry). Wywo∏uje je
Êlina, a raczej alergeny znajdujàce si´
w Êlinie pche∏. Na psach mo˝e paso˝ytowaç kilka gatunków pche∏ (najcz´Êciej, paradoksalnie, pch∏a kocia).
Ocenia si´, ˝e prawie po∏owa populacji
psów wykazuje nadwra˝liwoÊç na
pch∏y. Zwierz´ta, które ju˝ w wieku
szczeni´cym mia∏y z nimi kontakt oraz
póêniej cz´sto si´ z nimi styka∏y, rzadziej wykazujà alergi´. Choroba ta
charakteryzuje si´ Êwiàdem, wygryzaniem si´ i drapaniem. Leczenie polega
przede wszystkim na zastosowaniu
Êrodków przeciw pch∏om, a tak˝e Êrodków przeciwuczuleniowych. JeÊli dosz∏o do powik∏aƒ, wtedy o dalszym leczeniu decyduje lekarz weterynarii.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14
tel. 22 773 13 89, 604 87 14 90

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

Kupuj taniej
u producenta!

D O S TAWA G R AT I S – S t a r a M i ∏ o s n a , We s o ∏ a
Duchnów – ul. Góry Warszawskie 41, tel. 22 789 00 89
Warszawa – ul. Grochowska 107, tel. 22 612 37 82

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 22 773 15 68
535 333 753
licencja nr 0513/06

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51
www.elita.waw.pl
tel. 22 517 77 40, 602 232 879
Zapraszamy osoby chcàce uzupełniç wykształcenie lub zdobyç nowy zawód

Studium Edukacji „ELITA”
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCÑCE
DLA DOROSŁYCH
SZKOŁY POLICEALNE
– 2 letnie
SZKOŁY POLICEALNE
– 1 roczne

• po zasadniczej szkole zawodowej
• po gimnazjum lub szkole podstawowej

SZKOŁA POLICEALNA
– 1,5 roczna

• technik bezpieczeƒstwa
i higieny pracy

• technik informatyk • archiwista
• higienistka stomatologiczna
• asystentka stomatologiczna
• opiekunka/guwernantka • dietetyk
• dekorator/projektant wn´trz

CZESNE OD 170 ZŁ I NIE POBIERAMY WPISOWEGO. ZAPRASZAMY!
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• Mechanika pojazdowa
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja
• Diagnostyka komputerowa

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

ZEGARMISTRZ

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

- PASKI; BRANSOLETY

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

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

GABINET PSYCHOLOGICZNY
KANCELARIA ADWOKACKA

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

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

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

TEL.

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

22 745-55-00

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1129 65
0/2
3
1135 42,5 2/4
2
1126 49
2/2
2
1134 50
1/2
3
1112 61
2/2
3

Nr
oferty
1361
1398
1386
1358
1342

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

Cena
w PLN
430.000
325.000
329.000
402.000
360.000

Pow. Rejon
289
777
427
577
325

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

Cena
w PLN
259.000
437.000
405.000
466.000
200.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
726
132
725
200
371
717
180
275
715
270
400

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena w PLN
630.000
800.000
689.000
870.000

Rodzaj domu
Segment
Wolnostojàcy
Bliêniak
Wolnostojàcy

Rok
2010
1990
2010

Stan wykoƒczenia
Developerski
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Developerski

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa

23

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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
✓ równie˝ krótkie pobyty

Stara Mi∏osna
tel. (22) 773 17 86
kom. 502 866 525
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Konsultacje ortodontyczne – czwartek 29 wrzeÊnia 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)

• 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)
• OKAZJA! Miesięczne soczewki kontaktowe AIR OPTIX (3 szt.)
w PROMOCJI – 49.89 zł – do wyczerpania zapasów
• Polecamy nowoczesne soczewki kontaktowe ULTRAFLEX
(1-dniowe, 2-tygodniowe, miesięczne) – system lojalnościowy
• Oprawy okularowe od 19 zł – przy zakupie soczewek
korekcyjnych z antyreﬂeksem *
* szczegóły w

salonie

25

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

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

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

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

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

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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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Sprzedam meble dzieci´ce (3 szafki 80/70/40, biurko,
szafka nocna) w kolorze jasnego drewna z czerwonymi dodatkami. tel. 609 11 00 11.
◗ Podejm´ prac´ dodatkowà 2-3 razy w tygodniu. Drobna biurowa, porzàdkowa, opieka nad dzieckiem lub
osobà starszà. 501 400 044.
◗ Nieodp∏atnie oddam nowe oraz ma∏o u˝ywane ubranka dla malucha, 1-4 mies. tel. 679 211 638.
◗ Oddam za darmo rowerek treningowy Orbiterek.
Tel. 604 644 811.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 22 773-20-78, 509043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ DoÊwiadczony masa˝ysta, z certyfikatem zaprasza na:
masa˝ relaksacyjny, masa˝ klasyczny, masa˝ sportowy,
masa˝ odchudzajàcy, masa˝ izometryczny, masa˝ kontralateralny oraz usuwanie bólu kr´gos∏upa i skrzywieƒ
metodà YUMEIHO. Tomasz Wàsowski tel. 500 344 408.
◗ 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.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 608-612-979.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ 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.
◗ Strefa Mody w Wesolej ul. Wspólna 22A (wejÊcie
od brata Alberta) zaprasza na zakupy nowej i uzywanej
odzie˝y (dzieci´cej) znanych firm. Dobra jakoÊc i przystepne ceny. 795 219 447. Zapraszamy.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematyki. Szko∏a podstawowa i gimnazjum – powtórzenia, pomoc w bie˝àcej nauce, pracach domowych; j´z. polski. Liceum – powtórzenia, przygotowanie do matury, pomoc w prezentacjach. Tanio, mo˝liwoÊç dojazdu, tel. 503 553 622.
◗ 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.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 48 m2 dwa pokoje z kuchnià
+ garderoba na osiedlu Al. Akacjowa Stara Mi∏osna
tel. 501-622-572.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ke budowlano-us∏ugowà
w Starej Mi∏osnej 1200 m2, media miejskie w drodze,
w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie,
cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla domu.
Tel.: 889 744 630.
◗ Stylizacja paznokci: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia
artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki
gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel. 609 835 761,
www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz inne
us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota
ràczka”. Tel. 22 773-82-27 lub 516-262-825.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur. Tel.: 504960-914.
◗ PRZEPISYWANIE TEKSTÓW na komputerze. MozliwoÊç przepisania tekstu z maszynopisu, z tekstu r´cznie pisanego, po angielsku, po niemiecku oraz z dyktafonu. Tel: 0-518-339-517.
◗ Us∏ugi Ksi´gowe – Obs∏uga Spó∏ek i Dzia∏alnoÊci Gospodarczych – Uprawnienia Ministerstwa Finansów
od 2004 r. – m.in. rozliczanie firm budowlanych, sklepów, firm us∏ugowych i handlowych i innych. Dojazd
do klienta: Emilia Tym 502-374-967; emilia@dag.pl.
Ceny do uzgodnienia. Program Symfonia.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. 603313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ 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.
◗ 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.
◗ 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.
◗ 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.
◗ TAXI – wy˝sza kultura podró˝owania. Weso∏a.
Tel. 507 165 575.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ 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.
◗ Sprzedam ma∏e mieszkanie (33 m2) lub zamieni´
na wi´ksze. Tel. 22 773 21 02, 600 93 66 79.
◗ 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.
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe,
tel.: 603-585-004, www.vizazystka.pl
◗ US¸UGI REMONTOWE OD A DO Z Glazura, terakota,
uszczelnianie tarasów, ocieplanie i adaptacja poddaszy, Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie, sufity podwieszane, drobne prace ogrodnicze i domowe, itp.
Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ 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.
◗ 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.
◗ Sprzedam spacerówk´, wózek g∏´boki GRACO i fotelik
samochodowy dla dziecka (9–18 kg) tel. 604 424 288.
◗ Sprzeda˝ bi˝uterii (bransoletki modu∏owe, srebro Svarowski) – tel. 604 424 288.
◗ Do wynaj´cia od wrzeÊnia mieszkanie 70 m2 dwa pokoje 30 m2 i 20 m2 z aneksem kuchennym w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym. 501-792-951.
◗ Lubi´ dzieci i mam wieloletnie doÊwiadczenie w opiece
nad nimi. Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem w dowolnym wymiarze czasu (u siebie lub u kogoÊ), dysponuj´ równie˝ samochodem. 501-792-951.
◗ 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. 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.
◗ Poszukuj´ do podnajecia 10–15 metrów w SPA lub u Fryzjera w Starej Mi∏osnej, Weso∏ej, Wawer na stylizacj´ wizerunku i analiz´ kolorystycznà. Alicja, 502 600 775.
◗ Dorabianie kluczy mieszkaniowych i samochowowych,
ul. Trakt Brzeski 73 (Biedronka). Tel. 692 905 352.
◗ Zatrudni´ kosmetyczk´, manikiurzystk´. Atrakcyjne
warunki pracy. tel. 603 960 833.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje.
Tel. 507 542 645 – zamieszczaç do odwo∏ania
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje. tel. 600 432 140 – zamieszczaç do odwo∏ania
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem. DoÊwiadczenie zawodowe.
Referencje. Mieszkanka Starej Mi∏osnej. Posiadam
w∏asny samochód. tel. 666 147 340.
◗ Wykoƒczenia i remonty mieszkaƒ – malowanie, elektryka-hydraulika, uk∏adanie p∏ytek i inne. Tel. 517-913-608.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt – 507-097-028.

◗ Wymiana WODOMIERZY, INSTALACJE SANITARNE,
konserwacja pieców gazowych, wieloletnia praktyka,
solidnie! Tel. 22 773 82 27 lub 503 583 568.
◗ Weso∏a 63 m2, 2 pok. W. K. p2/2 okna PCV, stan bdb,
umeblowane, dobra komunikacja. tel. 609 451 908.
◗ DETOKSYKACJA. Oczyszczanie organizmu z toksyn,
grzybów, paso˝ytów, bakterii, wirusów itp. Likwidacja
ognisk zakaênych oraz stanów depresyjnych. Wzmacnianie uk∏adu odpornoÊciowego. Wykrywanie komórek nowotworowych. Tel. 516 236 081.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Starej Mi∏oÊnie, ok. 600 m do 300 tyÊ.
BezpoÊrednio. 508 059 060.
◗ Poszukuj´ pracy od wrzeÊnia w niepe∏nym wymiarze
godzin (np. opieka nad dzieckiem, pomoc w biurze)
tel. 516 262 825.
◗ Sprzedam le˝aczek dla dziecka firmy Tako. Tel
kont. 516-628-451.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – mycie i malowanie elewacji
(karcher+agregat malarski), piel´gnacja/przycinka
drzew, czyszczenie/naprawa rynien, konserwacja
oswietlenia itp. – tel. 792 077 071.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ 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.
◗ Sprzedam Opla Tigre 1.4, rok 1995, kolor Z¸OTY, stan
BDB. Wi´cej informacji pod nr tel. 511-171-871
lub 793-367-372.
◗ Sprzedam plastikowy domek dzieci´cy, tarasowo/ogrodowy, wymiary: 1,3 x 1,05 m, niezniszczony
– stan idealny, cena 390 z∏, tel. 727-624-858.
◗ Ubezpieczenia na ˝ycie, wypadkowe, zdrowotne (indywidualne i grupowe). Polisy dla dzieci i wnuków.
Prywatne emerytury. Opieka nad polisami i bezp∏atne
doradztwo. Tel. 608878829.
◗ Sprzedam mieszkanie 100 m dwupoziomowe 4 pokoje, 2 ∏azienki, balkon, ∏adnie wykoƒczone i zabudowane.
Blok w ogrodzie ul. GoÊciniec. Wokó∏ bardzo dobra infrastruktura handlowo-us∏ugowa. Tel. 600 697 438.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 22 773-4964, 602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ prac´ – sprzàtanie, mycie okien czy
te˝ prasowanie. Jestem osobà dok∏adnà, posiadajàcà
referencje. tel. 601715540.
◗ Malowanie mieszkaƒ – 606478725.
◗ Sprzedam dom (system kanadyjski) zabudowa szeregowa. Powierzchnia 180 m, 5 pokoi/garaz, niestandartowa aranzacja wnetrz, szereg udoskonalen. Osiedle
Stara Milosna. atrakcyjna cena tel. 602-355-152.
◗ Student informatyki udzieli korepetycji z matematyki.
Pomoc w nauce do poprawki. Dojazd do ucznia. 30
z∏/h. Tel. 793 293 591.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 48 m2, dwa pokoje z kuchnià
+ garderoba na osiedlu Al. Akacjowa tel. 501-622-572.
◗ Restauracja GoÊciniec poszukuje do pracy Panie
w charakterze pomoc kuchenna. Tel. 22 773 30 02.
◗ Sprzeda˝ kas i drukarek fiskalnych. Dojazd i obs∏uga
gratis! Konkurencyjne ceny. tel. 604-964-467.
◗ Tanio sprzedam fotelik samochodowy 0-11 kg – stan
bdb- 691 60 13 07.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296 – wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47, 22 845 22 80,
502 730 878, 503 183 082.
◗ Relaksujace i odprezajace masaze calego ciala
na miejscu u klienta. Tel: 530 55 66 28.
◗ USZYJ¢ firany, zas∏ony, lambrekiny; wszyj´ taÊm´
marszczàcà, obszyj´ lamówkà, wykonam drobne poprawki krawieckie. tel. 505594870.
◗ Wywóz gruzu, ziemi 0-698-500-084.
◗ Sprzedam dom na dzia∏ce 1800 m kwadratowych
miejscowoÊç Zakr´t gm. Wiàzowna /300m od salonu
Skody / Maria Wójcik tel. 22 789 02 11.
◗ Dom k/Halinowa, blisko Warszawy. Solidny, funkcjonalny, pow. 270 m2, wolnostojàcy w stanie deweloperskim na dzia∏ce 1000 m2. Teren ogrodzony, w cenie 519 tys. z∏ tj. 1848 z∏/m2 ∏àcznie z dzia∏kà. Sprzeda˝ bezpoÊrednia – tel. 507 155 195.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 691-257-038.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 22-773-28-29; 508 528 249.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 22-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM
lub stacjonarne DVD, tak˝e inne tel. 501-975-329.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – studentka udzieli korepetycji
na ka˝dym poziomie nie tylko uczniom oraz pomo˝e
w nadrobieniu zaleg∏oÊci szkolnych podczas wakacji,
tel. 506-855-479.
◗ Asystentka Osoby Niepe∏nosprawnej (starszej, chorej,
niepe∏nosprawnej) z wysokimi kwalifikacjami i doÊwiadczeniem przyjmie zlecenie na opiek´ doraênà
lub dy˝ur. Tel.: 609 097 972.
◗ Naprawa zamków, drobne prace Êlusarskie.
tel: 606 478 725.
◗ Oferuje us∏ugi geodezyjne. Zapraszam, d∏ugoletni
sta˝, szybkie terminy. 502 355 530.
◗ Wycinanie drzew, pielegnacja terenów zielonych, zak∏adanie trawników, koszenie, podcinanie ga∏ezi (metodà
alpinistyczna lub z podnoÊnika). tel. 513-148-238.

◗ ALLIANZ – Ubezpieczenia Inwestycje BankowoÊç.
Agent ubezpieczeniowy – doradzi, pomo˝e, przyjedzie. Zadzwoƒ, skorzystaj z dobrej porady. Kontakt
tel. 501 272 633.
◗ 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
◗ Catering tanio i profesjonalnie – wesela, chrzciny, rocznice i inne imprezy okolicznoÊciowe 500-753-716.
◗ ANGIELSKI – konwersacje, korepetycje, przygotowania
do egzaminów, profesjonalnie, kontakt: 608 716 759.
◗ Zatrudnimy pracownika produkcji mebli w Duchnowie
gm. Wiàzowna, doÊwiadczenie nie wymagane, ch´tnie absolwent, tel. 22 789 00 89.
◗ 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.
◗ Wielofunkcyjny wózek Graco w bardzo dobrym stanie
ze wszystkimi dodatkami sprzedam – POLECAM 691 60 13 07.
◗ Weso∏e urodziny dla Twojego dziecka lub dla Ciebie
z muzykà i konkursami we wskazanym miejscu poprowadzi dj-animator. 502 600 775 – Alicja.
◗ Umyjemy Wasze auta we wskazanym przez Paƒstwa
miejscu – MOBILNA MYJNIA PAROWA – www.ekomyjnia.info.pl – Tel.: 604 579 542.
◗ Wynajm´ cz´Êç domu (1-3 pomieszczenia) na prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjnej typu kursy j´zyków
obcych. Najlepsza lokalizacja w pobli˝u Szko∏y Podst.
nr 173. tel: 502-033-467.
◗ Dekoracje sal weselnych, konferencyjnych, koÊcio∏ów,
samochodów; bukiety Êlubne, przypinki; www.kanea. witryna.info, tel. 609 601 993, 502 666 064.
◗ Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy z matematykà na poziomie szko∏y podstawnej
i gimnazjum. Tel. 502-440-321.
◗ OGRODY – Firma ogrodnicza ze Starej Mi∏osnej oferuje kompleksowe i profesjonalne us∏ugi w zakresie piel´gnacji, realizacji, projektowania ogrodów oraz automatycznego nawadniania. tel.: 504-167-731,
www.greenpartner.pl
◗ Sprzedam dom 300 m2 weso∏a zielona, dzia∏ka
1400 m2, tel. 601242550, 691035260.
◗ Wycinka drzew, krzewów, prace na wysokoÊciach.
Tel. 606 478 725.
◗ Poszukuj´ osoby o mi∏ym usposobieniu, bez na∏ogów
i umiejàcej zajmowaç si´ dzieçmi, do opieki nad 10cio miesi´cznym ch∏opcem. Praca od wrzeÊnia w Starej Mi∏oÊnie. 609-231-230.
◗ Sprzedam mieszkanie 57,5m i 132m w budynku dwulokalowym z niezale˝nym gara˝em i wejÊciem w Starej Mi∏osnej. Tel. 607 263 604.
◗ Zatrudni´ kierownika do sklepu spo˝ywczego w Starej
Mi∏osnej z doÊwiadczenie na podobnym stanowisko. CV prosz´ przesy∏aç na: kierownik.sklepu@o2.pl
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dziecinne wym. 60x120 drewniane
bia∏e z materacykiem – 150 z∏, le˝aczek – bujaczek
– 100 z∏ oraz krzese∏ko do karmienia – 100 z∏. Wszystkie rzeczy w B. DOBRYM stanie. tel. 500 200 223.
◗ GLAZURNIK-profesjonalista, 20 lat praktyki. tel. 501805-046.
◗ Nauczyciel z doÊwiadczeniem udziela korepetycji
z matematyki – tanio i solidnie. Tel. kontaktowy:
22 773 90 83; 662 473 914.
◗ Sprzedam Skoda Fabia II Kombi 1.4 diesel bia∏y 2008r. przebieg: 78 000 km. Cena: 29 000 PLN
tel. 602 249472.
◗ Dokumentacja HACCP/GHP/GMP; sprostanie wymaganiom SANEPID; doradztwo przy tworzeniu nowych
lokali gastronomiczno-handlowych; www.tffs.pl
◗ 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.
◗ ANGIELSKI: Studentka filologii angielskiej na UW
udzieli korepetycji z j´z. angielskiego dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej. (Dyplom Licencjata Anglistyki, C1)
tel: 608 641 885.
◗ PO LINIE – profesjonalne us∏ugi wysokoÊciowe (dom
i ogród). Praca na linach lub z podnoÊnika koszowego.
Tel. 606-808-358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ Sprzedam u˝ywany baga˝nik samochodowy do
Golf V i VI 5d i 3d firmy Mont Blanc cena 200 z∏,
tel. 661 944 049.
◗ 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.
◗ Stylistka wizerunku pomo˝e skomponowaç nowe zestawy z tego co masz w szafie, a jesli cos zabraknie pójdziemy na zakupy. Zapraszam tel. 502 600 775 – Alicja.
◗ Samotna mama z siedmiomiesi´cznà córeczkà szuka
pokoju/kawalerki do wynaj´cia od wrzeÊnia. Pracuj´
jako t∏umacz i nauczyciel j´zyka. Prosz´ o informacj´
pod nr tel. 517 322 709.
◗ ZAMIENNIKI DO DRUKAREK tanio!!! Wysoka jakoÊç!!
www.tuszetonery.sklep.pl 22 216 53 08, 660 702 297
◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki nr 110/4,
obecnie jako miejsce parkingowe przy ul. Pogodna oddzielna KW. 19000 PLN. Tel. 501057364.
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe, techniki alpinistyczne lub podnoÊnik koszowy, podcinanie i wycinanie
drzew, mycie oraz malowanie dachów i elewacji, naprawa oraz czyszczenie rynien, uszczelnienia dachowe. Tel. 606-808-358.
◗ Sprzedam stó∏ i 3 szafki (200/40/40) w kolorze ciemnego drewna. tel. 609 11 00 11.
◗ Remonty i wykoƒczenia mieszkaƒ i 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.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med.
chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 51534-94-60.
◗ Aran˝acje i metamorfozy wn´trz. Porady i konsultacje.
Projekty koncepcyjne. Aran˝acje pokoi dzieci´cych i m∏odzie˝owych, witryn sklepowych itp. Tel. 511 561 136.
◗ Projektowanie i zak∏adanie ogrodów – ogrody nowoczesne, japoƒskie, klasyczne, leÊne. tel. 692-081-969.
◗ Dom Opieki w Markach Przyjmie pensjonariuszy
na pobyt staly lub czasowy. Tel. 512 494 313.
◗ Oferujemy kompleksowe instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, innowacje Êwietlne, doÊwietlanie
ogrodów, konserwacja obiektów, usuwanie awarii elektrycznych, pomiary elektryczne, monitoring-kontrola dost´pu. tel: 530 380 877 instal.elekt.warszawa@o2.pl
◗ 100-letnie pi´kne PIANINO sprzedam. Po renowacji,
ca∏kowicie sprawne- pi´kny dêwi´k. Kolor czarny mat.
Metronom i sto∏ek do pianina gratis. Atrakcyjna cena!
tel. 605076167.
◗ Przypilnuj´ domu, dzia∏ki w weekend – 692 977 947.
◗ AutoCAD – nauka, pomoc, wykonanie projektów. Pracownik Naukowy Politechniki Warszawskiej – magister
in˝ynier. Du˝e doÊwiadczenie. Bran˝a mechaniczna oraz
sanitarna. Ew. mo˝liwy w∏asny dojazd. Cena: od 50z∏/h.
Legalne oprogramowanie, f-vat. tel. 601 602 132.
◗ ¸aweczka treningowa HERKULES jak nowa. 90z∏.
Tel 691 133 737.
◗ Instalacje sanitarne, czyszczenie pieców gazowych,
hydraulika, monta˝ kuchenek, pralek itp., wieloletnia
praktyka, niskie ceny, dojazd gratis. Uprawnienia.
tel. 22 773 82 27, kom. 503 583 568.
◗ Sprzedam bezposrednio dom w Starej Mi∏osnej 530 m, dzia∏ka 515 m. Idealny do po∏àczenia
funkcji mieszkalnej z prowadzeniem biznesu (biuro,
gabinet itp). Tel. 501 400 044.
◗ Sprzedam dom 200 m2 w szeregowej zabudowie
(dzia∏ka 190 m2) ul. Turkusowa, wykoƒczony w wysokim standardzie. Rok ukoƒczenia budowy 2011. Cena 990 000 z∏, tel. 605 604 260.
◗ Tanio sprzedam kojec w bardzo dobrym stanie
691 60 13 07.
◗ Sprzedam nowe urzàdzenie treningowe York Fittness
XC530 o podwójnym dzia∏aniu – orbitrek i rower stacjonarny. Dostarcz´ na miejsce. 600 355 932.
◗ HYDRAULIKA- Us∏ugi fachowe i terminowe, zaopatrzenie, wycena gratis. TELEFON 605-608-423.
◗ Sklep z art. przemys∏owymi i odzie˝à u˝ywanà, super
tanie kupowanie – upominki, zabawki, szk∏o, doniczki,
oÊwietlenie, drobne art. gospodarstwa domowego,
ziemia ogrodowa do iglaków, kwiatów i warzyw, naturalne nawozy. Pn-piàtek 10-17.30 sobota 10-14 W-Wa Weso∏a ul. Apteczna 2.
◗ Prace porzàdkowe, utrzymanie posesji, wywóz gruzu
z mieszkaƒ i placów, starych mebli, z∏omu itd. z za∏adunkiem. Warszawa i okolice. TEL. 600 359 594.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – lekcje, korepetycje, konwersacje
dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Skutecznie i z pomys∏em! Tel. 601890234.
◗ J¢ZYK POLSKI – korepetycje na ka˝dym poziomie nauczania, przygotowanie do egzaminów i prezentacji
maturalnych. Tel. 601890234.
◗ Wycinka i piel´gnacja drzew (alpinistycznie lub z podnoÊnika). Regulacja koron. Usuwanie pniaków. Tel.
664-772-384.
◗ Do wynaj´cia domek jednorodzinny. 2 pokoje z kuchnià i ∏azienkà (75 mkw). Ogród, oddzielny wjazd
z mo˝liwoÊcià parkowania na posesji. Stara Mi∏osna
ul. GoÊciniec. Tel. 503 003 304.
◗ Rolety zewn´trzne – serwis, doradztwo i monta˝, rolety materia∏owe, plisy, refleksole verticale, moskitiery, markizy, automatyka do rolet i bram. Somfy,
www.velumix.pl tel. 796-380-820, 22 772-25-96,
biuro@velumix.pl
◗ Z∏oty Kaziu, drobne prace remontowe, ogrodowe, przycinka drzew – tanio i solidnie. Tel: 796-825-068.
◗ Szukam mieszkania w dzielnicy Stara Mi∏osna. Rodzina 3-osobowa z dzieckiem. Na sta∏e. Prosz´ dzwoniç
po godzinie 18. Kontakt 886 855 456.
◗ Meble na wymiar, kuchnie, szafy, garderoby, zabudowy
wn´trz, meble ∏azienkowe, pokojowe, tel. 660 769 211.

◗ SPRZEDAM SEGMENT w Starej Mi∏osnej przy ul. Jana
Paw∏a II. ¸adnie wykoƒczony – 692 977 947.
◗ Zak∏adanie trawników, Wycinanie drzew, podcinanie
ga∏´zi (mo˝liwy wywóz ga∏ezi), formowanie koron
drzew, rozsypywanie kory. tel. 513-148-238.
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy w∏oskiej firmy Peg Perego
– spacerówka oraz gondola. Bardzo ∏adny. Okazja, cena: 300 z∏. Tel: 728 765 802.
◗ Sprzedam prawà przednià szyb´ do Opla Vectry. Oryinalna, bardzo ∏adna. Kontakt: 728 765 802.
◗ Sprzedam drzwi do Hondy Concerto – lewy ty∏, kolor
zielony metalic, z szybà. Cena 40 z∏ Kontakt:
728 765 802.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ke budowlanà o powierzchni 960m2 w Starej Mi∏oÊnie. Dzia∏ka pi´knie
po∏o˝ona przy Kana∏ku Wawerskim, uzbrojona. Kontakt 602 212 182.
◗ Balustrady ze stali kwasoodpornej, bramy, ogrodzenia. Wykonanie i monta˝. Tel. 517 287 369.
◗ Us∏ugi remontowe od A do Z. Elektryka-hydraulika. Fachowo i solidnie. Wolne terminy. Gwarancja. Marek 604 776 278.
◗ POGOTOWIE KOMPUTEROWE. 502-923-453, naprawa, skup, sprzeda˝, laptopy, desktopy, urzàdzenia wifi. Netia, Neostrada, Orange – konfiguracja.
◗ Sprzedam mleko modyfikowane dla dzieci NESTLE
JUNIOR (smak: naturalny i z kleikiem ry˝owym)
– iloÊç 5 sztuk. Od 1 do 3 roku; masa netto 350 g. Data wa˝noÊci 09.2011, cena: 12 z∏. (za sztuk´), kontakt: 692 217 673.
◗ Pracownia krawiecka zaprasza: poprawki, przeróbki,
szycie na miar´, kaletnictwo, przeszycia, szycie firan, zas∏on, obrusów, pokrowce na meble domowe i ogrodowe.
Wyprzeda˝ garsonek. Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna) pon-pt 9-17, sob 9-13 tel 609-711-754.
◗ 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. 500-322255 – Jan Stachyra.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-85-68, 22499-80-59.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne). Tel. 22773-19-85.
◗ WRÓ˚KA MAGA = Twój prywatny doradca. Tarot oraz
tradycyjn kaba∏a. Wspania∏y, ciep∏y kontakt osobisty.
Zrób sobie lub bliskim prezent. Imprezy okolicznoÊciowe. Mo˝liwy dojazd. Tel. 506 927 546.
◗ Sprzedam mieszkanie 60 m na Goc∏awiu ul. Umiƒskiego, 3 pokojowe, po remoncie. Cena 430 tys. z∏.
Tel. 609 097 972.
◗ Studentka T∏umaczeƒ Specjalistycznych udzieli lekcji
j´z. angielskiego i niemieckiego. Kontakt: 600 044 333.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy granatowo-niebieski 013 kg – stan idealny, ∏ó˝eczko sosnowe z materacem
– tanio, laktator mini electric Medeli. Tel. 780 607 993.
◗ Stary ˝yrandol z mosiàdzu oraz rzeêbione stare meble
(do renowacji) kanapa i dwa fotele sprzedam za dobrà
cen´ tel. 605 076 167.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà rozm. 36-40, jednocz´Êciowa,
prana, z trenem, cena 500z∏. tel 507130389.
◗ Sprzedam okràg∏y Êliczny stolik –ca∏y z zielonego
marmuru w dobrej cenie. tel. 605 076 167.
◗ Tanio sprzedam do çwiczeƒ u˝ywane: abswing, stepper,
gazelle-free-style, easy-shaper tel. 605 076 167.
◗ 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.
◗ Pogotowie kanalizacyjne 24h udra˝nianie mechaniczne
i ciÊnieniowe monitoring kamerà 24h tel. 608-379-848.
◗ NADRUKI NA ODZIE˚Y. Drukujemy na odzie˝y sportowej, dzieci´cej, roboczej, na elementach tkanin, torbach itp.(od 1 sztuki). 22 773 70 41 Warszawa Weso∏a ul. Narutowicza 19. nadrukiflok@tlen.pl
◗ Sprzedam piec CO 10 Kw Firmy KOTER 1000 z∏ u˝ywany tylko jeden sezon tel: 603 685 434.
◗ AlpiniÊci. Mycie okien metodami alpinistycznymi, mycie dachów i elewacji ciÊnieniowo, malowanie dachów i elewacji, wycinka i piel´gnacja drzew, inne...
Firma Alpes. Kontakt: tel. 664-772-384, www.alpes.com.pl, info@alpes.com.pl
◗ Sprzedam nowe orginalnie zapakowane bardzo solidne hamaki niemieckiej produkcji cena za sztuke 35z∏
dzohar1@wp.pl 605 981 175.
◗ Do wynaj´cia lokal na biuro dwupokojowy 70 m2
w Starej Mi∏osnej w domu jednorodzinnym (oddzielne
wejÊcie) od wrzeÊnia. 501-590-737.

◗ Mà˝ do wynaj´cia tel. 530 556 628.
◗ Piasek, ziemia ogrodowa, zwir, transport 698-500-084.
◗ Wesele poprowadzi doÊwiadczona dj-wodzirej. Muzyka dla ka˝dego, konkursy, zabawy, nag∏osnienie,
oswietlenie. Zapraszam tel. 502 600 775 – Alicja.
◗ NIANIA dla maluszka. Dwie opiekunki – troskliwa babcia
i ciocia psycholog – przyjmà 5 dzieci u siebie w domu
w Starej Mi∏osnej. Zapewnimy dobra opiek´, spokój,
rozwijajàce zabawy adekwatne do wieku i domowe jedzenie. Opieka równie˝ na godziny. Tel. 602 316 058.
◗ Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej u Klienta
i na miejscu. Tel. 606-752-724, (22) 783-28-37.
◗ KUCHENKI GAZOWE, ZMYWARKI, PRALKI – pod∏àcz´, wszelkie us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c. o.
Szybko! Tanio! Solidnie! tel. 0-22 773-82-27 lub tel.
kom. 503 583 568.
◗ S.O.S. dla rodziców! Wizyta u lekarza, sprawa w urz´dzie, wa˝ne spotkanie, opieka na godziny ch´tnie zaopiekuje si´ wtedy Twoim dzieckiem – dyspozycyjna mama – tel. 516 262 825.
◗ Sprzàtanie (równie˝ po remontach), prasowanie, mycie okien. Dost´pne sà Êrodki i sprz´t do sprzàtania.
kont: 667-877-337.
◗ Profesjonalne us∏ugi geodezyjne. 502 355 530.
◗ Sprzedam niedrogo ubranka dzieci´ce. Kurtki, kombinezony, dresy, spodnie dzinsowe, dresowe, bluzki z d∏ i kr.
r´kawem, body. Do odstàpienia buciki do rozmiaru 25
(letnie, „basenowe”, zimowe, jesienne, kalosze). Ubrania i buty w stanie idealnym lub bardzo dobrym. Dom
niepalàcy. Telefon: 501 546 848.
◗ 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.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. 509 358 336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ 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.
◗ Malowanie dachów natryskowo agregatem hydrodynamicznym, remonty mieszkaƒ w zakresie malowanie tapetowanie g∏adzie sufity podwieszane. Tel. 602 635 354.
◗ HISZPA¡SKI – student prawa, posiadajàcy kilkuletnie
doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka poprowadzi korepetycje, nauk´ od podstaw, przygotowanie do egzaminów
DELE. Telefon 794 680 940.
◗ CHEMIA. Przygotowanie do matury. Telefon
605 852 325.
◗ Matematyka. Gimnazjum i liceum. Student Politechniki Warszawskiej. 798 936 390.
◗ Us∏ugi elektryczne, pe∏en zakres, pomiary, us∏ugi remontowo-budowlane kompleksowo. Wycena gratis.
Solidnie i fachowo. Tel. 606 724 298.
◗ Wycinanie drzew, zak∏adanie trawników, podcinanie
ga∏´zi, mo˝liwy wywóz ga∏´zi, piel´gnacja terenów
zielonych. Tel. 513-148-238.
◗ Uczennica klasy III liceum na poziomie pre-advanced
udzieli korepetycji z angielskiego dzieciom z podstawówki. Uczyli mnie brytyjscy i australijscy lektorzy.
Kontakt: 664-736-121.
◗ Studentka ch´tnie pomo˝e Twojemu dziecku w nauce
j´zyka angielskiego oraz odrabianiu lekcji na poziomie
szko∏y podstawowej. Zaj´cia z dojazdem do ucznia.
Kontakt pod numerem telefonu: 797-655-048.
◗ Sprzedam dom w Sulejówku 200 m2 na dzia∏ce 1551
m2, telefon 513 371 170.
◗ Sprzedam Wózek Mutsy 4Rider: stela˝, gondola College Ocean, siedzisko spacerowe, Êpiworek zimowy,
okrycie na nó˝ki – kolor czerwony. Dodatkowo adaptery do Maxi Cosi. Kontakt 509 556 607.
◗ US¸UGI GEODEZYJNE – tel. 22-773-30-44, kom.
508 895 802.
◗ Przyjm´ reklam´ na posesj´. Tel. 518-051-567.
◗ Sprzedam dom 235 m2 na dzia∏ce 1200 m2 po∏o˝ony
w gminie Wiàzowna. Tel. 513 371 170.
◗ Malowanie mieszkaƒ, pomieszczeƒ: r´cznie i profecjonalnym agregatem malarskim. Konkurencyjne ceny, solidnie. SZYBKO I TANIO! 503-759-763.

◗ M∏oda emerytka-nauczycielka zaopiekuje si´ dzieckiem. tel. 662-140-186.
◗ Studentka UW udzieli korepetycji z matematyki oraz
angielskiego. Kontakt: 666 211 447.
◗ Sprzedam spacerówk´ oliwkowo-seledynowà w b.
dobrym stanie z budkà, koszem, torbà, pokrowcem
na nó˝ki, mo˝liwoÊç rozk∏adania do pozycji spania,
cena 250 z∏ do neg. Tel. 780 607 993.
◗ MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA – Procownik Naukowy
Politechniki Warszawskiej – magister in˝ynier, laureat
olimpiad udzieli korepetycji. Zakres: podstawówka, gimnazjum, technikum i LO. W∏asny dojazd. Cena: 50 z∏/h.
f-vat. tel. 601 602 132.
◗ Kupi´ dobrze po∏o˝onà dzia∏k´ budowlanà powy˝ej 1000 m2 (Sulejówek, Weso∏a, Stara Mi∏osna, Zakr´t). Tel. 726-407-798.
◗ Uslugi minikoparka, ladowarka, prace ziemne. 698500-084.
◗ Emerytka poszukuje pracy w charakterze opiekunki
do dziecka. Tel. 518-051-567.
◗ CHEMIA: pomog´ nadrobiç zaleg∏oÊci, przygotuj´ do testu gimnazjalnego oraz klasówek, korepetycje u ucznia,
poziom: gimnazjum oraz liceum. Kontakt: 503 410 723.
◗ Szko∏a J´zyków Obcych zatrudni lektorów j´zyka angielskiego i hiszpaƒskiego. CV prosz´ wysy∏aç na adres n-joy@n-joy.com.pl.
◗ Sprzedam dom w Starej Mi∏osnej, 310 m2, dzia∏ka 500 m2 + w∏asna droga. Informacje pod numerem
telefonu 600 355 932.
◗ Mycie elewacji, fasad, kostki, murków i dachów. CiÊnieniowo (Karcher). 664-772-384.
◗ Szukam pracy jako Opiekunka dla dziecka lub osoby
starszej. Referencje, dyspozycyjna, elastyczna co do
godzin pracy, uczciwa, odpowiedzialna. Telefon
505 875 037.
◗ OGRODY, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – projektowanie, kompleksowa realizacja i piel´gnacja terenów
zieleni. Systemy automatycznego nawadniania, aran˝acje wn´trz zielenià, zielone Êciany tel. 692 081 969.
◗ Rower m∏odzie˝owy (kola rozmiar 24”) w bardzo dobrym stanie sprzedam. Cena 150 z∏. Tel. 692 111 743.
◗ Przyjm´ prac´ w domu lub mieszkaniu: sprzàtanie,
prasowanie, mycie okien. Osoba solidna, niepalàca
z referencjami. tel. 603 995 507.
◗ Tanio wynajm´ najni˝szy poziom w domu – du˝a kuchnia, pokój, ∏azienka. Kontakt: 662-140-186.
◗ Kompleksowe us∏ugi wysokoÊciowe i ogrodowe. Tanio
i profesjonalnie. Bezp∏atna wycena u Klienta. Warszawa Weso∏a, tel. 606-808-358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ Sprzedam nowà gre komputerowà Simsy 3. Cena: 100 z∏. Tel: 512-156-604.
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd
do klienta. Tel. 601 262 086.
◗ Korepetycje i nauka j. niemieckiego na ul. Pogodnej
w Starej Mi∏oÊnie. 35z∏/60 min. Grupy do 4 osób.
tel. 694 210 279.
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI native speaker ze znajomoÊcià
j´z. polskiego, wszystkie poziomy, dzieci m∏odzie˝
i doroÊli, mo˝e byç z dojazdem, tak˝e w weekendy 795 549 347.
◗ Glazura – Hydraulika uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych, wymiana drzwi, uszczelnianie tarasów i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 502 215 245.
◗ MATEMATYKA FIZYKA – dla szkó∏ Êrednich i studentów, doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798.
◗ Dzia∏k´ 900 m2 w Weso∏ej, ul. Mickiewicza, sprzedam. Bardzo atrakcyjna oferta w po∏àczeniu z budowà
domu wg indywidualnego projektu, w kompozycji ze
starodrewiem. Telefon 501 015 598.
◗ ANGIELSKI Z ANGIELKÑ. Dzieci, m∏odzie˝, doroÊli.
tel. 694 115 743.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 3 pokojowe 70 m2
+ piwnica 28 m2. Tel. 22 773 32 00 lub 661 477 803.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych -glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie.
Us∏ugi wykonam fachowo i solidnie. Tel. 785972835,
Stara Milosna i okolice.
◗ Sprzedam urzàdzenie treningowe „WIOÂLARZ”, marki
Domos. U˝ywane kilka razy. Dostarcz´ na miejsce. Tel. 600 355 932.
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REKLAMA:
Joanna Januszewska
tel. 607 314 667
reklama.wesola@
wiadomoscisasiedzkie.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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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

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´

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 metodà 1:1 299 z∏
ProSlim Ultra – Liposukcja
bez skalpela – 50%
Mikrodermabrazja diamentowa 99 z∏

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

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.

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

