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Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
Garnki • Patelnie • Sztuçce
No˝e • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Zestawy do grilla, wina itp.

WILLA ZAGÓRZE

Porcelana – LUBIANA, CHODZIE˚

Willa Zagórze pełna Gwiazd

HOT EL

•

RESTAURACJA

•

CAT ERI NG

„Romantyczne show operetkowe”

• Zestawy obiadowe •
• Serwisy do kawy i herbaty •

19.XI.2011 r., godz. 20.00

Doskonałe na prezenty!!! Zapraszamy!
STARA MI¸OSNA
SULEJÓWEK
Nowo Otwarty Sklep!
ul. Pogodna 27
ul. Dworcowa 72
przy rondzie z ul. Jana Paw∏a II
tel. 22 783-39-57
pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400

Zespół Kameralny Romantica
Tomasz Labuƒ – kompozycje i aran˝acje utworów

Bogumiła Dziel-Wawrowska – sopran
solistka Teatru Muzycznego w Łodzi

Ryszard Wróblewski – tenor
solista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Robert Dymowski – bas/baryton
solista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Maciej Przestrzelski – skrzypce
Anna Baraƒska-Wróblewska – prowadzenie koncertu / altówka

Rezerwacje

tel. 22 783 71 10 lub 600 804 404
kontakt@willazagorze.pl, www.willazagorze.pl

Szanowni Paƒstwo!
Chcia∏am przekazaç serdeczne wyrazy wdzi´cznoÊci
pomagajàcym mi w pracy wolontariuszom oraz
wszystkim mieszkaƒcom, którzy poszli na wybory
i zdecydowali si´ oddaç g∏os na mnie. Osiàgni´ty
w nich wynik przyjmuj´ przede wszystkim jako zobowiàzanie i zach´t´ do wspó∏pracy z wyborcami, którzy
oczekujà naszego zaanga˝owania w s∏u˝bie NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej. Licz´ na dalsze zaufanie
i pomoc w odpowiedzialnej pracy, jakà jest wype∏nianie obowiàzków wynikajàcych z mandatu poselskiego.
Obok podzi´kowaƒ, kieruj´ tak˝e proÊb´ o wspieranie
mnie w s∏u˝bie publicznej, którà przyjmuj´ jako
szczególne zobowiàzanie.
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zb´dnych wydatków na
utrzymanie placówek
oÊwiatowych. W konsekwencji dyskusji, chyba po raz pierwszy w historii Weso∏ej, Rada Dzielnicy negatywnie zaopiniowa∏a projekt bud˝etu. Przeciw bud˝etowi
opowiedzieli si´ wszyscy radni tworzàcy rzàdzàcà Weso∏à koalicj´. OczywiÊcieostateczne decyzje nale˝à do Rady Warszawy i nasza opinia nie
musi byç dla niej wià˝àca, ale liczymy ˝e mo˝e
wreszcie ktoÊ zrozumie p∏ynàcy z niej przekaz, i˝
najwy˝sza pora zakoƒczyç drenowanie z inwestycji dzielnic obrze˝a.
Jedynie w osobnej uchwale, akcentujàc niedomiar przyznanego limitu, Rada pozytywnie zaopiniowa∏a zaproponowany przez Zarzàd Dzielnicy inny rozdzia∏ wydatków inwestycyjnych.
Poniewa˝ inwestycje to zawsze najbardziej interesujàcy mieszkaƒców temat, wykaz tych planowanych na rok przysz∏y prezentuj´ w odr´bnym
tekÊcie na dalszych stronach WS.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 24 listopada br., a jej porzàdek b´dzie podany do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej Urz´du
Dzielnicy.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Z prac Rady Dzielnicy
Paêdziernik to tradycyjny
okres uk∏adania bud˝etu
na kolejny rok. W sprawach
bud˝etowych Rada Dzielnicy spotyka∏a si´ dwukrotnie. Po raz pierwszy na sesji nadzwyczajnej w dniu
17 paêdziernika, wówczas
opiniowa∏a zmiany do bud˝etu na rok bie˝àcy. Zmiany te dotyczy∏y g∏ównie finansowania oÊwiaty, na którà wcià˝ w bud˝ecie brakuje Êrodków. Zosta∏y tak˝e pozytywnie zaopiniowane przeniesienia Êrodków inwestycyjnych, które z przyczyn formalnych nie zosta∏y wykorzystane w roku bie˝àcym, na te same inwestycje na rok nast´pny.
Kolejna sesja, planowa, w dniu 20 paêdziernika zajmowa∏a si´ ju˝ g∏ównie bud˝etem na rok
2012. Miejscami doÊç burzliwy przebiegpot´gowa∏a ÊwiadomoÊç mizerii Êrodków, jakie na
dzielnicowe inwestycje przeznaczajà W∏adze
Warszawy. Ponadto, po raz kolejny, zaproponowane na utrzymanie oÊwiaty Êrodkinie pokrywajà i tak bardzo rygorystycznie okrojonych, nie-

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

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

Osiedle Plac Wojska Polskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego
W lutym i marcu br. informowa∏em Paƒstwa na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” o miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego naszego
osiedla i obieca∏em pisaç
o dalszym przebiegu sprawy. Otó˝ dyrektor Oddzia∏u
Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
w Warszawie zwróci∏ si´ stosownym pismem
do przewodniczàcego Rady Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy o dokonanie istotnych zmian
w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – jego koncepcji
wynikowej. Oto skrótowa treÊç tego pisma.
Dyrektor poinformowa∏ Przewodniczàcego Rady Dzielnicy, ˝e Skarb Paƒstwa powierzy∏ Agencji
wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz prawa w∏asnoÊci i innych praw rzeczowych w stosunku do nieruchomoÊci stanowiàcych jego w∏asnoÊç, a wykorzystywanych na zakwaterowanie
˝o∏nierzy zawodowych zgodnie z w∏aÊciwà ustawà i rozporzàdzeniem MON w przedmiotowej
sprawie, a co za tym idzie powinny one byç zagospodarowywane z mo˝liwoÊcià zabudowy budynkami mieszkalnymi w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ˝o∏nierzy zawodowych.
W dalszym ciàgu rzeczonego pisma Pan Dyrektor wnioskuje, aby dzia∏ki z obr´bu 01-01
dz. 5/23, 5/25 i 2 przeznaczyç pod budownictwo
mieszkaniowe, nie wnioskujàc oczywiÊcie
o dzia∏k´ 5/6 (po∏o˝onà na pó∏noc od naszego

koÊcio∏a i na wschód od bloków 138 i 149),
którà to Wojskowe Towarzystwo Budownictwa
Spo∏ecznego „Kwatera” sp. z o.o. z siedzibà
w Warszawie zamierza∏o sprzedaç ju˝ w II przetargu za kwot´ ponad siedmiu milionów z∏otych,
i to oczywiÊcie nie w celu zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych ˝o∏nierzy zawodowych.
Powy˝szà spraw´ rozpatrywa∏a Komisja Bud˝etu i Planowania Przestrzennego na swoim
posiedzeniu w dniu 21.09.2011, nie aprobujàc
˝adnych zmian w projekcie koncepcji mpzp – jego koncepcji wynikowej.
Na podstawie uchwa∏y Komisji Bud˝etu i Planowania Przestrzennego i w jej imieniu wnios∏em
o w∏àczenie do porzàdku obrad Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy w dniu 22 wrzeÊnia br.
punktu o podj´ciu stanowiska w sprawie odpowiedzi na pismo dyrektora Oddzia∏u Regionalnego WAM w Warszawie z dnia 30.08.2011 roku
dotyczàce zmiany przyj´tego ju˝ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Plac Wojska Polskiego.
Rada Dzielnicy jednog∏oÊnie zdecydowa∏a
o rozszerzeniu porzàdku obrad i w dalszej cz´Êci
obrad jednog∏oÊnie przyj´∏a stanowisko w tej
sprawie o treÊci cytowanej ni˝ej:
STANOWISKO NR 1/2011 r.
RADY DZIELNICY WESO¸A
MIASTA STO¸ECZNEGO WARSZAWY
z dnia 22 wrzeÊnia 2011 r.
w sprawie odpowiedzi na pismo dyrektora
Oddzia∏u Regionalnego WAM w Warszawie

z dnia 30.08.2011 roku dotyczàce zmiany
przyj´tego ju˝ Projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
Osiedla Plac Wojska Polskiego
Wolà i obowiàzkiem Rady Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy jest uczestniczenie w pracach
nad sporzàdzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i poprzez udzia∏
w posiedzeniach komisji i Rady Dzielnicy reprezentowanie interesów mieszkaƒców obszaru
Dzielnicy Weso∏a.
To Rada Dzielnicy Weso∏a uchwa∏à Nr XXIV/
64/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wystàpi∏a
z wnioskiem do Rady i Prezydenta m. st. Warszawy o podj´cie czynnoÊci zmierzajàcych do sporzàdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego.
Po podj´ciu uchwa∏y Nr XL/1233/2008 Rady
Miasta Sto∏ecznego Warszawy z dnia 2 paêdziernika 2008 r. w sprawie przystàpienia do
sporzàdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego, Rada Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
Uchwa∏à Nr XL /119/2009 z dnia 18 czerwca
2009 roku wnios∏a, aby w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru
Plac Wojska Polskiego zosta∏y uwzgl´dnione zapisy dotyczàce obr´bu 01/01 nr dzia∏ek 5/6,
5/25, 5/23 i dzia∏ki 2 i zosta∏o to uwzgl´dnione
w koncepcji wynikowej mpzp.
cd. na str. 2 ➽
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Ponadto Rada Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy 8 lipca 2010 przyj´∏a stanowisko
nr 4/2010 roku w sprawie trybu procedowania
mpzp terenu Dzielnicy Weso∏a i skierowa∏a je
do Pani Prezydent m. st. Warszawy i Przewodniczàcej Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Rada Dzielnicy swojà uchwa∏à z dnia
16 czerwca 2011 roku zaopiniowa∏a pozytywnie projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Plac Wojska
Polskiego – postaç wynikowà. Ponadto przeprowadzono spotkanie z mieszkaƒcami Osiedla Plac Wojska Polskiego i postaç wynikowa
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego zosta∏a przez nich zaakceptowana.
Przyj´te prezentowane w Planie przeznaczenie poszczególnych dzia∏ek jest podyktowane
mi´dzy innymi brakiem infrastruktury majàcej
zapewniç w∏aÊciwà egzystencj´ mieszkaƒców
osiedla, oczywiÊcie po jego rozbudowie.
Nie zosta∏yby te˝ dotrzymane parametry zachowania 60% powierzchni biologicznie czynnej

obowiàzujàcej na terenie osiedla.
Je˝eli chodzi o potrzeby rozbudowy budownictwa funkcyjnego to:
1) potrzeby mieszkaniowe dla ˝o∏nierzy 1 Brygady Pancernej nie zwi´kszà si´, gdy˝ Brygada
b´dzie stacjonowaç w 4 garnizonach
2) zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych poprzez zamieszkanie w budynkach mieszkalnych
w zasobach WAM obecnie jest ma∏o popularnà
formà zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych
dla ˝o∏nierzy. ˚o∏nierze wybierajà Êwiadczenie
mieszkaniowe jako najlepszà form´ zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych
3) dla stanowisk decydujàcych o gotowoÊci bojowej Brygady pozostawiono 2 budynki
mieszkalne jako funkcyjne
4) propozycja zabudowy budynkami mieszkalnymi terenów ogródków dzia∏kowych spotka si´
z protestami mieszkaƒców osiedla
5) istnieje mo˝liwoÊç zabudowy mieszkalnej
na terenie Jednostki Wojskowej z kierunku
Sulejówka.
W zwiàzku z powy˝szym Rada Dzielnicy We-

so∏a podtrzymuje swoje podj´te uchwa∏y i stanowiska w przedmiotowej sprawie i nie widzi
˝adnych mo˝liwoÊci zmiany ju˝ zaopiniowanego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Plac Wojska Polskiego
w jego postaci wynikowej.

Inwestycje 2012

wi´kszoÊç tych oczekiwaƒ by∏aby ju˝ spe∏niona.
Niestety, przy obecnej wysokoÊci bud˝etu inwestycyjnego, wiele planowanych do realizacji inwestycji odsuwa si´ w czasie, choç powoli, rok
po roku, lista ulic oczekujàcych na docelowe zagospodarowanie skraca si´, a finalizacja w 2012
r. budowy szko∏y podstawowej w Starej Mi∏oÊnie
koƒczy etap rozbudowy bazy oÊwiatowej. Pozo-

staje ju˝ tylko sporo taƒsza budowa przedszkoli
oraz mniej pilna rozbudowa obiektów kultury.
Jest wi´c szansa, ˝e od roku 2013, mimo trudnej sytuacji bud˝etowej, tempo budowy ulic nieco wzroÊnie, na co wszyscy niewàtpliwie z niecierpliwoÊcià czekajà.

W tabeli obok zamieszczony jest aktualny na dzieƒ
dzisiejszy wykaz planowanych na 2012 rok inwestycji. Jest to wersjawst´pna,
ale zaaprobowana ju˝ przez
Rad´ Warszawy. Uwzgl´dnia ona Êrodki, o których ju˝
wiadomo, ˝e nie zostanà
wydane w roku bie˝àcym i w zwiàzku z tym zosta∏y przeniesione na rok przysz∏y. Poniewa˝ pilnych potrzeb jest o wiele wi´cej ni˝ mo˝na sfinansowaç ze Êrodków przyznanych nam przez
w∏adze Warszawy, kilka pozycji jest wpisanych
z symboliczna kwotà, która oczywiÊcie nie pozwala nawet myÊleç o ich realizacji. Ale wpisano
je, gdy˝ zawsze istnieje szansa na zdobycie dodatkowych funduszy w ciàgu roku, a ∏atwiej jest
przenieÊç gdzieÊ dodatkowe pieniàdze, ni˝ dopisaç nowà pozycj´ do bud˝etu. Dotyczy to m.in.
budowy ulic Cyklamenowej, U∏aƒskiej, Polnej
czy Mickiewicza.
Z drugiej strony, jest to dobra wiadomoÊç, bo
oznacza, ˝e inwestycje te znajdujà si´ wÊród priorytetów i jeÊli nawet nie uda si´ zdobyç dodatkowych Êrodków w 2012 r., to w kolejnym roku najprawdopodobniej znajdà si´ ju˝ w wykazie podstawowym. Niektóre z pozycji, choç w tytule majà „budowa”, na razie obejmujà wykonanie prac
projektowych, zaÊ sama budowa b´dzie kolejnym
etapem w latach nast´pnych. W szczególnoÊci
dotyczy to budowy kanalizacji deszczowej oraz
ulic w rejonie: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa,
Koralowa, Irydowa, Kryszta∏owa, Alabastrowa.
Mam ÊwiadomoÊç, ˝e ka˝dy liczy na to, ˝e
wreszcie i jego ulica doczeka si´ realizacji.
I pewnie gdyby nie kryzys i wynikajàce z niego
drastyczne ci´cia w sto∏ecznych inwestycjach,
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Reasumujàc, jak zawsze mam nadziej´, ˝e nasze dzia∏ania idàce w kierunku zaspokajania potrzeb naszych mieszkaƒców i zapewnienia im godnych warunków egzystencji, a nie realizowania
partykularnych interesów WAM i TBS-u (ch´ç pozyskania jak najwi´kszych Êrodków finansowych
ze sprzeda˝y gruntów), oka˝à si´ skuteczne.
Licz´ na Paƒstwa pomoc w naszych dzia∏aniach, a tak˝e na z∏o˝enie protestów przez
mieszkaƒców bloków 138 i 149 przeciwko planowanej sprzeda˝y dzia∏ki 5/6 i budowie na niej
budynków wielorodzinnych przez deweloperów.
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski

Marcin J´drzejewski

Wyszczególnienie
Plan
Budowa ul. Jagielloƒskiej
1 100 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona
110 000
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego – V etap
100 000
Budowa ul. Cyklamenowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej
5 000
Budowa ul. Polnej
5 000
Budowa ul. Ułaƒskiej
10 000
Budowa dróg w os. Centrum, Wola Grzybowska
734 785
Budowa ul. Pstrowskiego
635 000
Budowa ul. Mickiewicza, odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku
50 000
Budowa ul. Głowackiego – II etap
1 200 000
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowej, Rubinowej, Turkusowej, Szmaragdowej
895 000
wraz z systemem kanalizacji deszczowej
Budowa ul. Kasprowicza
600 000
Budowa ul. Dobrej
700 000
Budowa ul. Szklarniowej
5 000
Budowa ul. Cieplarnianej
1 490 000
Budowa dróg i kanalizacji deszczowej w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa,
160 000
Platynowa, Koralowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa
Przebudowa ronda Okuniewska
98 000
Modernizacja przyłàcza energetycznego i budowa przyłàcza kanalizacyjnego do Urz´du
140 000
Dzielnicy Wesoła
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna
4 300 000
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna
50 000
Budowa Przedszkola w os. Zielona
400 000
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej
100 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 173
118 500
Budowa brakujàcych punktów Êwietlnych oÊwietlenia ulicznego w os. Zielona i Stara Miłosna
150 000
Ogółem 13 156 285
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Dzieƒ Edukacji Narodowej w Dzielnicy Weso∏a
W dniu 13 paêdziernika br. odby∏y si´
dzielnicowe obchody Dnia Edukacji
Narodowej. Na uroczystoÊç, zorganizowanà w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a, zostali zaproszeni nauczyciele, dyrektorzy
oraz pracownicy administracji i obs∏ugi
wszystkich placówek
oÊwiatowych naszej
dzielnicy, w tym placówek
niepublicznych, Radni Dzielnicy
Weso∏a oraz przedstawiciele
bran˝owych zwiàzków zawodowych. Swojà obecnoÊcià na uroczystoÊci
zaszczyci∏a nas równie˝ Pani Ligia Krajewska, Pose∏ VII Kadencji Sejmu RP.
Pan Edward K∏os, Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a, osobiÊcie podzi´kowa∏ zebranym nauczycielom i pracownikom
oÊwiaty za zaanga˝owanie i trud w∏o˝ony w codziennà prac´ z dzieçmi i m∏odzie˝à. Za szczególne zas∏ugi na rzecz

oÊwiaty w Weso∏ej Nagrody Burmistrza odebrali:
• Pani El˝bieta Obiedziƒska,
Dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 94,
• Pan Pawe∏ Krajewski, Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 174
z Oddzia∏ami Integracyjnymi,
• Pani Izabela Nowacka, Zast´pca Dyrektora Gimnazjum
nr 119,
• Pani Lidia Chmielewska, Zast´pca Dyrektora Szko∏y Podstawowej nr 173,
• Pani Marzena Borkowska, nauczyciel Zespo∏u Szkó∏ nr 94,
• Pani Ewa Kacprzak, nauczyciel
Szko∏y Podstawowej nr 171,
• Pani Izabela Krassowska, nauczyciel
Szko∏y Podstawowej nr 173,
• Pani Danuta Midziak, nauczyciel
Szko∏y Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi,
• Pani Kinga Sadlej, nauczyciel Gimnazjum nr 119.
Warto równie˝ zaznaczyç, ˝e w zwiàzku z ogólnokrajowymi obchodami Dnia
Edukacji Narodowej kilku dyrektorów

Fot. arch. MEN

otrzyma∏o szczególnie presti˝owe wyró˝nienia.
Pani Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz, Dyrektor Szko∏y Podstawowej
nr 173, zosta∏a wyró˝niona Nagrodà
Ministra Edukacji Narodowej. Pani
Ewa Tucholska, Dyrektor Gimnazjum
nr 119, otrzyma∏a Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pani Ma∏gorzata
Riedel, Dyrektor Przedszkola nr 261
„Pod D´bami”, zosta∏a wyró˝niona
Nagrodà Prezydenta m.st. Warszawy.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu

BIURO PODRÓ˚Y SERWIS
zawiadamia, i˝ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
tu˝, tu˝ i ju˝ pora kupiç prezenty.
Zapraszamy Paƒstwa do rezerwacji First Minute

LATO 2012 z
• Do koƒca listopada 2011
ZNI˚KI DO 30% + dziecko 0 PLN
• Do koƒca grudnia 2011
ZNI˚KI DO 20% + dziecko 0 PLN
Biuro Podró˝y SERWIS
ul. Jana Pawła II 23, lok. U1
05-077 Warszawa-Weso∏a
tel/fax: 22 773 83 42 bpserwis@wp.pl www.bpserwis.com.pl
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Weso∏ej zaprasza!
Ju˝ rozpocz´liÊmy kolejny – trzeci rok akademicki! Spotykamy si´ na zaj´ciach: wyk∏adach, lekcjach muzealnych w Zamku Królewskim, warsztatach, zaj´ciach sportowych, spacerach z kijkami, wycieczkach rowerowych.
Zapraszamy!

mo˝na si´ nauczyç”. Sentymentalny charakter
mia∏a cz´Êç artystyczna w wykonaniu artystów
– Kingi i Arkadiusza G∏ogowskich, nasi GoÊcie
przypomnieli wiele znanych szlagierów z lat 20.
i 30. Co odwa˝niejsi s∏uchacze do∏àczali si´
i Êpiewali wspólnie z artystami. T´ cz´Êç uroczystoÊci zakoƒczyliÊmy „Gaudeamus” i wspólnym zdj´ciem. Po cz´Êci oficjalnej spotkaliÊmy
si´ przy kawie i herbacie. Ciasto do herbaty dostaliÊmy od p. Zbigniewa Putki, który ju˝ tradycyjnie wspiera nas, sponsorujàc na s∏odko nasze spotkania. Dzi´kujemy!

Dzi´kujemy równie˝ za goÊcinnoÊç p. Beacie
Ma∏eckiej – dyrektor Gimnazjum nr 120!
Dy˝ury kasjerki i zapisy do UTW majà miejsce
w piàtki w godz. 15.00–16.00 w Bibliotece
G∏ównej w Weso∏ej, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31
(nieparzyste piàtki miesiàca) oraz w OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych, ul. Jana Paw∏a II 25 (parzyste piàtki miesiàca).
Kontakt z UTW:
e-mail: sekretariat@utw-wesola.org.pl;
tel.: 519 173 671 (Teresa Polowczyk),
519 173 672 (Maria Surawska).
Szczegó∏owe informacje o zaj´ciach znajdziecie Paƒstwo na naszej stronie internetowej:
www.utw -wesola.org.pl.
Zarzàd UTW

WieÊci z hipodromu
Mamy ju˝ za sobà uroczystoÊç inauguracji
roku akademickiego, która odby∏a si´ w sobot´, 8 paêdziernika 2011 r., o godz. 11.00 w Gimnazjum Nr 120 w Centrum Weso∏ej, przy ul. Armii Krajowej 39. W auli gimnazjalnej wys∏uchaliÊmy wyk∏adu psychologa, p. Anny Brzeziƒskiej
„Sposób na d∏ugowiecznoÊç, czyli szcz´Êcia

Ce

kat skle
rtyfi
pu

Tegoroczny sezon jeêdziecki naszego OÊrodka obfitowa∏ w wiele wspania∏ych imprez sportowych, takich jak Ogólnopolska Olimpiada
M∏odzie˝y w uje˝d˝eniu, w skokach i w WKKW
(wszechstronny konkurs konia wierzchowego)
oraz Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
w WKKW. Poprzez dotacje z Warszawsko-Mazowieckiej Federacji Sportu nasz OÊrodek
wzbogaci∏ si´ w profesjonalny czworobok uje˝d˝eniowy z piasku kwarcowego, zosta∏y zakupione nowe przeszkody parcourowe oraz
odnowiona zosta∏a
trasa crossu, co bardzo
uatrakcyjni∏o
przebieg zawodów,
jak równie˝ poprawi∏o
infrastruktur´ OÊrodka. Planujemy tak˝e
wytyczenie tras narciarskich dla zawodników trenujàcych biegi.
W dniu 5 listopada
odb´dzie si´ tradycyjny Bieg Âw. Huberta,
patrona myÊliwych
i koniarzy, na który

serdecznie Paƒstwa zapraszamy. Wst´p na teren
imprezy jest bezp∏atny, gwarantujemy dobrà zabaw´ dla ca∏ej rodziny, grill, ognisko. Jednocze-

Ênie zapraszamy wszystkich Paƒstwa na nauk´
jazdy konnej zarówno dla poczàtkujàcych, jak
i dla zaawansowanych jeêdêców. Zg∏oszenia
pod numerem telefonu 601-299-564.
Dyrektor OÊrodka – Andrzej WaÊ

an

Ja

ko

a

roszek
Z oty G

gwarantow

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!
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Po˝egnaliÊmy Krzysztofa Kaêmierskiego
Krzysztof Kaêmierski by∏ jednym z tych nielicznych ludzi, którzy du˝o robili, a nie potrzebowali zaszczytów i uznania. Taki by∏ jak poznawa∏em go 12 lat temu i taki pozosta∏ a˝ do
koƒca. Przedstawi∏ nas sobie poprzedni ksiàdz
proboszcz, Jerzy Banak, gdy szuka∏em wspó∏pracowników do tworzàcych si´ w∏aÊnie “WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Zosta∏ cz∏onkiem pierwszego sk∏adu redakcji naszego pisma. Choç,
jak sam twierdzi∏, wola∏ dzia∏aç ni˝ pisaç. RzeczywiÊcie, rzadko pisywa∏ teksty, za to na wiele d∏ugich lat zosta∏ spo∏ecznym kolporterem
“WiadomoÊci Sàsiedzkich”, dzi´ki któremu, regularnie co miesiàc, ponad setka jego sàsiadów dostawa∏a kolejny numer naszej gazetki do
skrzynki pocztowej.
Kiedy powstawa∏o Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna, wspólnie z ˝ona Ewà zaanga˝owali si´ w jego dzia∏alnoÊç. Byli jego cz∏onkami
od pierwszego spotkania. Krzysztof przez kilka
lat pe∏ni∏ funkcj´ cz∏onka Zarzàdu Stowarzyszenia, potem cz∏onka Komisji Rewizyjnej.
W pionierskim okresie dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia, gdy organizowane przez nie imprezy
kulturalne lub sportowe by∏y praktycznie jedynymi propozycjami sp´dzania czasu dla mieszkaƒców, Krzysztof by∏ jednym z najaktywniejszych ich organizatorów. Czy trzeba by∏o
przyjÊç o 6.00 rano w sobot´ rozstawiç namio-

ty na piknik lub zawody, czy o 21.00 wieczorem
posprzàtaç po imprezie, zawsze mo˝na by∏o
na niego liczyç.
Pogodny, uÊmiechni´ty, a przede wszystkim
opanowany realista. By∏ g∏´boko wierzàcym katolikiem, mia∏ jednoznaczne i niezmienne zasady. Jednak zawsze potrafi∏ wys∏uchaç innych,
szanowa∏ odr´bnoÊç ich poglàdów, czasem
próbowa∏ przekonywaç do swoich racji, ale nigdy nie narzuca∏ swojego zdania. Szuka∏ porozumienia i kompromisu, choç nigdy za wszelkà
cen´. Na spotkaniach Stowarzyszenia, cz´sto
by∏ takim g∏osem rozsàdku i spokoju, katalizatorem porozumienia i wypracowania konstruktywnych rozwiàzaƒ.
Kilka lat temu ograniczy∏ swoje zaanga˝owanie w prac´ spo∏ecznà ze wzgl´du na ci´˝kà
chorob´. Walczy∏ z nià dzielnie i wydawa∏oby
si´, ˝e skutecznie. Gdy po d∏ugiej terapii wszystko zacz´∏o si´ uk∏adaç lepiej i wyglàda∏o na to,
˝e z nià wygra, nagle pojawi∏a si´ inna, niestety
Êmiertelna, która w kilka dni przekreÊli∏a jego
plany i nadzieje bliskich.
Odszed∏ w wieku 62 lat. Zostawi∏ w naszej pami´ci wiele wspomnieƒ, o dobrym, prawym
cz∏owieku jakim by∏.

Ewa Kaêmierska

Jesienny
Bal Seniora

„Kedyw” (Weso∏a-Centrum)
dru˝ynowy: Krzysztof Korobczuk, tel. 516 181 251

W iÊcie jesiennej, deszczowej aurze odby∏ si´
– tradycyjnie jesienny – Bal Seniora, organizowany we wspó∏pracy OÊrodka Kultury oraz
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej.
Zaproszeni licznie goÊcie przybyli niezwykle
punktualnie, aby uczestniczyç w drugim ju˝
tego roku balu. Oprócz naszych szanownych
seniorów oraz osób niepe∏nosprawnych intelektualnie wraz z opiekunami nie zabrak∏o tak˝e
reprezentacji w∏adz Dzielnicy – Naczelnika
Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych i Zdrowia, pana
Piotra Zieliƒskiego oraz radnego Dzielnicy, pana
Leszka Winiarskiego.
Uroczystego rozpocz´cia imprezy dokonali
Dyrektorzy zaprzyjaênionych OÊrodków, a zespó∏
wokalno-instrumentalny o dynamicznej nazwie
„P´dzàce Jaguary” porwa∏ seniorów do taƒca.
Zacz´∏o si´ dostojnie – od wàtków tradycyjnych
i z∏o˝onych uk∏adów choreograficznych, w których wytwornie ubrani goÊcie wype∏nili sal´ majestatycznym taƒcem. Ale ju˝ po krótkiej rozgrzewce zacz´∏y si´ konkursy taneczne i zabawa
przy znanych przebojach muzyki.
Tradycyjnie wy∏oniono Królowà i Króla Balu.
W tym roku tytu∏ ten przypad∏ Pani Stanis∏awie
Korczak oraz Panu Zygmuntowi Balcerskiemu.
Nagrody za udzia∏ w konkursach ufundowali
sponsorzy: firma Eris, piekarnia Putka oraz ksi´garnie – Weltbild i Prokop.
NowoÊcià na balu by∏a Ksi´ga GoÊci, do której uczestnicy ch´tnie wpisywali swoje opinie
i podzi´kowania oraz proÊby o kolejne tego typu
wydarzenia.
Mimo deszczowej pogody za oknem, w sali
balowej Stra˝y Po˝arnej atmosfera by∏a goràca,
a pogoda ducha wype∏nia∏a wszystkich bez wyjàtku uczestników Balu.
Niech Wam ta pogoda rozjaÊnia twarze i serca w nadchodzàce d∏ugie, jesienno-zimowe popo∏udnia, nasi Drodzy GoÊcie. Do zobaczenia
na kolejnym balu, w nowych okolicznoÊciach
przyrody – wiosnà nast´pnego roku!

Piotr Koz∏owski

OPS Weso∏a

Marcin J´drzejewski

Esencjà harcerskiego
˝ycia sà wyjazdy. Przez
ca∏y rok mamy okazj´ jeêdziç na biwaki i zloty. W ferie zimowe organizowane
sà zimowiska, natomiast
zwieƒczeniem naszej pracy Êródrocznej jest obóz
letni, moment, na który
czekajà wszyscy harcerze.
Aktualnie prowadzimy
nabór w nasze szeregi.
Poszukujemy ludzi otwartych, weso∏ych, chcàcych podjàç wyzwanie,
jakie niesie ze sobà harcerstwo.
Ci mieszkajàcy w Weso∏ej-Centrum mogà równie˝
do∏àczyç do 44 WDH-y
„Kedyw” – naszej bratniej
dru˝yny, dzia∏ajàcej na
tamtejszym terenie.
Wszystkich ch´tnych prosimy o kontakt:

Harcerze w Weso∏ej
Od czterech lat jestem
harcerzem w 44 Warszawskiej Dru˝ynie Harcerzy „Stanica” dzia∏ajàcej ju˝ trzynaÊcie lat na
terenie Starej Mi∏osnej
(od niedawna te˝ w pobliskim Zakr´cie). JesteÊmy
pr´˝nie rozwijajàcym si´
Êrodowiskiem, ciàgle
szukajàcym nowych wyzwaƒ. Anga˝ujemy si´ we
wszelakie akcje na terenie
dzielnicy (i nie tylko), takie jak: obchody 1 Sierpnia, „Akcja znicz” czy Piknik Weso∏a oraz obchody
Êwiàt narodowych, na
przyk∏ad 11 Listopada.
W ciàgu roku szkolnego co tydzieƒ odbywajà si´ zbiórki zast´pów.
Harcerze uczà si´ na nich ró˝nych technik puszczaƒskich, pierwszej pomocy i niezb´dnej
w harcerstwie pracy w grupie. OczywiÊcie
oprócz nauki jest te˝ zabawa i wiele ciekawych
gier. Przywiàzujemy wielkà wag´ do odpowiedniego wyszkolenia naszych zast´powych i braterskiej atmosfery pracy. Raz w miesiàcu odbywa si´ równie˝ zbiórka ca∏ej dru˝yny, która podsumowuje prace w zast´pach.

Chcia∏am przekazaç wyrazy podzi´kowania dla wszystkich znajomych, sàsiadów i przyjació∏, którzy
towarzyszyli w po˝egnaniu mojego
m´˝a Krzysztofa. Dzi´kuj´ za pami´ç o nim, za wszystkie ciep∏e s∏owa oraz wsparcie, jakie w tych trudnych dniach od was otrzymuj´.

„Stanica” (Stara Mi∏osna i Zakr´t)
dru˝ynowy: Hubert Zieliƒski, tel. 696 297 094
przyboczny: Konrad Rzadkiewicz, tel. 698 095 355
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ul. Okuniewskiej wraz
z dojazdami. Przebudowa
ulic: 1. Praskiego Pu∏ku,
Wojska Polskiego, Okuniewskiej, budowa
nowego ronda odsuni´tego od linii kolejowej oraz dojazdów do tunelu kolejowego
• Budowa tunelu wraz z dojazdami w ciàgu
ulicy Pi∏sudskiego w Sulejówku
• Budowa tunelu wraz z dojazdami w ciàgu
ulicy Krasickiego w Sulejówku
4. Inne:
• W ramach inwestycji planuje si´ budow´
nowoczesnego systemu radio∏àcznoÊci
GSM-R wzd∏u˝ ca∏ego odcinka Warszawa–
–Miƒsk Mazowiecki
• W zwiàzku z planowanymi przebudowami
skrzy˝owaƒ kolejowych, zak∏adane jest wykupienie i wyburzenie budynków kolidujàcych z planowanymi inwestycjami.
• W ramach opiniowania przed∏o˝onego
studium, Zarzàd naszej Dzielnicy zg∏osi∏
uwagi dotyczàce lokalizacji nowo budowanych torów, aby oba by∏y usytuowane
po pó∏nocnej stronie od obecnie istniejàcych (wg. projektu jeden tor mia∏by iÊç
po stronie pó∏nocnej, jeden po po∏udniowej) oraz zabezpieczenia linii kolejowej na

Ambitne plany PKP
PKP to jeden z najwi´kszych beneficjentów pomocy z UE. A jednoczeÊnie firma, która w najmniejszym
stopniu jà wykorzystuje,
choç potrzeby ma ogromne. Obecnie stara si´ to
nadrobiç. Ostatnio trafi∏ do
naszego Urz´du Dzielnicy
dokument „Studium wykonalnoÊci modernizacji
i rozbudowy warszawskiego w´z∏a kolejowego”. Znajduje si´ w tym dokumencie bezpoÊrednio dotyczàcy Weso∏ej projekt nr 5 – Zwi´kszenie przepustowoÊci linii Warszawa–Miƒsk Mazowiecki. Przedstawiony tam zakres prac jest
zaiste imponujàcy. Jego podstawà jest dobudowanie 2 dodatkowych torów na odcinku od
Rembertowa do stacji Sulejówek Mi∏osna,
w celu poprawienia przepustowoÊci na ww. odcinku. Ale to nie wszystko. W ramach tej przebudowy planowana jest likwidacja przejazdów
kolejowych oraz budowa przejazdów bezkolizyjnych, a tak˝e przebudowa peronów kolejowych. I tak w szczególnoÊci:
1. Obiekty in˝ynieryjne:
• Remont istniejàcych dwóch przejÊç pod torami w Rembertowie
• Budowa nowego przejÊcia dla pieszych
pod torami na wysokoÊci stacji Wola Grzybowska
• Rozbiórka starego tunelu i budowa nowego
przejÊcia dla pieszych pod torami na wysokoÊci stacji Sulejówek
• Rozbiórka starego tunelu i budowa nowego
przejÊcia dla pieszych pod torami na wysokoÊci stacji Sulejówek Mi∏osna
• Rozbiórka starego tunelu i budowa nowego
przejÊcia dla pieszych pod torami na wysokoÊci stacji D´be Wielkie
2. Obiekty kubaturowe:
• Rozbiórka istniejàcych peronów i budowa
2 nowych peronów na stacji Weso∏a
• Rozbiórka istniejàcych peronów i budowa
2 nowych peronów na stacji Wola Grzybowska
• Rozbiórka istniejàcych peronów i budowa
1 peronu jednokraw´dziowego oraz 1 peronu dwukraw´dziowego na stacji Sulejówek
• Rozbiórka istniejàcych peronów i budowa
1 peronu jednokraw´dziowego oraz 1 peronu dwukraw´dziowego na stacji Sulejówek
Mi∏osna
• Rozbiórka istniejàcych peronów i budowa
1 peronu jednokraw´dziowego oraz 1 peronu
dwukraw´dziowego na stacji D´be Wielkie
3. Uk∏ady drogowe:
• Budowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciàgu ulicy Che∏m˝yƒskiej w Rembertowie
• Budowa tunelu wraz z dojazdami w ciàgu
ulicy Marsa i po∏àczenia z ulicà ChruÊciela
w Rembertowie
• Budowa tunelu wraz z dojazdami w ciàgu
ulicy 1. Praskiego Pu∏ku oraz ronda w ciàgu
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przestrzeni naszej dzielnicy ekranami akustycznymi.
Zakres prac robi wra˝enie. A jak z realnoÊcià
realizacji projektu? Podobno plany sà bardzo
konkretne i przesàdzone. PKP posiada Êrodki
finansowe na ich realizacj´, g∏ównà przeszkodà
b´dà jedynie procedury formalno-prawne uzyskania decyzji Êrodowiskowych i wykonania projektów budowlanych.
Dla mieszkaƒców Weso∏ej ta inwestycja oznacza∏aby zmniejszenie korków na ul. 1. Praskiego
Pu∏ku, bezpieczne przejÊcie pod torami w Centrum
i Woli Grzybowskiej, mo˝liwoÊç zwi´kszenia cz´stotliwoÊci kursowania SKM-ki, a dzi´ki ekranom
akustycznym tak˝e zmniejszenie ucià˝liwoÊci, jakà
sà przeje˝d˝ajàce pociàgi. Niestety ka˝dy kij ma
dwa koƒce. Budowa tunelu w osi ul. 1. Praskiego
Pu∏ku zapewne b´dzie wiàza∏a si´ z koniecznoÊcià
wyburzenia kilku budynków. Jak wielu, jeszcze nie
wiadomo, oka˝e si´ to dopiero, gdy pojawià si´
pierwsze koncepcje organizacji ruchu. Realnie
rozpocz´cia prac nie nale˝y si´ spodziewaç wczeÊniej ni˝ za 3–4 lata, a znajàc polskie uwarunkowania mo˝e nawet jeszcze d∏u˝ej. No, ale plany sà,
i zapewne kiedyÊ zostanà zrealizowane.
Marcin J´drzejewski

Szanowni Czytelnicy!
ChcieliÊmy poinformowaç osoby, które dotychczas zaopatrywa∏y si´
w „Wiadomosci Sàsiedzkie” w koÊciele Âw. Hieronima w Starej Mi∏osnej, ˝e ze wzgl´du na opublikowanie w poprzednim numerze p∏atnej
reklamy wyborczej Marka Borowskiego, zostaliÊmy poproszeni przez
ksi´dza proboszcza o niewyk∏adanie naszej gazety w tym koÊciele.
Szanujàc t´ proÊb´, b´dziemy wi´kszà iloÊç „WS” wyk∏adaç w sàsiednich sklepach (Delikatesy Soko∏ów, Blask, Groszek) i wszystkich czytelników tam zapraszamy po odbiór gazetki. JednoczeÊnie przepraszamy czytelników za to utrudnienie.
Redakcja

Sklep inny ni˝ zwykle
Mamy w Weso∏ej ca∏kiem sporo
sklepów zoologicznych. Dlaczego
wi´c pojawienie si´ kolejnego mo˝na uznaç za ciekawostk´? Bo jest on
nieco inny ni˝ pozosta∏e... A to
za spraw´ w∏aÊciciela, pana Ryszarda
Rawickiego. To barwna postaç, by∏y
zawodnik, a potem trener pi∏karski
KS Weso∏a, funkcjonariusz Stra˝y
Miejskiej, za∏o˝yciel Weso∏owskiego
Patrolu Ekologicznego, a przede
wszystkim pasjonat zwierzàt... I fantastyczny gaw´dziarz. Godzinami potrafi opowiadaç barwne historie i anegdoty o zwierz´tach, ma olbrzymià wiedz´ przyrodniczà i wielki talent do obrazowego jej przedstawiania.

Malutki sklepik przy Trakcie Brzeskim 25 zadziwia otwartoÊcià. Wchodzàcy do niego klient czuje si´ jak dawno
nie widziany kolega. Od wejÊcia jest witany uÊmiechem i wielkà porcjà ciekawostek i opowieÊci. Jednak najwi´kszà
atrakcjà dla dzieci jest szklarenka z mini
zoo. Na niewielkim wybiegu, gdzie swobodnie mogà wejÊç dzieciaki, biegajà
króliczki, kurki, Êwinki morskie i powoli
sunà ˝ó∏wie. Zwierz´ta mo˝na wziàç na
r´ce, pobawiç si´ z nimi, nakarmiç...
Widzia∏am du˝o wi´kszych, bardziej zasobnych i majàcych szerszà ofert´ sklepów. Ale ˝adnego z takà atmosferà.
Katarzyna Szaszkiewicz
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Co czytajà kobiety, co czytajà m´˝czyêni...
Przechodzàc przez Centrum Pogodna, zobaczy∏am
zupe∏nie nowy salonik prasowy. Jako ˝e akurat by∏
poczàtek tygodnia, postanowi∏am zajrzeç do Êrodka,
aby uzupe∏niç mój zapas tygodników opiniotwórczych.
Wkraczam wi´c i rozglàdam
si´ po pó∏kach. Zauwa˝y∏am „Newsweek”,
„Wprost” i „Polityk´” na jednym z rega∏ów
i ochoczo do niego podesz∏am.
Jak zwykle postanowi∏am przejrzeç ka˝dy
z nich, aby upewniç si´, czy akurat jest w nich coÊ,
co mnie interesuje. Kàtem oka zauwa˝y∏am, ˝e
na tej samej pó∏ce le˝à pisma motoryzacyjne oraz
wszystkie wydawnictwa typu „Playboy” czy
„CKM”. Przyzwyczai∏am si´ ju˝ w∏aÊciwie do tendencyjnego podzia∏u prasy w supermarketach,
gdzie niby wszystko stoi na jednej pó∏ce, ale po
jednej stronie roi si´ od „Paƒ Domu” czy „˚ycia na
Goràco”, a po drugiej „Polityka”, „CKM” czy
„Men's Health” itp. Zawsze uznawa∏am ten podzia∏
za krzywdzàcy, ale kiedy podnios∏am g∏ow´, zauwa˝y∏am coÊ, co absolutnie przekroczy∏o moje
wyobra˝enie o granicach szowinizmu w tej kwestii.
Otó˝ nad owym rega∏em umieszczono szyld
z napisem „M´˝czyzna”. Stojàc w tym miejscu,
z trzema tygodnikami z owej pó∏ki w r´ku, zacz´∏am si´ zastanawiaç, czy mo˝e nie powinnam
zmieniç p∏ci. Bo jak˝e to, kobiecie, jak widaç, nie
przystoi czytaç o polityce i spo∏eczeƒstwie. Zaciekawiona tym, co powinno mnie zainteresowaç, rozejrza∏am si´ po innych rega∏ach. „Hobby”, „Rodzina”, „M∏odzie˝”... i jest! Dzia∏ „Kobieta”! Od góry do do∏u zape∏niony tabloidami, magazynami o gwiazdach, ewentualnie o wró˝bach
i zajmowaniu si´ domem. Sta∏am na Êrodku saloniku zamurowana.
Nie wiem nawet, jak ubraç w s∏owa mój stosunek do tego, co zobaczy∏am na ulicy Pogodnej. Kobieta, po latach walk o emancypacj´, zosta∏a ponownie sprowadzona do roli matki i kury domowej majàcej czas i mo˝liwoÊci intelektualne godne jedynie tabloidów, która nie ma
prawa zainteresowaç si´ krajem, spo∏eczeƒstwem. OczywiÊcie nie broni´ ˝adnej kobiecie
poÊwi´caç swego ˝ycia dziecku i zajmowaniu
si´ domowym ogniskiem, wyra˝am nawet podziw dla paƒ, które si´ na to decydujà. Jednak
ka˝dy powinien mieç wybór – zresztà nawet kobieta sp´dzajàca wi´kszoÊç czasu w domu ma
prawo przeczytaç w przerwie mi´dzy karmieniem a sprzàtaniem felieton Passenta albo tematycznie aktualny reporta˝. Dzia∏a to te˝
w drugà stron´ – jak widaç, m´˝czyzna nie mo˝e interesowaç si´ tematami „kobiecymi”
i przeczytaç chocia˝by „Wysokich Obcasów”
czy „Twojego Stylu” (jedyne ambitne pozycje
na pó∏ce „Kobieta”). Za to absolutnie musi zaspokajaç swoje potrzeby przy kobietach w wymiarze 2D. Jednym s∏owem – krzywdzenie obu
stron za jednym zamachem. Trudno si´ potem
dziwiç, ˝e dzieci wychowywane w przekonaniu

o s∏usznoÊci takich stereotypów wyrastajà na
skrajnie uleg∏e kobiety bez zainteresowaƒ oraz
wywy˝szajàcych si´, traktujàcych przedmiotowo p∏eç przeciwnà m´˝czyzn.
Od∏o˝y∏am moje ulubione tygodniki na pó∏k´.
Spojrza∏am za kas´. Za ladà sta∏a kobieta. PomyÊla∏am – „jak ona mo˝e nie zwracaç na to uwagi?”. Mo˝e zwraca, mo˝e po prostu nie ma wy-

boru i musi tam pracowaç bez zg∏aszania zarzutów. A mo˝e zgadza si´ z takim krzywdzàcym
podzia∏em. A mo˝e nie widzi w nim szkodliwego
potencja∏u. Tak czy inaczej – mo˝na przecie˝ by∏o ustawiç rega∏ „Prasa opiniotwórcza”...
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

lat. Patrzàc na nià
mo˝na chyba pozwoliç sobie na
ogólnà tez´, ˝e Weso∏a jest wyjàtkowo
stabilna w swoich poglàdach. Po 11 latach wspó∏rzàdzenia Weso∏à, 5 latach
rzàdzenia w Warszawie i 4 latach rzàdów
w kraju, poparcie dla PO jest wyjàtkowo
stabilne, spad∏o jedynie o 10%. Wi´ksze
zachwiania poparcia wyst´pujà co prawda w wyborach samorzàdowych do Rady
Dzielnicy, ale tam startuje kilka komitetów lokalnych i wszystkie partie notujà
s∏absze wyniki. Jeszcze bardziej stabilne
poparcie notuje opozycyjne PiS.

Jak g∏osowa∏a Weso∏a
Umilk∏y ju˝ nieco
echa wyborczych batalii. Tym bardziej, jako
ciekawostk´, mo˝na
przeanalizowaç jak
g∏osowa∏a Weso∏a. Poni˝sza tabelka zawiera
skróconà wersj´ wyników. Jak widaç, tradycyjnie mieszkaƒcy
Weso∏ej chodzà na wybory ch´tniej ni˝
reszta naszych rodaków. Tradycyjnie
te˝ najwy˝sza frekwencja by∏a w Starej
Nr komisji
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

Adres
Frekwencja
Plac Wojska Polskiego
65,9
ZS 94, ul. Krótka 1
65,0
SP 171, ul Armii Krajowej 39
72,1
OK, ul. Starzyƒskiego 21
71,2
ZS 94, ul. Krótka 1
67,9
UD, ul. Praskiego Pułku 33
67,9
SP 173, Trakt Brzeski 18
72,1
SP 173, Trakt Brzeski 18
75,6
Gim. 119, ul. Klimatyczna 1
72,8
Gim. 119, ul. Klimatyczna 1
79,5
Wesoła ogó∏em
71,4
Warszawa ogółem
67,8
Polska ogółem
48,9

Mi∏osnej, choç tym razem ró˝nice we
frekwencji by∏y du˝o mniejsze ni˝ zazwyczaj. Nie inaczej ni˝ w poprzednich
latach najwi´ksze poparcie Platforma
Obywatelska zyskuje w Starej Mi∏osnej,
a Prawo i SprawiedliwoÊç w Weso∏ej-Centrum i Woli Grzybowskiej.
Druga tabela (poni˝ej) zawiera porównanie preferencji wyborczych mieszkaƒców Weso∏ej na przestrzeni ostatnich
Wybory
Parlamentarne 2011
Samorzàdowe 2010 (Rada Dzielnicy)
Prezydenckie 2010 (I tura)
Europarlament 2009
Parlamentarne 2007
Samorzàdowe 2006 (Rada Dzielnicy)

Frekwencja
71,4
56,4
68,9
44,8
76,0
58,7

PO
48,2
50,9
42,1
44,1
45,6
44,0
53,2
53,0
50,2
58,2
49,5
49,1
39,2

PiS
16,3
29,8
35,4
37,9
31,2
35,2
26,6
24,1
22,5
18,9
27,2
26,5
29,9

SLD
13,3
8,0
5,6
4,0
6,3
6,6
6,0
5,7
7,5
5,8
6,4
8,1
8,3

PSL
4,3
2,1
2,5
2,0
2,6
0,6
1,0
1,9
3,1
1,8
2,2
1,8
8,4

Ruch Palikota
14,2
8,2
9,6
8,5
10,1
8,8
9,5
10,7
12,9
11,3
10,5
10,9
10,0

PJN
0
3,5
3,6
3,1
3,6
4,3
3,2
4,2
3,6
3,7
3,7
3,2
2,2

Teraz czekajà nas 3 lata bez wyborów,
dopiero w 2014 roku odb´dà si´ wybory
samorzàdowe oraz do Europarlamentu.
B´dzie wi´c czas na konstruktywnà
prac´, bez demagogicznych obietnic
i mamienia has∏ami o prostych rozwiàzaniach. A potem podwójny sprawdzian
jak to wszystko ocenià wyborcy...
Marcin J´drzejewski
PO
49,5
34,1
50,7
57,1
55,1
24,8

PiS
27,2
20,4
30,9
21,3
28,2
19,8

SLD
6,4
5,4
9,9
8,8
10,4
-

PSL
2,2
1,0
2,1
2,7
-

Inne
10,5 (Ruch Palikota)
40,1 (Komitety lokalne)

52,0 (Komitety lokalne)
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Z PTTK na narty
Ko∏o PTTK w Weso∏ej serdecznie zaprasza
wszystkich narciarzy i snowboardzistów na
wspólny wypad na narty. Tradycyjnym ju˝ miejscem naszych wyjazdów jest pensjonat Litworówka w Poroninie, skàd autokarem mamy
dogodny dojazd do stacji narciarskiej Kotelnica
w Bia∏ce Tatrzaƒskiej. W tym roku Bia∏ka oferuje dodatkowà atrakcj´ – umiejscowione tu˝
przy stoku nowe baseny termalne! Wyje˝d˝amy
w czwartek po po∏udniu, wymagane wi´c jest
zapewnienie sobie dnia urlopu w piàtek, co

mo˝e byç pewnà niedogodnoÊcià, ale
dzi´ki temu na stoku b´dziemy mogli
sp´dziç pe∏ne 3 dni.

Program wyjazdu: czwartek – dojazd autokarem
do miejsca noclegu. Piàtek, sobota, niedziela –
jazda na nartach, mo˝liwoÊç skorzystania z basenów termalnych itp., jednego wieczoru ognisko,
w niedziel´ w nocy powrót do Warszawy.
Termin: 15–18 grudnia br.
Wyjazd: 15 grudnia godz. 16.30 z ul. Pogodnej
przy Gimnazjum 119.
Powrót: 18 grudnia godz. 24.00 w to samo miejsce.
Przejazd: autokarem.

„WiadomoÊci Sàsiedzkie” on-line –
zawsze na bie˝àco i interaktywnie!
Drodzy czytelnicy,
jeÊli po przeczytaniu kolejnego numeru czujecie
niedosyt i chcielibyÊcie wi´cej sàsiedzkich wieÊci, serdecznie zapraszamy na nasz portal
WWW.WIADOMOSCISASIEDZKIE.PL!
Tutaj znajdziecie co dzieƒ nowe treÊci, do
których mo˝ecie si´ ustosunkowywaç w komentarzach, kalendarz nadchodzàcych wydarzeƒ w dzielnicy, ankiet´, a tak˝e wieÊci „zza
miedzy” – z wawerskiej i po∏udniowo-praskiej

ods∏ony naszej strony internetowej.
I co najwa˝niejsze – mo˝ecie tworzyç ten
portal z nami!
Goràco zach´camy do pisania czy to lekkich felietonów, czy „powa˝niejszych” artyku∏ów, które nam i wszystkim czytelnikom serwisu przybli˝à Wasz punkt widzenia i sprawy
dla Was wa˝ne. Teksty Êlijcie na adres e-mail:
info@wiadomoscisasiedzkie.pl
Dzi´ki modu∏owi „zg∏oÊ wydarzenie” mo˝ecie

Noclegi: Pensjonat „Litworówka” w Poroninie.
Wy˝ywienie: piàtek, sobota, niedziela – Êniadanie i obiadokolacja, dodatkowo prowiant na drog´ powrotnà.
Wpisowe: doroÊli – 250 z∏, dzieci do 9 roku ˝ycia – 210 z∏. Uwaga! Wpisowe nie obejmuje
kosztów skipassów.
Kierownik wyjazdu: Anna Lato.
Zg∏oszenia: Anna Lato, tel. 502 30 54 82 (dzwoniç po godz. 17.00).
IloÊç miejsc: 52.
Serdecznie zapraszamy!
Katarzyna Szaszkiewicz
pomóc nam uczyniç bardziej kompletnym nasze
kalendarium imprez, ale te˝ zasygnalizowaç goràce „newsy”, czekamy na takie sygna∏y.
JeÊli umknà∏ Wam jakiÊ numer WSSM,
wszystkie archiwalne wydania znajdziecie
w postaci plików PDF w dziale „Archiwum wydaƒ drukowanych”.
A wkrótce na portalu pojawià si´ równie˝:
modu∏ og∏oszeƒ drobnych z mo˝liwoÊcià samodzielnego dodawania treÊci, dzia∏ „Witajcie
wÊród nas”, a w dalszej przysz∏oÊci galerie czytelników, gdzie b´dà Paƒstwo mogli dzieliç si´
pi´knymi zdj´ciami w∏asnego autorstwa.
Zajrzyjcie ju˝ dziÊ na stron´ www.wiadomoscisasiedzkie.pl ☺

IV Turniej Szachowy im. Jana Brustmana w SP 173
W sobot´ 22 paêdziernika br. odby∏ si´ IV Turniej Szachowy im. Jana Brustmana. Szko∏a Podstawowa nr 173 mia∏a zaszczyt goÊciç najbardziej
uzdolnionych szachistów z ró˝nych dzielnic Warszawy i okolic. Turniej ten poÊwi´cony by∏ pami´ci wybitnego trenera szachowego, wielkiego mi∏oÊnika „królewskiej gry” Jana Brustmana. Pracowa∏ on z dzieçmi i m∏odzie˝à szkolnà, której przekazywa∏ swoje doÊwiadczenia i zdobytà wiedz´
dotyczàcà tej pasjonujàcej gry. By∏ wychowawcà
wielu znakomitych szachistów, którzy osiàgajà
najwy˝sze wyniki w kraju, Europie i na Êwiecie.
Organizatorami tegorocznej tak presti˝owej
imprezy szachowej byli: Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, Mazowiecki Zwiàzek Szachowy,
UKS „Mi∏oÊnik” oraz Szko∏a Podstawowa nr 173.
Do zmagaƒ w turnieju przystàpi∏o 98 zawodników. Rozegrano 9 partii systemem szwajcarskim wed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego
po 15 minut dla zawodnika.
IV Turniej Szachowy im. Jana Brustmana
otworzyli przedstawiciele obu dzielnic: Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a Marian Mahor, pan Kazimierz
W∏odarczyk z Wydzia∏u Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wawer, prezes Mazowieckiego Zwiàzku
Szachowego Andrzej Dobrowolski oraz Dyrektor
Szko∏y Podstawowej nr 173 Lidia Chmielewska.
Najlepsi zawodnicy w ca∏ym turnieju:
1. Grzegorz Grochulski – UKS Czternastka Warszawa (7,5 pkt.)
2. Micha∏ Janczarski – MKS Polonia Warszawa (7,5 pkt.)
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3. ¸ukasz Jarmu∏a – MKS Polonia Warszawa (7,5 pkt.)
4. Mariusz Szewczyk – MKS Polonia Warszawa (7,0 pkt.)
5. Stanis∏aw Praczukowski – UKS Szachylice Chylice
(7,0 pkt.)
6. Kinga Pastuszko – MKS Polonia Warszawa (6,5 pkt.)
7. ¸ukasz Fràczek – YMCA Warszawa (6,5 pkt.)
8. Pawe∏ Jarmu∏a – MKS Polonia Warszawa (6,0 pkt.)
9. Dominik Rzeszowski – MKS Polonia Warszawa (6,0 pkt.)
10. Maciej Kowalec – MKS Polonia Warszawa (6,0 pkt.)

Jesiotr (MOK Józefów) – 4,0 pkt., III miejsce Przemek Kalinowski równie˝ z Rembertowa – 4,0 pkt.

W kategorii najlepsza zawodniczka:
I miejsce – Kinga Pastuszko – MKS Polonia Warszawa
(6,5 pkt.)
II miejsce – Monika Zygacka – MKS Polonia Warszawa
(6,0 pkt.)
III miejsce – Monika G∏uszko – MKS Polonia Warszawa
(6,0 pkt.)

W kategorii wiekowej do 10 lat:
I miejsce – Mariusz Woênica – MKS Polonia Warszawa,
SP 173 (5,5 pkt.)
II miejsce – Micha∏ Szulejko – UKS MDK Otwock (5,0 pkt)
III miejsce – Mieszko Baszczak – SSz Modus Warszawa
(5,0 pkt)

W kategoriach rankingowych – III kat.:
I miejsce – Miko∏aj Brodowski – UKS MDK Otwock (6,0 pkt.)
II miejsce – Micha∏ Szcz´Êniak – UKS MDK Otwock (5,0 pkt.)
III miejsce – Adam Mrozowski – MKS Polonia Warszawa
(5,0 pkt.)

W kategorii wiekowej do 12 lat:
I miejsce – Aleksy Kozakow – UKS Czternastka Warszawa
(6,0 pkt.)
II miejsce – Jan Mrozowski – MKS Polonia Warszawa
(6,0 pkt.)
III miejsce – Kacper Piasecki – KS Weso∏a, SP 173 (6,0 pkt.)

W kategoriach rankingowych – IV kat.:
I miejsce – Antoni Bubieƒ – MKS Polonia Warszawa (5,0 pkt.)
II miejsce – Aleksander Gawe∏ – MOK Józefów (5,0 pkt.)
III miejsce – Tymoteusz Mierzanowski – MKS Polonia
Warszawa (5,0 pkt.)
W kategoriach rankingowych – V kat.:
I miejsce – Krzysztof Muniak – MOK Józefów (5,0 pkt)
II miejsce – Karol Jastrz´bski – Rembertów (4,5 pkt.)
III miejsce – Jakub Pietryka – MOK Józefów (4,0 pkt.)
Najlepszym zawodnikiem bez kategorii zosta∏ Marek
Parr (Rembertów) – 5,0 pkt., II miejsce zajà∏ Bart∏omiej

W kategorii wiekowej do 8 lat:
I miejsce – Jan Golecki – UKS Czternastka Warszawa
(6,0 pkt.)
II miejsce – Maciej Strzelecki – KSz Piàtka Skierniewice
(5,0 pkt.)
III miejsce – Magdalena Haraziƒska – MKS Polonia Warszawa (5,0 pkt.)

W kategorii wiekowej do 14 lat:
I miejsce – Wac∏aw Jasinowicz – UKS MDK Otwock
(6,0 pkt.)
II miejsce – Ewa Haraziƒska – MKS Polonia Warszawa
(5,5 pkt.)
III miejsce – Tomasz Woênica – MKS Polonia Warszawa,
Gimnazjum nr 119 (5,5 pkt.)
W kategorii wiekowej do 16 lat:
I miejsce – Miko∏aj Kozakow – UKS Czternastka Warszawa (6,0 pkt.)

cd. na str. 9 ➽
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II miejsce – Rafa∏ Szulejko – UKS MDK Czternastka Warszawa (5,5 pkt.)
III miejsce – Cezary Kowal – Warszawa (5,0 pkt.)

Legia MTB Maraton w Weso∏ej

W kategorii wiekowej 20–23 lata:
I miejsce Micha∏– Gos∏awski – UKS Hetman Micha∏owice
(7,0 pkt.)
II miejsce – Andrzej ˚urkowski – MDK Otwock (6,5 pkt.)
III miejsce – Aleksander Choroszej – UKS MDK Otwock
(6,0 pkt.)

W dniu 8 paêdziernika br. ju˝ po raz
drugi w tym roku Weso∏a goÊci∏a
wyÊcig Legia MTB Maraton. Jako
uczestniczka ca∏ego cyklu chcia∏am si´
podzieliç swoimi wra˝eniami z tej rowerowej imprezy.
O cyklu Legia MTB Maraton us∏ysza∏am po raz pierwszy przed pierwszym punktowanym w tym sezonie wyÊcigiem, jaki odby∏ si´ w∏aÊnie w Weso∏ej. Do udzia∏u w maratonie namówi∏
mnie mój ch∏opak, który wie, jak bardzo lubi´ jeêdziç na rowerze. PomyÊla∏am, ˝e skoro od tylu ju˝ lat z ogromnà
przyjemnoÊcià je˝d˝´ po lesie przy
osiedlu Zielona, to dlaczego nie spróbowaç swoich si∏ w maratonie. Na stronie internetowej organizatora: www.legia-mtbmaraton.pl znalaz∏am regulamin wraz z warunkami uczestnictwa
oraz mapk´ trasy.

Puchar dla najlepszego zawodnika dzielnicy
Weso∏a zdoby∏a Kinga Pastuszko – MKS Polonia Warszawa, uczennica Gimnazjum nr 119,

Nigdy wczeÊniej nie bra∏am udzia∏u
w tego typu imprezie, wi´c kiedy zjawi∏am si´ w dniu wyÊcigu w miasteczku
maratonu, nie zdawa∏am sobie sprawy,
co mnie czeka i jak to wszystko b´dzie
cd. na str. 10 ➽

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

+

Warszawa-Weso∏a. Najlepszym zawodnikiem
dzielnicy Wawer okaza∏ si´ Andrzej ˚urkowski
– MDK Otwock (6,5 pkt). Szczegó∏owe informacje o wynikach turnieju mo˝na znaleêç na
www.chessarbiter.com. Zwyci´zcy gratulacje,
puchary, dyplomy i nagrody mieli zaszczyt
otrzymaç z ràk Dyrektora SP nr 173 Lidii Chmielewskiej, Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy Mariana Mahora, Naczelnika Wydzia∏u Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy Rados∏awa Zió∏kowskiego oraz prezesa Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego Andrzeja Dobrowolskiego.
IV Turniej Szachowy im. J. Brustmana by∏ imprezà propagujàcà gr´ w szachy, jak równie˝
okazjà do wspania∏ej rywalizacji mi∏oÊników, jak
mawia∏ pan J. Brustman, „królewskiej gry”.
Kolejny V Turniej Szachowy im. J. Brustmana odb´dzie si´ za rok w dzielnicy Wawer.
Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk
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wyglàda∏o. Na szcz´Êcie organizatorzy
imprezy byli nie tylko uprzejmi, ale
i cierpliwi. Z uÊmiechem i ˝yczliwoÊcià
odpowiadali na wszystkie pytania, nawet
te najbardziej banalne. Po zarejestrowaniu si´ otrzyma∏am numer startowy wraz
z chipem, który s∏u˝y∏ do pomiaru czasu
podczas wyÊcigu. Dokonujàc rejestracji,
musia∏am zdecydowaç, jaki dystans chc´
pokonaç: 12 kilometrów – liga szkolna,
24 – mega, 48 – giga. Postanowi∏am wybraç dystans mega, któremu by∏am wierna do koƒca sezonu. Kilka minut przed
rozpocz´ciem wyÊcigu ustawi∏am si´
wraz z pozosta∏ymi zawodnikami przed
linià startu. OtrzymaliÊmy kilka wskazówek dotyczàcych trasy i tu˝ po godzinie
11.00 maraton wystartowa∏. Mimo i˝
znam dobrze lasy Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego, musz´ przyznaç, ˝e
autor trasy – Dariusz Ko∏akowski naprawd´ mnie zaskoczy∏. Trasa by∏a niezwykle zró˝nicowana pod wzgl´dem
trudnoÊci, musieliÊmy si´ zmierzyç nie
tylko z licznymi wzniesieniami, ale tak˝e
z piachem, korzeniami i ciekawà trasà
Downhill. Po przejechaniu mety by∏am

szcz´Êliwa, ˝e uda∏o mi si´ pokonaç t´
nie∏atwà tras´, a swój pierwszy w ˝yciu
maraton zakoƒczy∏am na podium. Zaj´∏am trzecie miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Ten ma∏y sukces zach´ci∏
mnie do udzia∏u w kolejnych maratonach organizowanych przez klub Legia
w: Szumowie, Nowym MieÊcie, Klwowie, Ró˝anie, P∏ocku oraz na zakoƒczenie sezonu ponownie w Weso∏ej.
Pomimo niesprzyjajàcej aury podczas tegorocznych wakacji stara∏am si´
jak najwi´cej trenowaç. I musz´ przyznaç, ˝e przynosi∏o to efekty w postaci
coraz lepszych czasów, kondycji i oczywiÊcie miejsc na podium. Ka˝dy kolejny maraton by∏ nie tylko okazjà do rozsmakowania si´ w sportowej rywalizacji, ale tak˝e do sp´dzenia mi∏o czasu
w pi´knych zakàtkach Mazowsza,
gdzie pewnie nigdy bym si´ nie znalaz∏a, gdyby nie Legia MTB Maraton.
Maratony organizowane przez klub
Legia nie majà charakteru masowej imprezy, startuje w nich zazwyczaj oko∏o 100 zawodników. Podczas ka˝dego
z maratonów panuje mi∏a rodzinna at-

mosfera. Z podziwem patrzy∏am na startujàce w wyÊcigach kilkuletnie dzieciaki,
wytrwale pokonujàce kilkunastokilometrowe trasy. Nie nudzili si´ tak˝e nasi kibice, gdy˝ miasta gospodarze organizowa∏y imprezy towarzyszàce, np. w Nowym MieÊcie by∏y to wyÊcigi kajakarskie.
Legia MTB Maraton jest Êwietnà imprezà dla wszystkich osób, które lubià jeêdziç na rowerze i chcia∏yby rozpoczàç
przygod´ z wyÊcigami rowerowymi.
Zach´cam wszystkich do zajrzenia
na stron´ internetowà: www.legia-mtb
maraton.pl, gdzie znajdujà si´ zdj´cia
oraz informacje dotyczàce zarówno tegorocznego, jak i przysz∏ego sezonu, na
który ju˝ czekam z niecierpliwoÊcià.
Mam nadziej´, ˝e Weso∏a tak˝e w przysz∏ym roku b´dzie goÊci∏a Legia MTB
Maraton oraz ˝e impreza ta doczeka si´
lepszej reklamy w naszej dzielnicy. Na
zakoƒczenie chcia∏abym zach´ciç wszystkich do jazdy na rowerze, tym bardziej ˝e
w naszej pi´knej i zielonej dzielnicy mamy do tego idealne warunki.
Marta Sarbiƒska

Imprezy sportowe w hali przy Gimnazjum 119
Z
apraszamy wszystkich ch´tnych na imprezy sportowe, które odb´dà si´ w najbli˝szych miesiàcach w hali sportowej
przy Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna 1,
05-077 Warszawa

Uczestnikami b´dà uczniowie szkó∏ podstawowych i gimnazjów.

• 19.11.2011 (sobota) w godz. 14.00–19.00
Rozgrywki IX edycji Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki.

LISTOPAD 2011

• 6.11.2011 (niedziela) w godz. 10.00–14.00
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy – pokaz modeli latajàcych z sekcji
modelarnia lotnicza.
• 18.11.2011 (piàtek) w godz. 9.00–15.00
Mistrzostwa Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy w Mini Hokeju Dziewczàt i Ch∏opców.

• 26.11.2011 (sobota) w godz. 10.00–18.00
Turniej Weso∏a CUP – pi∏ka no˝na w kategoriach wiekowych 8–11 lat.
• 27.11.2011 (niedziela) w godz. 10.00–18.00
Turniej Weso∏a CUP – pi∏ka no˝na w kategoriach wiekowych 8–11 lat.

• 18.12.2011 (niedziela)
IV Miko∏ajkowy Turniej Judo – Fight Club.
Organizator imprezy sportowej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz godzin.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

• 3.12.2011 (sobota)
Festiwal Badmintona
• 4.12.2011 (niedziela)
Festiwal Badmintona

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42
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• 17.12.2011 (sobota) w godz. 14.00–19.00
Rozgrywki IX edycji Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki.

GRUDZIE¡ 2011

s

• 5.11.2011 (sobota) w godz. 9.00–18.00
Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy w Szabli Dziewczàt
i Ch∏opców w dwóch kategoriach wiekowych 11–12 lat i 13–14 lat.

• 10.12.2011 (sobota)
Szachy – Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ Podstawowych, Gimnazjów i Liceów. Zawody
dru˝ynowe.

Informujemy, i˝ istnieje mo˝liwoÊç wynaj´cia powierzchni reklamowej na terenie
hali sportowej, boiska szkolnego oraz terenu
wzd∏u˝ ul. Jana Paw∏a II.
Wi´cej informacji pod numerami telefonu:
22 773 23 35, 22 773 29 87 (wew. 216).

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm
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wstanie Warszawskie, a w szczególnoÊci historia Harcerskiej Poczty Powstaƒczej. Impreza zosta∏a
zorganizowana we wspó∏pracy z Ajkà Tarasow,
która uczestniczy∏a w realizacji filmu „Roznosiciele radoÊci” w re˝yserii Krzysztofa Rogulskiego. GoÊçmi honorowymi by∏y panie: Halina
Cieszkowska (∏àczniczka, sanitariuszka) oraz
Krystyna Batycka (sanitariuszka) – Êwiadkowie
historii, uczestniczki Powstania Warszawskiego,
osoby, których wspomnienia stanowià nieocenione êród∏o wiedzy dla kolejnych pokoleƒ.
Spotkanie rozpocz´liÊmy projekcjà filmu o poczcie powstaƒczej, co przybli˝y∏o wszystkim realia i zasady jej funkcjonowania, a tak˝e histori´
harcerzy, którzy podejmowali si´ iÊcie heroicznej
misji przekazywania korespondencji w ogarni´tej ogniem walk stolicy.
Po projekcji filmu, w atmosferze emocji, refleksji i wzruszeƒ, nadszed∏ czas na wspomnienia naszych GoÊci.

W Bibliotece Publicznej...
Sybiracy w Weso∏ej – niecodzienne lekcje
historii
17 wrzeÊnia przypada Mi´dzynarodowy Dzieƒ
Sybiraka. Blisko tydzieƒ potem z inicjatywy Biblioteki Publicznej odby∏y si´ w Weso∏ej dwa
spotkania Sybiraków z uczniami Gimnazjum

Nr 120 i Gimnazjum Nr 119 (23 wrzeÊnia 2011).
Spotkania, których ideà by∏o przybli˝enie m∏odzie˝y prawdy o tragedii Polaków zes∏anych na
Sybir, zaszczycili swojà obecnoÊcià cz∏onkowie
zarzàdu Oddzia∏u Warszawskiego Zwiàzku Sybiraków w osobach Mieczys∏awa Pogodziƒskiego
i Leona Zujko. Zaproszeni przez Bibliotek´ goÊcie przedstawili na wst´pie histori´ zsy∏ek po
17 wrzeÊnia 1939 r., nast´pnie Êwiadkowie historii opowiedzieli swoje dramatyczne wspomnienia z zes∏ania. Wystàpienia by∏y bardzo
osobiste i spotka∏y si´ z ogromnym zainteresowaniem m∏odzie˝y. Lekcje mia∏y uroczystà opraw´. M∏odzie˝ i zaproszeni goÊcie wys∏uchali
Hymnu Sybiraków autorstwa Mariana Jonkajtysa. By∏y to wspania∏e lekcje historii i patriotyzmu. Pierwsze spotkanie po∏àczone by∏o z prezentacjà filmu „Losy zes∏aƒców Sybiru”, na drugim prezentowany by∏ film „Udzia∏ ˚o∏nierzy
Sybiraków na frontach II Wojny Âwiatowej”. Po
cz´Êci prezentujàcej histori´ Sybiraków by∏ czas
na pytania, których nie zabrak∏o...

Jako pierwsza g∏os zabra∏a pani Halina Ciesz kowska. Okupacj´ niemieckà sp´dzi∏a w Klarysewie, skàd doje˝d˝a∏a do Warszawy, by uczestniczyç w tajnych kompletach (studiowa∏a histori´). Zacz´∏a dzia∏aç w konspiracji
– nale˝a∏a do ZWZ w grupie „Edwarda”
p∏k. Pfeiffera, pseudonim „Radwan”, potem w AK zajmowa∏a si´ kolporta˝em
prasy podziemnej. Majàc niewiele ponad
dwadzieÊcia lat bra∏a udzia∏ w Powstaniu
„ByliÊmy szcz´Êciarzami” – ze wspomnieƒ
Warszawskim jako ∏àczniczka w Plutonie
o harcerskiej poczcie powstaƒczej
¸àcznoÊci I Obwodu ÂródmieÊcie. Za
W czwartkowy wieczór, 6 paêdziernika Biblioswoje zas∏ugi zosta∏a odznaczona Krzyteka Publiczna w Dz. Weso∏a m.st. Warszawy
˝em Walecznych. Po kapitulacji powstazorganizowa∏a kolejne spotkanie z cyklu Otwarte
nia trafi∏a do Stalagu IVb w Saksonii.
Lekcje Historii. Tym razem tematem by∏o PoPani Halina, osoba, której energii mogliby pozazdroÊciç ludzie
nawet o trzy
dekady m∏odsi, przedstawi∏a swe dzieje
∏àczniczki w Powstaniu, kierujàc swoje
Cena obejmuje:  podr´czniki
s∏owa zw∏aszcza do
 wykłady (sobota-niedziela) w 1 weekend
m∏odzie˝y, której tego
 30 godzin jazd
 badania lekarskie
wieczoru nie zabrak∏o
OBÓZ - WCZASY Z PRAWEM JAZDY 14 dni
wÊród s∏uchaczy. „Byzakoƒczone egzaminem paƒstwowym w ŁOM˚Y.
liÊmy szcz´Êciarzami”
– stwierdzi∏a, majàc na
Podkowa Auto Szkoła
myÊli fakt urodzenia
ul. Azaliowa 37, 05-077 Warszawa (100 m od ul. Pogodna)
i wychowania w woltel. 509 666 468 , 508 050 629
nej Polsce oraz poczuwww.oskpodkowa.pl

NAUKA JAZDY kat B
1080 zł

cie bycia potrzebnym w walce o wolnoÊç Ojczyzny, mo˝liwoÊç brania udzia∏u w donios∏ych wydarzeniach. Na spotkaniach zazwyczaj jest pytana, czy ba∏a si´ w czasie Powstania. „Strach towarzyszy∏ nam ciàgle” mówi∏a, zaznaczajàc jednak, ˝e wbrew tragicznym okolicznoÊciom potrafili nawet si´... bawiç, oderwaç choç na chwil´ od koszmaru wojny: – „Trzeba by∏o ˝yç dalej”.
Przecie˝ wszyscy byli m∏odzi i pe∏ni nadziei...
Pani Halina podkreÊli∏a, ˝e kolejne pokolenia powinny doceniaç fakt, ˝e dane jest im ˝yç w spokojniejszych czasach. Nie moralizowa∏a jednak,
sk∏onna wr´cz by∏a ˝artowaç.
Kolejnà osobà, która podzieli∏a si´ swymi
wspomnieniami, by∏a pani Krystyna Batycka, zaprzyjaêniona czytelniczka Biblioteki i mieszkanka
Weso∏ej, która prze˝y∏a wojn´ w okupowanej
stolicy. Opowiedzia∏a o tym fragmencie swego
˝ycia, nie wstydzàc si´ emocji, wywo∏anych
przez wspomnienia, potwierdzajàc starà prawd´,
˝e historia wojny jest nie tylko historià danego
paƒstwa czy narodu, ale te˝ sumà dziejów
wszystkich osób, które jej doÊwiadczy∏y.
Blisko dwugodzinna lekcja historii, która zgromadzi∏a s∏uchaczy z trzech pokoleƒ, z pewnoÊcià pozostanie w pami´ci jej uczestników.
W zbiorach Biblioteki G∏ównej posiadamy
ksià˝k´ „Dziewczyny wojenne: prawdziwe historie”, autorstwa ¸ukasza Modelskiego. Jeden
z rozdzia∏ów to wspomnienia pani Haliny.
„Wojna Êwiatów. 1920 Bitwa Warszawska”
W ramach Otwartych Lekcji Historii zapraszamy
do Biblioteki G∏ównej 15 listopada (wtorek)
o godz. 18.30 na spotkanie z Grzegorzem Nowikiem – wybitnym historykiem, pracownikiem naukowym m.in. Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Su-

lejówku, Instytutu Studiów Politycznych PAN,
UKSW. Spotkanie b´dzie po∏àczone z promocjà
najnowszej ksià˝ki profesora „Wojna Êwiatów.
1920 Bitwa Warszawska”. Ksià˝ka ta powsta∏a
jako forma dialogu z filmem Jerzego Hoffmana
i przedstawia w nowym uj´ciu t∏o historyczne
filmu, na podstawie nieznanych wczeÊniej êróde∏
i najnowszych badaƒ. Przed spotkaniem zach´camy do obejrzenia filmu „1920. Bitwa Warszawska”. Spotkanie poprowadzi historyk – Leszek
Rysak. Wst´p wolny!
Ma∏gorzata Kazimierska
Justyna Kwiatkowska
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Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy:
• 4 listopada (piàtek) godz. 10.00
NA TROPACH ZAGADEK HISTORII. Spotkanie
z Arkadiuszem Niemirskim – autorem ksià˝ek dla doros∏ych i m∏odzie˝y.
Jego dorobek to ponad 20 powieÊci. Zadebiutowa∏ powieÊcià „Pan Samochodzik i skarby wikingów” (2000). W lipcu 2003 nak∏adem wydawnictwa OSSOLINEUM ukaza∏a si´ jego
pierwsza „oryginalna” powieÊç detektywistyczna dla m∏odzie˝y „Pojedynek detektywów”, a we
wrzeÊniu tego samego roku zbiór opowiadaƒ
kryminalnych „Zbrodnia prawie doskona∏a”. We
wrzeÊniu 2009 do ràk Czytelników trafi∏a ksià˝ka
dla m∏odzie˝y „Tajemnica Fabritiusa”, a w kwietniu 2010 „Klàtwa Nipkowa” (obie wydane przez
Oficyn´ Wydawniczà FOKA).
Miejsce: Zespó∏ Szkó∏ nr 94 w Zielonej, ul. Krótka 1.
• 5 listopada (sobota) godz. 10.00
WARSZTATY DLA OJCÓW I DZIECI – „Nasz
wymarzony dom”.
Zapraszamy na warsztaty dla tatusiów i dzieci
w wieku od 5 lat. Program ma na celu pog∏´bienie
wi´zi emocjonalnej mi´dzy ojcami i ich dzieçmi.
Poza zaj´ciami integrujàcymi, proponujemy równie˝ warsztaty manualne, podczas których Tatusiowie wspólnie z dzieçmi b´dà tworzyç m.in.
karmniki dla ptaków, latawce, lampki na biurko,
domy z kartonów, a nawet upiekà ciasto!
Zaj´cia b´dà odbywaç si´ raz w miesiàcu, w soboty. Koszt – 30 z∏ (w cenie zawarte sà materia∏y do zaj´ç praktycznych).
Zapisy pod nr tel. 22 773 61 88, 773 55 99
przyjmujemy do 2 listopada.

godz. 12.00
WARSZTATY LEONARDA – „Herb, god∏o i flaga”.
Zaj´cia edukacyjno-artystyczne dla dzieci
w wieku 6–12 lat. IloÊç miejsc ograniczona, zapisy do 2 paêdziernika (tel. 22 773 61 88).
godz. 17.00
KOSOWO – PODRÓ˚ PONAD PODZIA¸AMI?
Pokaz slajdów i prelekcja Andrzeja Pas∏awskiego.
Multietniczny kraj na styku wielu kultur, paƒstwo, o które nadal toczy si´ spór pomi´dzy Serbami a Kosowarami. Tu naocznie mo˝na przekonaç si´, i˝ ba∏kaƒski lont tli si´ nieprzerwanie.
Tu zobaczyç mo˝na kolebk´ prawos∏awia i naj-

starsze zachowane cerkwie, illiryjskie stanowiska archeologiczne i najnowszà, krwià i okrucieƒstwem naznaczonà, histori´ tego narodu, histori´ epatujàcà dzia∏aniami wojowników UåK.
JednoczeÊnie toczy si´ tam normalne ˝ycie goÊcinnych i przyjaznych ludzi. To nie tylko polityka i martyrologia, to pi´kny kraj, wspania∏e góry,
jaskinie, zabytkowe, wielokulturowe miasta.
• 6 listopada (niedziela) godz. 16.00
SZELMOSTWA LISA WITALISA – przedstawienie dla dzieci.
Wystàpià aktorzy Teatru Na Wagance: Adam
Wnuczko i Jacek Poniƒski.
W prostej i pe∏nej zabawnych pomys∏ów inscenizacji „Szelmostw lisa Witalisa” zobaczyç mo˝na si∏´ scenicznej postaci Witalisa, ale tak˝e szereg teatralnych sposobów na powo∏anie do ˝ycia
bogatej, pozornie tylko „leÊnej” spo∏ecznoÊci.
• 12 listopada (sobota)
godz. 18.00
MALARSTWO I CERAMIKA.
Wystawa prac Gra˝yny
Bany.
• 14 listopada (poniedzia∏ek) godz. 18.00
Z cyklu HISTORIA, JAKIEJ
NIE ZNACIE – „Kawa i rogalik, czyli smakowita opowieÊç o historii tego, co si´
na naszych sto∏ach cz´sto
pojawia”. Barwna podró˝ przez stulecia, epoki
i kraje; pe∏na humoru, ciekawostek i szczegó∏ów
podglàdanych przez dziurk´ od klucza. Pe∏na ˝ycia
opowieÊç o naszych pra-pra-pra-pra-babciach
/dziadkach. ˚adnych wojen, ˝adnych bitew i traktatów. Dowiemy si´ za to m.in.: z czego sk∏ada∏a
si´ dieta staro˝ytnych, czy nasz chleb smakuje tak
jak ten, który jada∏ król Zygmunt Stary, kto wymyÊli∏ kanapki, co lubi∏a jadaç Marysieƒka Sobieska,
a co ksià˝´ Leszek Bia∏y oraz skàd wzi´∏y si´ lody.
Interaktywnà prezentacj´ z elementami warsztatu
poprowadzi Anna KoÊciesza.
• 19 listopada (sobota) godz. 13.00
PCHLI TARG – zrób przedÊwiàteczne porzàdki
w szafie i na strychu!
Czy brakuje ci miejsca na strychu, piwnica
i szafy tonà w stertach od∏o˝onych rzeczy i zabawek, a do gara˝u coraz trudniej wjechaç? Zapraszamy do udzia∏u w Pchlim Targu, którego celem
jest umo˝liwienie sprzeda˝y lub wymiany przez
osoby prywatne rzeczy u˝ywanych bàdê niepo-

trzebnych. Galanteria domowa, ksià˝ki, gry komputerowe, filmy, przedmioty kolekcjonerskie mogà okazaç si´ dla kogoÊ prawdziwymi skarbami!
• 20 listopada (niedziela) godz. 17.00
IQUITOS I AMAZONIA, CZYLI PRZYGODA
W PO¸UDNIOWOAMERYKA¡SKIEJ D˚UNGLI.
Podczas spotkania udamy si´ do Iquitos
– najwi´kszego na Êwiecie miasta, do którego
nie prowadzi ˝adna droga. Mo˝na dostaç si´ tu

tylko samolotem, drogà wodnà lub na piechot´.
Iquitos po∏o˝one jest w d˝ungli, nad rzekà Amazonkà, liczy oko∏o 400 tys. mieszkaƒców. To zadziwiajàce miasto jest równie˝ bazà dla wypraw
do d˝ungli. My równie˝ wynajmiemy ∏ódê i ruszymy w podró˝ po wspania∏ej Amazonce
– jednej z najwi´kszych rzek na Êwiecie. W´drówka nasza b´dzie zilustrowana oryginalnymi
zdj´ciami i filmami.
Pokaz slajdów i prezentacja Marka ¸asisza.
• 26 listopada (sobota) godz. 19.00
BAL ANDRZEJKOWY.
Bilety w cenie 40 z∏. Zapisy do 15 listopada. Informacje pod nr tel. 22 773 61 88.
• 30 listopada (Êroda) godz. 18.00
WIECZÓR Z MUZYKÑ KLASYCZNÑ. Koncert
w wykonaniu nauczycieli i absolwentów Szko∏y Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego
w Sulejówku z okazji XX-lecia jej istnienia.
Wystàpià: Julia Singalewicz-Sobczak, Marzena Bajkowska, Sylwia Kubiak-Dobrowolska, Ewa
Sulikowska, Karolina Zarzycka, Piotr Sidor, Przemys∏aw Wojs∏aw, Aleksandra Kozio∏, Edyta Wyganowska, Salomea Grodzicka.

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY
Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net
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Program OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”:
• 6 listopada (niedziela) godz. 10.00–14.00
RODZINNE ZAWODY SZYBOWCOWE
Zawody odbywaç si´ b´dà w dwóch kategoriach: „kartka” i „rzutek”. Regulamin dost´pny
na stronie: www.domkulturywesola.net
Zapisy do 3.11.2011 r. pod nr tel. 22 427 37 74.

• 10 listopada (czwartek) w godz. 18.00–20.00
WIECZORNE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE DLA
DZIECI – „Album na zdj´cia”
Dzieci w∏asnor´cznie stworzà z ró˝nych materia∏ów plastycznych album na zdj´cia – iloÊç
miejsc ograniczona, zapisy do 4.11.2011 r. pod
nr tel. 22 427 37 74.
• 10 listopada (czwartek) w godz. 19.00– 21.00
WIECZORNE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE DLA
M¸ODZIE˚Y I DOROS¸YCH – „Dekoracyjne
Êwiece ˝elowe”
Podczas spotkania uczestnicy warsztatów b´dà
w∏asnor´cznie tworzyç ozdobne Êwiece. IloÊç
miejsc ograniczona, zapisy pod tel. 22 427 37 74.
• 17 listopada (czwartek) godz. 19.00
„WESO¸A – NIEZNANE OBLICZA”
Wernisa˝ prac nagrodzonych i wyró˝nionych
w konkursie „Weso∏a – nieznane oblicza”

• 19 listopada (sobota) godz. 19.00
KULTOWE KOMEDIE POLSKIE – „Nie lubi´ poniedzia∏ku”
Projekcja filmu dla m∏odzie˝y i doros∏ych
w re˝. Tadeusza Chmielewskiego.
• 25 listopada (piàtek) godz. 10.40
PIOSENKI S¸O¡CEM MALOWANE
– koncert muzyczny dla dzieci
w wykonaniu muzyków Filharmonii
Narodowej.
W programie zabrzmi wiele znanych przebojów muzyki w∏oskiej,
zarówno klasycznej, jak i rozrywkowej. Oprócz nich pojawià si´ piosenki
z filmów Walta Disneya oraz nowszych obrazów
kinowych. W muzycznà podró˝ po s∏onecznej Italii zabierze nas kwartet wokalny Il Canto Minore.
• 27 listopada (niedziela) godz. 16.00
„KOPCIUSZEK” – Przedstawienie dla dzieci

w wykonaniu aktorów
teatru Wariacja. Historia
znanego
wszystkim
dzieciom Kopciuszka
przedstawiona w formie
ma∏ej opery wed∏ug
Rossiniego.
• 30 listopada (Êroda) godz. 18.00
ANDRZEJKI DLA DZIECI
Wró˝by i zabawy andrzejkowe
dla najm∏odszych.
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

Ceramika i decoupage na szóstk´!
Wraz z poczàtkiem nowego roku szkolnego
ruszy∏y do dzia∏ania sekcje manualne istniejàce
w OÊrodku Kultury w Weso∏ej, oraz jego filii ODT
„Pogodna” w Starej Mi∏osnej.
Wielkim zainteresowaniem
cieszà si´ warsztaty ceramiczne oraz zaj´cia z decoupage.
Ch´tnych do glinowego dzia∏ania jest tak wielu, i˝ zosta∏a
utworzona nowa, piàtkowa
grupa dzieci, która pomimo godziny 18.30 ma
mnóstwo energii
i pomys∏ów do
lepienia. Tym samym trzy grupy dzieci i grupa doros∏ych ju˝ zacz´∏y przygotowywaç si´
do wystaw plastycznych, spotkaƒ
artystycznych, prezentacji, w których b´dà braç udzia∏, eksponujàc
swoje prace, w nadchodzàcym roku
szkolnym 2011/12.
Warsztaty ceramiczne to nie tylko
nauka podstawowych technik lepienia, ale przede wszystkim Êwietna zabawa w gronie rówieÊników.
Najpi´kniejsza praca, która powstanie na zaj´ciach, nagradzana jest
przez instruktork´ Dorot´ ¸asisz
ocenà, oczywiÊcie jest to zawsze
szóstka! Dzieci zbierajà „oceny”
przez ca∏y rok, aby na koniec osoby
z najwi´kszà iloÊcià szóstek mog∏y
zostaç nagrodzone wyró˝nieniem
i ma∏à, tajemniczà niespodziankà.
Zabawa w „szóstki” motywuje maluchy nie tylko do wykonania naj-

∏adniejszej pracy, ale uczy te˝ starannoÊci jej
wykonania oraz dok∏adnoÊci w tworzeniu detali.
Dodatkowo ka˝dy, kto otrzyma szóstk´, ma niewàtpliwà przyjemnoÊç staç si´ na
czas zaj´ç Królowà
lub Królem i nosiç
koron´, a nast´pnie
przekazaç jà kolejnej
Królowej lub Królowi
z szóstkà :-).
Nale˝y podkreÊliç,
i˝ sekcja ceramiki
dzia∏a ju˝ piàty rok
w OÊrodku Kultury
i z roku na rok coraz
efektywniej si´ rozwija.
• Zaj´cia dla dzieci: OK Weso∏a – poniedzia∏ek,
17.30–19.30, ODT „Pogodna” – wtorek,
17.30–19.30, piàtek 18.30–20.30.
• Zaj´cia dla doros∏ych: ODT „Pogodna” – wtorek, 19.30–21.30.
Z kolei sekcja ozdabiajàca przedmioty w technice decoupage, spotykajàca si´ ju˝ drugi rok
w ka˝dy czwartek w ODT „Pogodna”, zosta∏a
podzielona na dwie grupy wiekowe; 17.00–
–19.00 grupa dzieci, oraz 19.00–21.00 grupa
m∏odzie˝y i doros∏ych. Ju˝ powsta∏y kwiatowe
ramki na zdj´cia, s∏oiki w owoce na jesienne
przetwory oraz kolorowe talerze. W planach jest
przyozdabianie bombek, Êwieczników oraz innych, mniejszych lub wi´kszych bibelotów.
Ka˝dy uczestnik obu sekcji wnosi do pracy
swoje zaanga˝owanie i talent, aby potem w trakcie wystawy lub rodzinnego spotkania móg∏ pochwaliç si´ swoim oryginalnym r´kodzie∏em
oraz ceramicznà szóstkà!
D.¸.
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lentowana krawcowa Sira.
Jej bogate ˝ycie osobiste
w zr´czny sposób zosta∏o
splecione z losami postaci historycznych: by∏ego frankistowskiego ministra, jego ekscentrycznej kochanki
i szefa brytyjskiego wywiadu. Sira
podejmuje bardzo ryzykowna misj´...
Polecam!

Kàcik bibliofila
Krawcowa
z Madrytu
Maria Duenas
Debiut literacki
wyk∏adowczyni filologii angielskiej
Marii Duenas,
która prowadzàc
Êwietnà narracj´
wprowadza czytelników w Êwiat enklaw
kolonialnych w Afryce Pó∏nocnej, proniemieckiego Madrytu po zakoƒczeniu
wojny domowej i kosmopolitycznej
Lizbony z jej szpiegami i uciekinierami. G∏ówna bohaterka to m∏oda, uta-

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Duenas M. – Krawcowa z Madrytu
2. Roffey M. – Bia∏a kobieta na zielonym rowerze
3. Barclay R. – Najwi´kszy l´k
4. Katzenbach J. – Profesor
5. Ziemkiewicz R. – Viagra maç
6. Lee M. – WrzeÊniowe dziewczynki
7. Majewski J. – Siedlisko

Qlturka

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Mejuto E. – Biegnij dynio, biegnij
2. Kinney J. – Szczyt wszystkiego
3. Delahaye G. – Martynka w szkole
4. Racz Sz. K. – Papierowe cuda dla dzieci
5. Miszczuk K. B. – Ja, anielica
Literatura popularnonaukowa:
1. Sk∏adowski K. – Wspólnie pokonajmy
raka: onkolog o nadziei
2. Grzeba∏kowska M. – Ksiàdz Paradoks: biografia Jana Twardowskiego
3. Woêniak B. – O zachowaniu si´ przy
stole: wspó∏czesny savoir–vivre
4. Jaêwinski P. – Oficerowie i d˝entelmeni:
˝ycie prywatne i s∏u˝bowe kawalerzystów Drugiej Rzeczpospolitej
Iza Zych
przekonania pewnego pana, ˝e wola∏by zataƒczyç
z dziewczynà ni˝ z nià porozmawiaç – dla niego bowiem j´zykiem sà gesty
i ruchy bioder, a ostatnio nie przeczyta∏ ˝adnej
ksià˝ki i nie obejrza∏ nic ciekawego. Mamy te˝ na
tej p∏ycie wywody o przyjaêni, samotnoÊci, mi∏oÊci czy tajemniczych podró˝ach w nieznane.
Wszystko pozbawione agresji, aczkolwiek nie
przes∏odzone optymizmem.
Zach´cam wi´c wszystkich do si´gni´cia po
ten album oraz ca∏à twórczoÊç Kings of Convenience i pozwolenie na wprowadzenie si´ w ich
krain´ ∏agodnoÊci. Bowiem najlepiej t´ p∏yt´
opisuje wed∏ug mnie pierwsza zwrotka, jakà na
niej s∏yszymy:

Kraina ∏agodnoÊci królów wygody
„Riot On An
Empty Street”
Kings Of Convenience
W tym miesiàcu spokojniej. Wystarczy, ˝e wokó∏
jest goràco – wybory, poczàtki dzia∏ania nowego
parlamentu,
gwa∏towne
zmiany pogody, zabicie Kaddafiego itp., itd...
Dlatego zwróci∏am si´ w kierunku delikatnych,
gitarowych brzmieƒ prezentowanych przez
Kings Of Convenience.
Duet z Norwegii, który tworzà panowie Erlend
Øye i Eirik Glambek Bøe prezentuje gatunek, który przez cz´Êç publiki jest okreÊlany strasznie
ju˝ wytartym s∏owem indie. Jednak na szcz´Êcie
ktoÊ jeszcze do tego dodaje s∏owo folk. Chocia˝
ja najch´tniej powiedzia∏abym po prostu – gitara
i odrobina klawiszy oraz niesamowicie ciep∏y
wokal. Zespó∏ wyda∏ ju˝ cztery pe∏ne albumy
(chocia˝ dzia∏ajà od troch´ ponad 10 lat) i pojawia si´ na wielu festiwalach muzycznych. Ja
dziÊ przedstawi´ wam ich trzecià produkcj´,
„Riot On An Empty Street”.
P∏yta z 2004 roku jest niczym dok∏adne
przedstawienie tego, co wi´kszoÊç ludzi ma
ochot´ puÊciç sobie w ch∏odny wieczór, kiedy
siedzi si´ przy kominku (lub mniej romantycznie
– grzejniku), czytajàc ksià˝k´ pod ciep∏ym kocem. Delikatne gitary, nienarzucajàce si´ klawisze oraz dwa mi´kkie g∏osy. Ca∏y czas s∏yszymy
nienachalany Êpiew, ani razu nie przerwany
krzykiem, a w muzyk´ nieraz wplecione zostajà
inne instrumenty (jak chocia˝by banjo, wiolonczela, b´bny, gitara elektryczna czy puzon) czy
te˝ pojawiajàcy si´ z rzadka wokal ˝eƒski. Jednak prym wiedzie tu gitara (i to akustyczna bàdê
klasyczna, nie elektryczna) – to ona tworzy kli-
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mat, to ona tworzy g∏ównà lini´ i wybija si´
z utworu. Dlatego te˝ do g∏owy przychodzi
porównanie do przyjemnego pogrywania Cata
Stevensa (obecnie Yusuf Islam), autora takich
przebojów jak „Wild World”. Z utworów na p∏ycie Kings of Convenience zdecydowanie wybija

I'll lose some sales and my boss won't be
happy
but I can't stop listening to the sound
of two soft voices blended in perfection
from the reels of this record that I've found
W wolnym t∏umaczeniu:
Gdy spadnie mi sprzeda˝ mój szef nie b´dzie
zadowolony
ale nie mog´ przestaç s∏uchaç dêwi´ku
dwóch delikatnych g∏osów z taÊmy tego
nagrania, które znalaz∏em,
po∏àczonych w doskona∏oÊç

si´ nader energiczne na tle innych „I’d Rather
Dance With You” i otwierajàce album „Homesick” i „Misread”. Reszta mo˝e zdawaç si´
z poczàtku monotonna, ale ka˝dy utwór ma
w sobie jakàÊ pere∏k´, coÊ co odró˝nia go od
Martyna Nowosielska
pozosta∏ych i czyni wyjàtkowym.
Martyna.nowo@gmail.com
Muzyka idealnie pasuje do tekstów o spokojnej tematyce, delikatnym (jak˝e cz´sto
w tej recenzji powtarzam to s∏owo, ale do• Silniki, rozrzàdy
skonale charakteryzu• Zawieszenia, hamulce
je ono t´ p∏yt´) prze• Sprz´g∏a, g∏owice
kazie. Chocia˝by sin• Alternatory, rozruszniki
giel „I’d Rather Dance
Wystawiamy faktury VAT
ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna
With You” to próba

Mechanika pojazdowa

☎ 22 773 18 61, 693 842 284
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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

Mi∏osz Bieranowski
Urodzi∏ si´ 24 marca 2011 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga 3450 g, wzrost 55 cm.

Julia Jackiewicz,
siostra Alberta.
Urodzi∏a si´ 20 lipca 2011 r.
Waga 3660 g, wzrost 58 cm.

Sara Woêniak
Urodzi∏a si´ 2 wrzeÊnia 2011 r.
w Szpitalu Êw. Zofii.
Waga 3440 g, wzrost 56 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 22 listopada 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

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje

e-mail: info@jproperty.pl
tel. (22) 810 26 04
www.jproperty.pl

tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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HOBBART – pasja tworzenia

Tekst sponsorowany

Najpierw si´ koncentruj´ i wymyÊlam,
co chc´ zrobiç. Zastanawiam si´, jak to
wykonam, gromadz´ potrzebne materia∏y, zabieram si´ do pracy i zapominam o rzeczywistoÊci. Jestem w innym Êwiecie. Ten
inny Êwiat wciàga coraz
wi´cej osób, g∏ównie kobiet, które szukajà oryginalnoÊci i indywidualnoÊci.
Odwa˝ne i kreatywne, w∏asnor´cznie wyczarowujà we∏niane czapki i swetry, torby, ceramiczne wazony i misy, kolczyki
i bransoletki, filcowe broszki. Ka˝da
rzecz, którà stworzà, jest niepowtarzalna. PrzyjemnoÊç i satysfakcj´ czerpià
nie tylko z posiadania tych wyjàtkowych
rzeczy, ale przede wszystkim z ich wyko-

nania. Zak∏adajà fora internetowe, na
których pokazujà zdj´cia swoich prac
i wymieniajà si´ swoimi doÊwiadczeniami. A ich pomys∏owoÊç jest nieograniczona. Robiàc jednà
prac´, ju˝ myÊlà o nast´pnej.
To si´ nazywa pasja. Poprzez nià wyra˝ajà siebie.
Swojà pasjà zara˝ajà innych. Wspólnie uczestniczà w warsztatach, na których uczà si´ nowych technik, sp´dzajà ciekawie czas.
Z myÊlà o ju˝ dzia∏ajàcych
i przysz∏ych craft-maniaczkach powstaje sklep z produktami do samodzielnego tworzenia bi˝uterii, przedmiotami
do ozdabiania z wykorzystaniem techniki decoupage’u, papierami i drobia-

zgami do scrapbooking’u, we∏nà do filcowania i innymi produktami, z których mo˝na wykonaç w∏asnor´cznie
∏adne rzeczy, ozdoby, prezenty. Otwarcie sklepu nastàpi w drugiej po∏owie listopada. Zapraszam nie tylko na zakupy, ale przede wszystkim po inspiracje,
które pomogà rozwinàç pasj´ i mi∏oÊç
tworzenia. Aby tworzyç, nie trzeba byç
utalentowanym. Wystarczy mieç ch´ci,
cierpliwoÊç i du˝o zapa∏u. Sklep i pracownia HOBBART b´dzie si´ mieÊciç
przy ul. Jana Paw∏a II 240 (przy serwisie rowerowo-narciarskim).
Ewa Lirska

ZAPRASZAMY:
6 listopada
„Dzieci czarujà z Czarodziejem”
Pokaz sztuk magicznych
i wspólna zabawa z iluzjonistà.

11 listopada

ZAPRASZA NA:

NIEDZIELNY

Teatrzyk z elementami niepodległoÊciowymi

13 listopada
Animacje dla dzieci

20 listopada

OBIAD

„Âwiat zamkni´ty w baƒce”
Pokaz baniek mydlanych,
animacje z udziałem dzieci.

RODZINNY

26 listopada
„Andrzejkowa zabawa z wró˝kami”

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

W trakcie nocy andrzejkowej b´dzie mo˝na
sprawdziç co nas czeka w nadchodzàcej
przyszłoÊci albo zasi´gnàç porady u wró˝ki
gdzie np. sp´dziç sylwestra.

ul. Trakt Brzeski 90,
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 773 30 02,
02
gosciniec@solivoda.com
www.gosciniec.net
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27 listopada
Animacje dla dzieci

4 grudnia
„Mikołajki ubierajà choink´”
Dzieci przygotowujà ozdoby choinkowe
i ubierajà razem z Mikołajem
jednà wspólnà choink´.

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Mi´dzynarodowe Êwi´ta w SP 173
Dopiero co rozbrzmia∏ dzwonek rozpoczynajàcy nauk´, a ca∏a szko∏a wzi´∏a udzia∏ w obchodach Mi´dzynarodowego Dnia Pomocy.
Zorganizowany 5 wrzeÊnia apel by∏ okazjà
do porozmawiania o wa˝nych sprawach udzielania pierwszej pomocy, podstawowych zasadach zachowania si´, przypomnieniem g∏ównych telefonów alarmowych. W prezentowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego

(Ann´ Stankiewicz i Marcina Skaliƒskiego)
scenkach uczniowie mogli zaobserwowaç, jakie
czynnoÊci i w jakiej kolejnoÊci nale˝y wykonaç,
spieszàc komuÊ z pomocà. W przyst´pny sposób wszystkie sytuacje omawia∏a pani piel´gniarka Ma∏gorzata Ogórek.

Up∏yn´∏o nieco czasu i kolejna masowa szkolna impreza. Tym razem, 21 wrzeÊnia, obchodziliÊmy Mi´dzynarodowy Dzieƒ Pokoju. Ta impreza od lat goÊci w naszej szkole.
Tegoroczny happening zebra∏
uczniów, rodziców i nauczycieli.
Na szkolnym boisku, przy sprzyjajàcej pogodzie, dzieci demonstrowa∏y swoje „TAK” dla pokoju.
Uczniowie zaprezentowali plakaty poszczególnych klas, dodajàc krótki komentarz. G∏os
zabra∏a pani wicedyrektor Mariola Wróblewska, która nawiàza∏a do tegorocznego has∏a szko∏y „Byç szcz´Êliwym
– tego trzeba si´ uczyç”. Króciutko wspomnia∏a o potrzebie budowania przyjacielskich relacji w klasach, o propagowaniu postaw przyjaêni
i pokoju na co dzieƒ w szkole i w domu.
Przed dzieçmi wystàpili tak˝e rodzice, pani Beata Muszyƒska-D´bska i nowy przewodniczàcy Rady Rodziców pan Robert Mi∏kowski. Kulminacyjnym punktem by∏o wys∏uchanie pieÊni o pokoju, swego rodzaju hymnu,
autorstwa pana Mariusza D´bskiego. Na zakoƒczenie obchodów dzieci uwalnia∏y „POKÓJ”, wypuszczajàc w powietrze bia∏e i niebieskie balony.
Europejski Dzieƒ „Mój przyjaciel” rozpoczà∏
w szkole akcj´ pomocy podopiecznym schroni-

ska w Józefowie k. Legionowa. Ch´tni uczniowie
mogli w∏àczyç si´ do akcji, przynoszàc karm´
dla zwierzàt, zabawki i okrycia. Wszystkim
wspierajàcym bardzo dzi´kujemy za okazanà
pomoc i jednoczeÊnie przypominamy, ˝e majà
one charakter dobrowolny, sà odruchem serca.

To tylko trzy imprezy, które wchodzà w sk∏ad
planowanych dzia∏aƒ w ramach projektu edukacyjno-wychowawczego „Byç szcz´Êliwym – tego
trzeba si´ uczyç” realizowanego w roku szkolnym 2011/2012. Z harmonogramem programu
mo˝na zapoznaç si´ na stronie internetowej
szko∏y. Zapraszamy mieszkaƒców Starej Mi∏osny
do aktywnego udzia∏u w naszych imprezach: uroczystoÊciach szkolnych, apelach, happeningach,
zarówno wewn´trznych, jak i zewn´trznych.
Miros∏awa Ciacharowska,
Lucyna Kryszyƒska
uczniów w trakcie wyjazdów naukowych, np. do
Elektrociep∏owni Siekierki czy Instytutu Problemów Jàdrowych w Âwierku. Zdobyte informacje, prezentowane w poszczególnych klasach, dajà uczniom mo˝liwoÊç
doskonalenia umiej´tnoÊci promowania efektów
w∏asnej pracy oraz swojej osoby. Uzupe∏nienie
dzia∏aƒ uczniowskich stanowià wyk∏ady wybitnych naukowców, m.in. prof. ¸ukasza Turskiego
– pomys∏odawcy Centrum Nauki Kopernik, dr
Gra˝yny Hoser – specjalisty w badaniach
nad komórkami macierzystymi, oraz przygotowywane przez gimnazjalistów i licealistów pokazy doÊwiadczeƒ dla
uczniów szkó∏ podstawowych.

Naukowy zawrót g∏owy w Bu∏haku
We wrzeÊniu br. uczniowie Gimnazjum
i Liceum im. Emanuela Bu∏haka rozpocz´li nauk´ w nowym budynku mieszczàcym
si´ przy ulicy Trakt Brzeski 63. Nowoczesna infrastruktura szkó∏ umo˝liwia prowadzenie zaj´ç na najwy˝szym poziomie, dajàc zarówno uczniom, jak i nauczycielom
nowe mo˝liwoÊci w przekazywaniu i zdobywaniu wiedzy oraz kszta∏ceniu umiej´tnoÊci. Szczególnà rol´ w tym procesie odgrywajà projekty edukacyjne – metoda
pracy umo˝liwiajàca nie tylko poszerzanie
wiedzy merytorycznej ucznia, ale równie˝
Êwietnie budujàca zdolnoÊci interpersonalne uczniów oraz rozwijajàca nowe umiej´tnoÊci.
Jednym z projektów realizowanych w Zespole
Szkó∏ im. E. Bu∏haka jest projekt pt. „Naukowy
zawrót g∏owy – czyli co chemia i geografia majà
wspólnego z fizykà?” wspó∏finansowany przez
Biuro Edukacji Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Jego celem jest pobudzenie zainteresowania
uczniów naukami Êcis∏ymi, w szczególnoÊci
chemià, fizykà i geografià. Chodzi zw∏aszcza
o pokazanie powiàzaƒ pomi´dzy poszczególnymi dziedzinami nauki ze szczególnym naciskiem
na brak mo˝liwoÊci rozwiàzywania problemów
chemicznych czy geologicznych bez poznania
podstaw fizycznych analizowanych przemian
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i zjawisk oraz rozwijanie umiej´tnoÊci projektowania
i przeprowadzania
prostych eksperymentów chemicznych i fizycznych.
Projekt edukacyjny realizowany jest w czterech wzajemnie uzupe∏niajàcych si´ formach:
klasycznych lekcjach, pokazach uczniowskich,
wycieczkach naukowych oraz wyk∏adach wybitnych naukowców. Uzyskana w czasie lekcji wiedza z zakresu magazynowania i wytwarzania
energii poparta zostaje obserwacjami samych

Klaudia Rogulska
– nauczycielka chemii,
koordynator projektu

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

brà adaptacj´ w nowym Êrodowisku.
Poprzez ró˝norodne zaj´cia programowe i dobrà zabaw´ przygotujemy dzieci do dobrego
startu w szkole. Przedszkole
ma profil dwuj´zyczny z naukà
j´zyka angielskiego codziennie. Zapewniamy
dzieciom ca∏odzienne
zdrowe ˝ywienie, jak równie˝ diety dla dzieci alergicznych. W ofercie przedszkola
dzieci majà zapewnione konsultacje medyczne lekarza pediatry neurologa. W rozwiàzywaniu trudnoÊci wychowawczych rodzice mogà liczyç na pomoc doÊwiadczonego pedagoga i psychologa. Przedszkole zapewnia dzie-

ciom systematyczne zaj´cia
logopedyczne pod opiekà
wykwalifikowanego logopedy. Nad ca∏oÊcià programowà przedszkola
czuwa wieloletni dyrektor
przedszkola „Pod D´bami”
El˝bieta Nowosielska.
Bli˝sze informacje o ofercie
programowej b´dà przedstawione
na spotkaniu z Rodzicami.
Zapraszam zainteresowanych Rodziców wraz z dzieçmi do obejrzenia naszego przedszkola. Przedszkole prowadzi
zapisy dzieci na rok 2011/2012. Numer
telefonu 697 72 74 73.
Anna Kuczyƒska
W∏aÊciciel przedszkola

M∏odzie˝ Weso∏ej w Dzia∏aniu

chcecie aktywnie uczestniczyç w otaczajàcej rzeczywistoÊci i zmieniaç jà, spróbowaç w∏asnych
si∏, realizowaç marzenia, zrobiç COÂ fajnego dla
siebie i swojej spo∏ecznoÊci, to ta Akcja jest dla
Was. Macie mo˝liwoÊç podzielenia si´ pasjà, pokazania si´ z najlepszej strony, uczenia si´
w praktyce. Wystarczy minimum 4-osobowa grupa znajomych w wieku 18–30 lat, pomys∏ i organizacja wspierajàca. Warto podjàç wyzwanie, popracowaç z wnioskiem, bo na realizacj´ projektu
mo˝ecie otrzymaç dofinansowanie do 6 tys. euro.
Jedynym ograniczeniem pozytywnej energii i kreatywnoÊci jest to, ˝e pieni´dzy nie mo˝ecie przeznaczyç na zakup Êrodków trwa∏ych.
˚ycz´ powodzenia w urzeczywistnianiu Waszych marzeƒ!
Hanna Bàbik

Przedszkole „Jacek i Agatka” to nowe kolorowe przedszkole w Weso∏ej
dla dzieci w wieku od 2 do 4
lat. Przedszkole mieÊci si´
w wolno stojàcym budynku,
zlokalizowane jest w pobli˝u
Ratusza na osiedlu przy ulicy
Godebskiego 2.
Przedszkole przeznaczone jest dla niewielkiej grupy
dzieci – 20 osób (dwie grupy
wiekowe po 10 dzieci). Dysponuje ogrodem przedszkolnym
wyposa˝onym w zabawki ogrodowe.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewni wszechstronny rozwój dziecka. Indywidualne podejÊcie do dziecka
zapewni mu pe∏ne bezpieczeƒstwo i do-

Znacie europejski, wspólnotowy program „M∏odzie˝
w Dzia∏aniu”?
Z pytaniem zwracam si´
do M∏odych naszej dzielnicy, którzy sà w wieku od 13
do 30 lat. Program umo˝liwia m∏odym ludziom z ca∏ej
Europy (i z wielu krajów innych kontynentów) realizowanie ciekawych projektów poza systemem edukacji formalnej,
w czasie wolnym od nauki.
Polski roczny bud˝et unijnego programu
„M∏odzie˝ w Dzia∏aniu” na lata 2007–2013 to
blisko 7 mln euro. To sà pieniàdze przeznaczone
dla Was, na dofinansowanie Waszych przedsi´wzi´ç, na rozwijanie pasji, realizowanie marzeƒ.
W ramach programu wspierane sà nast´pujàce
inicjatywy:
• Akcja 1.1 – wspiera mi´dzynarodowà i mi´dzykulturowà wymian´ M∏odzie˝y.
• Akcja 1.2 – wspomaga inicjatywy m∏odzie˝owe. Dofinansowuje pomys∏y, które s∏u˝à spo∏ecznoÊci lokalnej.
• Akcja 1.3 – to M∏odzie˝ w Demokracji. Wspierane sà dzia∏ania promujàce uczestnictwo
m∏odzie˝y w ˝yciu obywatelskim na poziomie
lokalnym, krajowym i mi´dzynarodowym.
• Akcja 2. – Wolontariat Europejski. Umo˝liwia
wysy∏anie m∏odych ludzi w ramach ró˝nych
projektów zagranicznych (np. ekologicznych,
socjalnych, kulturalnych) oraz przyjmowanie
wolontariuszy z innych krajów.
• Akcja 3. – M∏odzie˝ w Âwiecie. U∏atwia
wspó∏prac´ pomi´dzy m∏odzie˝à z ró˝nych
krajów Êwiata oraz wspiera projekty wspó∏-

pracy w sieci.
• Akcja 4. – systemy wsparcia m∏odzie˝y: szkolenia, seminaria, sta˝e.
• Akcja 5. – wspiera europejskà wspó∏prac´
i dzia∏ania m∏odzie˝owe, umo˝liwia organizacj´
krajowych i mi´dzynarodowych seminariów.
Koordynatorem programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Jej biuro mieÊci si´ w Warszawie, ul. Mokotowska 43.
Na stronie www.frse.org.pl znajdziecie du˝o
wi´cej potrzebnych informacji, inspiracje, przyk∏ady zrealizowanych pomys∏ów (na które M∏odzi otrzymali dofinansowanie), a w aktualnoÊciach m.in. terminy szkoleƒ dotyczàcych ka˝dej z akcji, pracy z wnioskiem, konstruowania
bud˝etu czy poszukiwania grup partnerskich.
Zwracam Waszà uwag´ szczególnie na mo˝liwoÊci Akcji 1.2 – Inicjatywy M∏odzie˝owe. JeÊli

Stowarzyszenie Sàsiedzkie „Stara Mi∏osna”*
Radna dzielnicy Weso∏a
* Mo˝emy byç Waszà organizacjà wspierajàcà

Dzieƒ Edukacji Narodowej
w Przedszkolu nr 262
Dnia 14 paêdziernika 2011 r., jak co
roku, w Przedszkolu nr 262 w os. Zielona odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, na którà zaproszeni byli emerytowani pracownicy placówki. Wspólne spotkanie uÊwietni∏y
programy artystyczne, przygotowane
przez przedszkolaków wszystkich grup
wiekowych. Na koniec wyst´pów dzieci
wr´czy∏y wszystkim w∏asnor´cznie wy-

konane laurki. By∏y brawa, radoÊç
i wzruszenie. Po uroczystoÊci goÊcie zasiedli do sto∏u, gdzie przy herbatce
mieli okazj´ powspominaç czasy w∏asnej pracy zawodowej. Przyby∏ym goÊciom dzi´kujemy za obecnoÊç i ˝yczymy zdrowia oraz samych pogodnych
dni. Mamy nadziej´ spotkaç si´ ponownie w przysz∏ym roku.
Ewa Mrozowska
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Tekst sponsorowany

Profesjonalnie i blisko domu
– idealne przedszkole dla Twojego dziecka
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WieÊci ze Spo∏ecznej SP nr 12

Pokaz rugby

Europejski Dzieƒ J´zyków
28 paêdziernika w naszej szkole odby∏ si´
Âwiatowy Dzieƒ J´zyka. Ju˝ po raz kolejny mogliÊmy przenieÊç si´ do ró˝nych zakàtków Europy i
Êwiata oraz zapoznaç si´ z tamtejszà kulturà,
a tak˝e zasmakowaç oryginalnej kuchni. Na korytarzu naszej szko∏y mo˝na by∏o wyczuç wyraêny
zapach sa∏atek z owoców Morza Âródziemnego

20 paêdziernika do Szko∏y Podstawowej nr 173 zawitali zawodnicy Warszawskiego Stowarzyszenia Rugby
na Wózkach „Four Kings”. Uczniowie
klas szóstych mieli okazj´ obejrzeç
filmy ukazujàce trening graczy, pos∏uchaç ich wypowiedzi, a tak˝e spróbowaç jazdy na wózku. Panowie Grzegorz, Irek i Dominik opowiadali

czy ostry zapach sosów meksykaƒskich. Do godziny 13 mogliÊmy spacerowaç po wszystkich
salach, które na krótkà chwil´ przemieni∏y si´
w stolice 14 paƒstw. Na koniec zosta∏ przeprowadzony mini quiz, który mia∏ sprawdziç wiedz´ dotyczàcà kultury poznanych krajów. Na liÊcie znalaz∏y si´ takie paƒstwa jak: Wielka Brytania przygotowana przez klasy 0a i 0b oraz kolejno: 1a
– Cypr, 1b – Niemcy, 1c – Francja, 2a – W∏ochy, 2b – W´gry, 3a – Rumunia, 3b – Szwecja, 4a
– Chorwacja, 4b – Turcja, 5a – Hiszpania, 5b
– Meksyk, 6a – Portugalia, 6b – Grecja.
Dzi´kujemy wszystkim, którzy przyczynili si´
choç troch´ do zorganizowania tego dnia,
a w szczególnoÊci Rodzicom, Nauczycielom oraz

motortest®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

Zaprasza do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 900–1800, sob. 900–1500.
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wszystkim Uczniom, którzy pe∏nili w tym dniu
rol´ ambasadorów danego kraju. DZI¢KUJEMY!!!
Dzieƒ Nauczyciela
14 paêdziernika to dzieƒ, który uczniowie lubià chyba najbardziej, poniewa˝ sà luêniejsze
lekcje lub ich w ogóle nie ma ;-). A to za sprawà
Dnia Komisji Edukacji Narodowej, zwanego
potocznie Dniem Nauczyciela.
W tym roku nasi uczniowie stan´li na wysokoÊci
zadania. Po pierwsze odcià˝yli nauczycieli od
lekcji, od szkolnych dy˝urów. A przede wszystkim
wyrazili swojà sympati´ i wdzi´cznoÊç swoim
„belfrom”. Podczas uroczystej akademii uczniowie, pod kierunkiem p. Szymona Go∏osia i p. Czarka Kielczyka, rozdali nauczycielom „medale”, za-

prezentowali swoje zdolnoÊci aktorskie i muzyczne. By∏y chyba momenty, kiedy niejednemu nauczycielowi zakr´ci∏a si´ ∏za w oku (i to niekoniecznie od Êmiechu, którego wtedy nie brakowa∏o).
DZI¢KUJEMY WAM, DRODZY UCZNIOWIE!
Dyrekcja, grono pedagogiczne
i pracownicy szko∏y

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

tel./fax 22 868-01-21 www.motortest.com.pl

o swojej sportowej pasji, przestrzegajàc jednoczeÊnie naszych uczniów
przed wykonywaniem ryzykownych
skoków do wody na tzw. g∏ówk´, które
cz´sto powodujà uszkodzenie rdzenia
kr´gowego u m∏odych ludzi. Mówili
o sobie, wspominali, jak ci´˝ko by∏o im
si´ pogodziç z koniecznoÊcià zmiany
trybu ˝ycia, gdy dowiedzieli si´, ˝e nie
b´dà mogli ju˝ chodziç. Ch´ç aktywnego uprawiania sportu wróci∏a sens ich

˝yciu i mieliÊmy okazj´ oglàdaç i podziwiaç uÊmiechni´tych, pe∏nych energii ludzi, którzy nie poddali si´ mimo
wielkiego nieszcz´Êcia. Zawodnikom
towarzyszy∏ sympatyczny pies Kankan
– pomocnik pana Dominika. W∏aÊnie
on wzbudza∏ najwi´ksze zaciekawienie
dzieci, choç równie atrakcyjna by∏a
jazda na specjalnie przystosowanych
do zmagaƒ sportowych wózkach. To
by∏a wielce pouczajàca lekcja dla naszych uczniów.
Jerzy Rawski

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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BIURO RACHUNKOWE
DORADCY PODATKOWEGO
Licencja Min. Fin. 9131/98

• 18 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej
Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)
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Nowe pokolenie potrzebuje nowych
metod wychowania i kszta∏cenia
Dzia∏ajàce od 2,5 roku w Weso∏ej przedszkole
autorskie OUR PRESCHOOL zdoby∏o w czerwcu
tego roku presti˝owà nagrod´ Komisji Europejskiej „European Language Label” za kompleksowy innowacyjny dwuj´zyczny program wychowania do wielokulturowoÊci „Dziecko mi´dzy
kulturami Êwiata”.
Celem programu jest wzmacnianie naturalnej
u dziecka ciekawoÊci Êwiata, nauka stawiania
pytaƒ, poszukiwania odpowiedzi, dokonywania
wyborów. Dzieci dodatkowo uczà si´ j´zyka obcego jako Êrodka do poznawania Êwiata, a nie
celu samego w sobie. Sà w wieku intensywnej
nauki j´zyka ojczystego, ale majà te˝ wielki potencja∏ do przyswajania j´zyków obcych, który
warto wykorzystaç. Nauka j´zyków musi jednak
wiàzaç si´ z pragnieniem poznawania nowych
krajów, kultur, ras, religii itp.
Program zak∏ada rozbudzanie ciekawoÊci, doÊwiadczanie wszystkimi zmys∏ami, ucieka od infantylnych treÊci, które dla wspó∏czesnych dzieci
nie sà interesujàce, stara si´ podà˝aç za rzeczywistymi zainteresowaniami dzieci.
Wiek przedszkolny dla dziecka to czas kszta∏towania bazy dla póêniejszego sposobu komunikowania si´ i relacji spo∏ecznych. To czas, w któ-

rym dzieci uczà si´ rozwiàzywania konfliktów
oraz wyra˝ania uczuç i emocji, a na tej podstawie
budowania ró˝norodnych wi´zi. W∏aÊnie wtedy
kszta∏tuje si´ osobowoÊç i indywidualnoÊç.

To, czego dziecko naprawd´ potrzebuje, to
przewodnik, który podà˝y z nim jego indywidualnà Êcie˝kà, wychwyci jego talenty i zdolnoÊci, pomo˝e odkrywaç Êwiat, a nie odkryje go
za dziecko.

Prawdziwy smak kuchni
w∏oskiej znajdziesz w Carmelo

Tekst sponsorowany

Ju˝ od prawie roku funkcjonuje
w Starej Mi∏osnej Pizzeria Bistro –
CARMELO. Wielu mieszkaƒców
osiedla, ale i ca∏ej Weso∏ej i okolic
zdà˝y∏o ju˝ odwiedziç nasz lokal.
Powsta∏ on z myÊlà o wszystkich,
którzy cenià dobre jedzenie, lubià
sp´dzaç czas w przyjemnym, niezobowiàzujàcym miejscu w gronie rodziny lub przyjació∏, rozkoszujàc si´
smakiem dobrych potraw przy lampce wina czy kuflu piwa.
W dobie ogromnego poÊpiechu
i braku czasu na domowe gotowanie chcieliÊmy umo˝liwiç tym, którzy odwiedzajà odleg∏e restauracje
w centrum Warszawy, zjedzenie obiadu czy kolacji w naszej okolicy.
Gdy przy stacji BP na ul. Trakt Brzeski 50A
wyrasta∏ nowy budynek, zdecydowaliÊmy o powstaniu Carmelo. To tu mogliÊmy spe∏niç nasze
zamierzenia. Przede wszystkim wybudowaç tradycyjny piec opalany drewnem do wypieku pizzy wed∏ug starodawnej receptury. Do powstania
pieca przyczyni∏ si´ zaprzyjaêniony Sycylijczyk,
który w∏o˝y∏ w dzie∏o wiele umiej´tnoÊci i pracy.
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Idee te mo˝na urzeczywistniaç tworzàc grupy wielowiekowe, oparte na podobieƒstwie zainteresowaƒ dzieci.
Dzieci w takiej grupie ∏atwo
przystosowujà si´ do warunków ˝ycia przedszkolnego, bo nie rozdziela si´ rodzeƒstw, przyjació∏, sàsiadów. Ró˝ny wiek dzieci kszta∏tuje bogatsze relacje interpersonalne, spo∏eczne, inaczej
buduje si´ empatia i asertywnoÊç, odpowiedzialnoÊç i wi´zi w grupie.
Ponadto dzieci w tym samym wieku
uczà si´ przez konkurowanie ze sobà,
a dzieci w ró˝nym – przez wspó∏prac´. U przedszkolaków z grupy wielowiekowej ∏atwiej o zachowania opiekuƒcze, przejawiajà one wi´kszà tolerancj´ na „innoÊç”, rzadziej popadajà
w konflikty i pomagajà sobie w ich
rozwiàzywaniu. Dzieci szybciej i barwniej inicjujà zabawy tematyczne – wynikajàce z naturalnie tworzàcego si´
podzia∏u ról i zadaƒ, co sprzyja procesowi dojrzewania emocjonalnego.
Wychowanie jest wyzwaniem, ale
i przygodà w interakcji z drugim cz∏owiekiem. Nigdy si´ nie koƒczy i dotyczy nas
wszystkich, warto wi´c màdrze nim pokierowaç.
Z jesiennymi pozdrowieniami,
Kinga Kuêma-Go∏danowska

Wszystkie wyroby przygotowujemy sami, nie
stosujàc ˝adnej chemii. Zaopatrujemy si´ w najwy˝szej jakoÊci produkty i dbamy, aby ich smak
w naszych potrawach by∏ zauwa˝alny.
Docenili to ju˝ nasi stali klienci. ChcielibyÊmy
jednak, aby i Paƒstwo zechcieli nas
odwiedziç. Sprawdziç naszà jakoÊç, zobaczyç to miejsce. Miejsce, w którym
mo˝na zjeÊç rodzinny obiad, business
lunch, kolacj´ we dwoje, spotkaç si´
z przyjació∏mi, pooglàdaç sportowe wydarzenia na du˝ym ekranie. Zorganizowaç urodziny, chrzciny, komuni´, przyj´cie firmowe i prywatne. Wierzymy, ˝e
spe∏nimy Paƒstwa oczekiwania, bo stale dbamy o to, by utrzymywaç wysoki
poziom kulinarny stolicy, a dania serwowaç w przyst´pnych cenach.
Zapraszamy serdecznie

Efekt koƒcowy spe∏ni∏ nasze oczekiwania. Pieczonà w takim piecu pizzà mo˝emy konkurowaç
z innymi pizzeriami w Warszawie, a nawet Êmia∏o mo˝emy powiedzieç, ˝e i we W∏oszech. Jest
ona cienka, chrupka i pachnie ogniem...
Fascynacja kuchnià w∏oskà, Êródziemnomorskà i innymi kuchniami Êwiata sprawi∏a, ˝e zdecydowaliÊmy o powstaniu du˝ego zaplecza kuchennego umo˝liwiajàcego nam wzbogacenie karty
daƒ o sa∏atki, makarony, drugie dania i desery.

Zespó∏ Carmelo

Warszawa-Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 50A
Tel. (22) 379-33-93, 603-782-864
www.carmelo.pl
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Dlaczego gimnastyka korekcyjna jest
niezb´dna dla ka˝dego przedszkolaka?
Rocznie badam setki dzieci i musz´ przyznaç,
˝e wyniki sà zatrwa˝ajàce. Ok. 80 % dzieci ma
przeró˝ne wady postawy. Przedszkolaki sà jeszcze ma∏e, wi´c wada, która ju˝ si´ pojawi∏a, ma
du˝o czasu na pog∏´bianie si´. Dlatego wa˝ne
jest, aby w odpowiedni sposób zadbaç o rozwój
ruchowy dziecka i umo˝liwiç mu wzmocnienie
gorsetu mi´Êniowego w warunkach jak najbardziej optymalnych. Wa˝ne jest, aby dzieci mia∏y
jak najwi´cej ruchu ukierunkowanego na korekcj´ wad postawy. W kilku s∏owach przybli˝´
Paƒstwu na czym polegajà najcz´Êciej wyst´pujàce wady postawy i jakie zagro˝enia wynikajà
z bagatelizowania ich.
1. PLECY OKRÑG¸E: charakteryzujà si´ zwi´kszeniem wygi´cia kr´gos∏upa ku ty∏owi w odcinku piersiowym, g∏owa i barki sà wysuni´te
w przód, ∏opatki sà odstajàce. Takie ustawienie kr´gos∏upa i klatki piersiowej mo˝e prowadziç do niewydolnoÊci oddechowej. Wada
ta wp∏ywa na narzàdy zlokalizowane w klatce
piersiowej i na uk∏ad krà˝enia. Powoduje
przecià˝enie w obr´bie klatki piersiowej,
obojczyka i kr´gos∏upa prowadzàc do zmian
zwyrodnieniowych.
2. SKOLIOZA (boczne skrzywienie kr´gos∏upa)
jest chorobà ogólnoustrojowà. Powoduje szereg zmian w uk∏adzie narzàdu ruchu, oddechowym i krà˝enia. Bardzo istotny jest fakt, ˝e
skoliozy gwa∏townie pog∏´biajà si´ w okresie

przyspieszonego wzrostu dziecka, dlatego
niezb´dne jest odpowiednie wzmocnienie
mi´Êni ju˝ w okresie przedszkolnym.
3. HIPERLORDOZA L¢DèWIOWA charakteryzuje
si´ nadmiernym uwypukleniem krzywizny dolnego odcinka kr´gos∏upa w przód, wypi´tym
brzuchem i wypi´tymi poÊladkami. Nie leczona mo˝e doprowadziç do przykurczu i podra˝nienia mi´Êni i wi´zade∏ powodujàc ból. Czasami prowadzi do choroby zwyrodnieniowej
stawu biodrowego.
4. KOÂLAWOÂå KOLAN – mówimy o tej wadzie,
gdy przy z∏àczonych kolanach odleg∏oÊç pomi´dzy kostkami wewn´trznymi wynosi
ok. 5 cm. Nie leczona mo˝e prowadziç do
p∏askostopia, koÊlawoÊci koÊci pi´towych,
predyspozycji do zwichni´cia rzepki, niesymetrycznego wzrostu koÊci udowych. Mo˝e
prowadziç równie˝ do niew∏aÊciwego chodu.
5. P¸ASKOSTOPIE I STOPY P¸ASKO-KOÂLAWE
wyst´pujà wtedy, gdy os∏abione sà mi´snie
stóp. Wada ta nie leczona prowadzi do bólu
stóp, ∏ydek i stawów biodrowych. Stopa jest
naszym fundamentem i przy jakichkolwiek
nieprawid∏owoÊciach przek∏ada si´ to na stawy skokowe, kolanowe, biodrowe i kr´gos∏up.
W ˝yciu dziecka pojawiajà si´ dwa okresy
bardzo gwa∏townego wzrostu. Pierwszy przypada na wiek 6–7 lat, drugi wyst´puje w wieku
11–14 lat. Wówczas najcz´Êciej pojawiajà si´

nowe lub gwa∏townie pog∏´biajà wady ju˝ istniejàce. Pierwszy taki okres przypada na czas, gdy
dzieci rozpoczynajà nauk´ szkolnà. Dziecko
przechodzi z doÊç swobodnego indywidualnie
regulowanego czasu pracy i odpoczynku w narzucony program zaj´ç szkolnych. Na ten wiek
przypada równie˝ szybki wzrost dziecka, który
w po∏àczeniu z du˝à iloÊcià czasu sp´dzonego
w pozycji siedzàcej stwarza olbrzymie zagro˝enie dla jego postawy. Przy gwa∏townym wzroÊcie mi´Ênie stajà si´ wiotkie i s∏abo ukszta∏towane. Dlatego, aby zapobiec powstaniu lub pog∏´bieniu si´ wady, musimy zapewniç dziecku
du˝à dawk´ ruchu ukierunkowanego na korekcj´
wad postawy ju˝ w wieku przedszkolnym. Musimy daç czas na wzmocnienie gorsetu mi´Êniowego, aby wspomóc prawid∏owy rozwój dziecka
w póêniejszych latach.

Listy do redakcji

z czytelników, ˝e drogi w dzielnicy sà budowane
tam, gdzie majà interesy osoby funkcyjne,
w∏àcznie z drogami do prywatnych gara˝y.
Nadmieniamy, ˝e mieszkaƒcy ulicy Turkusowej i przyleg∏ych, z w∏asnych Êrodków sfinansowali oÊwietlenie uliczne, a w zamian dostali
w sàsiedztwie siedzib´ marketu „Lidl”, co
oprócz ucià˝liwoÊci – ha∏asu i zanieczyszczenia
powietrza, spowodowa∏o znaczny spadek wartoÊci naszych nieruchomoÊci, nie wspominajàc
o tym, jak zeszpeci∏o to nasze otoczenie.
Bioràc pod uwag´ powy˝sze, oczekujemy od
Pana na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” merytorycznej odpowiedzi na poruszony przez nas
problem – jeszcze przed jesiennymi wyborami.
Z powa˝aniem
Mieszkaƒcy
(podpisy r´czne)

i kontynuowanie budowy kolejnych ulic, w tym ul.
Malachitowej, Turkusowej i przyleg∏ych, wraz
z systemem kanalizacji deszczowej, który zostanie w∏àczony do wybudowanego kolektora w ul.
Szmaragdowej. Rozciàgni´cie w czasie tej inwestycji spowodowane jest brakiem wystarczajàcych Êrodków w bud˝ecie dzielnicy.
JednoczeÊnie informuj´, ˝e zgodnie z wczeÊniej przekazywanymi informacjami, na ca∏y rejon zadania 07 wykonany zosta∏ projekt budowlany, a tak˝e uzyskano pozwolenie na budow´.
Realizacj´ wstrzymuje jedynie brak wystarczajàcych Êrodków finansowych.
W∏adze dzielnicy, majàc na uwadze powtarzajàce si´ problemy mieszkaƒców tego rejonu z zalaniami posesji po opadach deszczu, wystàpi∏y
do Biura Ochrony Ârodowiska m.st. Warszawy
o przyznanie dodatkowych Êrodków finansowych
na realizacj´ kanalizacji deszczowej i budow´
dróg ze Êrodków uzyskanych z op∏at za korzystanie ze Êrodowiska. Pozyskanie tych Êrodków pozwoli∏oby zakoƒczyç ca∏à inwestycj´ w 2012 r.
Uprzejmie prosz´ o poinformowanie pozosta∏ych podpisanych mieszkaƒców o udzielonej odpowiedzi.

List do Burmistrza Dzielnicy Weso∏a p. Edwarda
K∏osa w sprawie budowy ulicy Turkusowej
i przyleg∏ych.
Szanowny Panie Burmistrzu!
Z wielkim zaciekawieniem przeczytaliÊmy wywiad, jakiego udzieli∏ Pan „WiadomoÊciom Sàsiedzkim” na temat inwestycji w Weso∏ej, w którym stwierdzi∏ Pan m.in.: „Rozstrzygni´ty zosta∏
przetarg na budow´ dróg w Starej Mi∏oÊnie
w rejonie Jaspisowej i Rubinowej. Podpisanie
umowy nastàpi do koƒca czerwca. W lipcu nastàpi wprowadzenie wykonawców na budowy”.
O ile dobrze pami´tamy, „WiadomoÊci Sàsiedzkie” ju˝ w ubieg∏ym roku podawa∏y, ˝e
na budow´ ulicy Turkusowej sà wykonane plany,
a budowa rozpocznie si´, jak tylko b´dà na to
Êrodki finansowe. W zwiàzku z powy˝szym
zwracamy si´ do Pana z zapytaniem, czy ten
plan jest nadal aktualny, a je˝eli tak, to kiedy b´dzie realizowany. Chcemy wiedzieç, jaka jest kolejnoÊç realizacji inwestycji w zakresie budowy
poszczególnych ulic, gdy˝ nasze zadanie 07 by∏o jednym z pierwszych na osiedlu, natomiast
drogi budowane sà w zupe∏nie innych rejonach.
JesteÊmy ciekawi, czy jest to tak, jak pisa∏ jeden

W odpowiedzi na pismo dotyczàce budowy
ulic na tzw. zadaniu 07 uprzejmie informuj´, ˝e
w dniu 27 lipca rozpocz´to realizacj´ I etapu inwestycji tj. budowy uk∏adu drogowego w rejonie ulic:
Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa
wraz z systemem kanalizacji deszczowej. Budow´ rozpocz´to od ul. Szmaragdowej, gdy˝ tà ulicà, a dalej fragmentem ul. Rubinowej do wylotu
w Kanale Wawerskim prowadzi g∏ówny kolektor
deszczowy. W roku 2012 planowany jest II etap

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

W 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.

Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
Miasta Sto∏ecznego Warszawy
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Auto Kot
Twój partner na drodze
ODZIE˚ DAMSKA I M¢SKA, DODATKI

KO¡CÓWKI KOLEKCJI
TOMMY HILFIGER,
ODZIE˚ W¸OSKA, ANGIELSKA i inne

GALERIA SOSNOWA
ul. Jeêdziecka 21F, lok. 8, I pi´tro
Warszawa-Weso∏a
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY:
pon-pt 11-19, sob 11-15

Mechanika pojazdowa
Blacharstwo-lakiernictwo
Stacja Kontroli
Pojazdów
Pomoc drogowa

w w w. b e l l d e r m a . p l

Dr Oksana Zarewicz
Gabinet Dermatologii Ogólnej i Estetycznej
Trakt Lubelski 275, 04-766 Warszawa
Tel. 500 516 318

Wypozyczalnia
samochodów

Nowości w Gabinecie Bellderma
O Pelleve (metoda radiage) – odmładzanie w krótkim czasie bez rekonwalescencji (trudne okolice: okolice oczu, owal twarzy, szyja, dekolt, brzuch,
wewnętrzna strona ramion)

O Laser frakcyjny CO2 (odmładzanie, leczenie blizn i rozstępów)
O Radiochirurgia ( szybkie i bezbolesne usuwanie zmian skórnych)
O Zamykanie naczynek krwionośnych (RF – fale radiowe)
Wiedza, doświadczenie i życzliwość w służbie zdrowia i urody

Serdecznie zapraszamy

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

• PREZENT przy zakupie okularów korekcyjnych*
• 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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Choroby alergiczne u psów i kotów – cz. 3
U zwierzàt, tak samo jak
i u ludzi, coraz cz´Êciej
spotyka si´ negatywne reakcje na niektóre sk∏adniki
diety. Mówimy wtedy
o alergii pokarmowej,
nadwra˝liwoÊci pokarmowej lub o nietolerancji pokarmowej. Wszystkie te
nazwy stosuje si´ cz´sto zamiennie, choç nie
oznaczajà tego samego. W alergii pokarmowej
oraz w nadwra˝liwoÊci pokarmowej dochodzi
do odpowiedzi immunologicznej, a w nietolerancji pokarmowej brak jest tego mechanizmu.
Niestety objawy kliniczne we wszystkich rodzajach sà bardzo zbli˝one do siebie i cz´sto niemo˝liwe do rozró˝nienia.
Cz´Êç zwierzàt przychodzi na Êwiat ju˝ z chorobà, inne nabywajà jà z wiekiem. Przyczyny
mogà byç ró˝ne, np.: paso˝yty jelitowe, infekcje
wirusowe jelit lub uszkodzenia b∏ony Êluzowej
jelit. Alergeny pokarmowe mogà byç pochodzenia roÊlinnego bàdê zwierz´cego. G∏ównie sà to
bia∏ka. W przypadku psów najcz´stszà przyczynà alergii pokarmowej sà: wo∏owina, wieprzowina, soja, drób, mleko, kukurydza, zbo˝e, jajka
oraz ryby. Natomiast u kotów sà to: ryby, wo∏owina, jajka, drób, wieprzowina, mleko krowie
oraz konina. Oprócz bia∏ek uczulaç mogà te˝ inne substancje: grzyby, konserwanty, barwniki.
Ze wzgl´du na du˝à ró˝norodnoÊç sk∏adników
stosowanych w karmach, trudno jest ustaliç
alergen. Coraz cz´Êciej dochodzi do uczulenia
jednoczeÊnie na kilka sk∏adników.
Na alergi´ pokarmowà u psów i kotów chorujà wszystkie osobniki bez wzgl´du na wiek
i p∏eç. Niektóre rasy sà jednak predysponowane
do rozwoju tej choroby. U psów to cocker-spa-

niele, owczarki niemieckie, golden retrievery, pudle, jamniki, boksery, a u kotów to koty syjamskie i ich mieszaƒce.
Objawy kliniczne alergii pokarmowej dotyczà
g∏ównie skóry lub przewodu pokarmowego.
U psów dominuje Êwiàd, który wyst´puje przede
wszystkim na g∏owie, w pachwinach i w pachach. Na skórze pojawiajà si´ grudki, krosty,
zaczerwienienia oraz otarcia. W póêniejszej fazie
choroby powstajà wy∏ysienia, owrzodzenia,
a tak˝e nadmierna pigmentacja. Cz´sto dochodzi do wtórnych infekcji bakteryjnych i grzybiczych, co powoduje zapalenie skóry, ∏ojotok
(w wyniku samookaleczenia). U cz´Êci psów
wyst´pujà te˝ objawy ze strony przewodu pokarmowego, np.: wymioty, biegunka, bóle brzucha,
wzd´cia. Natomiast u uczulonych kotów objawami sà: Êwiàd (g∏ównie na g∏owie, karku,
uszach), prosówkowe zapalenie skóry, z∏uszczajàce zapalenie skóry, wy∏ysienia, pokrzywka, zapalenie ucha zewn´trznego. Mogà równie˝ wystàpiç objawy ze strony uk∏adu trawiennego: wymioty, biegunka, bóle brzucha, a tak˝e ze strony
uk∏adu oddechowego i nerwowego.
Rozpoznanie alergii pokarmowej nie jest proste, poniewa˝ objawy jej towarzyszàce przypominajà inne choroby. Najlepszym sposobem
rozpoznania jej jest zastosowanie diety eliminacyjnej, a nast´pnie wykonanie próby prowokacyjnej, czyli podanie pokarmu, który podejrzewamy o uczulenie.
Dieta eliminacyjna powinna byç stosowana
przez okres 4–6 tygodni (czasami nawet
do 3 miesi´cy). Powinna byç wprowadzana powoli, dobra-

na indywidualnie do pacjenta oraz opieraç si´
na sk∏adnikach do tej pory nie podawanych
zwierz´ciu. Mo˝e byç to po˝ywienie przygotowane przez w∏aÊciciela lub mo˝na zastosowaç
karm´ komercyjnà. Stosujàc diet´ eliminacyjnà
nale˝y skonsultowaç z lekarzem podawanie innych leków. Po zakoƒczeniu diety wykonujemy
prób´ prowokacyjnà. Ponownie podajemy zwierz´ciu sk∏adnik pokarmu, który podejrzewamy,
i˝ jest alergenem. Najcz´Êciej objawy po ponownym podaniu pojawiajà si´ ju˝ po 2–48 godzinach. Czasem jednak objawy wyst´pujà
z opóênieniem nawet do 2 tygodni.
Niestety zdarza si´, ˝e pomimo zastosowania diety nast´puje tylko cz´Êciowe z∏agodzenie
objawów. Powodem mo˝e byç inna, rozwijajàca si´ jednoczeÊnie choroba lub te˝ dieta zawierajàca dodatkowe alergeny, o których wczeÊniej nie wiedzieliÊmy. Alergia pokarmowa, podobnie jak inne rodzaje, alergii jest schorzeniem, którego nie da si´ wyleczyç, mo˝na je jedynie kontrolowaç.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14
tel. 22 773 13 89, 604 871 490

US¸UGI ELEKTRYCZNE

Monta˝ i naprawa video- i domofonów • Naprawa
sprz´tu AGD (pralek, zmywarek lodówek itp.) i pod∏àczanie
nowych urzàdzeƒ • Monta˝ kuchenek gazowych •
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych.

tel. 0 500 322 255 – Jan Stachyra

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

21.11.2011

606 693 002
533 483 688

JEDYNY KLUB W WARSZAWIE
GDZIE MO˚ESZ SKORZYSTAå Z NOWEJ
REWELACYJNEJ METODY ODCHUDZANIA
I KSZTA¸TOWANIA SYLWETKI

www.mambo-fitness.pl
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Koci problem w Êwietle prawa
Ostatnia zg∏oszona na
policj´ akcja podk∏adania
kotom przyn´ty z pestycydami mia∏a miejsce nie dalej jak tego lata, a sàdzàc
z liczby og∏oszeƒ „ukochany kot wyszed∏ na spacer
i nie wróci∏”, jest tego
znacznie wi´cej. WczeÊniej
by∏y równie˝ afery z sid∏ami i strzelaniem z wiatrówek. W∏aÊciciele kotów coraz cz´Êciej decydujà si´ nie wypuszczaç ich z domu, wierzàc,
˝e d∏u˝sze ˝ycie zrekompensuje zwierz´ciu
brak swobody. Niestety, wbrew swojej nazwie
felix domestica (szcz´Êliwiec domowy) kot nigdy nie zosta∏ do koƒca udomowiony i najpilniej strze˝eni milusiƒscy raz po raz wyrywajà
si´ na wolnoÊç.
Jakie prawa i mo˝liwoÊci ma cz∏owiek, któremu te zwierz´ta dajà si´ we znaki, jakie winy
i obowiàzki cià˝à na w∏aÊcicielach i karmicielach i wreszcie czego ma prawo oczekiwaç od
˝ycia sam kot.

ny sposób zapobiega obecnoÊci i rozmna˝aniu si´ gryzoni [myszy i szczurów], które mogà
byç potencjalnym êród∏em niebezpiecznych
chorób. Koty wolno ˝yjàce nie sà zwierz´tami
bezdomnymi, w zwiàzku z tym, nie wolno ich
wy∏apywaç, wywoziç, ani utrudniaç im bytowania w danym miejscu). Z przepisów wi´c
wynika, ˝e w polskiej stolicy powinien panowaç
jeden wielki koci raj.

Dlaczego w∏adza lubi kota?
Przepisy, które zdajà si´ tak wyraênie faworyzowaç te zwierz´ta, nie sà z∏oÊliwoÊcià wobec
w∏aÊcicieli schludnych ogródków. Ich ucià˝liwoÊç, czyli najcz´Êciej odchody i brzydkie zapachy znaczàcych terytorium kocurów, jest do
opanowania za pomocà ∏atwo dost´pnych odstraszajàcych Êrodków: substancji zapachowych (cena kilkanaÊcie z∏ za opakowanie odpornego na pogod´ granulatu) lub ultradêwi´kowych urzàdzeƒ odstraszajàcych (cena 100–
–150 z∏), których kosztami jak najbardziej wypada obcià˝yç posiadajàcego lub dokarmiajàcego
koty sàsiada. Natomiast problem gryzoni jest
wielokrotnie powa˝niejszy. Ju˝ dzisiaj podnoszà
Hulaj dusza dla kotów!
si´ g∏osy, ˝e populacja szczurów niebezpiecznie
W Êwietle prawa koty ró˝nià si´ od psów tym,
si´ rozrasta w okolicy Kana∏ku Wawerskiego. Za
˝e sà uznawane za zwierz´ta dzikie, które
chwil´ ktoÊ podniesie jeszcze s∏uszny protest,
w myÊl art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
jakie zagro˝enie niesie ze sobà chemiczna derao ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003, Nr 106,
tyzacja. Niestety szczur jest tak groêny dla cz∏opoz. 1002 z póên. zm.) stanowià dobro ogólnowieka, ˝e walka nim jest ustawowo nakazana.
narodowe i powinny mieç zapewnione warunki
Wobec tego szkodnika, który jest tak jak my ssarozwoju i swobodnego bytu.
kiem, u˝ywa si´ trutek, które sà bezwzgl´dnie
Stanowisko w∏adz Warszawy jest równie˝
ÊmiercionoÊne równie˝ dla nas. W dodatku nie
jednoznacznie korzystne dla kotów (stanowisà to trucizny zabijajàce humanitarnie, bo trzeba
sko nr 54 Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy
by∏o wybraç wyjàtkowo zjadliwe substancje, na
z dnia 5 listopada 2009 r.: Stanowià one sta∏y
które organizm nie mo˝e wykszta∏ciç odpornoelement ekosystemu miejskiego, a ich obecÊci. Nie nale˝y si´ dziwiç w∏adzom miejskim,
noÊç w budynkach w zdecydowany i natural˝e wola∏yby kontrol´
szczurzej populacji powierzyç drapie˝nikom.
Niestety kana∏ek i otaRODZINNY DOM OPIEKI
czajàce go osiedle to
teren nazbyt miejski,
✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
˝eby „dorobiç si´” po✓ bardzo dobre warunki
pulacji niezastàpionew pokojach 1 i 2 osobowych
✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci
✓ równie˝ krótkie pobyty

Sà wi´c wszystkie potrzebne narz´dzia, ˝eby
utrzymaç populacj´ kotów na w∏aÊciwym poziomie. Ziejàcy nienawiÊcià „eksterminatorzy” – jak
zapewnia policja – b´dà wyszukiwani i coraz surowiej karani. Ale tak naprawd´ najwi´cej zale˝y
od tego, ˝eby wszyscy po trochu popatrzyli przychylnym okiem na te pi´kne zwierz´ta wokó∏ nas.
Dorota Wroƒska

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

US¸UGI OGRODOWE I WYSOKOÂCIOWE
-

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

tel. 606-808-358, 513-148-238 piotrkoziarski@wp.pl
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Dobry kot to kot nieliczny
Ogromnà zaletà kociego rodu jest jego wielka
p∏odnoÊç, pozwalajàca mu szybko nadà˝yç
za populacjà ofiar – tyle ekologia. Od momentu
wkroczenia pod opiek´ cz∏owieka ten atut zmienia si´ w wad´. Zbyt liczne koty to zwierz´ta
chore, nieszcz´Êliwe i szczególnie mocno znienawidzone. Od momentu podania pierwszego
chrupka bezdomnemu mruczkowi jego opiekun
staje si´ odpowiedzialny za los szybko rosnàcej
gromady jego potomstwa. Jedynym pewnym
sposobem zapanowania nad tym ˝ywio∏em jest
przykry zabieg sterylizacji. To jest najtrudniejsza
rzecz, którà musi umieç przyjaciel kotów i niestety nie wszyscy sobie z tym radzà. Na tym polu równie˝ mo˝na liczyç na wsparcie miasta:
Osoby opiekujàce si´ kotami wolno ˝yjàcymi
(min. 5 kotów), mogà zg∏aszaç si´ do Wydzia∏ów Ochrony Ârodowiska dla dzielnic m.st. Warszawy, w celu otrzymywania skierowaƒ na sterylizacj´ i kastracj´ oraz ewentualne leczenie kotów wolno ˝yjàcych. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç
otrzymywania w formie wsparcia niewielkiej iloÊci karmy.
O pomoc w od∏awianiu kotów, w celu dostarczenia do lecznicy weterynaryjnej, mo˝na zwróciç si´ bezpoÊrednio do organizacji prozwierz´cych lub przez Wydzia∏ ds. Zwierzàt (tel. 22 25792-45 lub 47). Co roku organizowane sà akcje
bezp∏atnej sterylizacji w wybranych klinikach
weterynaryjnych.

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

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

„ PO LINIE”

go i powszechnie uwielbianego bociana. ObecnoÊç ludzi p∏oszy te˝ innych dzikich wrogów gryzoni. Je˝eli odejmie si´ jeszcze koty, szczury b´dà rozmna˝aç si´ ca∏kiem bezpiecznie.
Umocowane w prawie przyzwolenie na kocià
swobod´ ma sens. Ârodowisko cz∏owieka naprawd´ na tym zyskuje.

• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce
• Gimnastyka korekcyjna – zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

• Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce, çw. kszta∏tujàce, stretching
• Joga dla kr´gos∏upa

tel.

22 773 22 53

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

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

- PASKI; BRANSOLETY

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

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

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

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

KANCELARIA PRAWNA
– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI
UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a
Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

§
§
§
§
§

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

§

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1129 65
0/2
3
1135 42,5 2/4
2
1126 49
2/2
2
1145 59,5 1/3
3
1146 55
3/2
2

Nr
Pow.
oferty
1361
289
1398
777
1386
427
1401
807
1409 1200

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

Cena
w PLN
430.000
325.000
329.000
400.000
330.000

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Halinów

Cena
w PLN
259.000
437.000
405.000
550.000
250.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
726
132
725
200
371
717
180
275
735
220
297

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

Cena w PLN
630.000
800.000
689.000
758.000

Rodzaj domu
Segment
Wolnostojàcy
Bliêniak
Segment

Rok
2010
1990
2010

Stan wykoƒczenia
Developerski
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Developerski

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

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

www.renoma2.com.pl

tel. 022 7730028
fax 022 7730029

Us∏ugi 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
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

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

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

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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602-174-916

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
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

tel.

 WIZYTY DOMOWE 

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne
ortopeda-traumatolog

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

SERWIS
AUTO
rok za∏. 1980

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

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

22 745-55-00
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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

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
BODY COACH
- Redukuje tkank´ tłuszczowà
- Zwalcza Celulit
- Modeluje sylwetk´
- Zapobiega OSTEOPOROZIE

1 zabieg – 20 zł
Karnet 10 zabiegów – 150 zł

BEZPIECZNE ODCHUDZANIE!!!
• Spacer w próżni gwarantuje spalanie
kwasów i tkanki tłuszczowej
• Eliminuje CELULIT

1 zabieg (30 minut) – 30 zł
Karnet 10 zabiegów – 200 zł

PROMOCJA!!!!!!!!!!

Przy wykupieniu 2 karnetów Vacuwell
zabiegi na Body Coach GRATIS
ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku w godz. 11.00–19.00

ul. AZALIOWA 37, Stara Miłosna
(100 m od Przychodni Pogodna)

tel.

508 050 629
29
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Klinika Medi
MediDerm
Derm

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny

Medycyna Estetyczna - Dermatologia

Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94

dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

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

• 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

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

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

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

OPTIMED☺

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

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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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¢
◗ Akwarium kompletne sprzedam tanio: 67 litrów, z rybkami (bardzo du˝o), roÊlinami, oÊwietleniem, filtrem, grza∏kà, termometrem. Pokarm i kotnik gratis. TEL. 600-059-158
◗ Rower górski sprzedam tanio: ko∏a 24&750;, solidna konstrukcja, przerzutki 3x6, u˝ywany, w dobrym stanie. Tylko 200 z∏,
tel: 600-059-158
◗ Szczeniaki Syberian Husky z rodowodem- tanio sprzedam
z mini hodowli; spokojne, mi∏e, uk∏adne ale z charakterem i sercem do dzieci. 692-411-443
◗ Chomika z klatkà przyjm´ lub tanio odkupi´, tel. 600-059-158
◗ PIANINO tanio sprzedam 695 254 888.
◗ Kupi´ autko do 2500zl z wa˝nym OC i badaniem technicznym.
kom 885866456.
◗ Oddam owczarka niemieckiego z rodowodem, suka 4lata.
tel. 607 622 481.
◗ KOTY M¸ODE BARDZO ¸ADNE oddam w Starej Mi∏osnej. Bia∏y, czarny – Êliczny, dwa ∏aciate i jeden pr´gowany jak ma∏y tygrys. Tel 608 054 270 po godzinie 16-ej.
◗ Materac, MYSTAZJA 160/200 cm, linia exclusiv. Âredniotwardy,
roczny, na gwarancji. Stan bdb, sprzedam za po∏ow´ ceny sklepowej: 1.490 z∏. Do obejrzenia w Starej Mi∏osnej. tel. 662190517
◗ Sprzedam stó∏ do tenisa sto∏owego w bardzo dobrym stanie
tel. 506131014.
◗ Sprzedam rower BMX Haro Freestyle. Dwa sezony u˝ytkowania. tel. 601 299 146.
◗ 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
◗ 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 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
◗ 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 pralk´ Whirpool od góry ∏adowanà. Stan bdb.
tel: 22 615 76 97, 695 679 521.
◗ Sprzedam: SKODA FELICJA 1996 rok, 1.3 benzyna, kombi granat, przebieg 143 tyÊ pierwszy w∏aÊciciel – cena okazyjna tel 601 864 390.
◗ Sprzedam: Toyota Corolla Lifback 1994 r., 1.3 benzyna+gaz,
opony zimowe za∏o˝one, szyberdach, wspomaganie, el. szyby.
Tel. 601-864-390.
◗ Sprzedam 3 tony glinki szamotówki WiadomoÊç na miejscu Warszawa – Stara Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 77 lub pod Tel. 22 773
80 66, 0 509 141 182 0 501 388 562 borucki-trade@wp.pl

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam le˝aczek-bujaczek,, Fisher-Price'' 4-funkcyjny. Cena-100z∏. Telefon kontaktowy 506 249 647.
◗ Sprzedam le˝aczek huÊtawk´ Bright Starts Safari, kolor turkusowy, w tym roku kupiona, stan bardzo dobry. HuÊtawka posiada pa∏àk z zabawkami, 6 melodii, 6 pr´dkoÊci bujania z mo˝liwoÊcià ustawienia czasu. tel. 794 122 230
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko turystyczne, stan nowe – na gwarancji; le˝aczek-bujaczek do 13kg, stan bdb. Tel. 601 864-390.
◗ Sprzedam ubranka dla ch∏opczyka – do 4 lat; buty oryginalne, sanda∏y ch∏opi´ce, u˝ywane tel. 605077751
◗ Przypilnuj´ domu, dzia∏ki w weeekend – 692 977 947.
◗ 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 marki Gluck
dla ma∏ego dziecka Tel. 508-177-964.
◗ Sprzedam tanio u˝ywane ubranka dla ch∏opców w wieku 3–5 lat
w dobrym stanie. W tym równie˝ kurtki i spodnie zimowe. Prosz´ o kontakt po 17tej, tel. 502-182-296.
◗ Sprzedam 5 opakowaƒ mleka NUTRAMIGEN 2, data przydatnoÊci do spo˝ycia 2013, tel. 501 704 203.
◗ Oddam ∏ó˝eczko przedszkolne drewniane z materacem (nowe). Wym zew. 123,5x64x13,5 cm / wym wew. 120x60x7 cm.
tel. 509-678-559.
◗ Sprzedam wózek wielofunkcyjny. Bardzo ma∏o u˝ywany, firmy
JET ''BABYACTIVE'' kolor Picasso. Gondola, spacerówka, fotelik. 50649647 – polecam.
◗ Przyjm´ nieodp∏atnie lub w niskiej cenie wózek phil&teds tandem (dla dwójki dzieci). tel. 512-199-969

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem. DoÊwiadczenie zawodowe. Referencje. Mieszkanka Starej Mi∏osnej. Posiadam w∏asny samochód
tel: 666 147 340.

◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà,
uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje. tel. 600 432 140.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem
pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub niania.
Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi. Tel:
22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Troskliwa opieka nad Maluszkami na godziny i ca∏odzienna.
Równie˝ warsztaty dla rodziców. Tel. 602 316 058.
◗ 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. tel. 602 316 058.
◗ 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 pracy, prasowanie, sprzàtanie lub opieka nad dzieçmi.
Kilka godzin dzienie. najch´tniej do po∏udnia tel: 505 103 948.
◗ PRACA – potrzebne cz∏owiek do wulkanizacji z doswiadczeniem.
Mile widziane w oponach oraz mechanika pojazdowa, wymiana olejów, klocków ham., zawieszenia itp. MozliwoÊç rozwoju Tel.
22 773 80 66, 509 141 182, 501 388 562, borucki-trade@wp.pl.
◗ Przyjm´ sprzàtanie: domów, mieszkaƒ. Mycie okien bàdê prasowanie. Tel. 601-715-540.
◗ Przypilnuj´ domu, dzia∏ki w weekand – 692 977 947.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie, mycie okien, prasowanie, na sta∏e
lub dorywczo. Jestem osobà dok∏adnà, uczciwà, w tym zawodzie pracuje od ponad 10 lat. Tel. 603-995-507
◗ Szukam Pracy! Studentka II roku finansów i rachunkowoÊci z doÊwiadczeniem zawodowym, dyplom TECHNIK EKONOMISTA
(cz´Êç praktyczna na 87%) Tel.: 510-688-953.
◗ Drobne domowe naprawy 606478725.
◗ Pomog´ poprowadziç sklep z damskà odziezà, a klientkom doradz´ w stylizacji stroju. Oczekuj´ symbolicznego wynagrodzenia tel 502 600 775.
◗ Sprzàtanie, prasowanie, pomoc domowa. Mila, pracowita
dziewczyna szuka pracy na os. Stara Mi∏osna i okolicy. Kontakt 888 466 559, 885 866 456.
◗ Zatrudni´ kierownika do sklepu spo˝ywczego w Starej Mi∏osnej
z doÊwiadczenie na podobnym stanowisko. CV prosz´ przesy∏aç na: kierownik.sklepu@o2.pl
◗ Mi∏oÊniczka zwierzàt podejmie opiek´ nad psem. Tel. 22 652 28 14.
◗ Pomog´ poprowadziç sklep z damskà odzie˝à, a klientkom doradz´ w stylizacji stroju. Oczekuj´ symbolicznego wynagrodzenia tel 502 600 775
◗ Przyjm´ dodatkowà prac´: biurowa, drobna porzàdkowa, opieka nad dzieckiem (choroba, wyjÊcie popo∏udniowe) osobà
starszà, cha∏upnicza. tel. 501 400 044
◗ Zatrudni´ kierownika do sklepu spo˝ywczego w Starej Mi∏osnej
z doÊwiadczenie na podobnym stanowisko. CV prosz´ przesy∏aç na: kierownik.sklepu@o2.pl
◗ Geodeta z wieloletnim doÊwiadczeniem w bran˝y szuka zleceƒ
– szybko, niedrogo, rzetelnie. 502 355 530
◗ Sprzàtanie, prasowanie itp tel. 604-915-521
◗ Przygotuj´ niezwyk∏y catering na ka˝dà okazj´. Naucz´ Ci´ gotowaç potrawy ró˝nych kuchni Âwiata. DoÊwiadczenie jako kucharz. Niedrogo i z pomys∏em! Zosia-607307207.
◗ Mà˝ do wynaj´cia 530 55 66 28.
◗ Us∏ugi fotovideo, wesela, komunie, studniówki www.darekfotovideo.prv.pl. tel: 603 313 938
◗ Przyjm´ sprzàtanie domów, mieszkaƒ, mycie okien, prasowanie. tel. 693622060
◗ Sprzàtanie, prasowanie, pomoc domowa. Kontakt happyboxpl
@gmail.com lub 888 466 559.
◗ GLAZURNIK, profsjonalista. 20 lat praktyki, Tel. 501-805-046
lub (22) 783-24-28.
◗ Emerytka kochajàca ˝ycie i zwierz´ta, zaopiekuje si´ zwierzakiem domowym, roÊlinkami, podczas nieobecnoÊci gospodarzy tel. 790 202 938
◗ 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.
◗ Zatrudnimy Anglistów do nauczania j. angielskiego nowà metodà Colina Rose, wi´cej informacji na stronie www.tomlaws.pl, tel: 501 645 913.
◗ Przyjm´ do pracy Panià na Pomoc Kuchni. Restauracja GoÊciniec tel. 22 773 30 02
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie a tak˝e mycie okien. Jestem
osobà dok∏adnà i niepalàcà. Kontakt: 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.

Szanowni Paƒstwo!
Wprowadzajàc rubryk´ darmowych og∏oszeƒ drobnych planowaliÊmy, by by∏a to
witryna wymiany informacji mi´dzy sàsiadami o tym, co ktoÊ ma na zbyciu lub czego poszukuje. W ostatnim okresie zmieni∏ si´ jednak jej charakter. Niezgodnie z naszymi za∏o˝eniami pojawia si´ wyjàtkowo du˝o og∏oszeƒ komercyjnych od firm. Ich
publikacja jest nie fair wobec reklamodawców, którzy wykupujà p∏atne og∏oszenia.
A przecie˝ to dzi´ki Êrodkom z tych og∏oszeƒ „WiadomoÊci Sàsiedzkie” funkcjonujà.
Dlatego, poczàwszy od numeru grudniowego, b´dziemy rygorystycznie przestrzegaç zasady, ˝e og∏oszenia drobne sà bezp∏atne jedynie dla osób prywatnych
bàdê do og∏aszania informacji niekomercyjnych. Wszystkich przedsi´biorców zapraszamy do wykupywania normalnych og∏oszeƒ. Rozumiejàc potrzeb´ oszcz´dnoÊci w dobie kryzysu, postanowiliÊmy zaoferowaç paƒstwu nowy, oszcz´dny modu∏
p∏atnych og∏oszeƒ filigranowych (wymiar 42x20 mm), publikowanych w dziale
og∏oszeƒ drobnych, ale jako wyraêne og∏oszenia komercyjne. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z p. Joannà Januszewskà, tel. 607 314 667.
Redakcja
◗ DoÊwiadczona manager poprowadzi restauracj´, dom weselny,
pub, klub muzyczny na umow´ – zlecenie lub etat, kontakt 502 600 775.
◗ Poszukuje osoby z wyrzynarkà do drewna tel. 6000 300 96
◗ Odpowiedzialna Nastolatka z Weso∏ej Centrum poszukuje pracy (ulotki, sprzàtanie wyprowadzanie psów itp) bardzo pilne 512 200 63.
◗ 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.
◗ Kulturalna, w Êrednim wieku, z praktykà, (b. dobry j´z. w∏oski),
poprowadzi dom, zaopiekuje si´ osobà starszà lub dzieckiem,
zorganizuje przyj´cia. 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. Kontakt: 667 877 337.
◗ Zatrudni´ fryzjerki-ów do salonu w Weso∏ej. Bardzo dobre warunki zatrudnienia. Praca dwu zmianowa od 8.00-20.00. Serdecznie zapraszam. Tel. 518 491 322

US¸UGI/FIRMY/OS. PRYWATNE
◗ Psi pensjonacik przy domowej hodowli jamników w Weso∏ej,
tel.: 504 69 79 18, www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ OGRODY, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy, wn´trza, parki
– projektuje in˝ynier arch. kraj. z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, systemy nawadniajàce,
tel. 507 285 400.
◗ Business/General English – lektorka akademicka tel: 604 433 728.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki. Tel. 889 970 189.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki,
wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ TAXI – wy˝sza kultura podró˝owania. Weso∏a. Telefon
507 165 575.
◗ Oprawa muzyczna imprez rodzinnych, rocznic, imprez firmowych etc. Ró˝norodny repertuar. Muzyka na ˝ywo! Wi´cej informacji pod nr tel. 695-622-848.
◗ Dorabianie kluczy mieszkaniowych i samochowowych, ul.
Trakt Brzeski 73 (Biedronka). Tel. 692 905 352.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel.
507 542 645.
◗ Gabinet Weterynaryjny ul. Hebanowa 16 oferuje opiek´ stacjonarnà dla kotów na czas wyjazdu w∏aÊciciela. Tel. 22 773 10
88, 606 482 555.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296 – wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47, 22 845 22 80, 502 730 878,
503 183 082.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz inne us∏ugi
hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”.
Tel. 22 773-82-27 lub 516-262-825.
◗ Wycinanie drzew i krzewów, przycinanie ga∏´zi, prace wysokoÊciowe. Malowanie, uk∏adanie paneli. Drobne naprawy domowe. Tel. 606-478-725.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE. Tel. 501 104 755.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 22 773-49-64 lub
602-707-127.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów
eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Podk∏ady w formacie MP3 dla zespo∏ów na wesela, dancingi, zabawy itp. Dynamiczne, profesjonalne brzmienie. 3.500 szt + du˝o tekstów na 4 p∏ytach DVD. Cena 99,00 z∏ tel: 603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22-783-28-37;
kom. 606-752-724.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla domu.
Tel.: 889 744 630.
◗ Stylizacja paznokci: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Kosmetyki naturalne. Sklep online. Drogeria stacjonarna www.ekostrefa.pl Tel. 22 773-20-78
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 22-77328-21, 506-032-318.
◗ WYCINANIE drzew, usuwanie ga∏´zi, przycinki. Z podnoÊnika
i alpinistycznie. 664-772-384.

◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e malowanie +
„z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt tel. 507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 512 439 704.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Wycinanie drzew i krzewów 606 478 725.
◗ Kursy decoupage – podstawy – Informacje i zapisy – ZAKR¢T
Trakt Brzeski 65, tel 694251087, Sklep P´dzelek czynny pn-pt 10-18, sob 10-13. Zapraszam Mariola.
◗ Bezp∏atny, promocyjny wieczór stylizacji i jesiennej metamorfozy – 7 listopad, poniedzia∏ek g. 18–22. Serdecznie zapraszam zainteresowane Panie do mojego Studia os. Stara Mi∏osna ul. Brylantowa. Konieczne wczesniejsze zapisy – tel.
502 600 775 lub e-mail djalicja@republika.pl
◗ ABC Remonty mieszkaƒ tel. 603 377 907.
◗ Malowanie, tapetowanie, panele tanio i solidnie, tel:
22 615 76 97, 695 679 521.
◗ Malowanie, ukladanie paneli tel. 606 478 725.
◗ Serwis drukarek komputerowych, St. Mi∏osna, 604-403-067.
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd do klienta.
Tel. 601 262 086.
◗ ALPINIÂCI – mycie okien, elewacji, dachów, malowanie dachów
i elewacji, wycinki, regulacje drzew, usuwanie pniaków, ODÂNIE˚ANIE dachów i posesji. 664-772-384, www.alpes.com.pl
◗ Us∏ugi geodezyjne – tel. 22-773-30-44, kom. 508 895 802.
◗ Bezp∏atne doradztwo, oszcz´dzanie bez podatku Belki, ubezpieczenie pod kredyt, dla motocyklistów, dla pracodawców, polisy
emerytalne, dla wnuków i dzieci. Tel 608 878 829 8.00 do 22.00.
◗ Sklep „NIESPODZIANKA” – upominki, szk∏o, zabawki, donniczki, wiklina, art. gosp. domowego, i inne..., W-wa Weso∏a ul. Apteczna 2. pon- piàt. 10- 17: 30, sobota 10-14, ZAPRASZAMY!!!
◗ HYDRAULIKA – us∏ugi fachowe i terminowe, transport i wycena gratis. Telefon: 605-608-423.
◗ ARAN˚ACJE ÂWIÑTECZNE I EVENTY – ozdabianie biur z okazji
Âwiàt, ciekawe rozwiàzania i niepowtarzalny klimat przy u˝yciu roÊlin, który urzeknie ka˝dego. Tel. 511 601 691.
◗ Naprawa drzwi, zamków... tel. 606 478 725.
◗ Rolety zewn´trzne- serwis, doradztwo i monta˝, rolety materia∏owe, plisy, verticale, moskitiery, markizy, automatyka do rolet
i bram Somfy. www.velumix.pl, tel. 22 773 25 96, 796 380 820,
biuro@velumix.pl
◗ KARMY dla psów i kotów oraz ART. ZOOLOGICZNE na Telefon
z dostawà do domu GRATIS. Zapraszamy 604-342-700, 602323-800 www.hauhau24.pl
◗ 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.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo
i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ MAKMED – Profesjonalne us∏ugi piel´gniarskie w Twoim domu. Noworodki, dzieci oraz osoby doros∏e – pe∏en zakres
us∏ug. Wspó∏praca z Laboratorium Diagnostycznym. Tel.
600 885548. www.twojapielegniarka.pl
◗ SPRZÑTANIE MIESZKA¡ i DOMÓW. Solidnie. Tel. 889 226 309
lub 889 202 980.
◗ Glazura – Hydraulika uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych, wymiana drzwi, uszczelnianie tarasów i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 502 215 245
◗ 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.
◗ MALOWANIE mieszkaƒ, pomieszczeƒ: r´cznie i profecjonalnym agregatem malarskim. Konkurencyjne ceny, solidnie.
SZYBKO I TANIO! 503-759-763.
◗ Pogotowie komputerowe. 502-923-453, naprawa, skup,
sprzeda˝, laptopy, desktopy, urzàdzenia wifi. NETIA, NEOSTRADA, ORANGE, konfiguracja.
◗ Wycinka i piel´gnacja drzew (alpinistycznie lub z podnoÊnika).
Regulacja koron. Usuwanie pniaków. 664-772-384.
◗ Pogotowie Kanalizacyjne 24h udro˝nienia i czyszczenia kanalizacji mechanicznie i ciÊnieniowo oraz monitoring kamerà
Us∏ugi hydrauliczne 24h tel. 608-379-848.
◗ FLORYSTYKA – bukiety okolicznoÊciowe, bi˝uteria kwiatowa,
dekoracje weselne-koÊcio∏y, samochody, dekoracje sal bankietowych, konferencyjnych tel 725 999 629.
◗ Naprawa, konserwacja zamków i drzwi 606 478 725.
◗ Internet bezprzewodowy do 100 Mb/s. Telewizja satelitarna. Do 6
miesi´cy bez op∏at. Antena + monta˝ od 3z∏. Tel. 693 519 727.
◗ Meble, kuchnie, nietypowe zabudowy – projekt i wycena za darmo, gwarantujemy solidne wykonawstwo. Tel. 792 25 11 20.
◗ Pogotowie komputerowe, serwis i naprawa. Dojazd do klienta.
Szybko i solidnie tel. 500 760 534.
◗ Meble na wymiar, szafy z drzwiami przesuwnymi, z lustrami,
kuchnie, garderoby, zabudowy, meble biurowe i pokojowe.
Tel 660 769 211.

31

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Wycena nieruchomoÊci, rzeczoznawca majàtkowy Ilona Rymuza tel.: 504 128 881.
◗ Dachy, us∏ugi malarskie, adaptacja poddaszy, glazura, terakota. Tel. 508197562
◗ CiÊnieniowe mycie dachów i elewacji. Tel. 606-808-358
◗ PIZZA NOSTRA zaprasza na pizz´ codziennie w godz. 13.00–
–22.00, ul. 1. PP 4, Weso∏a, tel. 22-7739181 – dostawa.
◗ Wiàzanki ze sztucznych kwiatów w cenach hurtowych mo˝liwoÊç zamówienia jednej lub wi´cej. Lilie, ró˝ne, storczyki,
chryzantemy i wiele innych. Tel. 662 052 952.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe. Profesjonalne prace z zakresu piel´gnacji domu i zieleni. Zapraszam do kontaktu. Firma
„PO LINIE”. Tel. 606-808-358.
◗ 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 .
◗ Wymiana wodomierzy, konserwacja pieców gazowych – wieloletnia praktyka, szybkie terminy. Tel. 22 773 82 27 lub
503 583 568.
◗ Drobne naprawy domowe 606 478 725.
◗ 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 maluj´ farbami KABE. Tel. 792-077-071.
◗ PodnoÊnik koszowy – mycie i malowanie elewacji (karcher+
agregat malarski), piel´gnacja/przycinka drzew, czyszczenie/naprawa rynien, konserwacja oÊwietlenia itp.- tel. 792 077 071.
◗ Manicure hybrydowy od 85 z∏ masa˝ od 90 z∏. Zapraszamy
do Hotelu Villa Park Weso∏a tel.(22) 773-61-30.
◗ Czyszczenie pieców gazowych, hydraulika, monta˝ kuchenek,
pralek, zmywarek, instalacje sanitarne, gazowe itp. Wieloletnia
praktyka, dojazd gratis, uprawnienia – tel. 22 773 82 27,
kom. 503 583 568.
◗ Pracownia krawiecka zaprasza: poprawki, przeróbki, przeszycia, szycie na miar´. Kaletnictwo. Wyprzeda˝ kurtek, garsonek.
Weso∏a ul. Trakt Brzeski 68 pon-pt 9-17, sob 9-13 tel 609-711754. Wykonamy ka˝dy twój pomys∏.
◗ ARAN˚ACJE I METAMORFOZY WN¢TRZ. Porady i konsultacje.
Projekty koncepcyjne. Aran˝acje pokoi dzieci´cych i m∏odzie˝owych, witryn sklepowych itp. Tel 511 561 136
◗ Zamienniki do drukarek tanio!!! Wysoka jakoÊç! www.tuszetonery.sklep.pl 22 216 53 08, 660 702 297
◗ Manicure hybrydowy Shellac to moja najnowsza propozycja, skierowana do osób, które nie majà czasu na cotygodniowà piel´gnacj´ paznokci. Trwa∏oÊc do 3 tygodni. Nie odpryskuje nie Êciera si´.
Koszt od 50 do 70 z∏. Zapisy 500 208 170.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg
(dyskrecja zapewniona) tel. 601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach. Tel. 515-34-94-60.
◗ 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.
◗ Andrzejki, Miko∏ajki, imprez´ firmowa, imieniny, wesele, poprowadzi dj-wodzirej-animator. Muzyka dla ka˝dego, konkursy, zabawy, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie tel. 502 600 775.
◗ Sklep P´dzelek – artyku∏y dla plastyków i hobbystów, pracownia
decoupage, upominki – ZAKR¢T Trakt Brzeski 65, tel. 694 251
087, czynne pn-pt 10-18, sob 10-13. Zapraszam
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd do klienta.
Tel. 601 262 086 .
◗ Z∏ota ràczka tel. 606 478 725.
◗ Stylistka wizerunku zaprasza na indywidualne konsultacje lub
warsztaty dla 2–3 osób. Analiza kolorystyczna, nauka kompozycji stroju oraz podstaw makija˝u. tel 502 600 775.
◗ Us∏ugi w zakresie bhp i prawa pracy Szulc Stefan – 661 184 308.
◗ Wykoƒczenia i remonty mieszkaƒ malowanie, elektryka-hydraulika, uk∏adanie p∏ytek, tapetowanie i inne... tel. 517 913 608.
◗ 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 Ogrodowe, podcinanie ga∏´zi, wycinanie drzew, jesienne
porzàdkowanie ogrodów, grabienie. 513-148-238.
◗ Weso∏e urodziny dla Twojego dziecka z muzykà i konkursami, we
wskazanym miejscu poprowadzi dj-animator tel. 502 600 775
◗ Us∏ugi posadzkarskie, uk∏adanie, cyklinowanie, lakierowanie 30 lat praktyki Tanio solidnie tel. 603379677.
◗ Wycinanie drzew, podcinanie ga∏´zi (alpinistycznie lub podnoÊnik koszowy). Tel. 606-808-358.
◗ NAPRAWA AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia,
dojazd gratis, ceny konkurencyjne. Tel. 501-049-250.
◗ MONTA˚ ANTEN: satelitarnych, telewizyjnych, Regulacje, ustawianie, okablowania, doradztwo, serwis, rozbudowa sieci, modernizacja. Przyst´pne ceny – solidnoÊç – d∏ugoletnie doÊwiadczenie. tel: 509-928-404.
◗ www.elektrycznie.com.pl – naprawy, instalacje urzàdzeƒ elektrycznych. Uprawnienia. Tel. 533-994-664; 22 247 24 94;
email: serwis@elektrycznie.com.pl
◗ ALLIANZ – Ubezpieczenia Inwestycje BankowoÊç Agent ubezpieczeniowy – doradzi, pomo˝e, przyjedzie. Zadzwoƒ, skorzystaj z dobrej porady. Kontakt tel. 501 272 633
◗ 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.
◗ Wycinanie drzew, Us∏ugi ogrodowe, Prace alpinistyczne, jesienne porzàdkowanie ogrodów, podcinanie krzewów, odÊnie˝anie posesji (równie˝ dachów). tel. 513-148-238
◗ DoÊwiadczona ksi´gowa, licencja MF. Mo˝liwoÊç odbioru dokumentów od klienta Rzetelnie i sprawnie. KONKURENCYJNE
CENY. Pe∏na ksi´gowoÊç i KPiR. Tel. 502-670-589
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe, techniki linowe + podnoÊnik
koszowy. Tel. 606-808-358

◗ Psycholog dla dzieci i doros∏ych, dietetyk, logopeda, psychiatra,
coaching, uzale˝nienia. www.instytut-ipro.pl, tel. 606 994 447.
◗ Ksi´gowoÊç, kadry, rozliczenia z ZUS, US. deklarcje VAT7,
VAT-UE, INTRASTAR. ZnajomoÊç WF-MAG, WF-KaPER, WF-Fakir. Licencja MF. Elastyczny czas i forma pracy. Kontakt:
twojafirmabezstresu@wp.pl.
◗ OGRODY – oferujemy kompleksowe us∏ugi projektowania, realizacji, piel´gnacji ogrodów, zak∏adania systemów automatycznego nawadniania (TORO K-rain). Posiadamy wieloletnie doÊwiadczenie i bran˝owe wykszta∏cenie (SGGW). Jesienna PROMOCJA – zapytaj architekta tel.: 504-167-731, www.greenpartner.pl
◗ Tusze, tonery do drukarek atramentowych i laserowych – tanio!
www.tuszetonery.sklep.pl 22 216 53 08, 660 702 297
◗ Kredyty gotówkowe, hipoteczne i refinansowe tel. 513 655 657
e-mail: kredyty.hubertus@gmail.com
◗ KUCHENKI GAZOWE, ZMYWARKI, PRALKI – pod∏àcz´, wszelkie us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c. o. Szybko!!! Tanio!!!
Solidnie!!! Tel. 22 773-82-27 lub tel. kom. 503 583 568.
◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie sprz´tu. Dojazd
do klienta. Szybko i tanio! Zapraszam! 602309190
◗ Prace wysokoÊciowe PO LINIE. Piel´gnacja i wycinanie drzew,
mycie i malowanie dachów, odgrzybianie elewacji. Tel. 606808-358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ ˚¸OBEK w STAREJ MI¸OSNEJ. Zapraszamy dzieci od 6 miesiàca do 3 lat. Oferujemy profesjonalnà i troskliwà opiek´, bardzo
dobre warunki lokalowe, monitoring on-line. tel. 505-698-883,
www.domiskowo.pl

KOREPETYCJE/NAUKA/WARSZTATY
◗ Tylko dla doros∏ych! Nowe, szybkie kursy j´zykowe z gwarancjà nauczenia si´ j´zyka angielskiego w ciàgu 6 miesi´cy!
www.MowiePoAngielsku.pl, tel: 505 119 608
◗ Macierze, ca∏ki, badanie funkcji – korepetycje z matematyki dla
studentów, tel. 603 873 285.
◗ FRANCUSKI, lekcje, konsultacje, korepetycje dla m∏odzie˝y
i doros∏ych oraz firm. Tel: 507 177 876.
◗ J´zyk niemiecki (22) 844-95-49.
◗ MATEMATYKA – profesjonalne korepetycje prowadzone przez
doÊwiadczonego nauczyciela (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31,
kom. 604 753 455.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI z dojazdem – Przygotowanie do egzaminów
gimnazjalnych maturalnych oraz konwersacje Lekcje dla dzieci
indywidualne grupowe 606 111 187.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem
pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 602 120 632.
◗ CHEMIA Udziel´ korepetycji z chemii. Solidne przygotowanie
do matury rozszerzonej, mi∏a atmosfera pracy, w∏asne materia∏y, dojazd do ucznia. 696 696 490
◗ MATEMATYKA, FIZYKA – korepetycje, pomoc w nauce, kompleksowe przygotowanie do matury oraz egzaminów dla m∏odzie˝y
szkolnej i studentów, profesjonalnie, z dojazdem do ucznia, absolwent Politechniki Warszawskiej. Kontakt: 668 296 343
◗ Warsztaty edukacyjne dla rodziców. Zapraszamy – www.salonikmisia.pl, 602 628 314
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem
pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 602 120 632.
◗ HISZPA¡SKI – student prawa, posiadajàcy kilkuletnie doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka poprowadzi korepetycje, nauk´
od podstaw, przygotowanie do egzaminów DELE. Telefon 794 680 940.
◗ MATEMATYKA!! Studentka SGH udzieli korepetycji z MATEMATYKI na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum.
tel. 609084967.
◗ 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.
◗ Korepetycje z matematyki, przygotowanie do matury (obydwa
poziomy), tabliczka mno˝enia gratis :) 603 873 285.
◗ KOREPETYCJE – Udziel´ korepetycji z matematyki i fizyki, zakres: szko∏a podsawowa, gimnazjum, liceum, pomog´ w przygotowaniu do klasówek, sprawdzianów, poprawek, matury.
Wyt∏umacze, poka˝e jaksi´ uczyç, na lekcje zaprasza emerytowana nauczycielka. TEL: 783-027-251.
◗ Korepetycje. J´zyk polski. Studentka filologii polskiej serdecznie zaprasza. Tel. 506 316 077
◗ Udziel´ lekcji J¢ZYKA FRANCUSKIEGO dzieciom/m∏odzie˝y
od poziomu podstawowego. Jestem po kilkuletnim pobycie we
Francji. Kontakt: 668-341-112
◗ Korepetycje i nauka j. niemieckiego na ul. Pogodnej w Starej
Mi∏oÊnie. 35z∏/60 min. Mo˝liwe grupy do 3 osób.
tel. 694/210279
◗ Korepetycje MATEMATYKA – szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury podstawowej. Cierpliwy student politechniki nauczy ka˝dego 604-444-135
◗ MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA – Procownik 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
◗ 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
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z j´z. polskim
na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu,
testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 773 40 87.

◗ Nauka gry na gitarze, skutecznie i efektywnie tel: 695 622 848
◗ 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
◗ Korepetycje Z J¢ZYKA POLSKIEGO – pomoc w nadrabianiu zaleg∏oÊci, bie˝àcej nauce, przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego. Posiadam trzyletnie
doÊwiadczenie. Mo˝liwoÊç dojazdu. Tel.: 660 757 799.
◗ ROSYJSKI – mgr Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Korepetycje, t∏umaczenia. tel. 515 631 107
◗ ANGIELSKI dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. KONWERSACJE
bezstresowe. Tel. 698-054-151 lub (22) 226-92-26
◗ Stylistka wizerunku zaprasza na indywidualne konsultacje lub
warsztaty dla 2–3 osób. Analiza kolorystyczna, nauka kompozycji stroju oraz podstaw makija˝u. tel 502 600 775
◗ ANGIELSKI. Lektor z doÊwiadczeniem, egzaminy gimnazjalne,
doroÊli, dzieci 695 254 888, 785-38-79-90.
◗ ANGIELSKI Z ANGIELKÑ w Starej Mi∏osnej. Konwersacje. Dzieci, m∏odzie˝, doroÊli. tel. 694 115 743
◗ Matematyka / Fizyka – korepetycje. Gimnazjum, liceum, przygotowanie do matury, poziom podstawowy i rozszerzony.
tel. 661 567 562
◗ Francuski z dojazdem 602-276-202.
◗ MATEMATYKA. Korepetycje na poziomie szko∏y podstawowej
i gimnazjum. Profesjonalnie, szybko, skutecznie. DoÊwiadczony matematyk zaprasza ch´tnych z Weso∏ej tel. 505-329-323.
◗ KOREPETYCJE Z MATEMATYKI. Studentka finansów udzieli korepetycji z matematyki na ka˝dym poziomie szkolnym. Du˝a
dyspozycyjnoÊç. Dojazd. Tel. 796 877 744.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem
pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 602 120 632.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. tel. 607 221 968
◗ NIEMIECKI – korepetycje na ka˝dym poziomie nauczania u studentki UW, tel. 609 246 233.
◗ MATEMATYKA FIZYKA – dla szkó∏ Êrednich i studentów, doje˝d˝am, dr, tel. 606 154 798.
◗ Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum,
tel. 502-440-321.
◗ ROSYJSKI – mgr Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Korepetycje, t∏umaczenia. tel. 515 631 107.
◗ CHEMIA: gimnazjum, liceum; przygotuj´ do testu gimnazjalnego oraz klasówek, korepetycje u ucznia. Kontakt: 503 410 723
◗ Wykwalifikowana NAUCZYCIELKA ANGIELSKIEGO, lektor, trener, doÊwiadczenie pobytu w USA&UK – przygotowanie
do matury, egzaminów, Business English, konwersacje. Stara
Mi∏osna, mo˝liwy dojazd, wystawiam faktury. 501 131 224.
◗ Odrobi´ lekcje z Twoim dzieckiem, zaopiekuj´ si´ na czas wyjÊcia, równie˝ udziel´ korepetycji – tegoroczna maturzystka.
Niedrogo, solidnie, posiadam referencje oraz doÊwiadczenie,
z dojazdem. 515 455 770 zapraszam.
◗ Korepetycje z j´z. angielskiego, niemieckiego i francuskiego.
Przygotowanie do matury i egz. gimnazjalnego. Konwersacje.
Tel. 695-442-879.

NIERUCHOMOÂCI
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dom w Starej Mi∏osnej 530m2, dzia∏ka 515 m2 idealny do po∏àczenia funkcji mieszkalnej z prowadzeniem biznesu (biuro, gabinet itp.) 501 400 044.
◗ Buddyjski OÊrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi wynajmie pomieszczenia na dzia∏alnoÊç statutowà. Najch´tniej w rejonie: Stara
Mi∏osna, Weso∏a, Wawer. tel. 669 988 108, bartosz@buddyzm.pl
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 4-pok (73m) Weso∏a Plac
Wojska Polskiego. Dobre po∏àczenie do Warszawy MZA SKM.
Pe∏na infrastruktura. Mi∏a spokojna okolica. Cena do uzgodnienia. Tel. 510445454.
◗ Sprzedam dzia∏ki rekreacyjno-budowlane przy trasie Ostrów
Mazowiecka – Ró˝an, las i rzeka blisko. Autobus do Warszawy 100 m. Cena za m2 20 z∏otych. Telefon 603 033 601.
◗ Kupi´ mieszkanie 2–3 pokojowe na parterze lub wy˝ej z windà
w Weso∏ej Zielonej lub okolicy /bez poÊredników/ tel. 601243971
◗ Wynajm´ mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie, 2 pokoje, 49 mkw,
od zaraz, tel. 502 527 800
◗ Do wynaj´cia mieszkanie w Warszawa – Stara Mi∏osna ul. Trakt
Brzeski 77. Warunki do obejrzenia na miejscu lub kontakt
tel. 0 501 388 562, 0 509 141 182.

◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà, zalesionà w Józefowie, Michalinie, rejon ul. Granicznej o pow. 2 000 m2. Cena 450 PLN/m2.
Tel. 515242046.
◗ Sprzedam segment bezpoÊrednio, w Starej Mi∏osnej przy ul. Jana Paw∏a II. ¸adnie wykoƒczony – 0 692 977 947.
◗ Sprzedam dom 200/450 m w Centrum Weso∏ej. Rok budowy 1988, remont 2000. Atrakcyjny i niedrogi. Tel. 609 097 972.
◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki nr 110/4, obecnie jako miejsce parkingowe przy ul. Pogodna oddzielna KW. 19000
PLN. Tel. 501057364.
◗ Dzia∏k´ 900m2 w Weso∏ej ul. Mickiewicza sprzedam. Bardzo
atrakcyjna oferta w po∏àczeniu z budowà domu wed∏ug indywidualnego projektu, w kompozycji ze starodrzewiem.
Tel. 501 015 598.
◗ Dom 140 m2 na dzia∏ce 950 m2 ko∏o Zegrza (Dosin). Stan deweloperski, wysoki standard (materia∏y + wykonanie). Cena 390 000 z∏!!. Tel. 501 015 598.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio 49m2 w stanie deweloperskim
z miejscem parkingowym na osiedlu przy Mazowieckiej 36
w Weso∏ej. Cena 339 tys. Kontakt 510-081-355 lub justyna
@commercialnet.pl
◗ Do wynaj´cia lokal biurowy o pow. 49m2 kompletnie wyposa˝ony z klimatyzacjà i miejscem parkingowym na osiedlu przy ul.
Mazowieckiej 36 w Weso∏ej. Cena 2400 +VAT. justyna@commercialnet.pl lub 510-081-355.
◗ Wynajm´ BEZPOÂREDNIO mieszkanie na warszawskim Bemowie. Mieszkanie ma 50mkw i sk∏ada si´ z 2 pokoi, kuchni, ∏azienki, przedpokoju. Tel. 606 390 218.
◗ Sprzedam mieszkanie 57,5m i 132m w budynku dwulokalowym z niezale˝nym gara˝em i wejÊciem w Starej Mi∏osnej.
Tel. 607 263 604.
◗ Wynajm´ pokój w mieszkaniu 3-pokojowym (w 2 pokojach
mieszkajà dziewczyny), wspólna ∏azienka, kuchnia. Stara Mi∏osna, ul. Rumiankowa 18. Tel 607 263 604.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna.
tel: 603 313 938.
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2 w Starej
Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media w ulicy (jest aktualny MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà ok. 1500 m2–2000 m2 w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km. Tel. 601-244-777.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie na Placu Wojska Polskiego 4 pokoje 64m 4 pietro do remontu 380tys, tel. 607302803.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1200 m2 Izabela/Zakr´t, warunki
zabudowy pod bliêniak. Cena: 280 000,- z∏. Tel. 668 322 022.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 2860 m2 D´be Wielkie. Cena: 260 000,- z∏. Tel. 668 322 022.
◗ Wynajm´ gara˝ murowany (teren ogrodzony) – Stara Mi∏osna
przy ul GoÊciniec. tel 510445454.
◗ Do wynaj´cia pokój w segmencie na osiedlu Stara Mi∏osna. Cena 400 z∏ m-c plus op∏aty ok. 200 z∏. Tel. 605-350-712
◗ Wynajm´ biuro+magazyny, ca∏oÊç 140m2, ogrodzona posesja, cena 2200 z∏, Stara Mi∏osna ul. Cieplarniana,
tel: 503 896 616, 22 773 39 42.
◗ Lokale biurowe do wynaj´cia! Ju˝ od 1000zl. Tanio! Mi∏a, domowa atmosfera. Mi´dzylesie. tel: 606 994 447.
◗ Sprzedam tanio pi´kny dom dla Ciebie na leÊnej dzia∏ce
w Majdan 68B/Wiàzowna, 500m od Starej Mi∏osnej 500 123
700, cjezierski@orange.pl
◗ Wynajm´ pokój w mieszkaniu 3-pokojowym (w 2 pokojach
mieszkajà dziewczyny), wspólna ∏azienka, kuchnia. Stara Mi∏osna, ul. Rumiankowa 18. Tel 607 26 36 04.
◗ Sprzedam mieszkanie 57,5m i 132m w budynku dwulokalowym z niezale˝nym gara˝em i wejÊciem w Starej Mi∏osnej.
Tel. 607 263 604.

INNE
◗ Pomó˝cie ma∏ym pi´cio-miesi´cznym kotkom przetrwaç zim´
i przygarnijcie je. Sà ju˝ po sterylizacji, odrobaczone i przyjaênie nastawione do ludzi. Wszystkie informacje na ich temat
pod nr 888-146-230.
◗ Siedmiolatka poszukuje 7-8-letniego partnera do taƒca towarzyskiego. Po˝àdany wysoki wzrost. DoÊwiadczenie taneczne
mile widziane, lecz niekonieczne. Treningi w klubie MAKO Sulejówek. Tel.: 694-43-33-61.
◗ Do wynaj´cia miejsce na reklam´ ul. Jana Paw∏a II naprzeciwko przystanek 518 234 824, 506 632 510.
◗ Poszukiwana wokalistka do zespo∏u tel: 603 313 938.

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

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 24 listopada od godz.1500
Przyjmujàcy lekarze:
• Edyta Kuza,
• Aneta Wróbel,
• Marta Wieczorek

• wt, Êr, czw 90000 – 140000
• pon, czw0015 –0018
• wt, Êr0016 –0019
• pt 15 – 19

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

●

●
●

MEDYCYNA ESTETYCZNA:
Botox, modelowanie twarzy, mezoterapia,
peelingi medyczne, Regeneris
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
DEPILACJA LASEROWA LightSheer
Promocja 10% , 20% , 30% !!!

W dniach 21–25 listopada zapraszamy
na DNI Z BIODERMÑ – ocena skóry, dobór
kosmetyków i zabiegów piel´gnacyjnych.

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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

Aktualne promocje, opisy zabiegów
i cennik na naszej stronie internetowej
www.medikocentrum.pl oraz na facebooku.

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

22 40 30 765

Godziny otwarcia:
pon.– pt. 9 – 20, sob. 9 – 14
Lekarze specjaliÊci: Ginekolog, Dermatolog,
Internista, Chirurg, szeroki zakres badaƒ USG

www.medikocentrum.pl

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

