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cedura jego uchwalania
stan´∏a w miejscu, zosta∏o z∏o˝one odwo∏anie
w tej sprawie do SKO. W ka˝dym razie z zak∏adanego na jesieƒ wy∏o˝enia planu na razie nici. Podobnie utkn´∏a sprawa planu dla osiedla Plac Wojska Polskiego. Za to uzyskaliÊmy ciekawà informacj´, ˝e trwajà prace nad aktualizacjà studium
uwarunkowaƒ. Jest wi´c okazja, by staraç si´
o dokonanie w nim zmian korzystnych dla w∏aÊcicieli nieruchomoÊci i dla naszej dzielnicy, choç
ten akurat dokument zbyt wielu emocji nie budzi∏.
MPWiK reprezentowa∏a trzyosobowa delegacja pracowników wydzia∏u planowania inwestycji, doskonale przygotowana i znajàca szczegó∏y inwestycji na terenie Weso∏ej. OtrzymaliÊmy
szczegó∏owe zestawienie stanu zaawansowania
prac nad poszczególnymi fragmentami sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej. Ze smutkiem nale˝y
stwierdziç, ˝e cz´Êç zadaƒ inwestycyjnych planowanych na ten rok uleg∏a przesuni´ciu. Najcz´stszà przyczynà by∏ nieuporzàdkowany stan
prawny gruntów, pod którymi mia∏y przebiegaç
instalacje. Na szcz´Êcie status MPWiK b´dàcej
spó∏kà z o.o. powoduje, ˝e niewykorzystane pie-

Z prac Rady Dzielnicy
We wrzeÊniu Rada Dzielnicy spotka∏a si´ na sesjach
dwukrotnie. Pierwszy raz
w dniu 19 wrzeÊnia, na sesji
nadzwyczajnej. Zaistnia∏a
pilna potrzeba przeniesienia
w tegorocznym bud˝ecie
drobnych kwot, tak by móc
rozstrzygnàç przetarg na budow´ ul. B∏´kitnej, oraz wygospodarowanie Êrodków dla SP 171 na program „Radosna Szko∏a”.
Kolejna, ju˝ planowa, sesja odby∏a si´ w dniu
22 wrzeÊnia. G∏ównymi jej tematami by∏y sprawy
planowania przestrzennego oraz inwestycji MPWiK
na terenie naszej dzielnicy. GoÊciem radnych
w pierwszym z tych tematów by∏a p. Ewa Podhorska z Wydzia∏u Architektury m.st. Warszawy, odpowiedzialna za plany zagospodarowania przestrzennego na naszym terenie. Niestety, nie przekaza∏a
dobrych wiadomoÊci. Marsza∏ek województwa
mazowieckiego nie wyrazi∏ zgody na odlesienie
fragmentów lasów wokó∏ Starej Mi∏osny. Stàd pro-

Nowe miejsce piknikowe
Wielu mieszkaƒców Weso∏ej-Centrum by∏o zaniepokojonych, gdy wzd∏u˝ ulicy 1. Praskiego Pu∏ku rozpocz´∏o si´ tu˝ obok parkingu Urz´du Dzielnicy grodzenie lasu drewnianymi palikami. Âpieszymy wi´c ich uspokoiç. Nie powstanie w tym
miejscu ˝aden budynek. NadleÊnictwo Drewnica,
w ramach projektu „Ochrona przyrodniczo cennych obszarów chronionych przez koncentracj´
ruchu turystycznego”, dofinansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej zagospodarowuje ten teren
tworzàc obszar rekreacyjny dla mieszkaƒców
Dzielnicy. Na obszarze 3100 m2 znajdà si´ 4 wiaty
z ∏awkami oraz 24-miejscowa wiata wypoczynko-

wa, wybudowane zostanie palenisko, umieszczone
zostanà tablice informacyjne i s∏upki kierunkowe.
Dzieci na placu zabaw b´dà mog∏y korzystaç z toru
przeszkód, Êcie˝ki owadów – równowagi, m∏ynków,
drabinek z linami i warsztatu edukacyjnego. Nie zabraknie koszy na Êmieci oraz stojaków rowerowych. A wszystko to wkomponowane b´dzie w istniejàcy drzewostan oraz ukszta∏towanie terenu.
Bardzo cieszy inicjatywa NadleÊnictwa Drewnica i jako mieszkaƒcy mamy nadziej´ na wi´cej
takich leÊnych obszarów rekreacyjnych.

Wybory 2011

gu w wyborach do Senatu RP. Na okr´g 19.
przypada do obsadzenia 20 mandatów poselskich. Natomiast g∏osowanie do Senatu po raz
pierwszy odbywaç si´ b´dzie w jednomandatowych okr´gach wyborczych.
W dniu wyborów, w lokalu wyborczym, musimy okazaç dokument ze zdj´ciem, przy pomocy
którego mo˝liwe b´dzie sprawdzenie naszej to˝samoÊci. Dokumentem takim jest dowód osobisty, niemniej jednak mo˝e to byç paszport lub
prawo jazdy. W przypadku gdyby okaza∏o si´, ˝e
wyborca nie jest uj´ty w spisie wyborców,
a oka˝e dokument ze zdj´ciem stwierdzajàcy
miejsce zamieszkania w naszej dzielnicy lub zaÊwiadczenie o zameldowaniu, przewodniczàcy
obwodowej komisji wyborczej powinien skontaktowaç si´ telefonicznie z urz´dem dzielnicy
celem weryfikacji tego faktu. Je˝eli weryfikacja
oka˝e si´ pozytywna, wyborca zostanie dopisany do spisu wyborców w obwodowej komisji
wyborczej. Nast´pnie wyborca otrzyma dwie
karty do g∏osowania – jednà z wykazem list kandydatów na pos∏ów (w formie wielostronicowej

W dniu 9 paêdziernika 2011 r. wybierzemy
460 pos∏ów i 100 senatorów Rzeczypospolitej
Polskiej. Wybory odb´dà si´ wed∏ug nowego
kodeksu wyborczego. G∏ówne zmiany wprowadzone przez kodeks to:
• nowe godziny g∏osowania: 7.00–21.00,
• mo˝liwoÊç g∏osowania przy pomocy nak∏adek
na karty do g∏osowania sporzàdzonych z u˝yciem alfabetu Braille’a, g∏osowanie korespondencyjne dla wyborców przebywajàcych
za granicà i dla wyborców niepe∏nosprawnych
zamieszka∏ych w kraju.
W naszej dzielnicy g∏osowanie b´dzie si´ odbywaç w dziesi´ciu obwodach powszechnych
i w dwóch obwodach odr´bnych, które mieszczà si´ w domu seniora i szpitalu MSWiA. Liczba uprawnionych do g∏osowania w naszej dzielnicy wynosi 16 482 osoby.
Dzielnica Weso∏a nale˝y do 19. okr´gu wyborczego w wyborach do Sejmu RP oraz 42. okr´-

Anna Ksi´˝opolska

niàdze nie przepadajà, i te nie zrealizowane inwestycje rusza niezw∏ocznie po wype∏nieniu
wszystkich wymogów formalnych. W ciàgu miesiàca ma te˝ powstaç aktualny harmonogram
inwestycji na terenie naszej dzielnicy, który niezw∏ocznie Paƒstwu przedstawi´.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 20 lub
27 paêdziernika, b´dzie to sesja bud˝etowa.
Choç patrzàc na znane ju˝ za∏o˝enia do bud˝etu,
spodziewaç si´ raczej nale˝y ekwilibrystyki nad
∏ataniem dziur, ni˝ festiwalem nadziei na szybszy
rozwój infrastruktury. Ale nie uprzedzajàc faktów, zostawi´ to na nast´pnà relacj´.
Z powa˝aniem
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
elegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy
Weso∏a informuje, ˝e w siedzibie delegatury, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, pokój –111
(niski parter), w ramach programu „Bezpieczne Osiedle” w paêdzierniku odb´dà si´
trzy spotkania Grup Osiedlowych po∏àczone z wizjami lokalnymi w terenie:

D

• 12 paêdziernika, godz. 11.30 – Grupa
Osiedlowa „Centrum”
• 19 paêdziernika, godz. 11.30 – Grupa
Osiedlowa „Stara Mi∏osna”
• 26 paêdziernika, godz. 11.30 – Grupa
Osiedlowa „Zielona”
Zapraszamy mieszkaƒców, przedstawicieli
wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ
oraz inne zainteresowane podmioty do udzia∏u w pracach Grup Osiedlowych, w których sk∏ad 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.
broszury) oraz drugà – list´ kandydatów na senatorów. Po dokonaniu wyboru odpowiednich
osób karty nale˝y wrzuciç do urny wyborczej.
W wyborach do Sejmu g∏osowaç mo˝na tylko
na jednà list´ kandydatów i na jednego kandydata z tej listy. Prawid∏owe g∏osowanie polega na
postawieniu na karcie do g∏osowania znaku „X”
(dwóch przecinajàcych si´ w obr´bie kratki linii)
w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata.
W wyborach do Senatu g∏osowaç mo˝na tylko
na jednego kandydata na senatora. Prawid∏owe
g∏osowanie polega na postawieniu na karcie do
g∏osowania znaku „X” (dwóch przecinajàcych
si´ w obr´bie kratki linii) w kratce z lewej strony
obok nazwiska wybranego kandydata.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce wyborów
sà dost´pne na stronach: wybory2011.pkw.
gov.pl oraz www.wesola.waw.pl.
El˝bieta Bareja
Zast´pca urz´dnika wyborczego
w Dzielnicy Weso∏a
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„Park & Ride” w koƒcu równie˝ w Weso∏ej
Sieç parkingów Park &
Ride, pozwalajàcych na wygodne po∏àczenie podró˝y
samochodem lub rowerem
z dojazdem do pracy czy
szko∏y pociàgiem, jest w Warszawie intensywnie rozbudowywana. Weso∏a równie˝ liczy∏a na taki parking, jednak
d∏ugo nie mog∏a si´ na niego doczekaç.
Ju˝ cztery lata temu, gdy przy przystanku kolejowym PKP Warszawa-Weso∏a powstawa∏
tymczasowy parking, w∏adze dzielnicy z∏o˝y∏y
do Zarzàdu Transportu Miejskiego wniosek

o wybudowanie na tym terenie obiektu parkingowego Park & Ride. Aby sta∏o si´ to mo˝liwe, konieczne by∏o przekazanie przez PKP gruntu
pod t´ inwestycj´, jednak koleje paƒstwowe nie
kwapi∏y si´ z jego oddaniem. Dopiero teraz, po
wielokrotnych interwencjach Zarzàdu Dzielnicy
Weso∏a i zintensyfikowaniu przez Warszaw´
tworzenia sieci P+R, doczekaliÊmy si´ szcz´Êliwego fina∏u w postaci og∏oszonego pod koniec
wrzeÊnia przez ZTM przetargu nieograniczonego
na budow´ parkingu „Parkuj i jedê” w Weso∏ej.
Firmy zainteresowane jego budowà mogà zg∏aszaç swoje oferty do 6 paêdziernika. Po rozstrzygni´ciu przetargu jego zwyci´zca od chwili

Osiedle Plac Wojska Polskiego

Co dalej z parkowaniem
naszych prywatnych limuzyn?
Przedstawiam temat bardzo dra˝liwy dla niektórych
naszych
mieszkaƒców,
a majàcy zwiàzek z przestrzeganiem przepisów kodeksu ruchu drogowego
i egzekwowaniem ich przez
Stra˝ Miejskà i Policj´.
Otó˝ w miesiàcach wiosenno-letnich na naszym osiedlu, jako jednym
z najbardziej zagro˝onych poczynaniami o znamionach wykroczeƒ i przest´pstw, swoje dzia∏ania nasili∏y wymienione wy˝ej organy porzàdkowe. Efektem by∏y mandaty za z∏e parkowanie.
W tej sprawie otrzyma∏em od naszych mieszkaƒców kilka telefonów z proÊbà o wyjaÊnienie: dlaczego znaki pionowe i poziome sà tak a nie inaczej
usytuowane na terenie naszego osiedla. T´ kwesti´ poruszy∏a te˝ w swoim piÊmie Stra˝ Miejska.
W zwiàzku z tà sytuacjà rozpoczà∏em rozmowy
z Naczelnikiem Infrastruktury naszego Urz´du,
oczywiÊcie za wiedzà i zgodà naszego Burmistrza,
odby∏a si´ te˝ wizja lokalna w osobach g∏ównego
specjalisty od organizacji ruchu naszego urz´du
i mojej skromnej osoby. OczywiÊcie optowa∏em
za jak najwi´kszà liczbà miejsc parkingowych, co
zresztà zawsze czyni∏em w trakcie budowy i modernizacji naszego uk∏adu drogowego w ciàgu kilkunastu ju˝ lat mojego „rajcowania”.
W wyniku tych rozmów na podk∏adzie geode-

W paêdzierniku i listopadzie OÊrodek
Rehabilitacji Plus, mieszczàcy si´
w Weso∏ej przy ul. S∏onecznej Polany 5, zaprasza na bezp∏atne badanie
postawy dzieci.
Serdecznie zapraszam – mgr Beata
Dobrowolska-Horszczaruk. Prosz´
o telefoniczne ustalenie terminu wizyty pod nr: 694-672-978, 22-773-22-53.
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zyjnym naszego osiedla powsta∏ projekt organizacji ruchu, w którym mi´dzy innymi zawarta zosta∏a uwaga i opinia g∏ównego specjalisty, z mojà aprobatà, z dnia 31 maja 2011 roku „Opiniuj´
pozytywnie projekt oznakowania miejsc parkingowych. Z uwagi na stref´ zamieszkania charak-

ter zabudowy wielorodzinnej celem udost´pnienia mieszkaƒcom jak najwi´kszej iloÊci miejsc
postojowych prosz´ o dopuszczenie do parkowania pod∏u˝nego ∏uku przy bloku 152”.
Niestety, in˝ynier ruchu drogowego m. st.
Warszawy z Biura Drogownictwa i Komunikacji
nie uwzgl´dni∏ naszej sugestii i zatwierdzajàc organizacj´ ruchu, naniós∏ zmiany jeszcze w kilku
innych miejscach, co przedstawia plan sytuacyjny (ma∏o czytelny w takiej skali) z zakreÊlonymi
wycinkami terenu naszego osiedla.
Znane mi sà w tym wzgl´dzie Paƒstwa zastrze˝enia, rozmawia∏ ze mnà na ten temat nasz

podpisania umowy b´dzie mia∏ 330 dni na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.
Obiekt w Weso∏ej b´dzie jednopoziomowym
parkingiem oferujàcym 250 miejsc parkingowych dla samochodów i 150 dla rowerów. Podobnie jak pozosta∏e P+R b´dzie czynny od
4.30 rano do 2.30 w nocy i bezp∏atnie b´dà mogli z niego korzystaç posiadacze wa˝nych biletów okresowych: dobowych, 3-dniowych, 30dniowych, 90-dniowych oraz biletu seniora,
a tak˝e osoby posiadajàce dokument uprawniajàcy do bezp∏atnych przejazdów Êrodkami transportu publicznego.
Hanna Kowalska
sympatyczny mieszkaniec, pan p∏k Jerzy Urbaƒski. I co mu mog∏em powiedzieç – Jurek, ja te˝
nie mog´ ∏amaç przepisów, a niestety musz´ si´
do nich dostosowaç, co mog´ zrobiç?
Otó˝ w roku bie˝àcym uda∏o si´ w∏aÊnie
w omawianym miejscu, tylko naprzeciwko, powi´kszyç parking o szeÊç miejsc postojowych
i zatoczk´ postojowà przy wjeêdzie na rondo
przy ul. Okuniewskiej.
B´d´ si´ stara∏ pracowaç nad tà sprawà
w 2012 roku. I ju˝ mam koncepcj´ powi´kszenia
iloÊci miejsc postojowych – mam nadziej´, ˝e
mi si´ uda.

Inny dra˝liwy i bulwersujàcy problem to pozostawianie na naszych parkingach rozbitych samochodów przez osoby z innych miejscowoÊci.
O takich zdarzeniach informuj´ Stra˝ Miejskà
i Policj´. Przy ich pomocy usuni´to z parkingu naprzeciwko bloku 133 (strona pó∏nocna) rozbità
Vectr´, pozosta∏ bia∏y Nissan na parkingu przy bloku 139 (stacja trafo) i bia∏y maluch przestawiony
z jednego parkingu na drugi. Prosz´ Paƒstwa, informujcie o takich sytuacjach organy porzàdkowe.
Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
dr Stefan S∏owikowski
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M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy wraca z wakacji
Hej, m∏odzi! Wakacje skoƒczy∏y si´ ju˝ miesiàc temu. Mamy nadziej´, ˝e dla wszystkich by∏y one wyjàtkowe i niezapomniane. Niestety, jak
wiadomo, po przyjemnoÊciach przychodzi czas
na to, czego nie lubimy najbardziej: obowiàzki. I dlatego po wakacjach
zawsze przychodzi wrzesieƒ, a razem z nim kolejny
m´czàcy rok szkolny.
Tym razem, niejako na
po˝egnanie wakacji, wzi´liÊmy udzia∏ w konkursie zespo∏ów rockowych Rock
On! W tym roku dopisa∏a
nie tylko pogoda, ale
i Êwietna publicznoÊç, która
bawi∏a si´ doskonale. Dzi´kujemy za tak liczne przybycie i mamy nadziej´, ˝e
za rok b´dzie jeszcze lepiej.
OczywiÊcie zawdzi´czamy to nie tylko Êwietnej organizacji, ale przede
wszystkim wyÊmienitym zespo∏om startujàcym
w konkursie. A przede wszystkim pierwszej trójce: Amnezji, After Shock oraz Sharon!
M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy Weso∏a równie˝
mia∏a mo˝liwoÊç nagrodziç wybrany przez siebie zespó∏ i w rezultacie zespó∏ After Shock zdo-

by∏ naszà „m∏odzie˝owà” statuetk´. Jeszcze raz,
na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, gratulujemy wszystkim zwyci´zcom. ByliÊcie Êwietni!
OczywiÊcie nie mo˝na zapomnieç o gwiazdach wieczoru, czyli Farben Lehre, a przede
wszystkim zespole Closterkeller.
Bez nich prawdopodobnie ten wieczór nie by∏by tak
udany.
Có˝ mog´ jeszcze dodaç? Ju˝
w grudniu czeka

ju˝ nied∏ugo koƒczy si´ pierwsza kadencja i ka˝dy z Was b´dzie mia∏ szans´ wziàç udzia∏ w wyborach i decydowaç o sprawach m∏odzie˝y
w dzielnicy. Zastanówcie si´ na tym, co mo˝ecie
zyskaç, poza oczywiÊcie nabraniem doÊwiadczenia i Êwietnà zabawà. A ju˝ za rok spotkamy
si´ na Rock On! tylko, ˝e tym razem to Wy
b´dziecie organizatorami i dostaniecie szans´
zrealizowania Waszych doskona∏ych pomys∏ów
na u∏atwienie ˝ycia m∏odzie˝y w Weso∏ej. M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy to niesamowita szansa
dla ka˝dego z Was. Nie zmarnujcie tego :-)
Karolina Zadworna

nas trzecia edycja Weso∏ej
Paczki, a nast´pnie Piknik
Weso∏a i wiele innych niespodzianek od M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy. Ale pami´tajcie: Wy te˝ mo˝ecie
do nas do∏àczyç! Przecie˝

Nowy proboszcz w Weso∏ej
Koniec wakacji w parafii OpatrznoÊci Bo˝ej
w Weso∏ej przyniós∏ wiele zmian, o których pisaliÊmy w poprzednim numerze. W niedziel´
21 sierpnia odby∏o si´ uroczyste po˝egnanie
ksi´dza Zbigniewa Wojciechowskiego i ksi´dza
Mariusza Czy˝ewskiego, a tydzieƒ póêniej parafianie witali nowego proboszcza wprowadzonego przez ksi´dza Edwarda ˚mijewskiego, dzieka-

na dekanatu rembertowskiego. Ksiàdz Mariusz
T∏okiƒski, zanim objà∏ probostwo w Weso∏ej,
kierowa∏ parafià w Pary˝u. Przenosiny do Weso∏ej, którà zna, by∏y dla niego na pewno du˝ym
zaskoczeniem. Nowy wikary, ksiàdz Sebastian
Ostryƒski, to Âlàzak z pochodzenia, ale ostatnio
miejscem jego pos∏ugi by∏a ¸ódê – akademik
wspólnoty Chemin Neuf.

W dniu 4 wrzeÊnia uroczyste obj´cie parafii przez
nowego proboszcza odby∏o si´ w obecnoÊci biskupa
diecezji warszawsko-praskiej, Henryka Hosera.
Wielu parafian uczestniczy∏o w tej mszy Êwi´tej,
s∏uchajàc przysi´gi ksi´dza Mariusza.
Podczas kazania biskup
przypomnia∏ histori´ parafii
OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej, powsta∏ej w roku
1950, i wszystkich jej proboszczów. Mówi∏ tak˝e
o wspólnocie Chemin Neuf,
o poczàtkach jej istnienia
we Francji w latach 70-tych
ubieg∏ego wieku i o celach
dzia∏ania. Wspólnota jest
wspólnotà katolickà o powo∏aniu do pracy na rzecz
jednoÊci mi´dzy koÊcio∏ami, jednoÊci i pojednania
osoby, ma∏˝eƒstwa i rodziny. Od 1998 roku wspólnota prowadzi dom rekolekcyjny w naszej parafii.
Anna Ksi´˝opolska
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Po˝egnanie p∏k. dypl. Janusza Wiatra, zast´pcy
dowódcy, z 1. Warszawskà Brygadà Pancernà
W dniu 1 wrzeÊnia br.
w bardzo uroczystej formie
zosta∏ po˝egnany przez dowódc´ 1. Warszawskiej
Brygady Pancernej gen.
bryg. Andrzeja Przekwasa jego zast´pca
p∏k dypl. Janusz Wiatr.
Zgodnie z rozkazem MON Pan Pu∏kownik zosta∏ skierowany na wielce presti˝owe Podyplomowe
Studia Polityki Obronnej, co wià˝e si´
z zakoƒczeniem s∏u˝by na zajmowanym
dotychczas stanowisku.
W po˝egnaniu uczestniczyli m.in. burmistrz Edward K∏os i, w imieniu Rady Dzielnicy, wiceprzewodniczàcy Stefan S∏owikowski. MówiliÊmy z Panem Burmistrzem, ˝e
w naszej samorzàdowej dzia∏alnoÊci spotykaliÊmy i spotykamy wielu zacnych ludzi
– altruistycznych przyjació∏, którzy nie tylko wyró˝niajà si´ w swojej pracy zawodowej, ale pomagajà bezinteresownie w∏adzom samorzàdowym
i mieszkaƒcom naszej dzielnicy. W tym gronie

wspania∏ych ludzi szczególne miejsce zajmuje Pan
Pu∏kownik Wiatr, który przez pewien okres zast´powa∏ dowódc´ Brygady gen. bryg. Andrzeja
Przekwasa, dowodzàcego w tym czasie VII zmianà kontyngentu wojskowego w Afganistanie.

Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje jego
zaanga˝owanie w przygotowania do obchodów
Dnia Dziecka w 2010 i 2011 roku, w których
g∏ówny ci´˝ar organizacyjny wzi´∏a na siebie

Brygada Pancerna, przy wsparciu Stowarzyszenia Mieszkaƒców Centrum i Plac Wojska Polskiego. Odbywa∏o si´ to oczywiÊcie przy pe∏nym
osobistym zaanga˝owaniu i uczestnictwie Pana
Pu∏kownika Janusza Wiatra. W wymienionych
uroczystoÊciach Dnia Dziecka uczestniczy∏o prawie 700 naszych maluchów.
Dzia∏alnoÊç Pana Pu∏kownika na rzecz
naszej dzielnicy to przecie˝ tak˝e corocznie obchodzone Âwi´to Niepodleg∏oÊci
z udzia∏em pocztu sztandarowego i kompanii honorowej, dni otwartych koszar
i cykliczne spotkania z Radà i Zarzàdem
Dzielnicy.
Dzi´kujàc Panu Pu∏kownikowi Januszowi Wiatrowi za jego pomoc i zaanga˝owanie w naszà dzia∏alnoÊç samorzàdowà, z∏o˝yliÊmy mu serdeczne gratulacje i ˝yczyliÊmy dalszych sukcesów w s∏u˝bie i ˝yciu
prywatnym oraz szlifów generalskich.
Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy dr Stefan S∏owikowski
Fot. m∏. chor. Wies∏aw Cegie∏ka

Od zawsze zach´cam
rodziców do aktywnoÊci.
Nauczyciele i rodzice, choç
majà wobec siebie prawa i obowiàzki, dà˝à
do tego samego celu – dobrych wyników w nauczaniu. I choç Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzy∏o mo˝liwoÊci aktywnego zaanga˝owania rodziców w dzia∏ania szko∏y, dajàc im wiele uprawnieƒ, to od nich samych zale˝y, na ile
b´dà chcieli z nich korzystaç. Obecnie powo∏anie Rady Rodziców w ka˝dej szkole jest obligatoryjne, a jest ona partnerem dla Rady Pedagogicznej. MEN stawia sobie tak˝e za cel intensyfikacj´ wspó∏pracy z rodzicami, dlatego te˝
14 marca 2011 roku przy Ministrze Edukacji Narodowej zosta∏a powo∏ana Rada Rodziców, której zadaniem jest szeroka integracja Êrodowisk
rodzicielskich oraz stworzenie p∏aszczyzny dyskusji i wymiany poglàdów we wszystkich sprawach dotyczàcych polskiej szko∏y.
Aktywnie dzia∏ajàce Rady Rodziców, a wiele
z takich znam, potwierdzajà, ˝e ich zaanga˝owanie w dzia∏alnoÊç szko∏y prowadzi do wielu
usprawnieƒ w jej pracy i wp∏ywa pozytywnie na
wyniki uczniów i atmosfer´. Rodzice w∏àczajà
si´ w organizacj´ wycieczek, pikników o charakterze integracyjnym, mobilizujà si´ do wspó∏pracy na rzecz szko∏y np. porzàdkujà ogród czy
malujà szkolny p∏ot, ale tak˝e pozyskujà Êrodki
finansowe z zewn´trznych êróde∏ lub te˝, dzielàc
si´ w∏asnymi pasjami, prowadzà zaj´cia pozalekcyjne. Wokó∏ szko∏y tworzy si´ silnie zainteresowana nià spo∏ecznoÊç, której wspólnie zale˝y

Zaanga˝owanie kluczem do sukcesu
Kiedy w codziennym p´dzie
zaczynamy zauwa˝aç wokó∏ siebie rodosne dzieci z tornistrami
na plecach, a mijajàc przedszkola czy ˝∏obki s∏yszymy rozbawione, rozÊpiewane maluchy, przywo∏ujemy wspomnienia naszych
szkolnych lat. Jednak od tego
czasu w polskiej szkole wiele si´
zmieni∏o i ciàgle zmienia. Dlatego
te˝, w paêdziernikowe dni warto
zastanowiç si´ nad wspó∏czesnym stanem polskiej szko∏y,
edukacji i potrzebami ucznia.
Pierwsze lata ˝ycia dziecka sà
bardzo wa˝nym czasem w jego rozwoju. W wieku 3–5 lat kszta∏tuje si´ du˝a cz´Êç mo˝liwoÊci
intelektualnych, rozwijajà si´ wrodzone predyspozycje, a tak˝e zdolnoÊci uczenia si´. Bardzo
wa˝ne jest stymulowanie rozwoju intelektualnego i spo∏ecznego dziecka w wieku przedszkolnym. Jest to tak˝e najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnoÊciom w póêniejszych
latach nauki. O tym równie˝ warto pami´taç.
Umiej´tnoÊci, które ma∏e dzieci wynoszà
z przedszkola, procentujà w szkole lepszymi wynikami w nauce, otwartoÊcià na innych ludzi czy
umiej´tnoÊciami pracy w grupie.
Zapewnienie lepszego dost´pu najm∏odszych
dzieci do edukacji to najw∏aÊciwszy oraz najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie szans
edukacyjnych. Uwa˝am, ˝e w ka˝dym wieku in-
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westowanie w dzieci na p∏aszczyênie edukacyjnej, emocjonalnej czy spo∏ecznej jest najlepszà rzeczà, jakà rodzic mo˝e zrobiç dla swojego dziecka.
Naszym zadaniem, jako przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest zapewnienie edukacji wszystkim ma∏ym
dzieciom.
Cieszy mnie to, ˝e rodzice
korzystajà z mo˝liwych i dost´pnych form wychowania
przedszkolnego. Dowodem na
to jest sta∏y wzrost liczby dzieci
w edukacji przedszkolnej. Obecnie wychowaniem
przedszkolnym obj´tych jest ju˝: 81,0% pi´ciolatków, 64,1% czterolatków oraz 49,8% trzylatków.
Prosz´ pami´taç, ˝e ka˝dà placówk´ edukacyjnà tworzà dzieci, nauczyciele oraz rodzice.
Bez wzgl´du na to, czy Paƒstwa dzieci
ucz´szczajà do przedszkola, szko∏y podstawowej, gimnazjum czy szko∏y ponadgimnazjalnej,
sp´dzajà tam po∏ow´ dnia. Bezpieczeƒstwo i atmosfera tego miejsca sà nie mniej wa˝ne ni˝ poziom nauczania. Prowadzone badania, ale i moje obserwacje, potwierdzajà, ˝e najlepsze efekty
we wszystkich tych aspektach osiàgajà te placówki, w których nauczyciele i rodzice ze sobà
wspó∏pracujà. Zaanga˝owanie rodziców w ˝ycie
szko∏y, integracja i wspó∏dzia∏anie dajà fantastyczne efekty w edukacji ich dzieci.
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na jej rozwoju i sukcesie. Nauczyciele, uczniowie i rodzice lepiej si´ znajà, przez co ∏atwiej si´
rozumiejà, rozwiàzujà problemy i wspierajà.
Wspó∏czeÊni rodzice sà bardzo Êwiadomi
i precyzyjnie okreÊlajà oczekiwania wobec szko∏y. Majà te˝ moim zdaniem ogromny potencja∏
oraz ch´ç wspó∏kreowania edukacji swoich pociech. Nowoczesna szko∏a potrzebuje rodziców
zaanga˝owanych, gdy˝ tylko wtedy jest w stanie
w pe∏ni wykorzystaç swój potencja∏. Dlatego
jeszcze raz zach´cam Paƒstwa do wi´kszej aktywnoÊci i w∏àczenia si´ w ˝ycie szko∏y.
Rok 2011/2012 jest Rokiem Szko∏y z Pasjà.
G∏ówny cel to zapewnienie odpowiednich mo˝liwoÊci dla rozwoju ka˝dego ucznia. Szko∏a, poza lekcjami, posiada bogatà ofert´, dzi´ki której

dzieci i m∏odzie˝ uczà si´ zaanga˝owania, wspó∏pracy, aktywnoÊci obywatelskiej, wra˝liwoÊci
na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijajà
swoje pasje i talenty. Ka˝dy uczeƒ posiada inne
zdolnoÊci, które nale˝y w nim rozwijaç. Dlatego tak
wa˝ne jest zach´cenie uczniów do aktywnego
uczestnictwa w zaj´ciach dodatkowych. W szkole
z pasjà najwa˝niejszy jest cz∏owiek: uczeƒ jako indywidualna jednostka, rodzic oczekujàcy od szko∏y skutecznej pracy dydaktycznej, nauczyciel z pasjà motywujàcy do nauki i dyrektor tworzàcy odpowiednià atmosfer´. Na Mazowszu wzorcowo
dzia∏ania programu realizuje 2175 szkó∏.
Dla mnie szko∏a jest pasjà od bardzo wielu lat,
dlatego swoje ˝ycie zawodowe zwiàza∏am w∏aÊnie z edukacjà. Stale rosnàcy poziom nauczania,

poprawa bezpieczeƒstwa i jakoÊci polskich szkó∏
sà dla mnie priorytetem, ale i ciag∏ym wyzwaniem. Jestem przekonana, ˝e tylko wspó∏dzia∏anie
i zaanga˝owanie pedagogów, rodziców oraz
w∏adz stwarza mozliwoÊç pe∏nego wykorzystania
potencja∏u polskiej szko∏y. I takim przes∏aniem
staram si´ kierowaç podejmujàc decyzje o edukacji na szczeblu samorzàdu warszawskiego. Swojà wiedzà i doÊwiadczeniem chetni´ podziel´ si´
tak˝e z Paƒstwem.

Bez owacji i szampanów,
ale przejazd nareszcie b´dzie…

czenia. Chwa∏a mu za to, szkoda tylko, ˝e rozwiàzywanie tak oczywistych problemów musi w Warszawie oprzeç si´ a˝ o decyzj´ samego Wiceprezydenta. Mam nadziej´, ˝e tym razem nawet ZDM
poradzi sobie z tym zadaniem i w takim wariancie
minimum, b´dziemy mogli cieszyç si´ z nowo oddanej drogi, pilnie Êledzàc, kiedy rozpocznie si´
budowa jej wawerskiego fragmentu. Jedno jest
pewne, na razie zyskaliÊmy pi´kne miejsce spacerowe, szczególnie dla wrotkarzy i deskorolkowców (asfaltowa Êcie˝ka rowerowa), bo ulica jest
zaprojektowana i wybudowana naprawd´ efektownie, solidnie i prowadzi malowniczo przez las.
A˝ szkoda, ˝e przez banalne zaniedbania, zamiast cieszyç si´ z jej wykonania, w∏adze muszà
t∏umaczyç si´ z kolejnego przesuwania terminu
jej otwarcia. Ja równie˝ nie mog´ zrozumieç spokoju naszych Burmistrzów, jaki zachowujà w tej
sprawie, i niewielkiego zaanga˝owania w budow´ odcinka wawerskiego. To co prawda nie jest
inwestycja naszej Dzielnicy, ale jest na naszym
terenie i nasi mieszkaƒcy majà z niej korzystaç.
Móg∏ byç wielki sukces, a wysz∏o jak zwykle...

Wi´kszoÊç z Paƒstwa
z niepokojem patrzy na budow´ ulicy Nowoborkowskiej.
I, jak sàdz´, niepokój ten jest
w pe∏ni uzasadniony. Jest to
inwestycja, która mia∏a Weso∏ej choç cz´Êciowo zrekompensowaç zmniejszenie
w∏asnego bud˝etu. W∏aÊnie
mija okràg∏y rok od dnia, kiedy, po wielu staraniach,
inwestor – Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych
– podpisa∏ umow´ na jej realizacj´. Ju˝ miesiàc temu pisa∏em, co sàdz´ o organizacji inwestycji przez
warszawskie instytucje, nie b´d´ si´ wi´c powtarza∏. Powiedzmy, by∏o-min´∏o, pi´kna droga jest gotowa. No dobrze, gotowa ale co dalej? Bo choç jest
gotowa, to teraz trwajà przepychanki pomi´dzy
inwestorem (ZMID) a docelowym u˝ytkownikiem
(ZDM) przy odbiorach technicznych. Chocia˝ obie
te instytucje powsta∏y, nie tak dawno, z jednej, ja-

koÊ trudno im dogadaç si´ w kluczowych sprawach. Odbiory trwajà kolejne dni i tygodnie... Byç
mo˝e skoƒczà si´ w pierwszych dniach paêdziernika, co jednak nie do koƒca rozwiàzuje problemy
naszego po∏àczenia z Mi´dzylesiem.
Bo, jak pisa∏em miesiàc temu, uporzàdkowanie stanu prawnego kawa∏ka gruntu od granicy
Weso∏ej do ul. Kociszewskich mo˝e byç dla
miejskich urz´dników nie lada wyzwaniem. I to
si´ niestety potwierdza.
Teraz, dzieƒ przed drukiem obecnego wydania
„WS”, pojawi∏a si´ iskierka nadziei. Byç mo˝e, kiedy Paƒstwo b´dà czytaç te s∏owa, fragment p∏yt
na tym odcinku zostanie ju˝ wyrównany. W stylu
w jakim Jacek Wojciechowicz zarzàdza∏, b´dàc
burmistrzem Weso∏ej, wyda∏ w∏aÊnie dyspozycj´,
by ZDM w trybie pilnym przywróci∏ stan pierwotny
ulicy, tzn. by wyrówna∏ i u∏o˝y∏ na nowo nawierzchni´ z p∏yt. Stra˝ miejska zosta∏a uczulona, by reagowaç na jakiekolwiek kolejne próby ich nisz-

Ligia Krajewska
Wiceprzewodniczàca Rady Miasta Sto∏ecznego
Warszawy oraz szefowa Gabinetu Politycznego
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
www.ligiakrajewska.pl

Marcin J´drzejewski

Inwestycje w Zielonej – sprostowanie
W numerze 128 „WiadomoÊci Sàsiedzkich” ukaza∏ si´ artyku∏ Karola Dziwiƒskiego zatytu∏owany „Nowe drogi i ciemne chmury nad przedszkolem,
czyli inwestycje w Zielonej”.
Poniewa˝ autor wyrazi∏ w artykule swoje prywatne opinie
w sposób mogàcy sugerowaç,
˝e sà to informacje uzyskane
od urz´dników Urz´du Dzielnicy, pragn´ przekazaç
mieszkaƒcom fakty dotyczàce inwestycji w Zielonej.
Zgodnie z umowà podpisanà z projektantem przedszkola, projekt ten mia∏ byç gotowy w listopadzie
ubieg∏ego roku. Projektant nie przekaza∏ kompletnej
dokumentacji w terminie, uzasadniajàc opóênienie
przed∏u˝ajàcymi si´ procedurami zwiàzanymi
z uzgodnieniem dokumentacji u gestorów sieci:
MPWiK, gazownia, energetyka, telekomunikacja itp.
Ostateczny termin uzupe∏nienia dokumentacji zosta∏
okreÊlony na koniec paêdziernika 2011 r. Zerwanie
umowy wiàza∏oby si´ z koniecznoÊcià przeprowadze-

nia nowego przetargu, wy∏onienia nowego projektanta
i rozpocz´cia procesu projektowego od zera. Na razie
nie ma przes∏anek do twierdzenia, ˝e ten scenariusz
mia∏by si´ spe∏niç. Ârodki finansowe planowane
w bud˝ecie na lata 2012–2013 w kwocie 1 400 000 z∏
sà oczywiÊcie za ma∏e, aby wybudowaç przedszkole,
ale z chwilà uzyskania pozwolenia na budow´, b´dziemy czyniç starania o dodatkowe Êrodki na ten cel.
OdnoÊnie inwestycji drogowych w Zielonej fakty
sà nast´pujàce. W tym roku oddaliÊmy do u˝ytku
ulice: Wilanowskà, Wschodnià (na odcinku od Brata Alberta do Kasprowicza) oraz odcinek ulicy Uroczej do osiedla „Segment”.
Gdy b´dà Paƒstwo czytaç ten tekst, b´dà prowadzone prace budowlane na ulicy B∏´kitnej, gdzie budujemy drog´ wraz z systemem kanalizacji deszczowej. Ta inwestycja b´dzie zakoƒczona przed zimà.
Na poczàtku paêdziernika firma budowlana wy∏oniona w przetargu wchodzi na budow´ ulicy Dobrej.
Budowa odcinka od Kasprowicza do ˚ytniej wraz
z ulicà ˚ytnià na odcinku od Dobrej do Warszawskiej
to jest inwestycja dwuletnia, która zakoƒczy si´

w po∏owie przysz∏ego roku.
Jeszcze na jesieni tego
roku rozpocznie si´ budowa
ulicy Jagielloƒskiej. W cyklu dwuletnim zamierzamy
wykonaç pierwszy etap budowy na odcinku od ulicy
Uroczej do ulicy Krótkiej. Dalsze etapy sà uzale˝nione
od pozyskania dodatkowych Êrodków finansowych.
Na ukoƒczeniu jest projekt ulicy Pstrowskiego,
przewidzianej do realizacji na lata 2012–2013.
Ponadto nie mo˝na zapomnieç o dwóch inwestycjach na terenie Zespo∏u Szkó∏ Nr 94. Pierwsza dotyczy gruntownej modernizacji boiska za kwot´
350 000 z∏. Zostanie wymieniona na nowà sztuczna
nawierzchnia oraz zmodernizowany system odwodnienia. Druga inwestycja to budowa szkolnego placu zabaw w ramach rzàdowego programu „Radosna
Szko∏a” za kwot´ ponad 200 000 z∏. Obie inwestycje b´dà wykonane w bie˝àcym roku.
Jak widaç z powy˝szego, inwestycje w Zielonej
sà realizowane, choç trzeba pami´taç, ˝e tak jak
i w innych osiedlach Weso∏ej, Êrodków na ich realizacj´ jest troch´ mniej ni˝ w poprzednim roku.
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza ds. Inwestycji
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W´drówka po Puszczy Kampinoskiej
Ko∏o PTTK w Weso∏ej zaprasza Paƒstwa na
jednodniowà wycieczk´ do Kampinoskiego Parku Narodowego.
Puszcza Kampinoska le˝y na Nizinie Mazowieckiej w pradolinie Wis∏y. Piachy i bagna zawsze broni∏y Puszcz´ Kampinoskà przed zakusami ludzi. Ten niegoÊcinny teren s∏u˝y∏ za to
znakomicie rozwojowi lasu. DziÊ chroni go drugi
co do wielkoÊci park narodowy w Polsce, utworzony w 1959 roku.
Wydmy powsta∏e w pradolinie Wis∏y i obszary bagienne sà najbardziej charakterystycznymi
elementami tutejszego krajobrazu. Wydmy Parku
uwa˝ane sà za najlepiej zachowany kompleks
wydm Êródlàdowych w skali Europy. Tak kontrastowe Êrodowiska sprzyjajà ró˝norodnoÊci
Êwiata roÊlin i zwierzàt. Bagna poroÊni´te sà roÊlinnoÊcià ∏àkowà, turzycami, zaroÊlami i lasami

bagiennymi, do których nale˝à wyst´pujàce
w Parku lasy olsowe i ∏´gowe. Najcz´Êciej spotykanym w Puszczy Kampinoskiej zespo∏em leÊnym jest kontynentalny bór sosnowy Êwie˝y.
Park i dolina nieuregulowanej Wis∏y ze starorzeczami, piaszczystymi ∏achami, wyspami i zaroÊlami stanowià wa˝ne miejsce bytowania wielu zwierzàt. WÊród nich znajdujà si´ gatunki
przywrócone naturze: ∏oÊ – b´dàcy symbolem
parku, bóbr oraz ryÊ.
Tereny Parku majà równie˝ bogatà i tragicznà
histori´, zwiàzanà z walkami o niepodleg∏oÊç.
Mia∏y tu miejsce walki powstaƒcze w 1794
i 1863 roku, walki armii Poznaƒ we wrzeÊniu
1939 roku, a tak˝e walki w 1944 r. Znajdujà si´
tu: mogi∏y powstaƒców styczniowych, cmentarz partyzantów, jak równie˝ cmentarz w Palmirach, na którym spoczywajà Polacy rozstrze-

lani przez Niemców w latach 1939–1944.
Program wyjazdu:
• Palmiry – Muzeum i Cmentarz,
• Leszno – 300-letnia topola bia∏a,
• Granica – Skansen Budownictwa Puszczaƒskiego,
• spacer jednà z tras Kampinoskiego Parku Narodowego zakoƒczony ogniskiem (kie∏baski
we w∏asnym zakresie).
Termin: wyjazd – 22 paêdziernika 2011 r.,
o godz. 8.00, powrót ok. godz. 20.00.
Przejazd: autokarem – 55 miejsc.
Wpisowe: doroÊli – 50,00 z∏, dzieci do 15 roku
– 45,00 z∏.
Wy˝ywienie: obiad.
Kierownik wyjazdu i zg∏oszenia: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel. 510-079-422.

Rusza IX edycja Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
Po przerwie wakacyjnej rusza kolejna edycja
naszej ligi w sezonie 2011/2012.
Prawo gry w I Lidze wywalczy∏y w poprzednim sezonie nast´pujàce dru˝yny: BRACIA, LENNOX, ROYAL SPIKE, NO NAME, DZI¢CIO¸Y, UKS
SUNCO (zwyci´zca II Ligi).
Prawo gry w II Lidze wywalczy∏y nast´pujàce
dru˝yny: KLUB TKM, GRIM TEAM, JASZCZEMBIE, DKB, AZALIOWA TIM, HIRONIMKI.
W przypadku niezg∏oszenia si´ którejkolwiek
z w/w dru˝yn, do rozgrywek kwalifikowane b´dà
nowe dru˝yny, oczywiÊcie w kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Rozgrywki naszej ligi s´dziujà licencjonowani
arbitrzy wyznaczeni przez Kolegium S´dziów Mazowieckiego Okr´gowego Zwiàzku Pi∏ki Siatkowej.
Mecze rozgrywane b´dà w hali gimnastycznej
Gimnazjum nr 119 (ul. Klimatyczna 1, 05-077
Warszawa) na dwóch boiskach równolegle,

w soboty w godz. 14.00–19.00 w nast´pujàcych terminach:
Runda jesienna:
I kolejka – 08.10.2011
II kolejka – 15.10.2011
III kolejka – 29.10.2011
IV kolejka – 19.11.2011
V kolejka – 17.12.2011
Godziny rozpocz´cia meczów:
1. mecz – godz. 14.00
2. mecz – godz. 15.30
3. mecz – godz. 17.00
Koordynatorem, a równoczeÊnie Dyrektorem
Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki zosta∏ od tej edycji kol.
Andrzej Morawski – cz∏onek dru˝yny Dzi´cio∏ów.

Legenda, tradycja, wyzwanie
– maraton w Starej Mi∏oÊnie
2500 lat temu, we wrzeÊniu roku 490 p.n.e.,
pod Maratonem stoczono jednà z najs∏ynniejszych bitew w historii. Ateƒczycy zaprosili wtedy Spartan do wspólnej walki przeciwko Persom. Spartanie spóênili si´ i mogli tylko podziwiaç pobojowisko. A do legendy przeszed∏ Filippides – pos∏aniec, który przyniós∏ Ateƒczykom
wieÊç o zwyci´stwie i zmar∏ zaraz po wzniesieniu okrzyku: „Zwyci´stwo”. Co prawda, opinie
na temat historycznoÊci Filipdesa sà podzielone,
ale legenda rzàdzi si´ swoimi prawami.
2500 lat po bitwie pod Maratonem tysiàce ludzi na ca∏ym Êwiecie przemierzajà biegiem dystans 42 km 195 m, który równie niewiele ma
wspólnego z odleg∏oÊcià z Maratonu do Aten,
co historia Filippidesa z prawdà historycznà, ale
dystans ten te˝ ju˝ na trwa∏e znalaz∏ swoje miej-
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sce w tradycji. Bieg maratoƒski to legenda, tradycja, wyzwanie.
Tym wi´ksze, im trudniejsza trasa. A w okolicach Starej Mi∏osny leÊne Êcie˝ki nie nale˝à do
∏atwych. Mazowieckie wydmy, sypki, usuwajàcy
si´ spod stóp piasek, wyp∏ukane przez letnie ulewy korzenie. Bieg w takich warunkach nie nale˝y do ∏atwych. A co dopiero bieg na klasycznym
dystansie maratoƒskim – 42 km i 195 m.
Ch´tnych jednak nie brakuje i jak co roku
od kilku ju˝ lat w ostatnià sobot´ paêdziernika
maratoƒczycy z ca∏ej Polski i – na co mamy nadziej´ – nie tylko z Polski zjadà na nasze osiedle,
by towarzyskim startem zakoƒczyç maratoƒski
sezon. Przy okazji maratonu odb´dzie si´ równie˝ rywalizacja o tytu∏ Mistrza Starej Mi∏osny
w Maratonie. Do obrony tytu∏u szykuje si´ niepo-

Zapraszam na stron´ stowarzyszenia wszystkich sympatyków naszej ligi. Mo˝na si´ tam
zapoznaç z REGULAMINEM ROZGRYWEK
(uwzgl´dniajàcym zmiany sugerowane przez
graczy), TERMINARZEM LIGI (rozgrywki poprzedniej edycji w rundzie wiosennej), a tak˝e
przypomnieç sobie wyniki minionego sezonu.
Projekt jest realizowany dzi´ki dofinansowaniu ze Êrodków Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy.
PS. W zwiàzku z przekazaniem prowadzenia SÑSIEDZKIEJ LIGI SIATKÓWKI w r´ce kol. Andrzeja
Morawskiego, serdecznie dzi´kuj´ wszystkim
uczestnikom i sympatykom naszych rozgrywek
za wieloletnià wspó∏prac´ i okazanà pomoc
w realizacji powy˝szego przedsi´wzi´cia.
Pawe∏ Malinowski
konany od 2 lat Jerzy Magierski. Czy ktoÊ z sàsiadów b´dzie w stanie dotrzymaç mu kroku...?
Maratonowi od kilku lat towarzyszy bieg na
dystansie ok. 7 km. To dystans, który bez specjalnego wysi∏ku mo˝e pokonaç prawie ka˝dy
– nawet je˝eli swojà przygod´ z bieganiem dopiero zaczyna. Tu startujà ca∏e rodziny albo rodziny tych, którzy decydujà si´ pobiec maraton.
Startuje m∏odzie˝ i osoby nieco starsze. A na
mecie – tak samo jak na maratoƒczyków – czekajà na nich medale i serdeczna rodzinna atmosfera. A tak˝e – coraz cz´Êciej kibice.
29 paêdziernika 2011 r. od godz. 10.00. zapraszamy wszystkich staromi∏oÊnian do lasu –
zapraszamy na bieg, ale i do kibicowania i wspierania zawodników, którzy b´dà si´ zmagaç z naszà nie∏atwà trasà 2500 lat po legendarnym biegu Filippidesa. ˚eby maraton w Starej Mi∏oÊnie
budowa∏ swojà tradycj´ – maratonu serdecznego, towarzyskiego, rodzinnego, dla biegaczy.
I dla mieszkaƒców.
Anna Paw∏owska-Pojawa
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Judo Fight Club Weso∏a – sezon
startowy rozpocz´ty, i to jak !!!
17 wrzeÊnia odbywa∏y si´ równolegle 2 imprezy sportowe o istotnym znaczeniu dla naszego klubu.
Pierwsza z nich to XI Mi´dzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters organizowane przez
DolnoÊlàski Zwiàzek Judo.
Zawody JUDO MASTERS organizowane sà na
ca∏ym Êwiecie dla zawodników, którzy ukoƒczyli 30 lat i przynajmniej od 2 lat nie stanowià sk∏adu oficjalnej reprezentacji kraju. Zawodnicy podzieleni sà na kategorie wiekowe i wagowe.
Zawody Masters historycznie wywodzà si´
z Japonii, gdzie mistrzowie i trenerzy ró˝nych klubów mogli konfrontowaç swoje umiej´tnoÊci i poprzez praktyk´ doskonaliç swoje techniki. Obecnie
zawody te sà bardzo popularne na ca∏ym Êwiecie.
W czerwcu tego roku w Niemczech na ostatnich
Mistrzostwach Âwiata Masters we Frankfurcie
nad Menem spotka∏o si´ ponad 1000 zawodników
z ca∏ego Êwiata, a zawody trwa∏y a˝ 4 dni.
Zawody Masters wesz∏y do oficjalnego kalendarza imprez Polskiego Zwiàzku Judo ju˝ kilka lat
temu i majà charakter Mistrzostw Polski.
Do Sobótki pod Wroc∏awiem zjechali mastersi
z pi´ciu krajów (Czechy, S∏owacja, Ukraina, Niemcy, Kanada). ¸àcznie na turniej zg∏oszenia wys∏a∏o 120 zawodników. Uczestnictwo i medale w tej
imprezie dajà mo˝liwoÊç startu na Mistrzostwach
Âwiata i Europy. Coraz bardziej zorganizowana,

Êmielej poczynajàca sobie na zawodach mi´dzynarodowych grupa polskich mastersów traktuje te
zawody jako doskona∏à rozgrzewk´ przed przystàpieniem do imprez mi´dzynarodowych.

Zawody rozpocz´∏y si´ oficjalnymi wagami, a potem punktualnie o 12.45 Burmistrz Miasta Sobótka
oraz Prezes DZJ przywitali wszystkich zawodników.
W pierwszej kolejnoÊci walki rozpocz´li weterani.
Najstarszy zawodnik pan Józef Walicht skoƒczy∏ 73
lata. To naprawd´ imponujàce i zas∏ugujàce na podziw, kiedy cz∏owiek realizujàc m∏odzieƒczà pasj´
zachowuje aktywnoÊç do póênych lat.
Na zawodach nie zabrak∏o emocji i efektownych potyczek. Zawodnicy Judo Fight Clubu

W Szablowym Pucharze Polski
Juniorów liczyliÊmy na wi´cej
W sobot´ 24 wrzeÊnia w hali sportowej przy
ul. Klimatycznej 1 Uczniowski Klub Sportowy
„VICTOR – Stara Mi∏osna” by∏ organizatorem
ogólnopolskiego turnieju klasyfikacyjnego juniorów w szabli kobiet i m´˝czyzn. Turniej ten to
pierwsze zawody liczone do listy rankingowej juniorów Polskiego Zwiàzku Szermierczego (do lat 19). Najlepsi w kwietniu przysz∏ego roku reprezentowaç b´dà
nasz kraj na Mistrzostwach Âwiata w tej
kategorii wiekowej, które rozegrane zostanà na planszach Moskwy.
Zawody zgromadzi∏y na starcie 47
szablistek i 58 szablistów ze wszystkich
czo∏owych klubów. Prawo startu w tej
imprezie mia∏y dwie zawodniczki i szeÊciu zawodników naszego klubu.
Ze wzgl´du na k∏opoty zdrowotne
w ostatnim okresie treningowym naszych czo∏owych zawodników oczekiwania przedturniejowe
by∏y umiarkowane. LiczyliÊmy jednak na wi´cej,
szczególnie w konkurencji m´˝czyzn.
Najlepiej z naszych walczy∏ w tych zawodach
Micha∏ Tomasiak, który uplasowa∏ si´ w koƒcowej klasyfikacji na siódmym miejscu.
Miko∏aj Grzegorek by∏ dziesiàty, ale trzeci

w swoim roczniku, co dobrze rokuje na przysz∏oÊç. Du˝e oczekiwania pok∏adaliÊmy w starcie Adama S´czka (aktualny wicemistrz Polski
juniorów). Niestety du˝o opuszczonych zaj´ç
treningowych z powodu choroby nie pozwoli∏o

na dobre przygotowanie si´ do tej imprezy,
w której zajà∏ dopiero 28 miejsce. To dopiero poczàtek nowego sezonu, w którym liczymy na du˝o lepsze starty naszych reprezentantów.
Turniej kobiet zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem Weroniki Maciejewskiej z KKSz Konin.
M´skà rywalizacj´ wygra∏ zawodnik AZS AWF
Katowice Piotr Koniusz.

rzetelnie przygotowali si´ do tych zawodów
i przywieêli 3 medale. W kategorii wiekowej M2
i wadze do 73 kg Anatol Naumets wywalczy∏
bràzowy medal. Jeden z trenerów JFC Wojciech
Jab∏oƒski w tej samej kategorii wiekowej i wadze do 81 kg po imponujàcej walce pó∏fina∏owej
z zawodnikiem Wis∏y Kraków wywalczy∏ tak˝e
medal bràzowy. W kategorii M3 i najci´˝szej
wadze +100 kg Mariusz D´bski zdoby∏ dla Weso∏ej z∏oty medal i jednoczeÊnie uzyska∏ tytu∏ Mistrza Polski.
Zawody zakoƒczy∏y si´ póêno, dopiero
po godzinie 20.00 odby∏y si´ dekoracje. Organizatorzy po zawodach zaprosili zawodników na bankiet.
Seniorzy zadanie wykonali, a jak spisali
si´ nasi m∏odzicy!
Drugie zawody odby∏y si´ w Warszawie
przy ul. Szanajcy – Mi´dzywojewódzkie
Mistrzostwa M∏odzików. To bardzo mocno
obsadzony turniej, b´dàcy g∏ównym wyznacznikiem dla trenerów kadr do powo∏aƒ
na zgrupowania. I m-ce Weronika Banaszek
– 44 kg, II m-ce Kacper Krawczyk – 46 kg,
V m-ce Albert Jab∏oƒski – 66 kg, VII m-ca Miko∏aj Szuba – 66 kg i Bartek Koperski – 50 kg.
Tak wysokie lokaty naszych zawodników to wynik pracy na a˝ trzech letnich obozach treningowych podczas wakacji. Dzi´ki tym medalom nasze apetyty rosnà, ju˝ w listopadzie w Bytomiu
Mistrzostwa Polski M∏odzików – najwa˝niejsze
zawody w roku. Gratulacje dla zwyci´zców!
Judo Fight Club Warszawa-Weso∏a
Pierwsze dziesiàtki turnieju:
1. Weronika Maciejewska, KKSZ Konin, POL,
1992
2. Pamela Warszawska, TMS Sosnowiec, POL,
1993
3. Patrycja Pa∏czyƒska, UKS Goc∏aw 75 Warszawa, POL, 1995
3. Blanka Zadziƒska, Dragon ¸ódê, POL, 1994
5. Martyna Watora, AZS AWF Warszawa, POL,
1992
6. Karolina Walczak, TMS Sosnowiec, POL, 1993
7. Sylwia Bijak, TMS Sosnowiec, POL, 1993
8. Angelika Wator, TMS Sosnowiec, POL, 1994
9. Kinga Dro˝d˝, TMS Sosnowiec, POL, 1994
10. Aleksandra Ga∏czyƒska, UKS 13 Bia∏ystok,
POL, 1993
1. Piotr Koniusz, AZS AWF Katowice, POL, 1992
2. Kamil Marzec, TMS Sosnowiec, POL, 1993
3. Micha∏ Kochan, TMS Sosnowiec, POL, 1993
3. Mariusz Maƒczak, KKSZ Konin, POL, 1993
5. Damian Dzwoniarski, KKSZ Konin, POL, 1994
6. Tomasz Pytel, AZS AWF Katowice, POL, 1993
7. Micha∏ Tomasiak, UKS Victor Warszawa, POL,
1992
8. Ryszard Szymik, AZS AWF Katowice, POL,
1999
9. Kewin Chorchowski, KKSZ Konin, POL, 1995
10. Miko∏aj Grzegorek, UKS Victor Warszawa,
POL, 1994
Krzysztof Grzegorek
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Podsumowanie mi´dzyszkolnych rozgrywek
sportowych w roku szkolnym 2010/2011
Od wrzeÊnia 2010 roku do czerwca 2011 roku trwa∏a XLIV edycja Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y organizowanej przez Szkolny Zwiàzek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego. Udzia∏ w niej brali uczniowie ze szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w ró˝nych dyscyplinach spor-
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towych. Pierwszym etapem wspó∏zawodnictwa by∏y
eliminacje dzielnicowe. Zwyci´zcy reprezentowali
dzielnic´ w warszawskich fina∏ach. Kto si´ okaza∏ najlepszy, wiosnà bra∏ udzia∏ w Igrzyskach Mazowieckich.
Przyjrzyjmy si´ na poczàtku jak wyglàda∏a rywalizacja w naszych dzielnicowych eliminacjach.

Reprezentanci Weso∏ej we wszystkie zawody
w∏o˝yli mnóstwo si∏, poÊwi´cili du˝o czasu, pokazali swój charakter, wol´ walki, postaw´ fair play,
a wszystko to, aby osiàgnàç jak najlepszy wynik.
W rywalizacji szkó∏ podstawowych bardzo wysokie 2
miejsce w klasyfikacji koƒcowej indywidualnych biegów
prze∏ajowych oraz 6 miejsce w sztafetowych biegach
prze∏ajowych zaj´li ch∏opcy ze szko∏y nr 173. Na wyró˝nienie zas∏ugujà równie˝ dziewcz´ta z tej szko∏y za zaj´cie 4 miejsca w tenisie sto∏owym oraz 7–8 miejsca
w mini pi∏ce no˝nej. Oprócz nich jeszcze ch∏opcy ze spo∏ecznej szko∏y nr 12 zaj´li 6 miejsce w tenisie sto∏owym.
W rywalizacji szkó∏ gimnazjalnych na najwi´ksze
uznanie zas∏uguje Sztafeta Olimpijska dziewczàt ze
szko∏y nr 119, w sk∏adzie: Anita i Kinga Jarzyƒskie,
Natalia Dàbkowska oraz Zuzanna Korecka za zaj´cie
pierwszego miejsca w warszawskich fina∏ach oraz
drugiego miejsca w Igrzyskach Mazowieckich. To
by∏ ogromny sukces dziewczàt. Oprócz tego w zawodach lekkoatletycznych dziewczàt 3 miejsce
w skoku w dal zaj´∏a Zuzanna Korecka, a 7 miejsce
w tej samej konkurencji zaj´∏a Ola Kostkiewicz.
WÊród ch∏opców najlepsze wyniki osiàgn´li:
w pchni´ciu kulà w klasach I–II Arkadiusz P∏udowski
ze szko∏y nr 119, zajmujàc 1 miejsce, J´drzej Jezierski, zajmujàc 2 miejsce równie˝ w pchni´ciu kulà,
ale w klasach III, oraz z 4 miejscem Mateusz Ostrysz
startujàcy na 200 metrów. Wspania∏y wynik osiàgn´∏a równie˝ Sztafeta Olimpijska ch∏opców w sk∏adzie:
Oskar Pohulajewski, Pawe∏ Rybicki, Janek Mastalski
oraz Mateusz Ostrzysz, zajmujàc wysokie 2 miejsce.
Doskona∏ym wynikiem w indywidualnych biegach
prze∏ajowych popisa∏y si´ siostry Anita i Kinga Jarzyƒskie ze szko∏y nr 119, zajmujàc odpowiednio 2 i 4
miejsce na dystansie 1000 metrów klas III. Na tym samych dystansie, ale w klasach II wysokie 2 miejsce
zaj´∏a Magdalena Krutel ze szko∏y nr 118. WÊród
ch∏opców z klas II na dystansie 1500 metrów
4 miejsce zajà∏ Marcin Skoczek ze szko∏y
nr 119. Godne podkreÊlenia jest równie˝ to,
˝e reprezentacja ch∏opców z Gimnazjum
nr 119 zaj´∏a 2 miejsce w sztafetowych biegach prze∏ajowych oraz 4 miejsce w rozgrywkach tenisa sto∏owego. ˚eƒska reprezentacja tej szko∏y nie chcia∏a byç gorsza,
zajmujàc 6 miejsce w sztafetowych biegach
prze∏ajowych, oraz zosta∏a sklasyfikowana na
7-8 miejscu w zawodach tenisa sto∏owego.
Na koniec nale˝y wspomnieç, ˝e w klasyfikacji generalnej XLIV edycji Warszawskiej
Olimpiady M∏odzie˝y najwy˝ej wÊród szkó∏
podstawowych zosta∏a sklasyfikowana Szko∏a Podstawowa nr 173, zajmujàc wysokie
6 miejsce. WÊród gimnazjów na 5 miejscu
sklasyfikowane zosta∏o Gimnazjum nr 119.
Wszystkim zwyci´zcom i laureatom serdecznie gratulujemy i ˝yczymy kolejnych
sukcesów, zarówno tych sportowych, jak
i osobistych. Liczymy równie˝, ˝e nasi reprezentanci pod czujnym okiem nauczycieli
osiàgnà podobne albo jeszcze lepsze wyniki
i b´dà godnie reprezentowaç Weso∏à w rozpocz´tej w∏aÊnie XLV edycji Warszawskiej
Olimpiady M∏odzie˝y.
¸ukasz Kaniewski
Koordynator WOM w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy
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Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy:
• 10 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 18.00
– HISTORIA, JAKIEJ NIE ZNACIE czyli rzecz
o mi∏oÊci, modzie, higienie i urokach ˝ycia
codziennego.
Barwna podró˝ przez stulecia, epoki i kraje; pe∏na humoru, ciekawostek i szczegó∏ów podglàdanych przez dziurk´ od klucza. ˚adnych wojen,
˝adnych bitew i traktatów. Dowiemy si´ za to m.
in.: ile kosztowa∏a suknia Marii Antoniny, czym
myto twarz w Êredniowieczu, skàd wzi´∏y si´
buty na koturnie, jak d∏ugo udawa∏o si´ elegantom nie zdejmowaç peruk. Pe∏na ˝ycia opowieÊç
o naszych pra-pra-pra-prababciach/pradziadkach. Interaktywnà prezentacj´ z elementami
warsztatu poprowadzi Anna KoÊciesza.
• 13 paêdziernika (czwartek), godz. 16.00
– BAL SENIORA.
Zaproszenia do odbioru w OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21a.
Organizatorzy: OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz OÊrodek
Kultury w Dzielnicy Weso∏a.
Miejsce: sala w budynku Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w Weso∏ej, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.
• 15 paêdziernika (sobota), godz. 17.00
– KONCERT MUZYKI INDYJSKIEJ w wykonaniu grupy muzycznej BHAJAN BAND.

Podczas koncertu b´dzie mo˝na us∏yszeç oryginalne pieÊni staroindyjskie, zobaczyç rzadko
spotykane instrumenty muzyczne, takie jak

• 22 paêdziernika (sobota), godz. 17.00
– PODRÓ˚ PO PERU.
Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Marka ¸asisza – archeologa, znawcy staro˝ytnych cywilizacji.
• 29 paêdziernika
(sobota), godz. 18.00
– HALLOWEEN ROCK
PARTY.
Zagra zespó∏ BatstaB i Pawe∏ Penksa.

Mrdanga (Khol) – dwustronny b´ben, Kartale
– czynele czy Manjira (Jumpy) – jedna z wielu
nazw talerzy, a wi´c metalowych dysków o wygi´tych ku sobie kraw´dziach, które w Indiach
wyst´pujà bardzo licznie w ró˝nych kszta∏tach
i rozmiarach.
• 16 paêdziernika (niedziela), godz. 18.00
– TO W¸AÂNIE NASZA JEST WARSZAWA.
Znane piosenki w nowych, ciekawych aran˝acjach w wykonaniu Szymona Kusarka i Sebastiana Iwanowicza. Us∏yszymy m.in. utwory takie jak: To w∏aÊnie moja jest Warszawa, U Marynarza, Nie ma jak z Warszawy mà˝, Tango Andrusowskie i wiele innych.

ZAPRASZAMY!

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M. ST. WARSZAWY
Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net

Program OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
• 6.10 (czwartek),
godz. 19.00 – „Myde∏ka-pachnide∏ka”.
Wieczorne Spotkanie Artystyczne – na spotkaniu b´dà tworzone artystyczne,
pachnàce myde∏ka; iloÊç
miejsc ograniczona, zapisy
do 30 wrzeÊnia, pod numerem tel.: 22 427 37 74.
• 7.10 (piàtek), godz. 19.30
– Wieczór filmowy.
Projekcja filmu dla m∏odzie˝y
i doros∏ych „Lady Jane” – historyczny dramat kostiumowy
z 1986 roku w re˝yserii Trevora
Nunna, wyst´pujà: Helana Bonham Carter, Cary Elwes i inni.
Zapraszamy wszystkich serdecznie do
OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy oraz do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” na zaj´cia sekcyjne. U nas
ka˝dy sp´dzi czas interesujàco i mi∏o.
Dla najm∏odszych prowadzimy zaj´cia muzyczne, plastyczne i j´zykowe. Starsze dzieci
mogà u nas taƒczyç, Êpiewaç, graç na perkusji

• 13.10 (czwartek), godz. 19.00 – „Âcie˝kami
poezji i malarstwa”.
Wernisa˝ malarstwa Katarzyny Marciniuk po∏àczony z odczytem poezji artystki. Spotkanie
z poezjà poprowadzi Jan Brudnicki – eseista
i krytyk literacki.

• 28.10 (piàtek), godz.
10.40 – „Kalejdoskop
rytmów i melodii”.
Koncert muzyczny z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”.

• 23.10 (niedziela), godz. 18.00 – Weso∏a Noc
Kabaretowa.
Podczas wieczornego
wyst´pu zaprezentujà si´
kabarety: ZYGZAK z Warszawy oraz goÊcinnie kabarety MIMIKA z Lublina
i WEèRZESZ ze Skar˝yska-Kamiennej.
Impreza odb´dzie si´
w Gimnazjum nr 119 na
os. Stara Mi∏osna.

• 30.10 (niedziela), godz. 16.00
– „Motylek Emilek”.
Przedstawienie teatralne dla dzieci, podczas którego mali widzowie b´dà mogli poznaç podstawowe kroki walca, polki czy rock&rolla w wykonaniu aktorów Teatru VENA.

lub gitarze, lepiç w glinie i rysowaç, ucz´szczaç
na zaj´cia teatralne, a warsztatach robotyki
tworzyç prawdziwe roboty. Doros∏ych zapraszamy na jog´, gimnastyk´ i zaj´cia chóru.
W ka˝dy weekend w OÊrodkach odbywajà
si´ ciekawe programy artystyczne i naukowe.
Szczegó∏owe informacje na naszej stronie
www.domkulturywesola.net.

• 30.10 (niedziela),
godz. 18.00
– HALLOWEEN.
Bal przebieraƒców dla
dzieci, po∏àczony z zabawami.

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH
„POGODNA”
Os. Stara M∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa
tel. 22 427 37 74

www.domkulturywesola.net
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ROCK ON
W siedzibie OSP w Weso∏ej, jak co roku od trzech
lat, odby∏ si´ ROCK ON,
czyli konkurs amatorskich
kapel rockowych. Tym razem by∏o bardzo mi´dzymiastowo – czeÊç zespo∏ów nie pochodzi∏a bowiem
z naszej dzielnicy, nawet nie
z Warszawy, a z innych, nieraz bardzo odleg∏ych
miast. Przejechali jednak tyle kilometrów, aby
móc wziàç udzia∏ w∏aÊnie w tym festiwalu.
Na poczàtku warto wspomnieç, ˝e grupy, które wystàpi∏y na scenie Rock On zosta∏y wybrane
spoÊród wielu innych, które wzi´∏y udzia∏ w eliminacjach. Walczyli o nagrody warte zachodu
– laureat pierwszego miejsca otrzyma∏ mo˝li-

woÊç nagrania singla w studiu nagraniowym Winicjusza Chrósta. II nagrodà by∏ mixer firmy Soundcraft, zaÊ trzecià interfejs audio Rolanda.
Wszystko zacz´∏o si´ punktualnie o 16.00, kiedy na scenie pojawi∏ si´ prowadzàcy imprez´.
Póêniej swój koncert zaczà∏ zespó∏ Sharon z Zielonej Góry. Grupa rockowa z∏o˝ona z samych
dziewczyn mo˝e nie by∏a genialna technicznie, ale
i tak da∏a wed∏ug mnie najwi´cej czadu na imprezie. Ich energia, pomys∏ na siebie, niez∏e umiej´tnoÊci jak na m∏ody wiek i pewnoÊç stanowià
Êwietnà baz´ do rozpocz´cia obiecujàcej kariery.

MyÊl´, ˝e Êmia∏o mo˝na je porównaç do The Runaways – m∏ode, pe∏ne energii i buntownicze – takich dziewczyƒskich kapel brak w m´skim Êwiecie rocka, a bardzo chcia∏abym, aby pojawi∏o si´
ich jak najwi´cej – wi´c naprzód, Sharon, zatrz´Êcie polskim rynkiem muzycznym!
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Po nich wystàpi∏ zespó∏ Amnezja
z Piotrkowa Trybunalskiego, w którym
zauwa˝y∏am z kolei bardzo silnà inspiracj´ Comà, mo˝e nieÊwiadomà, ale
podobieƒstwo do wokalu Roguckiego
a˝ rzuca∏o si´ w uszy. Plus dla panów
za u˝ycie harmonijki, poza tym te˝ by∏o
poprawnie i z kopem.
Kolejna kapela, o swojsko brzmiàcej
nazwie LeNive, wed∏ug mnie zawiod∏a.
Ch∏opcy mieli, owszem, mnóstwo energii, ale ich teksty by∏y kompletnie bez
sensu, poza tym zosta∏y wykrzyczane
bez ˝adnego ciekawego elementu.
Nast´pnie wystàpi∏ zespó∏ chyba najlepiej
przygotowany pod wzgl´dem marketingowym
– After Shock. Tu i ówdzie da∏o si´ zauwa˝yç ludzi w koszulkach kapeli, a tak˝e sporà grupk´
doÊç g∏oÊno skandujàcych fanów. Panowie z I∏awy mieli niesamowità ekspresj´ – chyba jako
pierwszy zespó∏ tego dnia mieli ÊwiadomoÊç, ˝e
ruch na scenie jest bardzo wa˝ny. Technicznie
równie˝ byli bardzo dobrzy, natomiast nieco
na minus oceniam wokal brzmiàcy niczym black
metalowy, podczas kiedy muzyka by∏a raczej
rockowa.
Ostatnià kapelà w konkursie by∏ Ashtray
z Warszawy. Ich muzyka nieco odró˝nia∏a si´
od poprzednich zespo∏ów – grali nieco mniej
konwencjonalnie, powiedzia∏abym nawet, ˝e
eksperymentalnie. Jedynà wadà by∏ s∏abiutki
wokal, ale wszystko da si´ dopracowaç.
Po konkursie kapel wystàpi∏ zespó∏ ∏àczàcy inspiracje reggae i punk, czyli Farben Lehre. PublicznoÊç przysz∏a t∏umnie i bawi∏a si´ Êwietnie
– taƒczeniu pogo nie by∏o koƒca, a zespó∏ by∏ licznie oklaskiwany i okrzykiwany. O samej muzyce
si´ nie wypowiem – nie moje klimaty. Wed∏ug
mnie poza energià nie by∏o tam na co zwróciç
uwagi. Ucho przyciàga∏y niektóre teksty i dêwi´ki,
jednak na d∏u˝szà met´ koncert by∏ po prostu
nudnawy. I nie chodzi tutaj o specyfik´ gatunku,
gdy˝ punk nie musi byç nudnym powtarzaniem
tych samych akordów. Przyjaciel, który przyszed∏
pos∏uchaç kapel, by∏ nawet pewien, ˝e to kolejny
zespó∏ z konkursu kapel... I to niezbyt utalentowany... Poza tym prosz´, nie niszczcie wi´cej przeboju legendarnych The
Clash „Should I Stay Or Should I Go”.
Przynajmniej nie kiedy ja s∏ucham.
Po tym koncercie nastàpi∏o oczekiwane przez wszystkich wydarzenie – og∏oszenie wyników konkursu. Jury w sk∏adzie Piotr Wiliƒski – przewodniczàcy, basista w zespole Syndrom Kreta, Ryszard
Rutkowski – perkusista, Zbigniew ˚ak –
kompozytor i multiinstrumentalista pojawi∏o si´ na scenie i wywo∏a∏o wzrost
emocji u wszystkich kapel konkursowych. Nagrod´ dla najlepszego basisty
zgarnà∏ zespó∏ Ashtray, dla najlepszego gitarzysty After Shock, a dla najlepszego perkusisty i wokalisty Amnezja. Trzecie miejsce w konkursie zajà∏ zespó∏ Sharon (z uzasadnieniem, ˝e
dziewczyny sà na poczàtku kariery i majà ju˝, jak
mówi∏am, doskona∏à baz´ do rozwijania si´).

Drugie miejsce przyznano kapeli After Shock,
zaÊ pierwsze Amnezji. M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy swojà nagrod´ przyzna∏a laureatowi drugiego miejsca, grupie After Shock.
Po tym wi´kszoÊç m∏odzie˝y obecnej na koncertach znikn´∏a, jak widaç bardziej przemawia
do nich energia Farben Lehre ni˝ lirycznoÊç zespo∏u, który mia∏ za chwil´ wystàpiç. M∏odych
zastàpi∏a starsza gwardia, która przysz∏a pos∏uchaç legendarnej grupy Closterkeller. Liderzy
polskiego rocka gotyckiego, z charyzmatycznà
Anjà Orthodox na czele, zaw∏adn´li scenà w siedzibie OSP. By∏o mrocznie, lirycznie, ale równie˝
energicznie. Anja zachwyca wokalem, a zespó∏
tworzy niesamowity klimat na scenie. Dodatkowo pochwa∏a nale˝y si´ za kontakt z publicznoÊcià – Anja nie szcz´dzi∏a publicznoÊci s∏ów.
Jednym s∏owem brawa i dzi´kuj´ za niesamowity wieczór, a organizatorom za to, ˝e taki zespó∏
jak Closterkeller wystàpi∏ w naszej dzielnicy.

Podsumowujàc, tegoroczny Rock On umo˝liwi∏
nam nie tylko poznanie nowych, Êwie˝ych kapel
(które prawdopodobnie zaistniejà kiedyÊ na polskiej scenie muzycznej), ale te˝ pos∏uchanie znanych zespo∏ów, które rozgrza∏y publik´ do czerwonoÊci. Odbiór niesamowitej muzyki utrudnia∏
jedynie ogromny, seksistowski plakat jednego ze
sponsorów, a mianowicie producenta b´bnów
akrylowych – có˝, niefortunny sposób na promocj´. Jednak od tej powierzchni da∏o si´ odwróciç
wzrok, wi´c wi´cej takich imprez prosz´! Jak powiedzia∏a ze sceny Anja: „To miejsce nadaje si´
na ma∏y festiwal… Wystarczy tylko kilka namiotów…”. Oby jej pomys∏y si´ zrealizowa∏y!
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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W Bibliotece Publicznej...
WIELCY MALARZE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Od wrzeÊnia rozpocz´liÊmy nowy cykl
zaj´ç literacko-plastycznych dla przedszkolaków. Wszystko za sprawà przet∏umaczonej i wydanej w tym roku bestsellerowej serii ksià˝ek dla dzieci autorstwa
Laurence’a Anholta. OpowieÊci nie tylko rozbudzajà wyobraêni´ plastycznà
dzieci, lecz tak˝e w atrakcyjny i zrozumia∏y sposób edukujà na temat historii
sztuki i ˝ycia malarzy oraz ich twórczoÊci.
Do udzia∏u w zaj´ciach zaprosiliÊmy
historyka sztuki. W pierwszej ods∏onie

cyklu udzia∏ wzi´∏y
pi´ciolatki z Przedszkola „Pod D´bami” Nr 261. Spotkaniu z historykiem sztuki towarzyszy∏a
lektura
ksià˝ki o Vincencie
van Goghu „Van
Gogh: Kamil i s∏oneczniki” Laurence’a Anholta.
Spotkanie zosta∏o zorganizowane
w sali Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej u˝yczanej Bibliotece nieodp∏atnie na zaj´cia z dzieçmi. Dzi´ki temu mogliÊmy je
przygotowaç z wi´kszym rozmachem.
MI¸OSZ W KLUBIE KSIÑ˚KI
Zapraszamy na paêdziernikowe spotkania Klubu Interesujàcej Ksià˝ki
w ka˝dy poniedzia∏ek o godz. 12.00 (pomijajàc pierwszy poniedzia∏ek miesiàca)
w Bibliotece G∏ównej. W paêdzierniku
b´dziemy poznawaç i czytaç Czes∏awa

Mi∏osza i rozmawiaç o jego twórczoÊci.
HARCERSKA POCZTA POWSTA¡CZA
W paêdzierniku w cyklu „Otwarte
Lekcje Historii” podejmiemy temat
poczty powstaƒczej. Mamy nadziej´
goÊciç na spotkaniu powstaƒców i harcerzy. Spotkanie odb´dzie si´ w Bibliotece G∏ównej 6 paêdziernika o godz.
18.30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historià. Wst´p wolny!
Justyna Kwiatkowska

Ucz si´ 5 razy szybciej, zapami´taj 4 razy wi´cej
ni˝ w przypadku standardowych kursów j´zykowych!
Najnowsza metoda nauki j´zyka angielskiego COLINA ROSE
oparta o to jak uczy si´ ludzki mózg. Dzi´ki niej mo˝na nauczyç si´
angielskiego bez stresu, w krótkim czasie.
6-miesi´czny kurs dla m∏odzie˝y i doros∏ych
przygotowuje do poziomu B1 lub B2:
●

●

●

●

2,5 godziny tygodniowo nauki on-line monitorowanej
przez nauczyciela
1 lekcja na tydzieƒ w klasie (grupa od 2–6 osób
lub indywidualnie)
materia∏y audio do s∏uchania w samochodzie,
na spacerze, w domu
przyjazne podr´czniki, video lekcje, konwersacje
przez Skype

Nauka na poziomie podstawowym, Êrednio-zaawansowanym,
zaawansowanym oraz Business English; w grupach, indywidualnie lub dla w∏aÊcicieli i pracowników w siedzibie firmy.
Gwarantujemy bardzo wysokà skutecznoÊç i szybkie rezultaty.
Mamy 17 lat doÊwiadczenia w nauczaniu j´zyków obcych,
wykwalifikowanych lektorów i NATIVE SPEAKERS.

Metoda u∏atwia uczenie si´ dyslektykom i osobom, które
„nie majà talentu do uczenia si´ j´zyków obcych”.
Przyjdê, przekonaj si´ sam, ˝e ty te˝ mo˝esz

MÓWIå PO ANGIELSKU!
Przygotowujemy równie˝ do:
● egzaminu maturalnego i gimnazjalnego
● certyfikatów British Council oraz testów TOEIC i TOEFL
Oferujemy ró˝norodne zaj´cia grupowe i indywidualne
dostosowane do potrzeb dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych na
terenie Weso∏ej, Sulejówka, Halinowa, Wiàzownej i Wawra.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel: 501 645 913 (Gosia)
e-mail: info@tomlaws.pl
www.tomlaws.pl
504 123 283 (Tom)
22 773 34 39
www.MowiePoAngielsku.pl
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na i ca∏y czas by∏o ryzyko powa˝nych uszkodzeƒ
pojazdów oraz szkód osobowych. Sam by∏em
Êwiadkiem tzw. „wywijania or∏a” przez sàsiadów
W zasadzie nie jestem twórcà wierszówek
oraz pot´˝nych uderzeƒ zawieszenia pojazdów.
i nie mam czasu na pisanie uwag do prasy.
Sytuacja sta∏a si´ nie do zniesienia. Wtedy naJednak˝e w poni˝szej sprawie zrobi´ wyjàtek
reszcie coÊ drgn´∏o. Nie pracuj´ w urz´dach sai by∏bym zadowolony, jeÊli redakcja opublikuje
morzàdowych i nie wiem, czyja to zas∏uga perten materia∏.
sonalnie. Nie majàc pewnoÊci i bazujàc jedynie
Sprawa dotyczy ulicy LeÊnych Zió∏ w Warszana przypuszczeniach – Pana Jacka Wojciechowie, dzielnica Weso∏a, osiedle Stara Mi∏osna.
wicza. I powiem rzecz oczywistà – czeÊç mu za
Przez lata ulica ta – pomimo statusu drogi
to i chwa∏a. Sàsiedzi sà wr´cz szcz´Êliwi – i to
gminnej – by∏a kompletnie zaniedbana, a pobie˝pomimo tymczasowego zrealizowania odwodnego i byle jakiego ∏atania dziur w nawierzchni
nienia. W tym stanie rzeczy nie da∏o si´ zrobiç
mo˝na by∏o oczekiwaç dopiero w momencie
wi´cej. A ekipa z miasta zrobi∏a prac´ szybko,
groêby urwania zawieszenia pojazdu lub z∏amaprofesjonalnie, z uwzgl´dnieniem lokalnych wania nogi i wyp∏aty odszkodowaƒ. Podobnie
runków oraz uwag mieszkaƒców. Uwa˝am, ˝e
(choç mo˝e nieco lepiej, patrzàc z perspektywy
wzorowo. ¸àcznie z dbaniem o mieszkaƒców.
czasu) by∏o za czasów samodzielnoÊci Weso∏ej,
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e dzielnica (a zw∏aszcza
a tragedia zacz´∏a si´ w momencie wejÊcia
Pan Zast´pca Burmistrza – Krzysztof Kacprzak,
w sk∏ad Warszawy. Mieszkaƒcy tej ulicy i kilku
oraz Panowie z urz´du Dzielnicy od spraw drosàsiednich zwiàzanych dojazdem wy∏àcznie
gowych) tak˝e si´ do∏àczy∏a do dobrej pracy
przez LeÊnych Zió∏ przez lata nie mogli si´ doi na miar´ mo˝liwoÊci lokalnych wyremontowaprosiç i wywalczyç uregulowania sprawy. Po∏a poprzecznà ulic´ – która tak˝e by∏a nieprzedobnie z odwodnieniem lub odÊnie˝aniem
jezdna. Nie zapomniano o odwodnieniu (z braku
w trakcie opadów Êniegu (przyk∏ad – ostatnia zimo˝liwoÊci docelowego – prowizorycznym w poma). Mieszkaƒcy, pomimo deklarowania w swostaci rowów i t∏ucznia wsiàkliwego). Uwa˝am, ˝e
im czasie w∏asnego udzia∏u finansowego, nie
tym Panom nale˝y si´ podzi´kowanie. Z tym
mogli si´ nawet doczekaç na prowizork´ w powi´kszym zaskoczeniem dowiedzia∏em si´, ˝e
staci np. za∏atwionej sprawy podobnej równolesà osoby z∏oÊliwie spraw´ komentujàce – zag∏ej ulicy – Tymiankowej. Dodatkowym utrudniepewniam, nie sà to sàsiedzi. Plotkami nie nale˝y
niem by∏y plotki i typowa ludzka zawiÊç – poniesi´ przejmowaç, bo anonimowe plotki z regu∏y
wa˝ przy tej ulicy mieszka dawny burmistrz Wesà bez podstaw i jedynie z∏oÊliwe. A artyku∏
so∏ej, a obecny zast´pca Prezydenta Warszawy
w jednym z tabloidów, który by∏ z∏oÊliwy, pomids. Inwestycji – Pan Jacek Wojciechowicz.
jajàcy okolicznoÊci obiektywne i czas realizacji
Wbrew obiegowym opiniom – utrudnia∏o to za∏a(Pan Jacek pe∏ni funkcj´ drugà kadencj´ i gdyby
twienie sprawy, bo nikt z sàsiadów nie chcia∏ naby∏o tak jak pisze tabloid i niektóre z∏oÊliwe plotra˝aç Pana Jacka na z∏oÊliwe i nie majàce ˝adki – to dla swojej wygody zrobi∏by to dawno).
nego uzasadnienia uwagi i komentarze.
Tymczasem zrobiono ulic´ w momencie jak ju˝
Wszyscy sàsiedzi lobbowali w tej sprawie od
nie by∏o wyjÊcia i po d∏ugiej walce mieszkaƒców.
wielu lat – bez rezultatu.
A nikt nie bierze pod uwag´, ˝e to wstyd, by wyDopiero ostatnio – w koƒcu lata tego roku –
soki urz´dnik nie móg∏ dojechaç w Warszawie
sierpieƒ 2011 – po ostatniej zimie i mokrym lei ∏ama∏ nog´ lub niszczy∏ samochód. O innych
cie – droga sta∏a si´ praktycznie nieprzejezdsàsiadach, tak˝e godnych
szacunku, nie wspomn´.
Reasumujàc,
Êwietnie, ˝e tak si´
RODZINNY DOM OPIEKI
sta∏o,
komentarze
i plotki z∏oÊliwe nale˝y
✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
odes∏aç tam, gdzie ich
miejsce, a Panom po✓ bardzo dobre warunki
dzi´kowaç. Dzi´kujemy
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

Art-Dom

BOGUS¸AWA PRZEDPE¸SKA
a r c h i t e k t w n ´ t r z oferuje:

Tel. 605
e-mail:

i u˝ytecznoÊci publicznej
✦ pomoc przy realizacji projektu
✦ projekty elewacji
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***
Nowi lekarze pediatrzy w Starej Mi∏osnej
W odpowiedzi na list zamieszczony w ostatnim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, dotyczàcy niedostatecznej liczby pediatrów pracujàcych w Przychodni w Starej Mi∏osnej, informujemy, ˝e od dnia 3.10.2011 r. zespó∏ lekarski zostanie wzmocniony przez lekarza rodzinnego, który
b´dzie zatrudniony w poradni D na pó∏ etatu i b´dzie przyjmowa∏ codziennie. JednoczeÊnie informujemy, ˝e jesteÊmy po rozmowach z kolejnym
lekarzem pediatrà, który rozpocznie prac´ w Starej Mi∏osnej od paêdziernika br. i poczàtkowo b´dzie pracowa∏ w wymiarze 1/5 etatu, a od stycznia 2012 na ca∏ym etacie. W sytuacji wymagajàcej szybkiej konsultacji pediatrycznej mo˝ecie
Paƒstwo uzyskaç pomoc, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty, w naszych pozosta∏ych poradniach pediatrycznych; Przychodni nr 1
Weso∏a-Centrum ul. Kiliƒskiego 50, tel. 22-76023-49 i Przychodni nr 2 w Zielonej ul. Warszawska 55, tel. 22-489-72-71 oraz w ramach nocnej
i Êwiàtecznej, stacjonarnej i wyjazdowej pomocy
lekarskiej, pod nr telefonu 22-489-72-70.
Obecnie wi´kszoÊç zak∏adów opieki zdrowotnej
boryka si´ z problemem niedoboru kadry medycznej, szczególnie w zakresie pediatrii i interny. Prowadzi to do trudnoÊci w zapewnieniu Êwiadczeƒ
zdrowotnych i cz´sto do wielomiesi´cznych braków w obsadzie personelu medycznego. NFZ zak∏ada, ˝e jeden lekarz powinien objàç opiekà
do 2500 pacjentów, co w praktyce obcià˝a lekarza
ponad miar´, zwi´ksza ryzyko pomy∏ki oraz wyd∏u˝a kolejki oczekujàcych na wizyt´. JednoczeÊnie poziom finansowania Êwiadczeƒ stawia Polsk´ w ogonie Europy i stanowi istotne ograniczenie w pozyskiwaniu i mo˝liwoÊci zatrudnienia dodatkowego personelu medycznego oraz podnoszeniu jakoÊci i rozszerzaniu zakresu i dost´pnoÊci
Êwiadczeƒ zdrowotnych.
Dr Tomasz Droƒ
Koordynator ds. lecznictwa
SZPZLO Warszawa-Weso∏a

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

✦ projekty wn´trz mieszkalnych

Art-Dom1@gazeta.pl

Mieszkaniec ulicy LeÊnych Zió∏
(nazwisko i adres do wiadomoÊci redakcji)

Wojciech Klimm

rok za∏o˝enia 1999

089 599

Panu Prezydentowi Wojciechowiczowi, a za drog´ prostopad∏à tak˝e Panom z dzielnicy z Panem
Burmistrzem Kacprzakiem na czele.

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
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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

Alex Morfeusz Wasilewski
Urodzi∏ si´ 15 lipca 2011 r.
w szpitalu na ul. Inflanckiej.
Waga 3600 g, wzrost 56 cm.

Anna Maria Napiera∏a
Urodzi∏a si´ 7 lipca 2011 r.
w szpitalu na ul. Wo∏oskiej.
Waga 4020 g, wzrost 58 cm.

Ernest Kobyliƒski, brat Mai
Urodzi∏ si´ 8 maja 2011 r.
w szpitalu przy ul. Karowej.
Waga 2720 g, wzrost 50 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 paêdziernika 2011 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Nowe Osiedle przy ul. Motylkowej w Mi´dzylesiu
Atrakcyjna lokalizacja – atrakcyjna cena
Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà inwestycjà
po∏o˝onà przy ulicy Motylkowej w Mi´dzylesiu
stanowiàca docelowo kompleks 5 budynków o ca∏kowitej powierzchni 5 x 522,90m2 na terenie 3497m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà
si´ dwa lokale o pow. 96,95m2
(dwupoziomowe) plus ogród
oraz dwa o pow. 62,32m2.
Budynki oddawane b´dà etapowo. Pierwszy budynek oddany b´dzie do 30 czerwca 2012 r.

G∏ówne atuty osiedla:
• Bliskie sàsiedztwo terenów leÊnych, miejsc rekreacji i wypoczynku.
• Kilka linii autobusowych oraz Szybka Kolej Miejska ∏àczàca Mi´dzylesie ze wszystkimi najwa˝niejszymi punktami
Warszawy. Osoby poruszajàce si´ samochodem mogà korzystaç z pobliskich szlaków komunikacyjnych ∏àczàcych
si´ z Trasà Siekierkowskà, Trasà ¸azienkowskà, Wa∏em Miedzeszyƒskim.
• Przyszli mieszkaƒcy b´dà mieli dost´p do pe∏nej infrastruktury lokalnej, takiej jak sklepy, punkty us∏ugowe, urz´dy, szpitale, szko∏y, przedszkola.
• W odleg∏oÊci ok. 2 km znajduje si´ nowy basen i lodowisko w Aninie.
• W odleg∏oÊci nieca∏ych 5 km znajduje si´ Centrum Handlowe Promenada. Podobny dystans dzieli naszà inwestycj´
od Centrum Handlowego Goc∏aw.

WczeÊniejsza rezerwacja lokali pozwoli Paƒstwu uzyskaç do 15% rabatu na ceny mieszkaƒ
Biuro Sprzeda˝y: tel. 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl

www.ulicamotylkowa.pl

APTEKA

Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Porcelana • Zestawy do grilla, wina

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

Doskonałe na prezenty !!!

Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
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Nabór do 420 WDH „Omaha”
420 Warszawska Dru˝yna Harcerska „Omaha”
nale˝y do Hufca ZHP Praga Po∏udnie i dzia∏a na
terenie dzielnicy Weso∏a od 2007 r. Podczas zbiórek nabywamy nowà wiedz´ i umiej´tnoÊci poprzez wspólnà zabaw´ oraz uczymy si´ dobrej
wspó∏pracy w ma∏ych grupach. Wszystko utrzymane jest w obrz´dowoÊci Indian Ameryki Pó∏nocnej. Naszà ca∏orocznà prac´ podsumowujemy wspólnym obozem. Zach´camy, aby zapisali
Paƒstwo swoje dzieci do 420 WDH „Omaha”,

Dwie 5-tygodniowe koteczki
(dziewczynki) szukajà
dobrego i ciep∏ego domu.
WiadomoÊç pod numerem
telefonu: 606 482 555

poniewa˝ w ten sposób nie tylko
rozpocz´∏yby one swojà wspania∏à
przygod´ z harcerstwem, ale tak˝e
nawiàza∏y nowe przyjaênie oraz sta∏y si´ odpowiedzialnymi i màdrymi
m∏odymi ludêmi.
• Posiadamy wykwalifikowanà
i odpowiedzialnà kadr´.
• Pracujemy w dwóch pionach:
˝eƒskim i m´skim.
• Uczestniczymy w obozach,
biwakach, rajdach etc.
• Motywujemy do samorozwoju
oraz dajemy mo˝liwoÊç rozwoju
w∏asnych zainteresowaƒ poprzez odpowiednie instrumenty
metodyczne.
• Oferujemy bogaty program dotyczàcy nie tylko technik harcerskich, ale tak˝e historii, nauk przyrodniczych,
pierwszej pomocy, sztuki przetrwania etc.
• Uczymy poprzez zabaw´.
• Wychowujemy w duchu patriotyzmu.
• Wspó∏pracujemy z Ochotniczà Stra˝à Po˝arnà
w Weso∏ej.
Kontakt:
• Dru˝ynowy (pion m´ski): pwd. Tomasz Wachowicz H.O., tel. kom. 604 107 286, e-mail:
tomasz.wachowicz@gmail.com

• Przyboczna (pion ˝eƒski): sam. Maria Kwiatkowska, tel. kom. 669 037 978, e-mail:
maria.kwiatkowska@ pragapoludnie.zhp.pl
AktualnoÊci: www.420omaha.blogspot.com
Najbli˝sza zbiórka b´dzie 8.10 (sobota),
godz. 9.00–10.30 ch∏opcy, 10.30–12.00
dziewczynki. Zbiórki odbywajà si´ na terenie
OSP Weso∏a, przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku.

Dynia wyczynia
ZAPRASZA NA:

NIEDZIELNY

OBIAD
RODZINNY
39 PLN / osoba
19 PLN / dziecko 7–15 lat
GRATIS / dziecko do lat 7

ul. Trakt Brzeski 90,
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 773 30 02,
02
gosciniec@solivoda.com
www.gosciniec.net
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Przede wszystkim na otoczeniu opiekà uczniów z ró˝nymi
dysfunkcjami. To równie˝
stworzony przez rad´ pedagogicznà system oceniania
uczniów z dysleksjà na ka˝dej lekcji. A tak˝e systematyczna i cz´sto indywidualna praca reedukatora, logopedy czy szkolnego pedagoga lub psychologa.
Natomiast rodzicom naszych uczniów mo˝emy zagwarantowaç, ˝e ich pociechy nauczà si´ nie tylko
nazw przypadków w j´zyku
polskim czy twierdzenia Pitagorasa, ale przede wszystkim komunikowania si´ mi´dzy sobà, z nauczycielami, tak˝e z rodzicami.
Czy w murach SSP nr 12 sà d˝entelmeni i damy, z których mo˝emy braç przyk∏ad? To oka˝e
si´ 8 listopada, kiedy zostanie rozstrzygni´ty
konkurs na Dam´ i D˝entelmena, którzy zaprezentujà wysoki poziom kultury osobistej we
wrzeÊniu i paêdzierniku.
Niech ten nowy rok szkolny b´dzie w∏aÊnie takim
rokiem, który po∏àczy nauk´ i pasj´ z kulturà osobistà nie tylko uczniów, ale te˝ ca∏ej doros∏ej spo∏ecznoÊci „Bu∏haka”.
Zespó∏ ds. promocji szko∏y

Co ciekawego s∏ychaç u „Bu∏haka”?
W tym roku szkolnym, zresztà jak w ka˝dym,
czeka nas wiele mi∏ych niespodzianek, ale tak˝e
du˝o pracy, dzi´ki której uczniowie b´dà zg∏´biaç tajniki wiedzy.

W naszej szkole dzieci rozwinà swoje zainteresowania i pasje poprzez uczestnictwo w ciekawych kó∏kach zainteresowaƒ, które sà organizowane przez nauczycieli gotowych do poÊwi´ce-

EUROPEJSKI TYDZIE¡
ÂWIADOMOÂCI DYSLEKSJI
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i nauczycieli zainteresowanych tematykà dysleksji do udzia∏u w Dniu Otwartym
4 paêdziernika 2001 r. (wtorek) w godzinach
17.30–19.00 w SSP nr 12 im. E. Bu∏haka, ul.
Armii Krajowej 9 w Warszawie-Weso∏ej.
W trakcie spotkania bezp∏atnych porad
udzielaç b´dà psycholodzy, pedagodzy i terapeuci. Natomiast nauczyciele uczàcy w tej
szkole zaprezentujà ciekawe metody pracy
z uczniem dyslektycznym. Do nabycia b´dà
ksià˝ki i pomoce dydaktyczne.

nia swojego czasu uczniom spragnionym „naukowych przygód”.
Lekcje j´zyka angielskiego wy∏àcznie po angielsku? Czy lekcje
j´zyka niemieckiego i francuskiego wy∏àcznie w tych j´zykach? Jak najbardziej jest to
mo˝liwe w naszej szkolnej gromadce. Dzi´ki bezpoÊredniemu
obcowaniu z j´zykami obcymi
nasi uczniowie coraz ch´tniej
uczestniczà w ró˝nego rodzaju
konkursach czy przedstawieniach w j´zyku obcym.
Nie zapominamy tak˝e
o uczniach zdolnych. W tym
roku zosta∏ powo∏any zespó∏, którego koordynatorem jest p. Ania Boguszewska (mi∏oÊniczka j´zyka francuskiego). Jest on odpowiedzià na ogólnopolski program „Wars i Sawa”,
który pomaga uczniom w rozwijaniu swoich
mocnych stron w ró˝nych dziedzinach nauki.
Mi´dzy innymi w taki sposób odpowiadamy na
has∏o roku szkolnego 2011/2012: „Szko∏a z Pasjà”, które obowiàzuje w ca∏ej Polsce.
„Szko∏a Przyjazna Uczniom z Dysleksjà” to kolejny projekt, w którym nasza szko∏a bierze czynny udzia∏. Na czym polega to przedsi´wzi´cie?

Jesieƒ zawita∏a do „Bu∏haka”
W pi´knà i s∏onecznà sobot´, 17 wrzeÊnia,
uczniowie naszej szko∏y, rodzice i nauczyciele
wyruszyli na rodzinnà, leÊnà wypraw´. Szcz´Êliwe dzieciaki (bo przecie˝ nie trzeba by∏o Êl´czeç
nad ksià˝kami ;-) ) uda∏y si´ do pobliskiego lasu,
aby tam przebrnàç przez ró˝norakie konkurencje,
i to nie tylko sportowe. Ka˝da klasa wraz ze swoim wychowawcà stanowi∏a jednà, oddzielnà dru-

˝yn´. Pomi´dzy drzewami ukryte by∏y zadania,
nad których przebiegiem i w∏aÊciwym wykonaniem czuwali nauczyciele. By∏o wiele ciekawych
konkurencji, jak „Wà˝”, „Pajàczek” czy „Szkolny

autobus”. Dzieci, jak równie˝ ich rodzice musieli
wykazaç si´ sprytem i zwinnoÊcià w konkurencjach sportowych, logicznym myÊleniem podczas rozwiàzywania skomplikowanych zagadek,
jak równie˝ kreatywnoÊcià przy tworzeniu prac
plastycznych.
Na zakoƒczenie i m∏odzi, i starsi posprzàtali
las, który do najczystszych nie nale˝a∏ (no có˝,
odwieczny problem nie tylko ekologów). Po
wspólnych zmaganiach wszyscy zadowoleni
i uÊmiechni´ci wrócili do szko∏y, gdzie czeka∏o na
ka˝dego „ma∏e co nieco”.
Barbara Oksztulska
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szamy z pomys∏ami na spotkania do Szko∏y Podstawowej nr 171. Mo˝ecie Paƒstwo
równie˝ kontaktowaç si´ z dyrekcjà, wychowawcami lub koordynatorem projektu.
Poszerzenie wiedzy na temat krajów partnerskich, j´zyków, jakimi si´ pos∏ugujà, podobieƒstw
dotyczàcych stylu ˝ycia i tradycji, zwyczajów, tak˝e problemów, z jakimi spotykajà si´ ich obywatele, a w szczególnoÊci uczniowie, to zadanie,
które b´dzie realizowane przy pomocy nowoczesnych mediów komunikacyjnych i w formie prezentacji przygotowanych przez bezpoÊrednich
uczestników spotkaƒ w szko∏ach partnerskich.
Nasi zagraniczni partnerzy to: Základná umelecká skola Jozefa Rosinského – s∏owacka paƒstwowa szko∏a artystyczna z Nitry realizujàca
edukacj´ nadobowiàzkowà – koordynator
Eva Hudecova; éÒÌÓ‚ÌÓ Û˜ËÎË˘Â „ã˛·ÂÌ
ä‡r‡‚ÂÎÓ‚” – bu∏garska szko∏a z Burgas z rozszerzonà edukacjà artystycznà, wspomagajàca
uczniów z domu dziecka – koordynator Elisaveta Ivanova; Özel Bursa Doga Ikögretim Okulu
– turecka prywatna szko∏a podstawowa z Bursy
realizujàca edukacj´ metodami aktywnymi – koordynator Aytac Aribas; Scoala cu clasele I-VIII
„Ion Pop Reteganul” – rumuƒska szko∏a podstawowa z Sancel nagrodzona za dzia∏ania edukacyjne w swoim regionie, rozwijajàca wolontariat
– koordynator Lenuta Bloj; Leighswood School
– brytyjska szko∏a podstawowa z Walsall realizujàca edukacj´ szekspirowskà i ekologicznà – koordynator Jane Hanmer; 1° CIRCOLO DIDATTICO
„R. ARFE'” – w∏oska szko∏a z Somma Vesuviana,
koordynator Fortuna Laura Serpico.
Bardzo cieszymy si´, ˝e to nasza szko∏a, kolejny
raz, jest inicjatorem tak du˝ego, na skal´ europejskà, przedsi´wzi´cia. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy osoby prywatne i instytucje do wspó∏pracy. Jest to naprawd´ wspania∏a przygoda!

Z naszà szko∏à z cienia w blask!
Szko∏a Podstawowa nr 171 im. Stanis∏awa
Staszica wspó∏pracuje z innymi placówkami
oÊwiatowymi i kulturalnymi, poniewa˝ wierzymy, ˝e integrowanie Êrodowiska edukacyjnego
ma nieoceniony wp∏yw na w∏aÊciwy rozwój
i funkcjonowanie naszych uczniów.
Realizacja projektów wraz z innymi szko∏ami
europejskimi w ramach programów unijnych Comenius czy eTwinning i dzia∏ania podejmowane
wspólnie z takimi instytucjami jak: biblioteka, muzeum, teatr, szko∏a specjalna, koÊció∏, fundacje,
stowarzyszenia dajà nam niezb´dny kontekst, ∏àczà wiedz´ z praktykà, aktywizujà i inspirujà zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Mamy podstawy
sàdziç, ˝e jesteÊmy na dobrej drodze, gdy˝ poprzedni projekt „Bawi´ si´, ucz´ si´, doceniam!”
zosta∏ wyró˝niony gwiazdà Comeniusa i uznany
za przyk∏ad dobrej praktyki. Nasz obecny projekt
„Z cienia w blask” – From Shadow To Light – to
kolejny pomys∏ na rozwijanie przedsi´biorczoÊci,
odpowiedzialnoÊci i wielu innych umiej´tnoÊci
m.in. j´zykowych i komunikacyjnych. Projekt b´dzie realizowany do lipca 2013 roku.
Za∏o˝yliÊmy, ˝e kooperacja z profesjonalnymi
teatrami, nawiàzanie kontaktów z teatrami lokalnymi lub grupami teatralnymi wspomo˝e edukacj´ teatralnà naszych uczniów. Poznajà oni histori´ teatru, ró˝ne formy teatralne – szczególnie
formy charakterystyczne dla danego kraju lub
regionu, tradycyjne przedstawienia zwiàzane
z obchodzeniem ró˝nego rodzaju Êwiàt. Zaobserwujà proces powstawania sztuki teatralnej,
scenografii, kostiumów, muzyki, choreografii.
B´dà brali udzia∏ w treningu aktorskim, w warsztatach z dykcji, poruszania si´ po scenie, mimiki. Rozwinà swoje s∏ownictwo, b´dà çwiczyç
pami´ç oraz uczyç si´ wyra˝ania i przedstawiania emocji. Ma to przybli˝yç uczestnikom projektu wszystko, co od tysiàcleci ∏àczy si´ z teatrem, uchyliç naszym uczniom drzwi do tego
magicznego, tajemniczego Êwiata – stàd tytu∏
projektu – z CIENIA niewiedzy b´dà stopniowo
przesuwaç si´ w stron´ ÂWIAT¸A.
Dyrektor warszawskiego Teatru „Lalka” p. Jan
Woronko zaoferowa∏ nam swoje wsparcie ju˝
w fazie poszukiwania partnerów. Aktorzy wiedzà, ˝e dzi´ki w∏asnym doÊwiadczeniom twór-

czej wspó∏pracy mogà wspomagaç poczàtkujàcych na scenie. Program edukacji teatralnej
z „Guliwerem” realizujà nawet najm∏odsi z naszej
szko∏y – pi´ciolatki i szeÊciolatki. ZaplanowaliÊmy seri´ warsztatów dla naszych uczniów, dyskusje na temat sztuk teatralnych, kooperacj´
przy powstawaniu scenariusza i wystawieniu
wieloj´zycznego przedstawienia z udzia∏em
uczniów szkó∏ partnerskich jesienià 2012. Konkretny temat poznamy po zebraniu przez
uczniów informacji i ustaleniu przez nich zagadnieƒ, które uznajà za wa˝ne i które zechcà przybli˝yç swoim rówieÊnikom, nauczycielom i rodzicom. Pragniemy, aby uchylili nam – doros∏ym
drzwi do swojego Êwiata. Nauczyciele w najbli˝szym czasie, na pierwszym roboczym spotkaniu
w Rumunii, dokonajà ostatecznego wyboru formy i podzia∏u zadaƒ mi´dzy szko∏y.
Chcemy tak˝e, aby na ÂWIAT¸O dzienne wyp∏yn´∏y problemy, które nasi uczniowie zauwa˝ajà i chcieliby rozwiàzywaç. Mamy zamiar pobudziç naszà spo∏ecznoÊç do pracy o charakterze wolontariackim, przypomnieç, jak ró˝ne formy mo˝e przybieraç wolontariat. Mamy nadziej´, ˝e dostrze˝one przez uczniów problemy nie
pozostanà w MROKU. Nie wàtpimy, i˝ rozwiniemy w naszych uczniach inicjatyw´ i odwag´,
aby stawiali przed sobà zadania, poszukiwali
sprzymierzeƒców, którzy pomogà im je zrealizowaç oraz zmieniali rzeczywistoÊci wokó∏ siebie. Scena teatralna b´dzie tym miejscem, gdzie
te dzieci´ce spostrze˝enia, pomys∏y, zrealizowane zadania bedà zaprezentowane szerszej
publicznoÊci. Scena teatralna b´dzie równie˝
symbolicznym celem osobistej w´drówki
uczniów – wychodzenia z CIENIA w∏asnej nieÊmia∏oÊci, kompleksów i braku umiej´tnoÊci,
z CIENIA biernej widowni w BLASK reflektorów,
Gra˝yna Tucholska, koordynator projektu
na scen´, gdzie b´dà
mogli z mocà przemawiaç i pobudzaç do
dzia∏ania swoich rówieÊników i inne osoKANCELARIA ADWOKACKA
by z ich otoczenia.
Liczymy na rozwój
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
wolontariatu wÊród
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
uczniów, wi´c zapra-

OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk
• NOWOCZESNE METODY LECZENIA: bólów kr´gos∏upa,
zmian zwyrodnieniowych, bólów g∏owy, wad postawy (zaj´cia
indywidualne i grupowe), dyskopatii

NIERUCHOMOÂCI ),
RODZINNE , ROZWODY,
ADMINISTRACYJNE .

TEL.

22 745-55-00

•
• Joga dla kr´gos∏upa

tel.

22 773 22 53

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

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

res

z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.
Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce, çw. kszta∏tujàce, stretching

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

• Gimnastyka korekcyjna – zaj´cia indywidualne i grupowe

s

• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce
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Âwiatowe Dni M∏odzie˝y okiem wolontariusza
Papie˝, 2 miliony ludzi, 6 dni, odrobina s∏oƒca i mnóstwo radoÊci – to prosty przepis
na doskona∏e sp´dzenie pewnego letniego tygodnia wÊród m∏odego pokolenia katolików
z ca∏ego Êwiata.
26. Âwiatowe Dni M∏odzie˝y pod
has∏em „Zakorzenieni i zbudowani
na Chrystusie. Mocni w wierze” odby∏y si´ w Madrycie w dniach 1621.08, choç przygotowania do nich
rozpocz´∏y si´ na d∏ugo przed przyjazdem pielgrzymów. Kiedy w Sydney w 2008 r. Ojciec Âwi´ty Benedykt XVI og∏asza∏, ˝e nast´pne ÂDM
odb´dà si´ w Madrycie, nikt jeszcze
nie wiedzia∏, czy Hiszpanie poradzà
sobie z tak du˝ym przedsi´wzi´ciem
w momencie, kiedy kraj ten prze˝ywa jeden z najwi´kszych kryzysów
wiary w swojej historii.
Do Madrytu pojecha∏am jako wolontariusz
2 tygodnie przed faktycznym rozpocz´ciem wydarzenia. Dzi´ki temu mia∏am wi´cej czasu
na zwiedzanie, integracj´ z innymi wolontariuszami, odpowiednie szkolenia i generalne zapoznanie si´ z miastem (szczególnie z siecià metra,
które sk∏ada si´ z a˝ 16 linii!). Poczàtkowo zaskoczy∏ mnie brak organizacji czasu pracy i osób odpowiedzialnych za konkretne zadania, ale szybko
przekona∏am si´, ˝e jest to po prostu sposób bycia Hiszpanów, a wiecznà „mañan´” nale˝y traktowaç jako cz´Êç ich kultury. Na Âwiatowe Dni
M∏odzie˝y pojecha∏am po raz pierwszy, ale na
pewno nie ˝a∏uj´. Pozna∏am wielu wspania∏ych
ludzi i bardzo ciep∏o wspominam ten czas – mówi Klaudia, wolontariuszka ze S∏owacji. Wolontariusze zostali rozdzieleni do kilku oÊrodków zakwaterowania, po czym wszyscy (3500 osób)
ponownie spotkaliÊmy si´ 08.08 w IFEMIE
(rodzaj kompleksu wystawienniczo-konferencyjnego), która odtàd sta∏a si´ naszym drugim do-

mem. Wtedy te˝ zostaliÊmy zarejestrowani i rozdzieleni do konkretnych grup zadaniowych (np.
porzàdkowej czy logistycznej). Jednak nasza pos∏uga by∏a najbardziej potrzebna od 16.08, kiedy

Âwiatowych Dni M∏odzie˝y, by∏o bardzo bezpiecznie i odbieraliÊmy liczne pozytywne sygna∏y
od pozosta∏ych mieszkaƒców stolicy. Najwi´cej
uczestników ÂDM przyjecha∏o z W∏och, ale nie
brakowa∏o te˝ innych narodowoÊci (Polaków,
Francuzów, Brazylijczyków, Meksykanów, a nawet mieszkaƒców Indonezji czy RPA). W przypadku wolontariuszy by∏o podobnie, co czyni∏o
pobyt jeszcze bardziej atrakcyjnym i wielokulturowym. UczyliÊmy si´ nawzajem podstawowych
zwrotów w danym j´zyku, wi´c nasze s∏ownictwo poszerza∏o si´ z ka˝dym dniem, choç niestety j´zyk polski zosta∏ jednog∏oÊnie uznany za najtrudniejszy do nauki. Za to przy nauce poloneza
posz∏o znacznie ∏atwiej. Codzienna Msza Âwi´ta
w kaplicy tak˝e jednoczy∏a
naszà wspólnot´. Odwiedzali nas tacy goÊcie jak:
bp Henryk Tomasik, kard.
Józef Glemp czy kard. AnMadryt prze˝ywa∏ istny
tonio Maria Ruoco Varela
najazd weso∏ych i roz(arcybiskup Madrytu).
Êpiewanych
pielgrzyKulminacjà 26. Âwiatomów, a ju˝ dzieƒ póêniej
wych Dni M∏odzie˝y by∏a
przylecia∏ do nas Papie˝.
noc na nieczynnym ju˝ lotOd tej pory stolica nalenisku Cuatro Vientos (czte˝a∏a do nas. By∏o to nierech wiatrów) z 20.08 na
samowite Êwiadectwo
21.08. W sobot´ wieczoi doÊwiadczenie ˝ywej
rem (20.08) aura niestety
wspólnoty m∏odych ludzi
nam nie pomaga∏a, kiedy to
Praca wolontariusza
z ca∏ego Êwiata. Najwi´kw strugach deszczu witaliszym prze˝yciem by∏o dla mnie spotkanie z OjÊmy Papie˝a. Jednak absolutnie nas to nie zniecem Âwi´tym, którego mog∏am widzieç z bliska.
ch´ca∏o. Wr´cz odwrotnie – wzmocnieni s∏owami
Kiedy nam b∏ogos∏awi∏, nie potrafi∏am powstrzyotuchy od Ojca Âwi´tego, wspólnie modliliÊmy si´
maç ∏ez – dodaje Klaudia. Obecnie, kiedy hiszi ÊpiewaliÊmy. ByliÊmy przemokni´ci, ale szcz´Êlipaƒskie koÊcio∏y stojà opustosza∏e, na nowo zawi, a w nieca∏à godzin´ póêniej nie by∏o ju˝ Êladu
pe∏ni∏y si´ t∏umami m∏odzie˝y, co by∏o pi´knym
po intensywnych opadach. Noc sp´dziliÊmy na
obrazem wiary i jednoÊci. Poczàtkowo obawialiczuwaniu, a rano o godz. 09.30 Papie˝ BeneÊmy si´, w jaki sposób Hiszpanie przyjmà nas
dykt XVI odprawi∏ Msz´ Âw. koƒczàcà Âwiatowe
u siebie, jednak poza kilkoma manifestacjami,
Dni M∏odzie˝y i og∏osi∏, gdzie odb´dà si´ kolejne,
które zgromadzi∏y niewielkà liczb´ przeciwników
dlatego ju˝ teraz zapraszam wszystkich w 2013 r.
do Rio de Janeiro! By∏ to tak˝e ostatni dzieƒ pobytu Ojca Âwi´tego w Madrycie, który zakoƒczy∏ odwiedzajàc wolontariuszy w IFEMIE, co równie˝ by∏o niesamowitym prze˝yciem dla nas wszystkich
i docenieniem naszej pos∏ugi w Madrycie.
Mimo wielu przeciwnoÊci, trudu pracy i upa∏u
dajàcego si´ we znaki, by∏ to jeden z najwspanialszych miesi´cy w moim ˝yciu, dlatego gdybym
mia∏a podjàç decyzj´ o wyjeêdzie jeszcze raz, nie
zawaha∏abym si´ ani minuty. Wspaniali ludzie,
niesamowita atmosfera, nowe wra˝enia i kuchnia
hiszpaƒska rekompensowa∏y wszystkie niedogodnoÊci, a manifestacja wiary m∏odego pokolenia na d∏ugo pozostanie w mojej pami´ci. Dla
mnie ÂDM by∏y wspania∏à okazjà, aby zobaczyç,
jak wielu ludzi, którzy wychowywali si´ w ró˝nych
kulturach, majà inne zwyczaje, ∏àczy si´ w wierze.
Przekona∏am si´, ˝e zawsze znajdzie si´ osoba,
która pomo˝e mi zrozumieç Boga – dopowiada
Dorota, wolontariuszka z Krakowa.
Monika Kacprzak – wolontariuszka
XXVI Âwiatowych Dni M∏odzie˝y
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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

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl

BezpoÊrednio sprzedam
segment Jaspisowa 20.
Stan deweloperski.
Tel: 502 204 598

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 22 773 15 68
535 333 753
licencja nr 0513/06
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Byç szcz´Êliwym – tego trzeba si´ uczyç
Pani Katarzyna Hall – minister Edukacji Narodowej og∏osi∏a rok szkolny 2011/2012 „Rokiem
z pasjà”. Dla uczniów i nauczycieli Szko∏y Podstawowej nr 173 oznacza to kontynuacj´ wczeÊniej ju˝ realizowanych projektów. W naszej
szkole od dawna pracujemy z pasjà i z zaanga˝owaniem. Âwiadczy o tym realizowany program edukacyjny wspierajàcy uczniów uzdolnionych – „Wars i Sawa”. Fina∏ ubieg∏orocznej edycji programu odby∏ si´ w czasie Pikniku Rodzinnego. Utalentowani uczniowie zostali uhonorowani statuetkami „Oskara”.
W bie˝àcym roku szkolnym b´dziemy kontynuowaç rozwijanie pasji i talentów pod has∏em
Eurypidesa: „BYå SZCZ¢ÂLIWYM – TEGO TRZEBA SI¢ UCZYå”. Rozpoczà∏ si´ rok, w którym
nauka stanie si´ dla dzieci jeszcze bardziej pasjonujàca, a sama szko∏a b´dzie miejscem jeszcze
bardziej przyjaznym i lubianym przez uczniów.
Kolejny raz przysz∏o nam pracowaç w trudnych
warunkach lokalowych – uczniowie z 29 klas
uczà si´ na dwie zmiany. Jednak mimo trudnoÊci
b´dziemy dà˝yç do tego, aby wyniki naszej pracy
by∏y jak najlepsze. Z pomocà rodziców, którzy
wspierajà nas w pracy dydaktycznej i wychowawczej – mamy nadziej´, ˝e utrzymamy bardzo
dobre wyniki egzaminów uczniów klas szóstych.
Jako jedyna szko∏a w dzielnicy posiadamy
certyfikat ISO 9001:2008, co obliguje nas do

ciàg∏ego doskonalenia i podnoszenia jakoÊci
pracy szko∏y.
W tym roku kontynuujemy realizacj´ programu spo∏ecznego „Szko∏a bez przemocy”. Ponadto zamierzamy aktywnie wspó∏pracowaç ze
Stra˝à Miejskà, Wydzia∏em Spraw Spo∏ecznych
i Zdrowia, UNICEF-em, Caritasem. Jak co roku
b´dziemy wspieraç akcje charytatywne i Szkolnego Wolontariatu, takie jak: Góra Grosza, Adopcja na odleg∏oÊç, WOÂP czy Szlachetna Paczka.
W trosce o zdrowie i harmonijny rozwój naszych uczniów realizujemy kolejny ju˝ raz programy i akcje „Szklanka mleka dla ka˝dego ucznia”,
„Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach
oÊwiatowych”, „Ratujemy i uczymy ratowaç”,
„Owoce w szkole” oraz „Lekki plecak”.
Pod koniec ubieg∏ego roku szkolnego, ju˝
po raz trzeci zorganizowaliÊmy Dzieƒ Otwarty
dla przysz∏ych pierwszoklasistów i ich rodziców,
a od wrzeÊnia zgodnie z za∏o˝eniami nowej podstawy programowej utworzyliÊmy po raz kolejny
klas´ pierwszà – szeÊciolatków.
Nowy rok szkolny to tak˝e kontynuacja dotychczasowych dzia∏aƒ. Uczniowie klas drugich
i trzecich jak co roku b´dà kontynuowaç nauk´
p∏ywania na basenie „Wesolandia”, zaÊ projekt
edukacyjny „Od grosika do z∏otówki” wprowadzi
uczniów klas trzecich w Êwiat finansów i u∏atwi
im podejmowanie samodzielnych decyzji oraz

poka˝e racjonalne sposoby gospodarowania
w∏asnymi Êrodkami finansowymi.
W Szkole Podstawowej nr 173 troszczymy si´
nie tylko o intelekt, ale równie˝ o cia∏o, zach´cajàc dzieci do aktywnoÊci ruchowej. Odbywajà si´
u nas liczne zaj´cia sportowe: „Od zabawy do
sportu”, „Otwarte obiekty sportowe” i „Otwarte
sale i boiska”.
Wychodzàc naprzeciw potrzebom naszych
uczniów zaplanowane na rok 2011/2012 zaj´cia
pozalekcyjne i ko∏a zainteresowaƒ dajà wiele
mo˝liwoÊci, pozwalajàcych na rozwijanie zainteresowaƒ i pasji naszych wychowanków. Nale˝à
do nich m.in. zaj´cia plastyczno-literackie, ortograficzno-gramatyczne, zabawy twórcze, zabawy
w teatr, zabawy logiczne, grafomotoryka z wyobraênià, gimnastyka korekcyjna oraz ko∏a zainteresowaƒ: j´zyka angielskiego, muzyczne, przyrodnicze, szachowe, plastyczne, teatralne, matematyczne, wolontariatu, zaj´cia przygotowujàce
szóstoklasistów do rozwiàzywania testów.
Mamy nadziej´, ˝e zaprezentowana oferta zainspiruje równie˝ spo∏ecznoÊç lokalnà do spotkaƒ z naszymi uczniami. Serdecznie zapraszamy do wspó∏pracy osoby, które zechcà opowiedzieç o swoich talentach, zainteresowaniach
i pasjach.
Dyrektor SP nr 173
Katarzyna Glusek-Wojciechowicz
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BIURO RACHUNKOWE

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny

DORADCY PODATKOWEGO
Licencja Min. Fin. 9131/98

• 18 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej

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

Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

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

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a ●
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne
realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98
Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 25 759 02 59

www.meblesosnowe.eu e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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Choroby alergiczne u psów i kotów – cz. 2
W tym artykule przybli˝´
Paƒstwu jednà z rzadziej
wyst´pujàcych alergii. Chodzi o kontaktowe zapalenie
skóry u psów i kotów. Wywo∏ywane jest przez bezpoÊredni kontakt z substancjà
Êrodowiskowà. Mo˝e mieç
charakter podra˝nieniowy
lub alergiczny. Rozpoznanie typu tego schorzenia jest bardzo trudne, a niekiedy wr´cz niemo˝liwe. Na szcz´Êcie nie jest to choroba zbyt powszechna. Podra˝nieniowe zapalenie skóry rozwija si´ po kontakcie z substancjà o dzia∏aniu
dra˝niàcym. Mo˝na je rozpatrywaç jako ∏agodnà
form´ poparzenia chemicznego. Nie wyst´puje
w tym momencie reakcja immunologiczna. Najcz´Êciej czynnikami odpowiedzialnymi za podra˝nienia u psów i kotów sà np.: obro˝e przeciw pch∏om, nafta, lakiery, produkty ropopochodne, chlorowana woda, sztuczne nawozy.
SierÊç stanowi naturalnà ochron´, dlatego wi´kszoÊç zmian pojawia si´ na skórze s∏abo ow∏osionej (brzuch, pachy, pachwiny, opuszki koƒczyn, brzuszna powierzchnia ogona, a u samców moszna). Najbardziej typowymi objawami
sà: rumieƒ i grudki. Potem pojawiajà si´ ∏uski
i strupy. W przypadku stanów przewlek∏ych dochodzi do pojawienia si´ wy∏ysieƒ oraz przebarwieƒ. Cz´sto towarzyszy tym zmianom Êwiàd.

nie odgraniczone od zdrowej skóry. Mogà pojawiaç si´ strupy. Gdy choroba przeciàga si´, dochodzi do wy∏ysieƒ, przebarwieƒ, a tak˝e do wtórnych zaka˝eƒ bakteryjnych. Leczenia polega
na usuni´ciu czynnika uczulajàcego ze Êrodowiska zwierz´cia (np. kàpiel odczulajàca), a w przypadku powik∏aƒ terapi´ ustala lekarz weterynarii.
Widzimy wi´c, ˝e tak jak wspomnia∏am na poczàtku artyku∏u, bardzo trudno jest postawiç
prawid∏owà diagnoz´. Rozpoznanie i ustalenie
czynnika wywo∏ujàcego zmiany skórne cz´sto
jest niemo˝liwe. Dlatego wa˝ne jest, aby jak najwczeÊniej skontaktowaç si´ z lekarzem weterynarii, gdy tylko pojawià si´ objawy, aby nie dopuÊciç do powik∏aƒ.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii

Leczenie polega przede wszystkim na unikaniu
kontaktu z substancjà dra˝niàcà. Trzeba jà równie˝ usunàç ze zwierz´cia stosujàc kàpiel leczniczà. JeÊli dosz∏o do wtórnych zaka˝eƒ o dalszym leczeniu decyduje lekarz weterynarii.
Natomiast alergiczne kontaktowe zapalenie skóry ma pod∏o˝e immunologiczne. Wyst´puje rzadko u psów, a jeszcze rzadziej u kotów. Rozwija si´
poprzez d∏ugotrwa∏à ekspozycj´ zwierz´cia
na substancj´ nie wykazujàcà w∏aÊciwoÊci dra˝niàcych. Objawy mogà wystàpiç równie dobrze
po 6 miesiàcach jak i po 2 latach. Choroba ta rozwija si´ najcz´Êciej u osobników doros∏ych. Rasy
wra˝liwe to: owczarek niemiecki, terier szkocki,
foksterier, pudel, golden retriever. Substancje odpowiedzialne za rozwój tej choroby to np.: leki
(neomycyna), roÊliny (bluszcz, mlecz, iglaki), metale (chrom, nikiel) i inne (detergenty). Objawy
oraz ich usytuowanie sà zbli˝one do podra˝nieniowego zapalenia skóry (grudki, plamki rumieniowe,
a czasem p´cherze na skórze s∏abo ow∏osionej).
Zwykle miejsca chorobowo zmienione sà wyraê-

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

Bu∏hak w nowym budynku

Zapewne wielu mieszkaƒców naszej dzielnicy zauwa˝y∏o, ˝e Gimnazjum i Liceum Bu∏haka powita∏o
rok szkolny 2011/2012 w nowym budynku przy
Trakcie Brzeskim 63. Teraz nasi uczniowie mogà
si´ uczyç w komfortowych warunkach, w noWitold Niedzielski
woczesnych i wygodtel. 22 773-30-79
nych salach. Dzi´ki starok za∏. 1980
kom. 601-254-295
raniom Zarzàdu Fundacji
Szko∏y Spo∏ecznej oraz
OFERUJE PROFESJONALNE USŁUGI W ZAKRESIE:
Pani Ligii Krajewskiej,
a Remonty, naprawy, przeglàdy
wiceprzewodniczàcej
a T∏umiki – wszystkie typy
Rady Miasta Sto∏ecznego
a Haki holownicze – monta˝

SERWIS
AUTO

a Geometria kó∏ (zbie˝noÊç) komputerowo
i inne
BEISSBARTH
a Klimatyzacje
a Oleje
filtry – wymiana gratis
a Amortyzatory
a Wulkanizacja, wywa˝anie – HOFMANN
a Diagnostyka komputerowa OBD
a Opony
Czynne: pon-pt 8.00-17.00, sobota 8.00-14.00

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

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki

☎ 22 773 18 61, 693 842 284

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

„ PO LINIE”

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

-

Wycinanie i podcinanie drzew
Jesienne porzàdki ogrodowe
Naprawa i czyszczenie rynien
Inne

tel. 606-808-358, 513-148-238 piotrkoziarski@wp.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna

Licencja MF Nr 14424/99

dr Izabela Wolaƒska-Zas´pa
Dyrektor Gimnazjum i Liceum im. E. Bu∏haka
w Warszawie-Weso∏ej

US¸UGI OGRODOWE I WYSOKOÂCIOWE

Wystawiamy faktury VAT

BIURO RACHUNKOWE

Warszawy, a tak˝e wyrozumia∏oÊci w∏adz lokalnych,
spe∏niona zosta∏a nasza proÊba – zainstalowanie
sygnalizacji Êwietlnej w okolicy szko∏y.
Zmiana budynku nie wp∏yn´∏a jednak na to, co
w szkole najwa˝niejsze: na atmosfer´ sprzyjajàcà
rozwijaniu pasji i talentów, ani na pozytywne i przyjazne nastawienie nauczycieli. Jestem tak˝e przekonana, ˝e wi´ksza przestrzeƒ wyzwoli w naszych
uczniach jeszcze wi´kszà energi´ i kreatywnoÊç.

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

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

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

TA XI - WESO¸ A
tel.

mgr Gabriela Baron – psycholog kliniczny
oferuje pomoc terapeutycznà:

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.

✔

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

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

tel. 0 500 322 255 – Jan Stachyra

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

DETEKTYW

§
Licencja
nr 0000505

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

www.renoma2.com.pl

tel. 022 7730028
fax 022 7730029
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Klinika Medi
MediDerm
Derm
dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

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

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

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

+

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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Auto Kot
Twój partner na drodze

Mechanika pojazdowa

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 27 paêdziernika 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

Blacharstwo-lakiernictwo
Stacja Kontroli
Pojazdów
Pomoc drogowa
Wypozyczalnia
samochodów

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

Wielgolas Duchnowski 66
05-074 Halinów
tel. 22 783 78 54
tel. alarmowy: 600 222 134
www.autokot.com.pl

• BADAJ SWÓJ WZROK RAZ W ROKU, ABY DOBRZE WIDZIEĆ
PRZEZ CAŁE ŻYCIE – 13-15 października zapraszamy na bezpłatne
wstępne badanie wzroku
• Oferta specjalna – dotyczy soczewek kontaktowych ACUVUE :
- 30 zł taniej – kupując 2 opakowania soczewek OASYS
- 4-te opakowanie gratis – kupując 3 opak. soczewek TruEye lub Moist
• 40%-20% zniżki na okulary przeciwsłoneczne z kolekcji 2011 (ﬁltr UV)
• OKAZJA! Miesięczne soczewki kontaktowe AIR OPTIX (3 szt.)
w PROMOCJI – 49.89 zł – do wyczerpania zapasów
• Oprawy okularowe od 19 zł – przy zakupie soczewek
korekcyjnych z antyreﬂeksem *
* szczegóły w
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Suczka 8-miesi´czna rasy beagle. Âliczna, zadbana.
Oddam (z powodu choroby w∏aÊciciela) do domu
z ogrodem. Cena do uzgodnienia. tel. 780 604 950.
◗ Karmy dla psów i kotów oraz art. zoologiczne na telefon z dostawà do domu GRATIS. Zapraszamy
604 342 700, 602 323 800 www.hauhau24.pl
◗ Sprzedam 3 tony glinki szamotówki. WiadomoÊç na
miejscu Warszawa – Stara Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 77 lub pod Tel. 22 773 80 66, 509 141 182,
501 388 562; borucki-trade@wp.pl
◗ Posiadane puchary sportowe ró˝nej wielkoÊci do wykorzystania, ozdoby, oddam za symbolicznà cen´.
Tel. kom. 668 641 195.
◗ Du˝a klatka dla gryzoni rozmiar 100x50x40 sprzedam, cena 50 z∏, 604 444 135.
◗ Betonowe daszki na s∏upki ogrodzeniowe, rozmiar 35x35 kszta∏t kopertowy, nowe. Sprzedam, 24 z∏
sztuka. Dysponujemy iloÊcià 10 sztuk. 602 306 969
◗ Sprzedam nowe oryginalnie zapakowane bardzo solidne hamaki niemieckiej produkcji cena za sztuk´ 35z∏ dzohar1@wp.pl 605 981 175. Sprzedam
pi´knà sukni´ wieczorowà polskiego projektanta Macieja Zienia rozmiar 36/38, kolor czarny.
Tel 600 788 428.
◗ Sprzedam 2 nowe parapety (Êredni orzech wpadajàcy w mahoƒ) d∏. 1 m, szer. 26 cm. tel. 22 773 36 42.
◗ Sprzedam owczarki niemieckie (obecnie – 9 tyg.)
po rodzicach z rodowodami. tel. 607 622 481
◗ Sprzedam udokumentowany obraz z 1826 roku, olej na
p∏ótnie, rama autentycznie z∏ocona. Tel. 501 649 126.
◗ Sprzedam oryginalny cechowany japoƒski obraz – kaseton, r´kodzie∏o z masy per∏owej. Tel. 501 649 126.
◗ Zamienniki do drukarek – tanio!!! www.tuszetonery.sklep.pl 22 216 53 08, 660 702 297.
◗ Kangur P. C. sklep i serwis komputerowy zaprasza
na zakupy do lokalu 213, przy Al. Gen. ChruÊciela 37/38, tel. 22 258 58 58
◗ Kupi´ Kart´ graficznà na AGP x8, GeForce 7300
lub 7600 lub 7900 z 256MB pami´ci, za rozsàdnà cen´. Tel. 509 578 211, pawkomo@o2.pl
◗ Sprzedam 8 mc owczarka Êrodkowoazjatyckiego z rodowodem 604-342-700, www.granteddreams.com
◗ Pi´kne Polskie Kurtki zimowe, p∏aszcze jesienne kupisz
niedrogo w Strefie Mody w Weso∏ej ul. Wspólna 22A
(wejÊcie od brata Alberta). Du˝o modnych wzorów
w pe∏nej rozmiarówce. 795 219 447 Zapraszamy.
◗ Sprzedam nowà, oryginalnie zapakowanà umywalk´
meblowa Roca Nexo 68x50.5 cm. Cena 190 z∏. Tel.
500 103 371.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam fotelik samochodowy granatowo-niebieski 0–13 kg – stan idealny, ∏ó˝eczko sosnowe z materacem – tanio, laktator mini electric Medeli.
Tel. 780 607 993.
◗ Sprzedam nowy wózek – najmniejsza parasolka, firmy QUINNY ZAPP, kolor granatowy. Mo˝liwoÊç do∏àczenia zamiast siedziska, fotelika dzieci´cego Maxi
Cosi. Stan idealny, cena 600 z∏ (sklepowa 999 z∏)
oraz wózek Coneco Woyager. Stan idealny. Cena
200 z∏ (sklepowa ponad 300 z∏). Dom niepalàcy. Telefon kontaktowy: 501 546 848.
◗ Tanio sprzedam kojec w bardzo dobrym stanie
691 60 13 07.
◗ Tanio sprzedam ∏adny, zadbany, funkcjonalny fotelik
samochodowy Berber Carlo 0–11 kg – stan bdb- 691 60 13 07
◗ Okazyjnie! Wielofunkcyjny wózek Graco w bardzo
dobrym stanie ze wszystkimi dodatkami sprzedam
– polecam 691 60 13 07.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dziecinne wym. 60x120 drewniane bia∏e z materacykiem – 150 z∏, le˝aczek – bujaczek „Fisher-Price” – 100 z∏ oraz krzese∏ko do karmienia – 80 z∏, bardzo ciep∏y Êpiworek do wózka,
kombinezon 12-18 m-cy oraz kozaczki firmy „Bartek” nr 22 wszystko po 50 z∏. Wszystkie rzeczy
w bdb stanie. tel. 500 200 223.
◗ Sprzedam prawie nowy samochód na akumulator dla
dziecka oraz nowe ∏ó˝eczko turystyczne. tel.
501 175 896.
◗ Sprzedam prawie nowy wózek wielofunkcyjny Anmar
szaro ró˝owo bia∏y. GRATIS: fotelik samochodowy,
kilka ubranek itd. Tel. 798 517 528. C. 300 z∏.

◗ 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.
◗ Sprzedam 2 foteliki samochodowe 0-13 kg; Maxi Cosi Citi; 180 i 200 zl; ma∏o u˝ywane, z wk∏adkà dla noworodków i os∏onà od s∏oƒca; tel.: 507 896 622
◗ Sprzedam komplet mebli dzieci´co-m∏odzie˝owych
w bardzo dobrym stanie rega∏ 162w/100sz/42gl rega∏ 123/119/42 komoda 91/79/42 szafka nocna 53/79/42 biurko 72/140/72. tel. 503 663 785
◗ Sprzedam wózek bliêniaczy Tako Duo Driver, gondola + spacerówka, 2 niezale˝ne siedziska, z pe∏nym
wyposa˝eniem, rzadko u˝ywany, zielono-czarny; 700 z∏, Tel. 507 896 622
◗ Sprzedam wózek Emmaliunga w bdb stanie, fotelik
samochodowy Maxi Cosi Cabrio z adapterem
do wózka, le˝aczek dla maluszka Fisher Price, nowà
huÊtawk´, ∏ó˝eczko i mebelki dla ma∏ego dziecka
Tel. 508 177 964.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Studentka 3 roku UW ch´tnie zaopiekuje si´ Twoim
dzieckiem. JeÊli nie masz komu zostawiç pod opiek´
swojej pociechy. tel. 501-307-143
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, pomog´ w drobnych pracach
domowych. Jestem dyspozycyjna. Posiadam doÊwiadczenie. Prosz´ dzwoniç po 17.00. tel. 500 138 185
◗ Od wrzeÊnia tegoroczna maturzystka pomo˝e Paƒstwa dzieciom w odrabianiu lekcji, nauce, wyrównywaniu braków. Referencje. Doje˝d˝am. 515 455 770
◗ M∏oda 24 letnia niania z doÊwiadczeniem szuka pracy tel. 514 592 930.
◗ Opieka nad dzieckiem przed i po szkole. Odpowiedzialna i kompetentna osoba przyprowadzi/odprowadzi dziecko do/ze szko∏y, pomo˝e odrobiç dziecku
lekcje. Tel. 505 553 045.
◗ ˚∏obek czy Niania? A mo˝e jedno i drugie? Zapraszamy na www.salonikmisia.pl. 0602 316 058.
◗ S.O.S dla rodziców! wizyta u lekarza, sprawa w urz´dzie, wa˝ne spotkanie, wieczorne wyjÊcie ch´tnie
zaopiekuje si´ wtedy twoim dzieckiem dyspozycyjna mama tel. 516 262 825.
◗ Szukam niani – praca dorywcza, mniej wi´cej co
2 tyg. 1 dzieƒ. Weso∏a-Zielona, tel. 609 450 200
◗ Przyjm´ opiek´ nad dzieckiem. Mam praktyk´ i lubi´
dzieci. Rembertów, Marysin Wawerski, Stara Mi∏osna, Sulejówek, tel. 601 907 555.

DAM PRAC¢/SZUKAM PRACY
◗ Szukam rzetelnej osoby do sta∏ej pomocy (prasowanie, pranie, uk∏adanie ubraƒ na miejsce, sprzàtanie)
w mieszkaniu pe∏nym dzieci w Starej Mi∏osnej. 2x
w tygodniu po ok. 5–6 godz. – koniecznie przedpo∏udniem – dni do ustalenia byle by∏y sta∏e i od pn do pt.
Wynagrodzenie: 400z∏ miesi´cznie. Tel. 697 232 307
◗ Zatrudni´ manicurzystk´ lub podnajm´ lokal przy zak∏adzie fryzjerskim. tel. 606 88 26 07
◗ Szukam pracy! Studentka II roku finansów i rachunkowoÊci z doÊwiadczeniem zawodowym, dyplom
technik ekonomista (cz´Êç praktyczna na 87%). Tel.:
510 688 953.
◗ Potrzebny cz∏owiek do wulkanizacji z doÊwiadczeniem. Mile widziane w oponach oraz mechanika pojazdowa, wymiana olejów, klocków ham., zawieszenia itp. Mo˝liwoÊç rozwoju Tel. 22 773 80 66, 509
141 182, 501 388 562 borucki-trade@wp.pl
◗ Poszukuje osoby z wyrzynarkà do drewna, 600 030 096.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie a tak˝e mycie okien.
Jestem osobà dok∏adnà i niepalàcà. Tel.: 603 995 507.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie, mycie okien lub prasowanie. Osoba solidna, pracujàca w tym zawodzie
od 10 lat z referencjami. Tel. 601 715 540.
◗ DoÊwiadczona manager poprowadzi restauracj´,
dom weselny, pub, klub muzyczny na umow´ – zlecenie lub etat, kontakt 502 600 775.
◗ Pomog´ poprowadziç sklep z damskà odzie˝à
a klientom doradz´ w stylizacji wizerunku. Kontakt 502 600 775.
◗ Mi∏oÊniczka zwierzàt podejmie opiek´ nad psem.
Tel. 22 652 28 14.
◗ Odpowiedzialna Nastolatka z Weso∏ej Centrum poszukuje pracy (ulotki, sprzàtanie wyprowadzanie
psów itp). Bardzo pilne 512 200 637.

◗ Przypilnuj´ domu, dzia∏ki w weekend – 692 977 947.
◗ Emerytka kochajàca ˝ycie i zwierz´ta, zaopiekuje si´
zwierzakiem domowym, roÊlinkami, podczas nieobecnoÊci gospodarzy tel. 70 202 938.
◗ Poszukuj´ pracy w niepe∏nym wymiarze godzin (np.
opieka nad dzieckiem, pomoc w biurze) –
tel. 516 262 825.
◗ Zatrudnimy Anglistów do nauczania j. angielskiego
nowà metodà Colina Rose, wi´cej informacji na stronie www.tomlaws.pl, tel: 501 645 913.
◗ Kulturalna, w Êrednim wieku, z praktykà, (b. dobry
j´z. w∏oski), poprowadzi dom, zaopiekuje si´ osobà
starszà lub dzieckiem, zorganizuje przyj´cia. WiadomoÊç: 22 815 48 93.
◗ Szukam Pani do prasowania i sprzàtania domu
w Weso∏ej. Raz na 2 tyg. Dzieƒ do ustalenia Wynagrodzenie 15 z∏/godz. IloÊç godzin ograniczona. Kontakt 507 264 117 lub 667 900 925.
◗ Ukrainka szuka pracy przy sprzàtaniu, myciu okien,
prasowaniu lub jako opiekunka, tel. 888 385 880.
◗ Asystentka stomatologiczna, po kursie, z doÊwiadczeniem poszukuje pracy tel. 501 450 439.
◗ Poszukuje osoby do odÊnie˝ania posesji oko∏o budynku mieszkalnego w sezonie zimowym, najlepiej z okolicy Starej Mi∏osnej ul. Rubinowa. 667 877 337 .
◗ Zatrudni´ fryzjerki-ów do salonu w Weso∏ej. Bardzo dobre warunki zatrudnienia. Praca dwu zmianowa od 8.00
do 20.00. Serdecznie zapraszam. Tel. 518 491 322.

US¸UGI/FIRMY
◗ Ogrody, architektura krajobrazu – projektowanie,
realizacja i piel´gnacja terenów zieleni. Systemy automatycznego nawadniania, aran˝acje wn´trz zielenià, oczka wodne, tarasy. tel. 692 081 969
◗ Wulkanizacja opon w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Trakt
Brzeski 77. Potrzebujesz opon letnich, zimowych
a mo˝e ca∏o rocznych? Sprzeda˝, serwis, przechowalnia opon oraz mechanika pojazdowa, wymiana olejów,
klocków ham., zawieszenia itp. Tel. 22 773 80 66,
501 388 562 borucki-trade@wp.pl
◗ Ksi´gowoÊç poprowadz´. Licencja MF. Mo˝liwy
osobisty odbiór dokumentów z okolic: Weso∏a, Stara
Mi∏osna, Sulejówek, Halinów i Wiàzowna. Tel: 691
967 627, e-mail: rachunki-mp@wp.pl.
◗ Weso∏e urodzinki dal Ca∏ej Rodzinki. Integracja rodziców i dzieci. tel 6000 300 96.
◗ 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. 600 885 548. www.twojapielegniarka.pl
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten TV i satelitarnych sieci
kablowe, zbiorcze anteny oraz multiswitche. TELEWIZJA N, CYFRA +, POLSAT I NA KART¢, TRWAM
tel. 663 677 701 WESO¸A www.swiatanten.pl
◗ Monta˝ telewizji przemys∏owej (KAMER, MONITORINGU) na posesjach prywatnych, w firmach, wsklepach. Tel. 663 677 701.
◗ 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.
◗ Glazura – Hydraulika uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych, wymiana drzwi, uszczelnianie tarasów i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 502 215 245.
◗ Mà˝ do wynaj´cia tel. 530 556 628.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie.
Tel.: 505 603 513, Stara Mi∏osna i okolice.
◗ US¸UGI GEODEZYJNE – tel. 22-773-30-44, kom.
508 895 802.
◗ Projektowanie i zak∏adanie ogrodów. Profesjonalne us∏ugi z zakresu architektury krajobrazu i designu ogrodowego. Zapraszamy! www.kodnatury.pl Tel. 604 522 877.
◗ Serdecznie zapraszam na przed∏u˝anie i zag´szczanie rz´s metoda „one to one” -. metoda jeden do jednego polega na doklejaniu rz´sy jedwabnej lub syntetycznej do naszej naturalnej. Cena zabiegu 120–250zl. Tel. 784 087 798.
◗ NAPRAWA AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne. Tel.
501 049 250.
◗ Malowanie, tapetowanie, panele itp. Tanio i solidnie.
Tel.: 695 67 95 21, (22) 615 76 97.
◗ Stylistka wizerunku zaprasza na indywidualne konsultacje lub warsztaty dla 2–3 osób. Analiza kolorystyczna, kompozycja stroju, podstawy makija˝u. Zapisy 502 600 775.
◗ Pogotowie Komputerowe. Serwis i naprawa. Dojazd
do klienta. Kontakt 500 760 534.
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd do klienta. Tel. 601 262 086.
◗ Us∏ugi Ksi´gowe – Obs∏uga Spó∏ek i Dzia∏alnoÊci Gospodarczych – Uprawnienia Ministerstwa Finansów
od 2004 r. – rozliczanie firm budowlanych, sklepów,
firm us∏ugowych, handlowych i innych. Dojazd do
klienta: Emilia Tym, 502-374-967; emilia@dag.pl
Ceny do uzgodnienia. Program Symfonia.

◗ 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
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe, techniki linowe +
podnoÊnik koszowy. Kontakt tel. 606 808 358.
◗ Masa˝e... dla kobiet tel: 530 556 628.
◗ Firma Po-Linie – prace wysokoÊciowe. Uszczelnianie
dachów i kominów, monta˝ oraz naprawa rynien,
malowanie elewacji i dachów, inne... Faktura Vat.
Tel. 606-808-358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ Us∏ugi geodezyjne na wysokim poziomie, solidnie,
niedrogo, wieloletnie doÊwiadczenie. 502 355 530
◗ www.elektrycznie.com.pl – naprawy, instalacje urzàdzeƒ elektrycznych i AGD. Uprawnienia. Tel. 533 994
664; 22 247 21 71; serwis@elektrycznie.com.pl
◗ Remonty solidnie – glazura, terakota, k/g, g∏adzie,
malowanie, elektryka, hydraulika, panele pod∏ogowe
i Êcienne i wiele innych prac do uzgodnienia DAWID
Tel. 724 348 220.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – MYCIE I MALOWANIE ELEWACJI (karcher+agregat malarski), piel´gnacja/
przycinka drzew, czyszczenie/naprawa rynien, konserwacja oÊwietlenia itp. – tel. 792 077 071
◗ Wymiana WODOMIERZY, instalacje sanitarne, konserwacja pieców gazowych, monta˝ kuchenek, pralek itp., wieloletnia praktyka, niskie ceny, dojazd gratis U P R A W N I E N I Awieloletnia praktyka, szybkie
terminy Tel. 22 773 82 27 lub 503 583 568.
◗ Zaj´cia PILATES w Dom Kultury MARYSIN ZAPISY
OD WRZEÂNIA DoÊwiadczona, dyplomowana instruktorka, mi∏a atmosfera, karnety SÑ JESZCZE
WOLNE MIEJSCA Zapisy tel 504-266-599 mail
uma.irina@gimail.com zaj´cia w HOME SPA ul Czecha 85 Odchudzanie, konsultacje w zakresie od˝ywiania, u∏o˝enie diety indywidualnej, suplementacja.
◗ 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.
◗ GWARANTOWANA emerytura – DO˚YWOTNIE wyp∏aty (miesi´czne lub jednorazowa odprawa). Umów
si´ na spotkanie z doradcà mi´dzynarodowej grupy
finansowej. Tel 606 969 211
◗ Us∏ugi Pogotowie kanalizacyjno-hydrauliczne 24h
udro˝nienia mechanicznie i ciÊnieniowo, monitoring
kanalizacji kamerà tel. 608 379 848.
◗ Weso∏e urodziny dla Twojego dziecka lub dla Ciebie
z muzykà i konkursami we wskazanym miejscu, Wesele, imprez´ firmowà imieniny, andrzejki, miko∏ajki
poprowadzi dj-animator. Kontakt 502 600 775.
◗ ALLIANZ – Ubezpieczenia Inwestycje BankowoÊç
Agent ubezpieczeniowy – doradzi, pomo˝e, przyjedzie. Zadzwoƒ, skorzystaj z dobrej porady. Kontakt
tel. 501 272 633.
◗ Klaun animator rozbawi i zajmie czas tel 6000 300 96
cena od 50zl za 1h.
◗ GLAZURNIK-profesjonalista, 20 lat praktyki. Tel.
501 805 046, (22) 783-24-28.
◗ Wycinanie drzew, podcinanie ga∏´zi, mo˝liwy wywóz
ga∏´zi, zak∏adanie trawników, podsypywanie korà
iglaków. Firma Po-Linie. tel. 513 148 238.
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd do klienta. Tel. 601 262 086
◗ Kredyty gotówkowe, hipoteczne, refinansowe tel.
513 655 657 e-mail: kredyty.hubertus@gmail.com
◗ Artysta plastyk wykona malowid∏a Êcienne do pokoju dzieci´cego, przedszkola tel: 602-320-008 e-mail:
bajkowypokoik@gmail.com
◗ Pracownia krawiecka zaprasza: przeszycia, przeróbki, poprawki. Szycie firan, zas∏on, obrusów. Kaletnictwo. Wykonamy ka˝dy twój pomys∏. Weso∏a ul. Trakt
brzeski 68 (przystanek Nizinna). Pon-pt 9-17, sob 913 tel 609-711-754.
◗ Firma OGRODNICZA z Weso∏ej oferuje kompleksowe
us∏ugi w zakresie projektowania, realizacji, piel´gnacji ogrodów oraz automatycznego nawadniania.
www.greenpartner.pl tel. 504-167-731
◗ Sprzàtania, prasowanie, pomoc domowa. Kontakt
oksibox@gmail.com lub 888 466 559Oferuje malowanie mieszkaƒ natryskowo oraz tradycyjnie, tapetowanie sufity podwieszane g∏adzie gipsowe remonty ogólne tel 602 635 354.
◗ Wykonuje manic-pedic, henna (profesjonalnie) – ceny konkurencyjne. Z dojazdem do klientki. Zapraszam
tel. 501-382-398.
◗ Pranie dywanów, tapicerki. Tanio i solidnie! tel. 503106-176.
◗ Aran˝acja oraz wykoƒczenia wn´trz... Szybko – Tanio –
Solidnie. Tarakota glazura – k/gips – panele – inne prace wykoƒczeniowe 530-766-688 lub 506-689-178.
◗ Âwiadectwa energetyczne – tanio. 602 331 546.
◗ www.elektrycznie.com.pl – naprawy, instalacje urzàdzeƒ elektrycznych i AGD. Uprawnienia. Tel. 533-994664; 22 247 24 94; serwis@elektrycznie.com.pl
◗ Sprzàtanie /równie˝ po remontach/, prasowanie, mycie okien, pranie wykladzin, dost´pne Êrodki oraz
sprz´t do sprzàtania kontakt: 667-877-337.
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◗ Serwis, sprzeda˝, naprawa komputerów i oprogramowania. F-ry VAT i gwarancje. RM-PROJEKT Rados∏aw
Masznicz, 604-785-955. Dojazd i wycena gratis.
◗ 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.
◗ Us∏ugi Âlusarsko-Stolarsko-Remontowo-Budowlane
i Hydrauliczne. tel. 509-124-568.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów,
tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-2837; kom. 606-752-724.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724
◗ Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej u Klienta i na miejscu. Tel. 606-752-724, (22) 783-28-37.
◗ Rehabilitacja w domu pacjenta. åwiczenia po rehabilitacji, zabiegi fizykoterapii, laser, jonoforeza, galwanizacja, pràdy DD, masa˝ limfatyczny koƒczyny górnej
i dolnej tel 606 671 583.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy,
fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara Mi∏osna
i okolice.
◗ Ubezpieczenia z dojazdem do klienta. Ubezpieczenie
domu (cesja), mieszkania, samochodu, ubezpieczenie pod kredyt, ˝ycie, OFE. Analiza przysz∏ej emerytury, inwestycje, dobór produktu. tel. 604 515 598
◗ Remonty i wykoƒczenia mieszkaƒ oraz domów,
w tym: glazura, malowanie, modernizacje ∏azienek,
hydraulika, klinkier, kostka brukowa, monta˝ schodów i mebli, panele, zabudowa wn´k, wykonuj´ osobiÊcie tel. 601 918 049.
◗ USZYJ¢ firany, zas∏ony, lambrekiny; wszyj´ taÊm´
marszczàcà, obszyj´ lamówkà, wykonam drobne poprawki krawieckie. tel. 505 594 870.
◗ Zakr´cone balllony, weso∏y klaun i mnóstwo mnóstwo Êmiechu Tel 6000 300 96.
◗ Posprzàtam przed domem w ogrodzie. 512 200 637.
◗ Z∏oty Kaziu, drobne prace remontowe, ogrodowe, przycinka drzew – TANIO i SOLIDNIE. Tel: 796-825-068.
◗ OUTLET & SECONDHAND MUFKA ZAPRASZA! Âwiatowe marki w najni˝szych cenach!! Atrakcyjne promocje! Warszawska 55/214 Warszawa- Weso∏a
(wejÊcie od ul. Brata Alberta).
◗ Ogrody. Projekty i realizacje. www.kanzan.pl. Tel.
608 49 46 98.

KOREPETYCJE/NAUKA
◗ Udziel´ lekcji J¢ZYKA FRANCUSKIEGO dzieciom/
m∏odzie˝y od poziomu podstawowego. Jestem po kilkuletnim pobycie we Francji. Kontakt: 668 341 112
◗ 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.
◗ Korepetycje i nauka j. niemieckiego na ul. Pogodnej
w Starej Mi∏oÊnie. 35z∏/60 min. Grupy do 4 osób.
tel. 694 210 279.
◗ Korepetycje. MATEMATYKA szko∏a podstawowa,
gimnazjum, profesjonalnie, skutecznie, dojazd.
tel. 601 492 062.
◗ MATEMATYKA!! Studentka SGH udzieli korepetycji
z MATEMATYKI na poziomie szko∏y podstawowej,
gimnazjum i liceum. tel. 609 084 967.
◗ Przygotowanie do matury z matematyki (tabliczka
mno˝enia gratis), tel. 603 873 285.
◗ Korepetycje matematyka, fizyka dla gimnazjum i liceum. Tel. 692 738 762.
◗ Studentka V roku filologii rosyjskiej udzieli korepetycji z J¢ZYKA ROSYJSKIEGO. Pomoc w odrabianiu
lekcji, przygotowanie do matury i in. Przyst´pne ceny! Tel. 603 779 535.
◗ ANGIELSKI Z ANGIELKÑ w Starej Mi∏osnej. Dzieci,
m∏odzie˝, doroÊli. tel. 694 115 743.
◗ Korepetycje. J´zyk polski. Studentka filologii polskiej
serdecznie zaprasza. Tel. 506 316 077.
◗ J¢ZYK W¸OSKI i J¢ZYK FRANCUSKI – jednoczesna
nauka dwóch j´zyków obcych, wykwalifikowana lektorka, kontakt tel: 517 322 709.
◗ J´zyk polski – doÊwiadczona polonistka, egzaminator maturalny udzieli korepetycji w zakresie szko∏y
podstawowej, gimnazjum, liceum; pomo˝e w przygotowaniu do matury, tworzeniu prac pisemnych,
nadrobieniu zaleg∏oÊci, tel. 511 048 008.
◗ 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.

◗ MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA – Pracownik Naukowy Politechniki Warszawskiej – magister in˝ynier,
laureat olimpiad udzieli korepetycji. Zakres: podstawówka, gimnazjum, technikum i LO. Cena: 50 z∏/h.
W∏asny dojazd, f-vat. Tel. 601 602 132.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – lekcje, korepetycje, konwersacje
dla dzieci, m∏odzie˝yi doros∏ych. Skutecznie i z pomys∏em! Tel. 601 890 234.
◗ J¢ZYK POLSKI – korepetycje na ka˝dym poziomie
nauczania, przygotowanie do egzaminów i prezentacji maturalnych. Tel. 601 890 234.
◗ Korepetycje. J´zyk polski. Studentka filologii polskiej
serdecznie zaprasza. Tel. 506 316 077.
◗ MATEMATYKA – korepetycje z zakresu liceum, gimnazjum, podstawówki u mgr. matematyki (Politechnika). Indywidualne podejÊcie do ucznia. Z dojazdem
lub bez. Kontakt: Iwona 0-502-641-383.
◗ MATEMATYKA – szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum-przygotowanie do matury podstawowej. Cierpliwy student nauczy ka˝dego 604-444-135.
◗ Student UW udzieli korepetycji z j´zyka POLSKIEGO
i ANGIELSKIEGO. Mi∏a atmosfera, skutecznie, tanio!
Tel. 889 654 123.
◗ ANGIELSKI dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych.
Tel. 698-054-151 lub (22) 226-92-26.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW. Dojazd
do ucznia gratis 602 120 632.
◗ Korepetycje z MATEMATYKI Studentka UW udzieli
korepetycji Twojemu dziecku. Skutecznie i w przyjaznej atmosferze. Indywidualne podejÊcie do dziecka,
przyst´pna cena, mo˝liwy dojazd. kontakt telefoniczny: 501-307-143.
◗ 10 lekcji podstaw gry na gitarze (za 25 z∏ za jednà),
tel: 604 450 857, ul. Hebanowa 14.
◗ MATEMATYKA! Studentka matematyki UW udziela
korepetycji i prowadzi przygotowania do matury.
Tel: 723 642 262.
◗ Angielski, Niemiecki – Studentka anglistyki zaprasza
wszystkich ch´tnych na lekcje j. angielskiego i j. niemieckiego. Oferuj´ pomoc w przygotowaniu do egzaminów, nadrabianie zaleg∏oÊci szkolnych, konwersacje.
Bezp∏atny dojazd w Starej Mi∏osnej. tel: 518 339 517.
◗ Nauczycielka Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej z du˝ym
doÊwiadczeniem udziela lekcji gry na fortepianie poczàtkujàcym i zaawansowanym. Tel. 502 988 356
◗ Angielski: Studentka filologii angielskiej na UW udzieli korepetycji z j´z. angielskiego dzieciom i m∏odzie˝y
szkolnej. (Dyplom licencjata filologii, C1) tel:
608 641 885.
◗ Angielski – wszystkie poziomy, z dojazdem
do ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623
◗ MATEMATYKA, FIZYKA – korepetycje, pomoc w nauce i kompleksowe przygotowanie do egzaminów dla
m∏odzie˝y szkolnej i studentów, profesjonalnie, z dojazdem do ucznia, absolwent Politechniki Warszawskiej. Kontakt: 668 296 343.
◗ J´zyk w∏oski i francuski. Zapraszam na równoczesna nauk´ dwóch j´zyków obcych. Absolwentka Neofilologii
UW, przygotowanie metodyczne, liczne pobyty w krajach
romaƒskich. tel. 517322709, kasianina@gmail.com
◗ ANGIELSKI – business/general; konwersacje, gramatyka; wszystkie poziomy tel: 608 716 759
◗ Korepetycji z chemii (gimnazjum i liceum) oraz z matematyki (szko∏a podstawowa i gimnazjum) udziela
doÊwiadczona nauczycielka. Lekcje w domu ucznia.
tel. 606 475 691.
◗ Logopeda Zaj´cia dla dzieci i m∏odzie˝y, dojazd
do dziecka. tel +504 530 760.
◗ Student UW udzieli korepetycji z j´zyka POLSKIEGO
i ANGIELSKIEGO. Mi∏a atmosfera, skutecznie, tanio!
Tel. 889 654 123.
◗ Studenci Akademii Muzycznych zaprasza wszystkich
na NAUK¢ GRY NA GITARZE: elektrycznej, akustycznej, klasycznej. SAM DECYDUJESZ CO GRASZ! Profesjonalizm. Âwietna atmosfera. Nauka po∏àczona z zabawà. Wieloletnie doÊwiadczenie. PracowaliÊmy na obozach gitarowych. Zaj´cia indywidualne
i grupowe. tel 510 727 363, 508 613 097.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematyki- szko∏a
podstawowa, gimnazjum i liceum- powtórzenia, pomoc w bie˝àcej nauce, pracach domowych, przygotowanie do matury, pomoc w prezentacjach. Tanio,
mo˝liwoÊç dojazdu, tel. 503 553 622.
◗ J´zyk Niemiecki tel. 22-844-95-49.
◗ Francuski z dojazdem – 602 276 202.
◗ MATEMATYKA – korepetycje szko∏a podstawowa
i gimnazjum. Pomoc przy odrabianiu lekcji. Studentka PW. Z dojazdem. 695 764 940.

◗ Korepetycje z j´zyka rosyjskiego. Wszystkie poziomy
nauczania od alfabetu do matury. Mo˝liwoÊç dojazdu. T∏umaczenia. tel: 515-922-114.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z wykszta∏ceniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 602 120 632. Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie
szko∏y podstawowej i gimnazjum, tel. 502-440-321
◗ ANGIELSKI: Absolwentka studiów licencjackich filologii angielskiej na UW udzieli korepetycji z j´z. angielskiego dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej. (Certyfikat
C1) tel: 608 641 885.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem
do ucznia, profesjonalnie i skutecznie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ Fizyka – korepetycje. Gimnazjum, liceum, przygotowanie do matury, poziom podstawowy i rozszerzony.
tel. 661 567 562.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 602 120 632
◗ Nauczyciel z doÊwiadczeniem udziela Korepetycji
z matematyki – tanio i solidnie Tel. 22 773 90 83,
662 473 914
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 602 120 632.
◗ Witam, jestem tegorocznà maturzystkà i bardzo ch´tnie udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego uczniom
szko∏y podstawowej. 30z∏/h, tel. 787 783 724:)
◗ Studentka pomo˝e gimnazjalistom w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia). Tel: 691 289 935.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Tel.
607 221 968.

NIERUCHOMOÂCI
◗ Wynajm´ gara˝ podziemny na ulicy Pogodnej.
tel. 694 210 279.
◗ Sprzedam dzia∏k´ inwestycyjnà w samym centrum
Kielc z pozwoleniem na budow´ budynku mieszkalno
– us∏ugowego. Tel. 601 314 822.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà, zalesionà w Józefowie,
Michalinie, rejon ul. Granicznej o pow. 2000 m2.
Cena 450 PLN/m2. Tel. 515 242 046.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowa w starej mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175,
dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam PILNIE atrakcyjne mieszkanie 79,6 m2
– Stara Mi∏osna – 2 pokoje + salon, parter, gara˝,
ogródek, piwnica – 565 tys. z∏ – BezpoÊrednio. Tel.
601 27 85 56.
◗ Sprzedam mieszkanie przy ul. Dworkowej, 105 m2,
dwupoziomowe, gara˝ podziemny, komórka lokatorska, 6300z∏/m2, tel. 509 483 081.
◗ MIESZKANIE sprzedam: 85 m2, 4 pokoje, I pi´tro +
miejsce parkingowe, OÊ, Stara Milosna. Standard:
parkiet, glazura, wc osobno, balkon, piwnica, ciche,
s∏oneczne. Tel. 664 429 426.
◗ Sprzedam mieszkanie przy ul. Pogodnej, 75 m2,
3 pokoje, cena 5500 z∏/m2, tel. 515 199 445.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe, ul. U∏aƒska,
88 m2, 6000 z∏/m2, tel. 509 483 081.

◗ Sprzedam atrakcyjnà DZIA¸K¢ BUDOWLANÑ W KAROLINIE, 2 km od Miƒska Mazowieckiego, cz´Êciowo ze starodrzewem sosnowym, tel. 515 199 445.
◗ Dom 270 m2/1000 m2 dzia∏ka blisko Warszawy, stan
deweloperski, cisza, drogi asfaltowe, obok las i stawy rybne (pràd, woda miejska, szambo) cena 519
tys. – sprzeda˝ bezpoÊrednia – 507-155-195.
◗ SPRZEDAM SEGMENT w Starej Mi∏osnej przy ul.
Jana Paw∏a II. ¸adnie wykoƒczony – 692 977 947.
◗ Student poszukuje kawalerki do wynaj´cia na terenie
Starej Mi∏osnej tel. 504-543-168.
◗ SPRZEDAM! Pó∏ bliêniaka Weso∏a-Zielona, pow
ca∏k. 245 m2, dzia∏ka 560 m2, gara˝. ∏adna okolica.
rok bud. 95 ceg∏a. cena 980 tys. tel. 519-112-160.
◗ Kupi´ mieszkanie w Weso∏ej Zielonej 2-pokojowe
parter z ogródkiem lub pi´tro z windà, ciche, pow.
ok. 60 m2 bez poÊredników. tel. 601 243 971.
◗ Mam do sprzedania bardzo ∏adnà dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej o powierzchni 1200 m2
= 20mb x 60mb, wszystkie media znajdujà sie
w drodze dojazdowej, w okolicy niewielkie zabudowania wielo- i jednorodzinne. Dzia∏ka przy ulicy Mazowieckiej. Kontakt 605 981 175, dzohar1@wp.pl
◗ Bliêniak 167 m2 Sulejówek Mi∏osna BEZPOÂREDNIO,
dzia∏ka 556 m2, media, kostka. Tel: 606-273-436.
◗ Kupi´ dobrze po∏o˝onà dzia∏k´ budowlanà powy˝ej
1000 m2 (Sulejówek, Weso∏a, Stara Mi∏osna, Zakr´t).
Tel. 726-407-798.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Sulejówku media
pow. 2000 m2. tel. 608 464 871.
◗ W centrum Weso∏ej do wynaj´cia od zaraz nowe
mieszkanie ok. 70 m2 na parterze budynku jednorodzinnego z niezale˝nym wejÊciem 1500z∏/m-c plus
op∏aty tel. 507 952 121.
◗ Weso∏a do sprzedania dzia∏ka budowlana 616 m2/
950z∏/m2 punkt, dzia∏alnoÊç; tel. 507 952 121.
◗ Sprzedam mieszkanie dwa pokoje z aneksem kuchennym, nowe na Mazowieckiej. W cenie komórka lokatorska. Cena 400 tys. do negocjacji. tel. 601 898 611.
◗ Wynajm´ BEZPOÂREDNIO biuro+magazyny, ca∏oÊç 140 m2, Warszawa-Weso∏a (Stara Mi∏osna).
Tel: 22 773 39 42, 503 896 616.
◗ Sprzedam mieszkanie 62m2, 3 pokoje z aneksem kuchennym, winda. ¸adne, s∏oneczne, od strony po∏udniowej. Cena 485 tys. do negocjacji. Dodatkowo
gara˝ – 20 tys. Tel. 519 125 975. Do wynaj´cia gara˝ murowany w Starej Mi∏osnej przy ul GoÊciniec
(teren ogrodzony, brama na pilota). Tel 510 445 454.
◗ Wynajm´ pokój w mieszkaniu 3 pokojowym. Wspólna ∏azienka, kuchnia. 2 pokoje zaj´te przez kobiety.
Stara Mi∏osna ul. Rumiankowa. tel. 607 263 604
◗ Pokój do wynaj´cia, Stara Mi∏osna, ul. Biesiadna.
Tel. 501 035 030.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia od 15 listopada umeblowanej kawalerki lub mieszkania dwupokojowego w Weso∏ej lub okolicy. Prosz´ o kontakt: 605-66-86-88.
◗ Sprzedam dom jednorodzinny o powierzchni ca∏kowitej 190m, na dzia∏ce 400m w Starej Mi∏osnej, ul.
Cyklamenowa. Cena 890000PLN. Tel. 691 490 869.
◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki nr 110/4,
obecnie jako miejsce parkingowe przy ul. Pogodna oddzielna KW. 19000 PLN. Tel. 501 057 364.
◗ Mam pokój do wynaj´cia na osiedlu Stara Mi∏osna.
Cena (580 z∏ m-c) zawiera op∏aty za media. W pokoju jest szafa i materac. Tel. 508 123 928.
◗ Sprzedam ma∏e mieszkanie (33 m2) lub zamieni´ na
wi´ksze. Tel. 22 773 21 02, 600 93 66 79.

REKLAMA
Informacje o zasadach reklamowania
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Stara Mi∏osna”
mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym

reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu

607 314 667

– Joanna Januszewska
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

makijaz pernamentny

- PERMVISAGE

AKTUALNE PROMOCJE
na www.kluburody.pl
i facebooku

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

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

●

PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

●
●
●

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

●

PROMOCJE JESIENNE!
❦ Fotoodm∏adzanie VPL – 50% do 31.10
❦ Peelingi Peel Tech Line 79 z∏
❦ Lipoliza kawitacyjna ProSlimUltra – 50%

Licencja nr 51

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

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

601 355 130

tel.

22 40 30 765

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

oddzwoni´

Lekarze specjaliÊci: Ginekolog, Dermatolog,
Internista, Chirurg, szeroki zakres badaƒ USG

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

MEDYCYNA ESTETYCZNA
– Botox, kwas hialuronowy, peelingi
medyczne, mezoterapia: rewitalizacja
skóry, redukcja cellulitu i rozst´pów,
DEPILACJA LASEROWA LightSheer
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
Makija˝ permanentny
Przed∏u˝anie i zag´szczanie rz´s 1:1

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

www.medikocentrum.pl

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!

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.

AUTO MAZOWSZE
4STACJA KONTROLI POJAZDÓW
(przeglàd bez czekania)
4SERWIS AUT FRANCUSKICH+DACIA

4AUTA ZAST¢PCZE GRATIS
4CZ¢ÂCI + NAPRAWY BLACHARSKIE

Sulejówek, Trakt Brzeski 172
(za Mc Donalds i KFC)

tel. 22 783 36 36
www.automazowsze.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

