Wrzesieƒ 2012 r.

Nr

139

ISSN 1509-0833

STARA MI¸OSNA

Bud˝etowa mizeria

– str. 2

Mamy nowà szko∏´

– str. 3

Fot. Marcin J´drzejewski

W numerze m.in.:

Szko∏a to nie tylko budynek

CE

– str. 6
N
M

Y

– str. 7-10

– str. 12-16

JE

Bli˝ej kultury

ST

EÂ

Sportowe wieÊci

A

FA

PTTK zaprasza

BO

O

K

u!

– wywiad z dyrektorem SP 353
p. Katarzynà G∏usek – str. 5

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WARTO U NAS BYWAå ...
baseny z atrakcjami
indywidualne i grupowe zaj´cia nauki
i doskonalenia pływania
p∏ywania

70-metrowa zje˝d˝alnia
sauny: fiƒska, turecka, infrared
solarium, masa˝e
fitness, si∏ownia - zmodernizowana
i doposa˝ona o nowe urzàdzenia aerobowe

sklep sportowy
kort tenisowy
indywidualne zaj´cia tenisowe i rezerwacje
tenisowych abonamentów zimowych

restauracja - pizzeria „Napoli”

www.wesolandia.pl
Warszawa - Wesoła, ul. Wspólna 4, tel./fax 22 773 91 91

Fot. na ok∏adce – budynek nowej Szko∏y Podstawowej nr 353, Stara Mi∏osna.

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
innych s∏u˝b ratunkowych. Pewnym uzupe∏nieniem funkcji tego numeru ma byç lokalny, warszawski numer 115,
którego uruchomienie zapowiedziane jest na
prze∏om tego roku. Ma to byç miejski numer informacyjno-alarmowy, pod którym b´dzie mo˝na
zarówno dowiedzieç si´ o repertuarze teatrów, jak
i wezwaç s∏u˝by ratunkowe. Inna ciekawostkà
jest plan wydania w najbli˝szych tygodniach broszury o zasadach post´powania z niewybuchami.
To efekt ostatnich wydarzeƒ na budowie metra,
gdzie wÊród 600 odkopanych ju˝ niewybuchów
znalaz∏a si´ tak˝e pot´˝na, 2 tonowa bomba.
Ogólny wydêwi´k spotkania by∏ taki, ˝e Weso∏a, obok Rembertowa i Wilanowa jest jednà
z najbezpieczniejszych dzielnic Warszawy.
Poza debatà o bezpieczeƒstwie, Rada zapozna∏a si´ z informacjà na temat wykonania bud˝etu w I kwartale br. oraz informacjami o inwestycjach i remontach w placówkach oÊwiatowych, a tak˝e o przygotowaniu oÊwiaty do nowego roku szkolnego. W tym temacie pad∏o
sporo pytaƒ o nowà organizacj´ sto∏ówek szkolnych. Sprawa ta zapewne interesuje spore grono czytelników, ale poprosz´ o chwil´ cierpliwoÊci, szerszy materia∏ na ten temat opracuj´ do
nast´pnego wydania „WS”.
Kolejna sesja zaplanowana jest na czwartek
20 wrzeÊnia, tradycyjnie na godzin´ 14.00
w Sali Rady Dzielnicy naszego Urz´du. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Z prac Rady Dzielnicy
W ostatnim tygodniu wakacji Rada Dzielnicy obradowa∏a dwukrotnie. Pierwszy raz na sesji nadzwyczajnej w dniu 27 sierpnia,
kiedy to zaopiniowa∏a pozytywnie pakiet drobnych
korekt do tegorocznego bud˝etu. G∏ównie by∏y to
zmiany w za∏àczniku inwestycyjnym, taki rodzaj
„sprzàtania” po rozstrzygni´tych przetargach.
Tam, gdzie przetargi by∏y rozstrzygane poni˝ej
kosztorysu, Êrodki by∏y zdejmowane i przesuwane na inwestycje, gdzie niezb´dne by∏o poszerzenie zakresu prac lub gdzie oferty przetargowe
przewy˝sza∏y zaplanowane kwoty. By∏o te˝ troch´ zmian w bud˝ecie oÊwiaty, w szczególnoÊci
pojawi∏y si´ dodatkowe Êrodki na funkcjonowanie przychodni psychologiczno-pedagogicznej.
Po raz drugi Rada zebra∏a si´ w dniu 30 sierpnia na planowej sesji, której g∏ównym tematem
by∏y sprawy bezpieczeƒstwa na terenie Weso∏ej.
GoÊçmi byli przedstawiciele Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego, Stra˝y Miejskiej, policji oraz weso∏owskich OSP. W ciàgu prawie dwugodzinnej debaty poruszano szereg drobnych spraw. Jako ciekawostk´ przytocz´ spraw´
numeru 112, który mimo mi´dzynarodowych zobowiàzaƒ nie funkcjonuje w formie docelowej.
Dzwoniàcy na niego sà ∏àczeni z policjà, która
oczywiÊcie przyjmuje sygna∏y o innych zagro˝eniach i w razie potrzeby przesy∏a informacj´ do

Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Komunikat dla przedsi´biorców
W zwiàzku z niepokojàcymi informacjami przekazywanymi przez przedsi´biorców dzielnicy Weso∏a, dotyczàcymi otrzymywania druków wp∏at za
rejestracj´ w Krajowej Ewidencji Informacji o Przed-

si´biorcach lub Krajowym Rejestrze Informacji
o Przedsi´biorcach, uprzejmie informujemy, ˝e:
• Przedsi´biorcy rozpoczynajàcy prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej rejestrowani sà
na podstawie wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej
(CEIDG). Wnioski sk∏ada si´ w Urz´dzie
Dzielnicy lub poprzez stron´ internetowà
www.firma.gov.pl – por tal nadzorowany
przez Ministerstwo Gospodarki.
• Przedsi´biorcy, którzy rozpocz´li dzia∏alnoÊç
gospodarczà przed dniem 1 lipca 2011 r. na
podstawie wpisu do Ewidencji Dzia∏alnoÊci
Gospodarczej (EDG), przeniesieni zostali automatycznie do CEIDG.
• Wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, jak te˝ zmiany
wpisu, zawieszenia, wznowienia i wykreÊlenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej dokonywane sà
BEZP¸ATNIE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu
do rejestru przedsi´biorców za op∏atà nale˝y
podchodziç ze szczególnà ostro˝noÊcià, gdy˝ sà
to oferty komercyjne, a wpis jest dobrowolny.
Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

elegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy
Weso∏a informuje, ˝e w siedzibie Delegatury, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, pokój –111
(niski parter), w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” w miesiàcu wrzeÊniu br. zaplanowano spotkania w nast´pujàcych terminach:

D

• 5 wrzeÊnia, godz. 9.00 – Grupa osiedlowa
Centrum
• 12 wrzeÊnia, godz. 9.00 – Grupa osiedlowa
Zielona
• 19 wrzeÊnia, godz. 9.00 – Grupa osiedlowa
Stara Mi∏osna
Na spotkania grup osiedlowych zapraszamy
mieszkaƒców, przedstawicieli wspólnot
mieszkaniowych, stowarzyszeƒ i inne podmioty zainteresowane udzia∏em w dyskusji,
majàcej na celu popraw´ bezpieczeƒstwa
na terenie naszej dzielnicy.
Prosimy równie˝ o zg∏aszanie wszelkich
problemów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem
na terenie dzielnicy pod numer tel. (22)
773 60 92 lub bezpoÊrednio do Delegatury.

Przydatne infolinie
W lipcu ruszy∏a bezp∏atna infolinia obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich, pod
której numerem mo˝ecie Paƒstwo uzyskaç
wszystkie niezb´dne informacje o prawach
obywatela, a tak˝e przedstawiç swojà spraw´ i dowiedzieç si´, jak pracownicy infolinii
mogà Paƒstwu pomóc.
Numer infolinii RPO: 800-676-676
Telefon czynny:
• w poniedzia∏ek w godz. 10.00–18.00,
• od wtorku do piàtku w godz. 8.00–16.00.
Po∏àczenie jest bezp∏atne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych nale˝àcych do sieci: Orange, Play, Plus i T-Mobile.
Warto zapami´taç tak˝e nowy numer infolinii Zarzàdu Transportu Miejskiego:
801 044 484.
Dzwoniàc pod ten numer, mo˝na uzyskaç
szczegó∏owe informacje na temat rozk∏adów
jazdy, tras i po∏àczeƒ komunikacyjnych, zmian
w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej, cen biletów oraz obowiàzujàcych ulg.
Dotychczasowy numer Infolinii – 22 194
84 b´dzie obowiàzywa∏ jednoczeÊnie z nowym tylko do koƒca 2012 roku. Z numerem
Infolinii ZTM – 801 044 484 mo˝na si´ po∏àczyç zarówno z telefonu stacjonarnego, jak
i komórkowego. Koszt po∏àczenia jest zgodny
z taryfà operatora. W przypadku po∏àczenia
wykonywanego z telefonów zarejestrowanych w zagranicznych sieciach stacjonarnych i komórkowych nale˝y wybraç numer
00 48 22 278 49 84. Koszt po∏àczenia jest
zgodny z taryfà operatora.
Hanna Kowalska
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Bud˝etowa mizeria
Przez ostatnie lata wszyscy dzielnicowi samorzàdowcy ciszej lub g∏oÊniej
odliczali „byle do Euro”,
a potem ju˝ jakoÊ b´dzie
lepiej z tym warszawskim
bud˝etem. Jednak wszystkich czeka teraz zimny
prysznic. Sytuacja bud˝etowa Warszawy bynajmniej nie ulegnie w 2013
roku poprawie, ale w wyraêny sposób jeszcze
si´ pogorszy. Przyczyn jest kilka. Utrzymujàce
si´ nadal na bardzo niskim poziomie wp∏ywy
z podatków, zmiana systemu naliczania limitu
d∏ugu samorzàdu, wysokie koszty dop∏at
do niektórych zadaƒ samorzàdu. Jak to wyglàda w liczbach?
W roku 2012 bud˝et Warszawy opiewa∏ na
kwot´ ok. 13,4 mld z∏ i zak∏ada∏ bez ma∏a
980 mln deficytu. Wg przygotowanych przez
Skarbnika Warszawy za∏o˝eƒ, w roku 2013 niezb´dne jest ograniczenie wydatków bud˝etowych o niebagatelnà kwot´ 852 mln z∏. Z tego

a˝ 393 mln z∏ nale˝y zaoszcz´dziç w wydatkach
bie˝àcych, co wynika z koniecznoÊci ograniczenia wydatków, aby zmieÊciç si´ w nowym ustawowym limicie d∏ugu. Dodatkowo o bez ma∏a
460 mln z∏ majà zostaç ograniczone wydatki
majàtkowe.
Czego majà dotyczyç oszcz´dnoÊci? W wydatkach bie˝àcych o 276 mln z∏ ograniczone zostanà wydatki biur Urz´du Miasta, 107 mln z∏
wygospodarowaç majà dzielnice, zaÊ 10 mln
jednostki ogólnomiejskie. O 250 mln z∏ majà zostaç ograniczone wydatki inwestycyjne.
Zostanà bardzo obci´te wydatki na utrzymanie urz´dów. 150 mln ma zostaç wygospodarowanych na rzeczach, które pewnie zyskajà
aprobat´ mieszkaƒców, czyli na podró˝ach
s∏u˝bowych, kursach i konferencjach. Ale tak˝e
na zakupach materia∏ów biurowych, zakupach
us∏ug obcych i remontach. Wydatki na oÊwiat´
majà pozostaç na dotychczasowym poziomie,
co jest fatalnà informacjà, bo ju˝ w 2012 roku
w tym dziale mocno brakowa∏o Êrodków. Nie
zostanà tak˝e zmniejszone wydatki na pomoc

spo∏ecznà i kultur´, a na ochron´ zdrowia nawet wzrosnà o 79 mln.
W bud˝ecie przewidziano tak˝e 2 rezerwy: na
sytuacje kryzysowe w wysokoÊci 30 mln z∏ oraz
ogólnà w wysokoÊci 20 mln. Za to nie ma rezerw
na odszkodowania wynikajàce z dekretu Bieruta
(szacowane w wysokoÊci 2,5 mld z∏ w okresie
5 lat) czy z tytu∏u planowania przestrzennego
(1,1 mld z∏ w okresie 5 lat).
Co to oznacza dla przeci´tnego warszawiaka? Przede wszystkim to, ˝e bardzo wiele drobniejszych, ale potrzebnych i od dawna wyczekiwanych inwestycji znów si´ odsunie w czasie.
Które i na jak d∏ugo, dowiemy si´ za jakieÊ 2–3
miesiàce, jak b´dzie znany projekt bud˝etu. Ju˝
wiadomo, ˝e w Weso∏ej proponowane wydatki
inwestycyjne b´dà si´ kszta∏towa∏y na poziomie
nieca∏ych 13 mln z∏. W stosunku do tegorocznych 18 mln to dramatycznie ma∏o. W ka˝dym
razie rok 2013 dla Warszawy i dla warszawskich dzielnic b´dzie jeszcze trudniejszy i oby
chocia˝ by∏o to dno, od którego w nast´pnych
latach uda si´ wreszcie odbiç, bo powoli nie ma
ju˝ na czym oszcz´dzaç.
Marcin J´drzejewski

AktualnoÊci z osiedla Plac Wojska Polskiego
Szanowni Mieszkaƒcy,
Poczàtek moich wiadomoÊci, którymi chc´ si´
z Paƒstwem podzieliç, to
sprostowanie dotyczàce
terminu realizacji zagospodarowania terenu zieleƒca
– nazywanego popularnie
skwerem.
W „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” z maja br.
poda∏em, ˝e termin realizacji tego przedsi´wzi´cia przewidywany by∏ na koniec lipca br. Niestety, wystàpi∏y czynniki obiektywne niezale˝ne od
„dowództwa i sztabu” urz´du naszej dzielnicy.
W rozpisanym przetargu i warunkach jego zamówienia wzi´∏o udzia∏ trzech przedsi´biorców,
z których to, zgodnie z ustawà o zamówieniach
publicznych, komisja wy∏oni∏a jednego wykonawc´ oferujàcego najkorzystniejsze warunki
realizacji zamówienia. Niestety wysz∏o prawie
jak z budowà w naszym paƒstwie autostrad,
tylko ˝e w innym, zminimalizowanym zakresie.
Otó˝ rzeczony przedsi´biorca na uzgodniony
termin podpisania umowy nie raczy∏ przybyç,
a wskazane póêniejsze terminy podpisania umowy pozosta∏y bez odzewu.
W zaistnia∏ej sytuacji trzeba by∏o zgodnie
z procedurà wybraç innego wykonawc´ – co
uczyniono, ale wyd∏u˝y to termin realizacji projektu do koƒca wrzeÊnia br. Sam okres oczekiwania na dostarczenie projektowanych elementów wyposa˝enia (∏awki, stolik plenerowy, kosz
z drewna egzotycznego oraz ∏awki dla dzieci
i doros∏ych) to okres od 4 do 5 tygodni. Za∏àczona grafika przedstawia projekt zagospodarowania skweru.
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Mam nadziej´, ˝e miesiàce jesienne b´dà s∏oneczne i umo˝liwià naszym mieszkaƒcom korzystanie z tego˝ skweru.

mocy W∏adz Dzielnicy i czynnym wsparciu Zarzàdów Ogródków Dzia∏kowych i Gara˝owych,
zbiórk´ wraz z wywozem Êmieci planuj´ prze-

Chcia∏bym te˝ poinformowaç Paƒstwa, ˝e doczekaliÊmy si´ na terenie osiedla uporzàdkowania piaskownicy i terenu do niej przyleg∏ego
w∏àcznie z ustawieniem nowych ∏awek przy blokach 138 i 139, a tak˝e wymiany zniszczonych
∏awek od strony pó∏nocnej bloków 133 i 134.
I ostatnia informacja – w ramach akcji „Czyste i ∏adne nasze Osiedle”, oczywiÊcie przy po-

prowadziç pod koniec wrzeÊnia br. Stosowna informacja w tym zakresie zostanie Paƒstwu przekazana w póêniejszym terminie.
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Stefan S∏owikowski
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Dzielnicowa Inauguracja
Roku Szkolnego 2012/2013
Dzielnicowa Inauguracja Roku Szkolnego
2012/2013 odby∏a si´ 3 wrzeÊnia w Szkole
Podstawowej Nr 353 i by∏a po∏àczona z uroczystym otwarciem nowej szko∏y. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ o godz. 11.00 w KoÊciele pw. Âw.
Hieronima przy ul. Rumiankowej 2 – Msz´
Âwi´tà celebrowa∏ Jego Ekscelencja Ks. Biskup
Marek Solarczyk.

Nast´pnie wszyscy udali si´ do
budynku nowej szko∏y przy ul. Cieplarnianej 23, gdzie o godz. 12.30
rozpocz´∏a si´ druga cz´Êç uroczystoÊci. WÊród zaproszonych goÊci
mogliÊmy zobaczyç – poza wspomnianym ju˝ Jego Ekscelencjà Ks.
Biskupem – m.in.: Panià Ligi´ Krajewskà – pos∏a na Sejm RP, Panià
Ew´ Masny – Wiceprzewodniczàcà
Rady m.st. Warszawy, Pana Mariusza Dobijaƒskiego – Mazowieckiego Wicekuratora OÊwiaty,
Panià Beat´ Murawskà – Zast´pc´ Dyrektora
Biura Edukacji m.st. Warszawy i wielu innych.
OczywiÊcie w inauguracji i otwarciu szko∏y
udzia∏ wzi´li równie˝ przedstawiciele Zarzàdu
Dzielnicy Weso∏a: Pan Edward K∏os – Burmistrz
Dzielnicy oraz Pan Marian Mahor – zast´pca
Burmistrza, a tak˝e radni dzielnicy z Przewodniczàcym Rady Panem Marcinem J´drzejewskim
oraz Wiceprzewodniczàcymi: Panià Iwonà Kerschke i Panem Stefanem S∏owikowskim. Ca∏à
uroczystoÊç poprowadzi∏ goÊcinnie Pan Maciej
Kurzajewski – mieszkaniec osiedla Stara Mi∏osna. Grono szacownych goÊci poszerzyli dyrektorzy placówek oÊwiatowych, instytucji kultury,
pomocy spo∏ecznej, s∏u˝by zdrowia, przedstawiciele Policji, Stra˝y Miejskiej, organizacji poza-

Lekcje

rzàdowych oraz proboszczowie parafii z osiedla Stara Mi∏osna – Ks. Stanis∏aw Popis i Ks. Krzysztof Cyliƒski.
Wraz z przemówieniami Pana Edwarda K∏osa i Pani Dyrektor SP 353, Katarzyny G∏usek-Wojciechowicz oraz
w asyÊcie dzieci ze szko∏y dokona∏o
si´ przekazanie symbolicznego klucza
do nowo otwartej
placówki oÊwiatowej, a nast´pnie poproszono o przeci´cie
wst´gi Pana Marcina J´drzejewskiego, Pana Edwarda K∏osa, Panià Katarzyn´
G∏usek-Wojciechowicz wraz
z Julà Guberskà – przedstawicielkà uczniów Szko∏y
Podstawowej Nr 353. G∏os

zabierali kolejno: Pan Mariusz Dobijaƒski, Pani
Ligia Krajewska, Pan Marcin J´drzejewski oraz
inni goÊcie specjalni. PoÊwiecenia budynku
szko∏y dokona∏ osobiÊcie Jego Ekscelencja
Ksiàdz Biskup Marek Solarczyk.
Po cz´Êci oficjalnej nastàpi∏a cz´Êç artystyczna,
na której wystàpi∏ Pan Karol Jasiƒski, absolwent
Szko∏y Podstawowej Nr 173, oraz Pani Krystyna
Proƒko, mieszkanka osiedla Stara Mi∏osna. MieliÊmy przyjemnoÊç wys∏uchaç utworów:
„Wszystkie narody klaskajcie w d∏onie”,
„Papierowe Ptaki” i „Deszcz w Cisnej”.
Dzieci w mi∏ej atmosferze szkolnego
Êwi´ta mia∏y okazj´ spotkaç si´ ze swoimi przysz∏ymi nauczycielami i razem
z rodzicami zwiedziç ca∏y budynek,
w którym przyjdzie im sp´dziç rozpoczynajàcy si´ w∏aÊnie rok szkolny. Wydarzeniu towarzyszy∏ tak˝e ciekawy
program artystyczny, pi´knie przygotowany przez uczniów.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Ulice Twojego Miasta
– weso∏owskie ciekawostki
Wszystko kwitnie wko∏o

A szczególnie na po∏udniowo-wschodnich kraƒcach osiedla
Stara Mi∏osna. Tam bowiem
znajduje si´ zag∏´bie ulic, w których nazwach wyst´pujà kwiaty.
Wàskie, zazwyczaj pozbawione
asfaltowej nawierzchni uliczki
osiedla domków jednorodzinnych nazwane zosta∏y na prze∏omie XX i XXI w. Mamy wi´c tak
pachnàce skrzy˝owania, jak Irysów z Konwaliopolskiego – gimnazjum, liceum
wà, Forsycji z Cyklamenowà czy
Stokrotki z Lawendowà. Jest tu
www.polski.waw.pl
jednak du˝o zie-

tel. 722 050 702

leni, co widaç na
naszym zdj´ciu.
Wi´cej zdj´ç i ciekawostek o warszawskich ulicach na stronie www.utm.info.pl.
Serwis UTM
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M∏odzie˝owa Rada
Dzielnicy Weso∏a powraca!
M∏odzie˝owa Rada
Dzielnicy Weso∏a powraca w nowym
sk∏adzie! Po d∏ugiej
nieobecnoÊci, bo a˝
trzech miesiàcach
bez Rady, znowu
wznawiamy nasze artyku∏y i dzia∏alnoÊç
na rzecz m∏odzie˝y
w naszej dzielnicy.
Cz∏onkami drugiej kadencji MRDW sà:
• Adam Wiesio∏ek – przewodniczàcy,
• Klaudia D´biec – wiceprzewodniczàca,

•
•
•
•
•
•
•

Aleksandra Danielewicz – sekretarz,
Ania Larisch – radna,
Kasia Biarda – radna,
Martyna Zamiela – radna,
Natalia Chodowiec – radna,
Ilona Babulewicz – radna,
Bernard Zakrzewski – radny.
Razem z opiekunkà, którà zosta∏a
wieloletnia radna oraz przewodniczàca
poprzedniej kadencji MRDW, Karolina Zadworna,
mamy nadziej´ na same sukcesy i wiele nowych
pomys∏ów! Pierwszym wyzwaniem dla naszego
nowego sk∏adu jest wspó∏organizacja festiwalu
dla m∏odych zespo∏ów rockowych Rock On!

Oczekujcie nas tam! Nasz kontakt to e-mail:
mrdwesola@gmail.com oraz strona na Facebooku: www.facebook.com/mrdwesola.
Czo∏em, m∏odzi!
Adam Wiesio∏ek

Termomodernizacja Szko∏y Podstawowej nr 173
Tegoroczna dzielnicowa
inauguracja roku szkolnego
w Weso∏ej przebiega pod
znakiem otwarcia nowej,
d∏ugo oczekiwanej szko∏y
w Starej Mi∏oÊnie. Niemniej,
dobrà wiadomoÊç mamy
te˝ dla tych wszystkich
uczniów i ich rodziców, którzy pozostali lub przyst´pujà do podj´cia nauki
w SP 173. Szko∏a doczeka∏a si´ generalnego remontu w postaci termomodernizacji. Starania
o pozyskanie Êrodków na ten cel podj´to ju˝ kilka lat temu. W 2009 r. przystàpiono do opracowania projektu na Termomodernizacj´ Szko∏y
Podstawowej Nr 173 przy ul. Trakt Brzeski 18
w oparciu o audyt energetyczny. Nie sposób
opisaç w szczegó∏ach wszystkie perypetie, z jakimi borykano si´ w trakcie wype∏niania niezb´dnych procedur, aby – za poÊrednictwem
Biura Funduszy Europejskich – uzyskaç akceptacj´ wniosku, a nast´pnie ju˝ konkretnà kwot´
na realizacj´ zamierzenia. WartoÊç ca∏kowita
projektu opiewa na kwot´ 1 355 745 z∏otych,
w tym wk∏ad w∏asny stanowi kwot´ 574 722
z∏otych, a wartoÊç samego dofinansowania to
kwota 781 023 z∏otych.
W ramach termomodernizacji szko∏y przeprowadzone zostanà nast´pujàce prace budowlane:
1. Docieplenie Êcian zewn´trznych;
2. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na systemowà z PCV;
3. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa Êcian
fundamentowych;

4. Docieplenie stropodachu granulatem z we∏ny mineralnej oraz docieplenie dachu p∏ytami z we∏ny mineralnej twardej z pokryciem papà
termozgrzewalnà;
5. Wymiana i modernizacja instalacji
odgromowej, instalacji zimnej wody oraz instalacji centralnego
ogrzewania;
6. Doposa˝enie budynku w instalacj´ ciep∏ej wody oraz w instalacj´
solarnà;
7. Remont i modernizacja kot∏owni
gazowej;

8. Przebudowa instalacji gazowej wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym.
Przewidziano tak˝e szereg robót uzupe∏niajàcych i towarzyszàcych, zwiàzanych z pracami termomodernizacyjnymi.
Mydlarz – Hurtownia artykułów
W chwili obecnej
zg∏oszono zamiar wyhigienicznych oraz chemii gospodarczej
konywania robót buZaopatrzymy ka˝dà firm´, biuro, instytucje publiczne
dowlanych i uzyskano
w Êrodki do utrzymania czystoÊci.
Oferujemy niskie ceny, szeroki wybór produktów. Transport gratis.
niezb´dnà
decyzj´
o pozwoleniu na przeMydlarz Agata Bo˝ek-Raczyƒska
05-075 Warszawa-Weso∏a
budow´ wewn´trznej
tel. 22-773-56-52, 506-016-886
ul. Wspólna 43
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instalacji gazowej. Procedura udzielenia zamówienia
publicznego zosta∏a uruchomiona, a termin og∏oszenia przetargu na termomodernizacj´ Szko∏y Podstawowej Nr 173 zaplanowano na prze∏omie sierpnia
i wrzeÊnia 2012 r.
Roboty budowlane rozpocznà si´ zaraz po wyborze wykonawcy, tj. jeszcze
w paêdzierniku 2012 r.,
a zakoƒczà si´ w po∏owie
sierpnia 2013 r. Realizacja robót b´dzie trwa∏a
niespe∏na rok i w ciàgu tego okresu powstanie
budynek oÊwiatowy w pe∏ni funkcjonalny
i energooszcz´dny, przystosowany do komfortowej nauki dzieci. Szko∏a Podstawowa Nr 173
b´dzie jednoczeÊnie ostatnià w pe∏ni zmodernizowanà szko∏à w Dzielnicy Weso∏a, po nowych
i zmodernizowanych obiektach szkolnych w latach poprzednich.
Marian Mahor
Zast´pca burmistrza Dzielnicy Weso∏a

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Szko∏a to nie tylko budynek
Z Katarzynà G∏usek, dyrektorem nowo powsta∏ej Szko∏y Podstawowej nr 353
na osiedlu Stara Mi∏osna, rozmawia Marcin J´drzejewski.
Marcin J´drzejewski: Mo˝e troch´ niezr´cznie zaczn´ ta rozmow´, ale pewnie lepiej na
wst´pie rozwiaç wszelkie wàtpliwoÊci. Zosta∏a pani dyrektorem nowej szko∏y w trybie powo∏ania, a nie konkursu...
Katarzyna G∏usek: To by∏a decyzja Zarzàdu
Dzielnicy. Wynika z faktu, ˝e szko∏a to nie tylko
budynek. To przede wszystkim dzieci i ich rodzice oraz zespó∏ nauczycieli, którym dyrektor kieruje. W normalnej sytuacji, w celu wy∏onienia
dyrektora zostaje powo∏ana komisja konkursowa, w której sk∏ad wchodzà przedstawiciele kuratorium, organu prowadzàcego (Biura Edukacji
i Dzielnicy Weso∏a), Rady Rodziców oraz Rady
Pedagogicznej. Poniewa˝ szko∏a zostaje powo∏ana z dniem 1 wrzeÊnia, dopiero wówczas b´dà mog∏y powstaç dwa najwa˝niejsze dla konkursu gremia: Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna. Gdyby konkurs zorganizowano na wiosn´, ich przedstawicieli zabrak∏oby w komisji.
Stàd decyzja o przejÊciowym powo∏aniu mnie
na funkcj´ dyrektora nowej placówki na okres
jednego roku. W tym czasie zostanie przeprowadzony konkurs, do uczestnictwa w którym
jak najbardziej jestem gotowa.

w dotychczasowej szkole 173. Skàd te dzieci
si´ pojawi∏y?
K.G.: G∏ównie jest to powrót dzieci z Osiedla
uczàcych si´ w innych szko∏ach. W szczególnoÊci tych, które by∏y dowo˝one do zerówek
w szkole 174, ale tak˝e z innych placówek. Dzieci spoza rejonu szko∏y jest naprawd´ niewiele,
na dzieƒ dzisiejszy to dok∏adnie 12 dzieci, z tego 6 z Weso∏ej, a 6 spoza dzielnicy. By∏y obawy
przed przecià˝eniem szko∏y, stàd ograniczaliÊmy
si´ do przyjmowania dzieci spoza rejonu tylko
tam, gdzie klasy by∏y mniej liczne. Niestety pod
koniec wakacji zg∏osi∏o si´ jeszcze sporo nowych dzieci z rejonu, przez co liczebnoÊç niektórych klas si´ga a˝ 30 dzieci.

M.J.: Nowa szko∏a, mo˝na powiedzieç, zosta∏a wydzielona ze szko∏y nr 173. Mia∏a ona
za swojego patrona Górników Polskich. Ju˝
wiadomo, ˝e nowa szko∏a otrzyma numer 353,
a co z patronem?
K.G.: Pomys∏ów jest wiele. Docierajà do mnie
ró˝ne propozycje, ja sama mam troch´ przemyÊleƒ. Jednak tu sprawa jest nieco podobna do
konkursu na dyrektora. Wybór patrona to na tyle
powa˝na sprawa, ˝e nie mo˝e odbywaç si´ bez
udzia∏u nauczycieli i rodziców. Dlatego pierwszy
rok pracy szko∏y b´dzie poÊwi´cony prezentacji
sylwetek ró˝nych kandydatów, konsultacjom itp.
A sama decyzja powinna zapaÊç ju˝ po rozstrzygni´ciu konkursu na dyrektora.

M.J.: A jak prowadzona by∏a rekrutacja nauczycieli?
K.G.: Po wydzieleniu nowej szko∏y oczywiÊcie
dla ponad po∏owy nauczycieli zabrak∏oby zatrudnienia w szkole 173. Jednak szko∏a to nie zak∏ad
produkcyjny. Nie mo˝na by∏o powiedzieç ludziom, którzy wspó∏tworzyli jà nieraz od 15–20
lat, „jesteÊcie ju˝ niepotrzebni”. Mojà rolà by∏o
zapewniç, aby ka˝dy z nauczycieli znalaz∏ prac´
i ˝eby powsta∏y dwa kompletne i dobrze wspó∏pracujàce ze sobà zespo∏y ludzkie. To chyba by∏
mój najwi´kszy sukces, bo po wielu karko∏omnych rozmowach, ustaleniach i negocjacjach
uda∏o si´ zapewniç, ˝e wszyscy czynni nauczyciele, którzy nie byli emerytowani lub którym nie
koƒczy∏y si´ umowy na czas okreÊlony, znaleêli
prac´ w jednej lub drugiej placówce. W szkole 173 pozostali nauczyciele, którym bli˝szy jest
styl zarzàdzania prezentowany przez panià dyrektor Lidi´ Chmielewskà, do szko∏y 353 przeszli
tacy, którym pasuje mój styl zarzàdzania.

M.J.: Szko∏a to tak˝e dzieci. Jak to wyglàda
w liczbach?
K.G.: Szko∏a nr 173, którà dotychczas kierowa∏am, w ostatnim roku liczy∏a 713 dzieci. Budynek by∏ przeznaczony na 360–400 uczniów,
co powodowa∏o koniecznoÊç pe∏nej dwuzmianowoÊci w jej pracy. Ponadto nie prowadzi∏a zerówek. Dzieci z tych klas by∏y dowo˝one autokarem do szko∏y 174. Obecnie, choç to ca∏y czas
jeszcze ulega korektom, w szkole 173 pozosta∏o
ok. 390 dzieci, a szko∏a 353 przyj´∏a 502 dzieci.
Trzeba jednak pami´taç, ˝e oddawane sà na terenie osiedla kolejne mieszkania, np. w obwodzie szko∏y 173 powstajà bloki przy ul. Jod∏owej
ze 120 mieszkaniami, co w nied∏ugim czasie dope∏ni t´ placówk´ kolejnymi uczniami.
M.J.: Razem w obu placówkach b´dzie
wi´c ok. 900 dzieci, czyli o ok. 200 wi´cej ni˝

M.J.: Klasy w szkole 173 sà zdecydowanie
mniej liczne. Czy jak rodzice woleliby przenieÊç dziecko do tamtej szko∏y to jest to
mo˝liwe?
K.G.: Sàdz´, ˝e tak, choç ka˝dy taki przypadek
musia∏by byç rozstrzygany indywidualnie. I by∏aby to decyzja pani Lidii Chmielewskiej, mojej dotychczasowej zast´pczyni, którà od 1 wrzeÊnia
powo∏ano na funkcj´ dyrektora tej szko∏y.

M.J.: A jak ocenia Pani nowy budynek szko∏y?
K.G.: Nowy budynek szko∏y jest pi´kny. Przestronny, nowoczesny, przyjazny dla dzieci. Natomiast, jak to zawsze przy ka˝dej inwestycji,
teraz wychodzà ró˝ne drobne problemy, z którymi jako dyrektor b´d´ musia∏a sobie poradziç.
Szkoda, ˝e polskie prawo jest tak skonstruowane, ˝e dyrektora szko∏y powo∏uje si´ z datà jej
uruchomienia. Gdybym mia∏a mo˝liwoÊç konsultowania niektórych rozwiàzaƒ na etapie projektu czy budowy, bez wàtpienia by∏oby to du˝o
bardziej efektywne. Gospodarz, który ma korzystaç z budynku, który jest w niego zaanga˝owa-

ny emocjonalnie, który du˝o lepiej rozumie potrzeby szko∏y, wniós∏by du˝o wi´cej ni˝ ktokolwiek inny. Ale nie mnie to oceniaç. Budynek mi
si´ podoba i sàdz´, ˝e b´dzie si´ podoba∏ dzieciom. Szkoda tylko, ˝e nie ma zbyt du˝o terenu
wokó∏ budynku.
Ciesz´ si´ tak˝e, ˝e oddanie nowego budynku
zbieg∏o si´ z termomodernizacjà szko∏y 173. To
by∏ naprawd´ bardzo gruntowny remont, dzi´ki
któremu dzieci pozostajàce w tej szkole nie b´dà
tak bardzo odczuwa∏y ró˝nicy w warunkach lokalowych wzgl´dem tych, które przesz∏y do
szko∏y przy ul. Cieplarnianej.
M.J.: Na wiosn´ trwa∏y burzliwe dyskusje
na temat systemu prowadzenia sto∏ówek
szkolnych. Jak to ostatecznie zosta∏o zorganizowane w szkole 353?
K.G.: U nas odby∏o si´ to dosyç ∏agodnie.
Zosta∏a podj´ta decyzja, ˝e w szkole 353 b´dà
gotowane obiady zarówno dla niej, jak i dla szko∏y 173, gdzie kuchnia by∏a ma∏a i bardzo przestarza∏a. W tej szkole b´dzie funkcjonowa∏a tylko
sto∏ówka. Zosta∏ przeprowadzony konkurs na
ajenta. W komisji konkursowej prócz mnie i pani
dyrektor Lidii Chmielewskiej by∏o czworo przedstawicieli Rady Rodziców (po dwóch majàcych
dzieci w ka˝dej ze szkó∏). W wyniku konkursu
zosta∏a wy∏oniona firma za∏o˝ona przez dotychczasowà intendentk´ ze szko∏y 173 p. Ma∏gosi´
i zatrudniajàca dotychczasowy personel. I trzymamy kciuki, ˝eby im si´ powiod∏o. Podpisana umowa gwarantuje szkole nadzór nad jakoÊcià ˝ywienia. Mam nadziej´, ˝e przy tej nowej
organizacji uda si´ wprowadziç takie rozwiàzania, ˝e sto∏ówka b´dzie oferowa∏a uczniom wi´cej ni˝ tylko obiady. Ale na oceny, jak to b´dzie
funkcjonowaç, trzeba jeszcze poczekaç.
M.J.: Jakie najwa˝niejsze zadania widzi
Pani dla siebie w najbli˝szym czasie?
K.G.: Najwi´kszym wyzwaniem dla mnie b´dzie zbudowanie wi´zi wÊród nauczycieli, zmotywowanie ich do pracy i stworzenie pr´˝nego
zespo∏u, który b´dzie potrafi∏ skutecznie realizowaç proces dydaktyczny. Teoretycznie wszyscy
si´ znamy, teoretycznie wi´kszoÊç dzieci chodzi∏a do szko∏y, w której nauczaliÊmy, ale jednak
znajdujemy si´ w sytuacji, w której z wszystkim
startujemy od zera. Tu nie ma nic oczywistego,
za to wszystko jest w naszych r´kach. Mo˝emy
stworzyç fajnà, majàcà sukcesy placówk´, lecz
wymaga to zaanga˝owania i pracy. Licz´ tak˝e
bardzo na rodziców, na ich aktywnoÊç i pomoc.
A w pierwszym okresie doposa˝ania i uruchamiania szko∏y tej pomocy b´dziemy potrzebowali naprawd´ du˝o.
Chcia∏am tak˝e, korzystajàc z okazji, podzi´kowaç Lidce Chmielewskiej, jak i wszystkim
nauczycielom, którzy pozostali z nià w szkole 173, za te wszystkie przepracowane lata i ˝yczyç jak najwi´cej sukcesów i satysfakcji
w pracy. Powodzenia.
M.J.: Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´.
K.G.: Ja tak˝e dzi´kuj´.
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Wielokrotnie ju˝ pisa∏am
na ∏amach WS o Êcie˝kach
rowerowych na terenie naszej dzielnicy. O Êcie˝kach,
których brakuje i których
praktycznie nie ma. Najbardziej niezb´dne do wybudowania sà, jak wiedzà wszyscy rowerzyÊci, Êcie˝ki
wzd∏u˝ ulicy Niemcewicza oraz I Praskiego Pu∏ku. Ich budowa jest co prawda wpisana w Wieloletni Plan Inwestycyjny, ale na bardzo odleg∏e
lata. I pewnie z braku Êrodków odsunie si´ jeszcze dalej, w bli˝ej nieokreÊlonà przysz∏oÊç.
W Warszawie powstajà wypo˝yczalnie rowerów, cieszàce si´ ogromnà popularnoÊcià. Pani
Prezydent mówi o wytyczaniu Êcie˝ek rowerowych na istniejàcych ulicach. Budowanych jest
wiele nowych. I tylko ta nasza Weso∏a, mimo do-

Mo˝e wi´c w naszej dzielnicy bez wydawania
skona∏ych warunków do rozwoju
ogromnych sum, których nie mamy, mo˝na by zajazdy rowerem, jakby od Warszawy
stosowaç taƒsze alternatywne rozwiàzania? Czy
w tej sprawie si´ oddala∏a.
By∏am na wakacjach w kraju, w którym
musimy budowaç asfaltowe Êcie˝ki wzd∏u˝ Niemwsz´dzie jeêdzi si´ samochodem, nawet do
cewicza i I Praskiego Pu∏ku? Mo˝e wystarczy
sklepu niedaleko po Êwie˝e bu∏ki. Chodników,
obok jezdni zrobiç zwyk∏à utwardzonà Êcie˝k´?
oprócz du˝ych miast, najcz´Êciej nie ma. Ale
S∏ysza∏am, ˝e – mówiàc kolokwialnie –
w dzielnicy porównywalnej z Weso∏à Êcie˝ek row sprawie infrastruktury rowerowej coÊ drgn´∏o.
werowych by∏o mnóstwo. Wydzielone pasy
JeÊli b´d´ wiedzia∏a wi´cej, nie omieszkam najezdni co chwil´ mia∏y wymalowane olbrzymie
pisaç. Jeden postawiony po wielu moich proÊznaki rowerów, ˝eby ka˝dy wiedzia∏, ˝e to Êcie˝bach stojak rowerowy przez Domem Kultury
ka rowerowa. Czasami ulica by∏a zbyt wàska
wiosny nie czyni, ale...
na wytyczenie oddzielnego pasa dla rowerów.
Anna Ksi´˝opolska
Wtedy na niej równie˝
wymalowane by∏y znaPoszukujemy osoby z okolic Warszawy - Weso∏ej na samodzielne
ki rowerów informujàstanowisko:
ce kierowców, ˝e rospecjalista ds. kadr i p∏ac
werzysta to równoWymagania: wykszta∏cenie min. Êrednie, co najmniej 1 rok doÊwiadrz´dny uczestnik ruczenia na podobnym stanowisku.
chu drogowego i mo˝e
jechaç nawet ÊrodCV prosz´ wysy∏aç na adres: aplikacja@heban.pl
kiem jezdni.

PTTK zaprasza

Kazimierz, Janowiec,
Czarnolas

Âcie˝ki rowerowe

w w w. p t t k w e s o l a . p l

Last minute na kajaki
Na sp∏yw kajakowy Rawkà, w dniu 9 wrzeÊnia zosta∏o jeszcze kilkanaÊcie miejsc. JeÊli
ktoÊ by∏by ch´tny, to w ramach last minute jest
jeszcze mo˝liwoÊç zapisania si´. Prosimy o zg∏oszenia telefoniczne pod numerem 601 31 48 22.
Szczegó∏y sp∏ywu podaliÊmy w wakacyjnym numerze „WS”, sà równie˝ dost´pne na naszej stronie internetowej – www.pttkwesola.pl.

Rowerami przez Lasy
Celestynowskie
Serdecznie zapraszamy w dniu 16 wrzeÊnia
na jednodniowà wycieczk´ rowerowà przez Lasy Celestynowskie. Przejazd rowerami do Mi´dzylesia, nast´pnie pociàgiem do Celestynowa,
przyjazd rowerami do Otwocka i powrót równie˝
pociàgiem do Mi´dzylesia. Po drodze przewidziane jest m.in. zwiedzanie oÊrodka dydaktycznego Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,
przejazd przez rez. „Torfy”, oraz ognisko (kie∏baski we w∏asnym zakresie).
D∏ugoÊç wycieczki: ok. 25 km.
Wyjazd: ze Starej Mi∏osnej (Centrum Pogodna)
godz. 9.30. Pociàg do Celestynowa ze stacji W-wa
Mi´dzylesie godz. 10.14.
Koszt wycieczki: bilet PKP Mi´dzylesie–Celestynów ok. 10,00 z∏ i bilet SKM Otwock–Mi´dzylesie ok. 3,00 z∏.
Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska

Beskidy w jesiennej szacie
Podobnie jak na kajaki, zosta∏o jeszcze kilka
ostatnich miejsc i na t´ wycieczk´. Szczegó∏y
by∏y w wakacyjnych „WS” oraz na naszej stronie
internetowej. Zainteresowani mogà si´ zg∏aszaç
za poÊrednictwem formularza ze strony.
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Ju˝ 6 paêdziernika jednodniowa wycieczka autokarowa. Trzy malownicze
miejsca, pere∏ki po∏udniowego Mazowsza: Czarnolas – dworek i muzeum Jana Kochanowskiego z najs∏ynniejszà polskà lipà, Janowiec – z przewodnikiem
zwiedzamy zamek, dwór i spichlerz, nast´pnie przeprawa promem przez Wis∏´ i Kazimierz – zwiedzanie
(tak˝e z przewodnikiem): rynek, fara, zamek
i baszta, góra Trzech Krzy˝y, koÊció∏ i klasztor
oo. Reformatów + wàwóz Korzeniowy Dó∏.
Termin: 6 paêdziernika br. wyjazd o godz. 7.00,
powrót ok. 21.00
Przejazd: autokarem
Wy˝ywienie: obiad
Wpisowe: doroÊli 90,00 z∏, dzieci do 15 roku ˝ycia 80,00 z∏
Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska

Pi´kno zachodniego
Mazowsza
Serdecznie zapraszamy na dwudniowy wyjazd,
na Zachodnie Mazowsze oraz Ziemi´ ¸ódzkà.
Odwiedzimy Rogów, gdzie pospacerujemy
po jednym z najpi´kniejszych arboretów w Polsce, posiadajàcym najwi´kszà kolekcj´ klonów,
które w paêdzierniku przebarwiajà si´ we
wszystkich kolorach jesieni.
Na nocleg zatrzymamy si´ w ¸odzi. ¸ódê, choç
prawa miejskie zosta∏y jej nadane w XV w., dopiero cztery stulecia póêniej prze˝ywa∏a swój rozkwit. Zawdzi´cza to majàcym pomys∏ na rozwój
przedsi´biorcom, którzy uczynili z tego miasta
w∏ókienniczà „Ziemi´ Obiecanà”. Obecnie XIX-

-wieczne fabryki sà sukcesywnie odnawiane i stajà si´ pere∏kà architektonicznà miasta. Zwiedzimy Muzeum Miasta ¸odzi, mieszczàce si´ w Pa∏acu Poznaƒskiego, a wieczorem przespacerujemy si´ ul. Piotrkowskà.
¸´czyca – w czasach
piastowskich uwa˝ana by∏a
za jedno z g∏ównych miast
Polski. W mieÊcie znajduje
si´ XIV-wieczny zamek, idealnie komponujàcy si´ z zabudowà
staromiejskà. W le˝àcym nieopodal
Tumie znajduje si´ romaƒska archikolegiata, która jest sztandarowym przyk∏adem tego
stylu architektonicznego w Polsce.
Wstàpimy tak˝e do Piàtku – geometrycznego
Êrodka Polski. Wycieczk´ zakoƒczymy w klasycystycznym pa∏acu w Walewicach, gdzie zjemy
obiad, a tak˝e zwiedzimy stadnin´ – najwi´kszà
hodowl´ koni rasy ma∏opolskiej w Polsce.
Termin: wyjazd w sobot´ 20 paêdziernika br.
godz. 7.30, powrót w niedziel´ 21 paêdziernika
br. ok. godz. 20.00
Wy˝ywienie: sobota – obiadokalacja, niedziela
– Êniadanie i obiad
Przejazd: autokar
Wpisowe: doroÊli 180,00 z∏, dzieci do 15 roku
˝ycia 160,00 z∏,
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska
Zg∏oszenia na wszystkie nasze wycieczki
mo˝na dokonaç za poÊrednictwem naszej strony
internetowej www.pttkwesola.pl. Znajdà tam te˝
Paƒstwo wi´cej informacji oraz galerie zdj´ciowe z poprzednich wyjazdów.
Serdecznie zapraszamy!
Bo˝ena Jaêwiƒska
Marcin J´drzejewski
Anna Ksi´˝opolska
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Obozy pi∏karskie KS Weso∏a w Bieszczadach
Nasi m∏odzi pi∏karze jak co roku wyje˝d˝ajà
na obozy sportowe. W tym roku odwiedziliÊmy
góry – Bieszczady. W lipcu bawi∏y si´ i trenowa∏y najm∏odsze grupy 8- i 10-latków, a w sierpniu
starsze dru˝yny 12- i 14-latków. ¸àcznie wyjecha∏o 80 zawodników oraz 8 trenerów, którzy
prowadzili zaj´cia i czuwali nad bezpiecznym
i udanym wypoczynkiem naszych zawodników.
TrenowaliÊmy na dobrze
przygotowanych trawiastych
boiskach przy pi´knej s∏onecznej pogodzie, a deszczowe dni
nale˝a∏y tu do wyjàtków. Ka˝dy
dzieƒ rozpoczyna∏ si´ od rozruchu, który szybko sta∏ si´ „ulubionym” punktem dnia ka˝dego zawodnika. Trasa najcz´Êciej przebiega∏a przez park ze
starodrzewem po∏o˝ony wokó∏
XIX-wiecznego dworku. Po takim porannym treningu Êniadanie znika∏o szybko ze sto∏ów, a ka˝dy uzupe∏nia∏
si∏y na kolejne dwa treningi, które odbywa∏y si´
przed i po po∏udniu. Jeszcze przed pierwszym treningiem na boisku zawodnicy robili porzàdki
w swoich pokojach, które to porzàdki by∏y nast´pnie oceniane – a najlepsi pi∏karze zdobywali s∏od-

kie nagrody. Treningi na naturalnej trawie to wielka
frajda, ale te˝ dbanie o zdrowie naszych zawodników. Podczas treningów zawodnicy rozwijali zdolnoÊci koordynacyjne oraz doskonalili umiej´tnoÊci
techniczne i taktyczne pod okiem naszych trenerów. Przez 13 dni obozu by∏y równie˝ przerwy
od zaj´ç z pi∏kami, które sp´dzaliÊmy na basenie,

a tak˝e organizujàc wycieczki do innych miejscowoÊci oraz chodzàc po górach. W wolnym czasie
graliÊmy w tenisa sto∏owego, pi∏karzyki, a tak˝e
czytaliÊmy ksià˝ki. Na drugim obozie – wychowawczyni p. Ania organizowa∏a ciekawe zaj´cia
dla naszych sportowców. Du˝ym powodzeniem
cieszy∏ si´ zorganizowany przez trenerów
Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
wewn´trzny turniej pi∏Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
karski, w którym rySztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
walizowa∏y dru˝yny
Porcelana • Zestawy do grilla, wina
z∏o˝one z zawodników
Doskonałe na prezenty !!!
mieszkajàcych w jednym pokoju. W grupie
Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
10-latków wygra∏a

dru˝yna Mi´sny Je˝ w sk∏adzie: Sebastian Grajda, Piotr Konopka, Stanis∏aw Panasevich, Jakub
Uthke-Nowak, natomiast w grupie 12-latków turniej wygra∏a dru˝yna Dream Team w sk∏adzie:
Maciej Dorsz, Jakub Kruschewski, Micha∏ P∏awski, ¸ukasz Uthke-Nowak – gratulujemy! W turnieju tenisa sto∏owego zwyci´˝y∏a dru˝yna w sk∏adzie Jan Koz∏owski, Micha∏ P∏awski, natomiast w pi∏karzyki najlepszy zespó∏ to Jakub
Kruschewski, Jan Marasiƒski.
W grupie 14 latków turniej tenisa
sto∏owego wygra∏ Pawe∏ Kupiec.
Najstarsze grupy pi∏karzy przesz∏y na obozie liczne testy wydolnoÊciowe i szybkoÊciowe, które
pomog∏y trenerom w profesjonalnym przygotowaniu zawodników.
Rocznik 1998/99 rozegra∏ trzy
sparingi z dru˝ynà Resovia Rzeszów, z których dwa zakoƒczy∏y
si´ wygranà. Dla najm∏odszej
grupy, rocznika 2004/05, by∏ to pierwszy obóz
w ich dotychczasowej przygodzie z pi∏kà – nasi
zawodnicy wyjechali na 8 dni, a przy tym byli
bardzo dzielni i wrócili do domów zadowoleni
– wielu z nich pyta∏o ju˝ o kolejny wyjazd.
Podzi´kowania dla trenerów Andrzeja, Krzysztofa i Paw∏a, asystentów Adama, Dawida i Mariusza oraz wychowawczyni Ani. Wszyscy swoim
zaanga˝owaniem i pracà stworzyli Êwietnà atmosfer´ i przyczynili si´ do udanych obozów
sportowych naszych m∏odych pi∏karzy. Specjalne
podzi´kowania dla kierowników p. Ani i p. Edyty,
które uczestniczy∏y w przygotowaniu obozu.
Krzysztof Adamski

XXIX Memoria∏ Ireny Szyd∏owskiej w ∏ucznictwie
W dniach 10–12 sierpnia 2012 r.
po raz dwudziesty dziewiàty odby∏ si´
Memoria∏ Ireny Szyd∏owskiej. W zawodach wzi´∏o udzia∏ 184 zawodników
z Bia∏orusi, Izraela, Litwy, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Polski.
Na stadionie warszawskiego Drukarza w sobot´ rozegrano rund´ kwalifikacyjnà, a w niedziel´ w systemie pucharowym eliminacje.

szà zawodniczkà w eliminacjach, rozstawionà
z nr 1. Joanna Bucior zaj´∏a 16 miejsce, a Klaudia ¸adziak 20.
Prezes UKS WESO¸EK
Barbara Koz∏owska

SEKCJA ¸UCZNICZA
UKS WESO¸EK
Z UKS WESO¸EK wystartowa∏o a˝ czterech
reprezentantów. W kategorii senior – wysokie 17 miejsce zajà∏ Piotr Stachwiuk. Nasze
m∏odziczki wystartowa∏y po raz pierwszy w zawodach mi´dzynarodowych, w starszej kategorii wiekowej, a co za tym idzie strzela∏y na
dystansie 60 m. Najlepiej zaprezentowa∏a si´
Anastazja Stachwiuk – zaj´∏a bardzo wysokie
8 miejsce, wygrywajàc w pojedynku z najlep-

prowadzi nabór dziewczàt
i ch∏opców urodzonych
w latach 1997–2005.
Pierwsze zaj´cia 4 wrzeÊnia.
Liczba miejsc ograniczona.
Wi´cej informacji – Hanna Koz∏owska, tel. 516 391 802, e-mail:
hanna.kozlowska1@op.pl
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nut lekcyjnych) miesi´cznie w nast´pujàcym podziale:
• 4 godziny zaj´ç z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne),
• 3 godziny zaj´ç z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
• 4 godziny zaj´ç z j´zyków obcych,
• 3 godziny zaj´ç z zakresu wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego,
• 6 godzin zaj´ç sportowo-wychowawczych.
W projekcie udzia∏ wezmà dzieci z klas
IV–VI. Projekt b´dzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013. ¸àczna wartoÊç
dofinansowania wynosi 36 048 z∏.
Oba projekty wzbogacà w sposób istotny ofert´ edukacyjnà placówek oÊwiatowych na terenie Dzielnicy Weso∏a.

Projekty edukacyjne realizowane
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
W roku szkolnym
2012/2013 w placówkach oÊwiatowych na
terenie Dzielnicy Weso∏a b´dà realizowane
dwa du˝e projekty systemowe wspó∏finansowane z Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki.
Pierwszy z nich – „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I–III szkó∏ podstawowych” to kontynuacja projektu realizowanego od po∏owy roku szkolnego
2011/2012. Projektem obj´tych jest 751
uczniów ze wszystkich szkó∏ podstawowych z terenu Dzielnicy Weso∏a. Projekt zak∏ada zaj´cia dodatkowe, b´dàce kontynuacjà indywidualizacji pracy

z uczniem. ¸àczna wartoÊç dofinansowania wynosi 340 428 z∏.
Drugi projekt „Dzieci´ca akademia
przysz∏oÊci – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zaj´cia rozwijajàce kompetencje kluczowe w szko∏ach podstawowych” zosta∏ zatwierdzony uchwa∏à Zarzàdu
Województwa Mazowieckiego w lipcu 2012 roku.
Dofinansowanie otrzyma∏y:
• Szko∏a Podstawowa Nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej,
• Szko∏a Podstawowa Nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi im. Tadeusza KoÊciuszki.
Projekt zak∏ada nieodp∏atne zaj´cia
dodatkowe obejmujàce pi´ç modu∏ów
w ∏àcznym wymiarze 20 godzin (45 mi-

675 metrów nowych rur
Zarzàdzajàca oczyszczalnià Êcieków „Cyraneczka” MPZBDJiW,
zwana potocznie „Spó∏kà Ziemskà” wielokrotnie by∏a obiektem
krytyki, tak˝e na naszych ∏amach. Dzia∏ajàc za powierzone pieniàdze, Spó∏ka
mia∏a wykupywaç, dokonywaç podzia∏ów
i przew∏aszczaç na rzecz mieszkaƒców
grunty na osiedlu Stara Mi∏osna. Rozszerzy∏a jednak spektrum swej dzia∏alnoÊci
i przez d∏u˝sze okresy wspólnicy b´dàcy
powiernikami majàtku zdawali si´ zapominaç kto i w jakim celu ich powo∏a∏.

Latawcem
nie p∏acz ˝ycie
to tylko sen
jutro pomaluj´ ci´ na ˝ó∏to
i pofruniesz
latawcem
a ja powiem
˝e trzymam na sznurku
s∏oƒce
Zuzanna G.
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Na szcz´Êcie ostatnio w gronie cz´Êci
w∏adz Spó∏ki dosz∏o do sporego przewartoÊciowania w myÊleniu o swojej roli. I to ju˝ nie tylko w formie deklaratywnej, ale tak˝e praktycznej. Pewne sygna∏y widaç ju˝ by∏o od pewnego czasu, np.
dokonano modernizacji oczyszczalni,
wymieniono fragmenty rurociàgu t∏ocznego. Proces, jaki wytoczy∏o m. st. Warszawa o wydanie oczyszczalni Êcieków
zosta∏ zawieszony i trwajà negocjacje
w sprawie kompromisowego rozwiàzania problemu. Teraz Spó∏ka przyst´puje
do kolejnych inwestycji w infrastruktur´.
Na wschodnim kraƒcu osiedla w∏aÊnie
rozpoczyna budow´ kanalizacji sanitar-

Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy
nej wraz z przepompownià w ulicach:
Lirycznej, Fraszki i Rodziewiczówny.
Ponad 600 mb kana∏u o Êrednicy od 200
do 315 mm oraz 50 mb rurociàgu t∏ocznego fi 160 mm. WartoÊç ca∏ej inwestycji
opiewa na kwot´ ok. 500 tys. z∏. W drugim etapie Spó∏ka planuje jeszcze budow´ kanalizacji w ul. Zapiecek.
Pozostaje mieç nadziej´, ˝e dopóki
nie ma perspektyw na inne sposoby rozliczenia powierzonych przed laty Spó∏ce
pieni´dzy, b´dà one zagospodarowywane z korzyÊcià dla mieszkaƒców osiedla
choçby w taki sposób. No i przede
wszystkim, aby sposób myÊlenia o majàtku Spó∏ki, jako o mieniu POWIERZONYM, wróci∏ do wszystkich jej
udzia∏owców.
Marcin J´drzejewski

Rodzinna Sztafeta Rowerowa
Zapraszamy do wzi´cia udzia∏u w unikatowych
zawodach sportowych „Rodzinna Sztafeta Rowerowa”, które odb´dà si´ 16 wrzeÊnia 2012 r.
w lesie na Dakowie przy ul. Fabrycznej (w pobli˝u spalonego ranczo) o godzinie 11.00.
W imprezie mo˝e wziàç udzia∏ ka˝dy, chcàcy
efektywnie i przyjemnie sp´dziç czas wolny z rodzinà, bez wzgl´du na to czy ma 5 czy 100 lat,
czy jeêdzi na rowerze codziennie, czy raz w roku. A mo˝e jego rower stoi w kàcie i z ut´sknieniem czeka na zainteresowanie w∏aÊciciela?
Wystarczà dobre ch´ci, rower i zmobilizowanie rodziny, a dobra zabawa i niezapomniane

prze˝ycia sà gwarantowane. Ca∏kowita d∏ugoÊç
trasy to 27 km. Trasa podzielona jest na trzy
rundy w nast´pujàcej kolejnoÊci 12 km, 9 km,
6 km. Zawodnicy danej dru˝yny wybierajà mi´dzy sobà poszczególne etapy.
Szczegó∏y imprezy wraz z mapkà trasy dost´pne sà na stronie: www.biegowkiwesola.org.
RODZINNA SZTAFETA ROWEROWA to efekt
wspó∏dzia∏ania Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, Towarzystwa Narciarskiego Biegówki Weso∏a oraz Serwisu Rowerowo-Narciarskiego CYKLON.
TN Biegówki Weso∏a
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Nowego trenera majà
dzieci, a raczej ju˝ m∏odzie˝ z rocznika 1998. Jest
nim Pawe∏ Przygodzki, prowadzàcy równie˝
roczniki 2004/2005.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które chcia∏yby graç w pi∏k´ no˝nà, szczególnie
z rocznika 2006/2007. Zaj´cia, które rozpocz´∏y
si´ przed wakacjami, b´dà kontynuowane. Ponadto prowadzimy nabory uzupe∏niajàce do pozosta∏ych roczników.
Serdecznie zapraszamy na mecze ligowe nie
tylko dru˝yny seniorów, ale równie˝ dzieci i m∏odzie˝y. Wszelkie aktualne informacje znajdujà si´
na naszej stronie internetowej www.kswesola.pl.

WieÊci z KS Weso∏a
Mimo wakacji w Klubie
Sportowym Weso∏a, a szczególnie w sekcji pi∏karskiej,
du˝o si´ dzia∏o. Dzieci wyje˝d˝a∏y na obozy, a mi´dzy obozami uczestniczy∏y
w treningach. Seniorzy
obóz mieli na miejscu, bowiem nowy trener dru˝yny
seniorów – Andrzej Dêwiga∏a – prowadzi∏
w pierwszej po∏owie sierpnia treningi pi´ç dni
w tygodniu. Dodatkowo rozgrywane w weekendy mecze sparingowe mia∏y sprawdziç form´
naszej dru˝yny i przygotowaç jà na nowy sezon w lidze okr´gowej.

Anna Ksi´˝opolska
Sekretarz Zarzàdu KS Weso∏a

Maratoƒczycy na start, czyli kolejna
edycja maratonu w Starej Mi∏oÊnie
Wyjàtkowo wczeÊnie w tym roku, ale nie
mniej serdecznie ni˝ zwykle, Stowarzyszenia Sàsiedzkie Stara Mi∏osna zaprasza na kolejnà edycj´ staromi∏oÊniaƒskiego maratonu. Wyjàtkowo
nie w ostatnià sobot´ paêdziernika, ale ju˝
w drugà – 13 paêdziernika – o godz. 10.00. wystartuje bieg na 7 km 195 m.
10 minut póêniej na tras´ 42 km 195 m ruszà
maratoƒczycy.
Trasa maratonu tradycyjnie wiedzie Êcie˝kami
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Start
i Biuro Zawodów usytuowane sà na ∏àce przy
tzw. spalonym ranczo. Zawodnicy pokonujà
szeÊç siedmiokilometrowych p´tli – po mazowieckich wydmach, brodzàc w sypkim, usuwajàcym si´ spod stóp piasku, przeskakujàc wystajàce nad Êcie˝k´, wyp∏ukane przez letnie ulewy korzenie. Bieg w takich warunkach nie nale˝y do ∏atwych. Ale ch´tnych do sprawdzenia si´
w jednym z najmniejszych i najbardziej „sàsiedzkim” maratonie nie brakuje i co roku coraz
wi´cej osób Êciàga do naszego lasu.

Przy okazji maratonu tradycyjnie odb´dzie si´
równie˝ rywalizacja o tytu∏ Mistrza Starej Mi∏osny w Maratonie. Tytu∏u broni, niezmiennie od
kilku lat, Jerzy Magierski.
Tradycyjnie tak˝e maratonowi towarzyszyç
b´dzie bieg na dystansie ok. 7 km. To dystans,
który bez specjalnego wysi∏ku mo˝e pokonaç
prawie ka˝dy – nawet je˝eli swojà przygod´
z bieganiem dopiero zaczyna. Tu startujà ca∏e rodziny albo rodziny tych, którzy decydujà si´ pobiec maraton. Na mecie – tak samo jak na maratoƒczyków – czekajà na nich medale i serdeczna
sàsiedzka atmosfera biegowego Êwi´ta.
Zapisy do maratonu oraz biegu towarzyszàcego
ju˝ trwajà na stronie www.elektronicznezapisy.pl.
Serdecznie zapraszamy mieszkaƒców Starej
Milosny – do udzia∏u w obu biegach, ale tak˝e
do kibicowania. To doskona∏y powód do jesiennego spaceru po lesie i przyjemnego sp´dzenia czasu, a mo˝e do... z∏apania „biegowego wirusa”?
Anna Paw∏owska-Pojawa

Nordic walking
i marszobiegi w Weso∏ej!
Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking
Polska w ramach realizacji zadania publicznego
pod nazwà: „Âcie˝ki biegowe i zaj´cia nordic
walking” wspó∏finansowanego ze Êrodków Miasta Sto∏ecznego Warszawy organizuje na terenie
dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaj´cia nordic
walking oraz marszobiegi. Instruktorzy przygotowali ciekawe programy zaj´ç.
Zaj´cia sà BEZP¸ATNE i b´dà si´ odbywa∏y
do 30 listopada 2012 roku.
Gdzie i kiedy si´ spotykamy?
W Weso∏ej-Starej Mi∏osnej, przy skrzy˝owaniu
ul. Fabrycznej i Piotrusia Pana.

• Marszobiegi – wtorek, godz. 8.30
Prowadzàcy: Krystyna Gostyƒska
• Nordic walking – sobota godz. 9.30
Prowadzàcy: Jadwiga Figura
Szczegó∏y na stronach internetowych:
www.marszobiegi.pl oraz www.nordicwalking -sciezki.pl.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcà: poprawiç swojà kondycj´ fizycznà, zrzuciç zb´dne kilogramy, poznaç technik´ marszu nordic walking,
zdrowo i aktywnie sp´dziç wolny czas w mi∏ym
towarzystwie.
Fundacja Trzy Kroki
Original Nordic Walking Polska

CENTRUM ZDROWIA I URODY

POLECAMY
NATURALNE PREPARATY
DLA ZDROWIA I URODY
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Rewolucyjna terapia
odchudzajàca – do˝ywiajàca
Bezinwazyjna terapia likwidacji
bólu
Preparaty podnoszàce
odpornoÊç organizmu dzieci
Terapia podnoszàca wydajnoÊç
organizmu sportowców
Regulacja zaburzeƒ snu
Terapia antystresowa
Kosmetyki naturalne
odm∏adzajàce
Preparaty zio∏owe
Higiena intymna

Zapraszamy do niespotykanego
sklepu, gdzie mo˝esz nabyç
produkty dla zdrowia i urody
w 100% naturalne. Nasze produkty usuwajà przyczyny wielu
schorzeƒ, a nie jedynie ich skutki. Sà to produkty najwy˝szej
Êwiatowej jakoÊci, pochodzàce
z ca∏ego Êwiata.
Zapraszamy na nieodp∏atne spotkania informacyjne, na których
we wspania∏ej atmosferze (kawa, herbata, ciastko) dowiesz si´
wszystkiego o tych rewelacyjnych i rewolucyjnych produktach, o ich niebywa∏ych efektach
dzia∏ania pozwalajàcych powróciç do zdrowia, dobrego samopoczucia oraz pi´knego wyglàdu.

Na spotkania mo˝na si´ zapisaç
drogà telefonicznà, bàdê osobiÊcie
w salonie. Kontakt: 504-789-124.
Nasz adres:

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jana Paw∏a II 25
lok. U4C2
(obok Apteki ca∏odobowej)

www.natur-al.pl
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Tenisowe wakacje, piknik olimpijski MPW
i turniej na dobry poczàtek sezonu
Tegoroczne wakacje m∏odzi tenisiÊci z klubu
tenisowego Break sp´dzili na mazurach w Olecku. Pogoda dopisa∏a, dwa razy dziennie odbywa∏y si´ treningi na kortach tenisowych usytuowanych tu˝ obok fantastycznego trzygwiazdkowego
hotelu. Pla˝owanie i kàpiele w jeziorze Oleckie
Wielkie by∏y Êwietnà formà odnowy biologicznej.
Trenerzy dbali o to, ˝eby zrealizowaç program
treningów tenisowych, m∏odzi zawodnicy podnosili swoje umiej´tnoÊci, a doÊwiadczeni tenisiÊci
szlifowali form´. Kadra zapewnia∏a tak˝e rozmaite rozrywki i ciekawe zaj´cia,
gry i zabawy, odby∏y si´ mi´dzy innymi wyprawy ∏odziami,
kajakami, rowerkami wodnymi, du˝o emocji przysporzy∏y
„zmagania pokojów”, w ramach których zosta∏y zorganizowane ró˝ne testy sprawnoÊciowe, sprawdzian wiedzy
tenisowej, konkurs „mam talent”, biegi w workach, turniej
balonowy i wiele innych atrakcji. Wieczorny czas przeznaczony by∏ na pi∏k´ no˝nà oraz
nauk´ taƒca. Na koniec wyjazdu obozowicze
wzi´li udzia∏ w turnieju tenisowym – wszyscy
uczestnicy dostali pi´kne breakowe koszulki,
a zwyci´zcy – puchary i dyplomy. Rodzice, którzy zostali w Warszawie, mogli Êledziç, w jaki

sposób ich dzieci sp´dzajà
czas z Breakiem, poniewa˝ na
stronie internetowej klubu codziennie pojawia∏o si´ krótkie
sprawozdanie i zdj´cia z ka˝dego dnia pobytu.
Po naszych wakacjach,
w sobot´ 4 sierpnia, Muzeum
Powstania Warszawskiego
zorganizowa∏o Piknik Olimpijski i zaprosi∏o do wspó∏pracy

(jako jedynà firm´ zewn´trznà) Klub Tenisowy
Break, który zosta∏ przedstawicielem Stacji Tenisowej. W imprezie uczestniczy∏o ponad 120
dzieci, ka˝de spróbowa∏o swoich si∏ w tenisie
i otrzyma∏o dyplom, nagrod´ i pamiàtkowy me-

Niebezpieczny poÊpiech
Do groênie wyglàdajàcego wypadku dosz∏o dziÊ rano na skrzy˝owaniu ul. GoÊciniec i Diamentowej. Wyje˝d˝ajàcy oplem z podporzàdkowanej ul. Diamentowej kierowca nie zachowa∏
nale˝ytej ostro˝noÊci i z impetem uderzy∏ w bok jadàcego ul. GoÊciniec forda fiesty. Si∏a uderzenia wyrzuci∏a forda na przeciwleg∏y chodnik. Kierujàcà
fordem kobiet´ pogotowie zabra∏o do szpitalna,
kierowca opla wyszed∏ ze zdarzenia bez szwanku.
Z regu∏y unikamy na naszych ∏amach takich
tematów, bo nie szukamy tanich sensacji czy
ludzkich tragedii. Tym razem jednak czynimy odst´pstwo, liczàc, ˝e nag∏oÊnienie sprawy da do
myÊlenia innym nieustannie Êpieszàcym si´ kie-

GABINET ZDROWIE
REHABILITACJA DLA DZIECI I DOROS¸YCH
Rok za∏o˝enia 1996

Gabinet Zdrowie
ul. Garwoliƒska 7 lok. 79
04-348 Warszawa
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tel. 22 610 06 73
kom. 602 375 462
www.twarowski.net

Jacek Twarowski
Fizjoterapeuta

rowcom. Drodzy sàsiedzi, przecie˝ za kilka dni koƒczà si´ wakacje. Naszymi ulicami (tak˝e po chodniku
wzd∏u˝ ul. GoÊciniec)
b´dà chodzi∏y do
szko∏y i na zaj´cia do-

dal sponsorowany przez Muzeum. Klub Break
bardzo cz´sto udziela si´ w tego typu akcjach
propagujàcych sport i zdrowy styl ˝ycia.
Rok szkolny 2012/2013 chcemy przywitaç
turniejem we wrzeÊniu – 29–30.09 – zapraszamy do udzia∏u dzieci do lat 10 – korty klubu
BREAK, ul. Korkowa 78, wi´cej info na stronie
www.tenisbreak.pl. Zapraszamy tak˝e na wielki
turniej dla dzieci i m∏odzie˝y o Puchar Burmistrza Rembertowa, który odb´dzie si´ w dniach
15–16.09, przy ul. Stra˝ackiej 121 i jest organizowany przez nasz zaprzyjaêniony Uczniowski
Klub Tenisowy „Rembertów”!
Magdalena Szmyd

datkowe setki dzieci. A˝ strach pomyÊleç, co by
si´ sta∏o, gdyby dziÊ w miejscu zdarzenia przechodzili jacyÊ piesi...
Sà miejsca i drogi,
gdzie mo˝na si´ Êpieszyç w miar´ bezpiecznie. W Weso∏ej mamy
jednak wàskie ulice,
cz´sto z wàskimi chodnikami lub nawet bez
nich, skrzy˝owania bez
dobrej widocznoÊci. Ile
czasu nadrobimy poÊpiesznà czy nerwowà
jazdà? A ile nieszcz´Êç
mo˝na spowodowaç?
Czy warto? Pisz´ te
s∏owa pod rozwag´
wszystkich nas, mieszkaƒców. I tak wystarczajàco wiele zagro˝eƒ
powodujà kierowcy przeje˝d˝ajàcy przez Weso∏à tranzytem. Nie dok∏adajmy do tego naszych
w∏asnych b∏´dów. Noga z gazu, Êwiat si´ nie zawali, gdy dojedziemy na miejsce 2–3 minuty
póêniej. Sekunda nieuwagi, a czyjÊ Êwiat (tak˝e
nasz) zawali si´ na pewno.
Marcin J´drzejewski

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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Uczniowski Klub Sportowy

JUDO

FIGHT

CLUB

JUDO FIGHT CLUB
Zapraszamy chłopców i dziewczynki na treningi judo

Już od 4 września 2012 !
ul. Klimatyczna 1 – Wesoła, os. Stara Miłosna
(w budynku Hali Sportowej)
Rocznik 2007/2005
Rocznik 2006/2005 (kontynuacja
(pierwsze kroki w judo)
przedszkolnych zajec judo)
Wtorek – Czwartek 17:00–18:30
Poniedziałek – Sroda – Piatek
i Sobota 9:30–11:00 (Mała Mata)
17:00–18:30 (Mała Mata)
Rocznik 2004/2001
Rocznik 2008 (zajecia ruchowe
(pierwsze kroki w judo)
dla maluchów z elementami judo)
Wtorek – Czwartek 18:30–20:00
Wtorek – Czwartek
i Sobota 11:00–12:30 (Mała Mata)
16:30–17:30 (Duza Mata)

www.judofightclub.pl
Tel. 513- 96- 16- 16
Dodatkowo proponujemy inne zajęcia sportowe i usprawniające
Pływanie: kilka sekcji dla dzieci podział wiekowy jak i zaawansowanie – tel: 509-154-241
MMA/K1: sekcja młodzieżowa – tel: 507-816-637, sekcja dla dorosłych – tel: 609-346-884
Siłownia: tylko dla członków klubu i rodziców dzieci ćwiczących judo – tel: 513-961-616
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Nowe, ciekawe sekcje w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a i Filii ODT Pogodna
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom mieszkaƒców naszej dzielnicy OÊrodek Kultury poszerza ofert´ zaj´ç sekcyjnych.
W tym roku zarówno dzieci i m∏odzie˝, jak
i doroÊli znajdà zaj´cia dostosowane do ich zainteresowaƒ. Dotychczasowe sekcje dzia∏ajàce
w OÊrodku i filii ODT Pogodna zosta∏y rozszerzone o nowe interesujàce zaj´cia.
Pracownicy OÊrodka starali si´ dostosowaç
ofert´ tak, aby znalaz∏y si´ w niej zaj´cia edukacyjne, artystyczne, muzyczne czy teatralne.
Dlatego do zaj´ç edukacyjnych dla najm∏odszych dzieci, takich jak „Akademia Malucha”
czy „Twórczy maluch”, dosz∏y zaj´cia dla tych
troch´ starszych. Proponujemy dzieciom nauk´
j´zyka hiszpaƒskiego – poprzez nauk´ wierszyków i piosenek, warsztaty filozoficzne, podczas
których dzieci b´dà zajmowaç si´ bajkami filozoficznymi, zawierajàcymi ukrytà nauk´ i pomagajàcymi odró˝niaç dobro od z∏a. Warsztaty kulinarne to zaj´cia, na których dzieci b´dà przygotowywaç proste dania z ró˝nych stron Êwiata
i uczyç si´ kultury danego kraju oraz sto∏owego
savoir-vivre’u.
W tym roku równie˝ mamy zamiar uruchomiç
dzieci´co-m∏odzie˝owy zespó∏ wokalny, a dla
ch´tnych prowadzimy nauk´ gry na gitarze, perkusji czy pianinie. Nie zapominajàc o starszych,
zapraszamy ch´tnych do uczestnictwa w zaj´ciach chóru seniora MALWY.
Dla lubiàcych taniec i ruch przygotowaliÊmy
równie ciekawe propozycje. Doros∏ym uczestnikom proponujemy taniec Latino lub gimnastyk´.
Dla m∏odszych znany wszystkim hip-hop, korektyw´ lub zaj´cia taneczno-ruchowe. NowoÊcià
niewàtpliwie b´dà zaj´cia baletowe, które kszta∏-

tujà od ma∏ego ∏adnà postaw´ i gracj´, a wszystkie ma∏e dziewczynki pragnà byç ja Angelina Balerina z popularnej animowanej bajki.
Dla utytu∏owanego licznymi nagrodami Teatru
Poszukujàcego skupiajàcego si´ na teatrze ruchu proponujemy alternatyw´. Zaj´cia teatralne
dla dzieci i m∏odzie˝y oraz zaj´cia dla doros∏ych, podczas
których uczestnicy poznajà nie
tylko aktorskie tajniki, takie jak
praca nad g∏osem i cia∏em,
tworzenie roli i interpretacja
tekstu. Poprzez zabawy i çwiczenia b´dà dà˝yç do stworzenia wspólnego spektaklu, który
zaprezentowany b´dzie szerszej publicznoÊci.
Nie zapomnieliÊmy o strefie
artystycznej, a tu a˝ roi si´ od nowoÊci, które,
mamy nadziej´, przyciàgnà do OÊrodka zarówno
m∏odszych, jak i starszych. Dzieciom proponujemy zaj´cia z recyklingu, podczas których poznajà sposoby twórczego wykorzystywania rzeczy,
które mo˝na znaleêç w ka˝dym domu lub ∏atwo
je pozyskaç.
Podczas warsztatów „Zrób swojego przytulaka” poka˝emy dzieciom metody tworzenia
W¸ASNYCH zabawek – takich, które odpowiadajà ich aktualnym potrzebom emocjonalnym
i artystycznym.
Warsztaty etnograficzne to kolejna ciekawa
propozycja. Podczas zaj´ç dzieci b´dà poznawaç polskie zwyczaje, obrz´dy i tradycje oraz
sztuk´ ludowà.
DoroÊli równie˝ znajdà coÊ dla siebie. Zaj´cia
robienia bi˝uterii i dodatków to oferta skierowa-

na do m∏odzie˝y i doros∏ych. Podczas warsztatów uczestnicy poznajà proste i niedrogie metody kreowania w∏asnej mody – w∏asnego stylu.
W∏asny styl, ale tym razem w domu, mo˝na b´dzie tworzyç na warsztatach: „Wn´trza z charakterem”. Uczestnicy (m∏odzie˝ i doroÊli) dowiedzà si´, jak przy niewielkim nak∏adzie Êrodków o˝ywiç
cztery Êciany.
OczywiÊcie nie zabraknie
sekcji, które od lat cieszà si´
ogromnym powodzeniem. Ceramika, decoupage i zaj´cia
z rysunku i malarstwa poszerzone zosta∏y o zaj´cia z grafiki, rysunku i malarstwa, które
prowadziç b´dà Walentyna Jawmeneko i Borys Shmatok – absolwenci Wydzia∏u Sztuki Monumentalnej w Lwowskiej Akademii Sztuki.
Mamy nadziej´, ˝e oferta znajdzie uznanie
wÊród mieszkaƒców i ka˝dy znajdzie tu coÊ dla
siebie.
Wszystkie informacje dotyczàce dzia∏alnoÊci
sekcji znajdà. Paƒstwo pod numerem telefonu:
22 773 61 88 (OÊrodek Kultury), 22 427 37 74
(filia ODT Pogodna) lub na stronie OÊrodka Kultury: www.domkulturywesola.net.
Zapraszamy na dzieƒ otwarty 2 wrzeÊnia,
w godz. 14.00–18.00, podczas którego b´dzie
mo˝na osobiÊcie spotkaç si´ z instruktorami
niektórych sekcji.
W. Iwaƒczyk-Olszewska

Sukcesy m∏odych muzyków z Weso∏ej
Od trzech lat w Toruniu
odbywa si´ Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej
tworzony przez Krzesimira
D´bskiego. W tym roku nagrodzeni zostali tam mieszkaƒcy naszej dzielnicy.
Festiwal
odby∏
si´
w dniach 2–4 sierpnia,
a w jury zasiedli mi´dzy innymi Krzesimir D´bski, El˝bieta Zapendowska, Ma∏gorzata Ko˝uchowska, Agata Passent i Maria Szab∏owska.
Zadaniem bioràcych udzia∏ by∏o wykonanie jednego utworu z filmu zagranicznego i jednego
z filmu polskiego. Agata Struzik TRIO w sk∏adzie Alex Krzy˝anowski (fortepian), Iwo Jedynecki z Weso∏ej (akordeon) i Agata Struzik
(skrzypce i wokal) zaj´li tam trzecie miejsce.
Pokonali w rywalizacji prawie 30 uczestników
konkursu, wykonujàc „Ko∏ysank´ Rosemary”
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oraz „Oj, Mame!” (w j´zyku jidish) z filmu „Jude∏ gra na skrzypcach”.
– Festiwal zorganizowany by∏ fantastycznie,
by∏o to dla nas ogromnym prze˝yciem wziàç
udzia∏ w tak presti˝owym wydarzeniu artystycznym i zostaç docenionym przez takie jury – powiedzia∏a nam Agata Struzik. Dodatkowo wykonawcy pragnà podzi´kowaç OÊrodkowi Kultury
w Weso∏ej, a zw∏aszcza Marioli Musia∏ z filii
OÊrodka Kultury – ODT „Pogodna” za udost´pnienie sali widowiskowej do prób.
Na koniec festiwalu odby∏ si´ koncert galowy
na Rynku w Toruniu, który prowadzili Ma∏gorzata Ko˝uchowska i Kacper Kuszewski, a udzia∏
w nim wzi´∏a mi´dzy innymi Toruƒska Orkiestra
Symfoniczna pod dyrekcjà Krzesimira D´bskiego. Zwyci´zcom gratulujemy!
Martyna Nowosielska
A. Krzy˝anowski, A. Struzik, I. Jedynecki
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Rasowe psy na Hipodromie
W dniach 7–8 lipca na Hipodromie w Weso∏ej
wychodzàc jedynie podczas oceny w ringach.
mia∏o miejsce wydarzenie bez precedensu – odNieco gorzej mieli s´dziowie, którzy musieli
by∏a si´ Mi´dzynarodowa Wystawa Psów Rasoprzez ca∏y czas pracowaç w pe∏nym s∏oƒcu.
wych, która zgromadzi∏a ponad 2300 psów
W trakcie oceny s´dziowie wy∏onili najlepsze
z Polski i innych krajów europejskich. Najwi´kzwierz´ta w poszczególnych klasach, z których naszym wyzwaniem zarówno dla organizatorów,
st´pnie wybierali najlepszego psa danej rasy.
jak i wystawców sta∏a si´ pogoda. Przez ca∏y
W trakcie konkurencji fina∏owych to w∏aÊnie ci najczas z nieba la∏ si´ ˝ar, powietrze sta∏o w miejlepsi rywalizowali o tytu∏ „Najlepszego Psa w Gruscu, a temperatura w ciepie” (Mi´dzynarodowa Fedeniu znacznie przekraczaracja Kynologiczna wszystkie
∏a 30 st. Celsjusza. Nawet
rasy podzieli∏a na 10 grup
gwa∏towna burza, która
w zale˝noÊci od ich pochoprzesz∏a w sobot´ poddzenia i u˝ytkowoÊci). Pierwczas trwania konkurencji
szego dnia wystawy oceniane
fina∏owych, nie poprawi∏a
by∏y psy z szeÊciu grup, drusytuacji. Deszcz pada∏, ale
giego z pozosta∏ych czterech.
jednoczeÊnie
Êwieci∏o
Ostatecznie zosta∏o wy∏onios∏once i po kilkunastu minych dziesi´ciu finalistów,
nutach by∏o tylko jeszcze
którzy stan´li do walki o tytu∏
bardziej parno i duszno.
„Najlepszego Psa Wystawy”
Przy takiej pogodzie trzeba
(Best In Show). Wyboru spoby∏o bardzo uwa˝aç na
Êród najlepszych dokona∏
psy, by nie dosta∏y udaru
znakomity austriacki s´dzia
cieplnego. Na szcz´Êcie
Karl Reisinger. Triumfatorem
wszyscy podeszli do sprazosta∏ doskonale prezentujàcy
wy odpowiedzialnie i nie
si´ czarny terier szkocki VINZwyci´ski szkocki terier VINCITORE
dosz∏o do ˝adnych incyCITORRE DELL Quattrocento,
DELLA Quattrocento z w∏aÊcicielem
dentów. Zwierzaki trzyb´dàcy w∏asnoÊcià polskiego
mano w cieniu, na s∏oƒce i szwedzkim s´dzià Danem Ericssonem hodowcy Radka Wysockiego.

I psy i wystawcy prezentowali nienagannà kondycj´
Burmistrz Weso∏ej pan Edward K∏os oraz
Rada Dzielnicy obj´li wystaw´ honorowym
patronatem i ufundowali pamiàtkowe puchary
wr´czone uczestnikom Êcis∏ego fina∏u przez
przedstawiciela w∏adz dzielnicy – pana Marcina
J´drzejewskiego.
Warszawski Oddzia∏ Zwiàzku Kynologicznego
w Polsce, organizator tej letniej imprezy, ju˝ teraz
zaprasza wszystkich mi∏oÊników psów na nast´pnà wystaw´ tych zwierzàt (tym razem o randze krajowej), która jesienià odb´dzie si´ w tym
samym miejscu, na Hipodromie – w dniach 8–9
wrzeÊnia br. B´dzie troszk´ bardziej kameralnie
i piknikowo, ale na pewno równie ciekawie.
Tekst i zdj´cia: Marcin Jan Gorazdowski
(MARTIN-MEDIA)
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Sportowa Mazda
– dla klienta sklepu Groszek!

W loterii bra∏o udzia∏ ponad 1200 sklepów
GROSZEK w ca∏ej Polsce. Po dokonaniu zakupów trzeba by∏o wys∏aç SMS pod wskazany numer. Traf tak chcia∏, ˝e wylosowany zosta∏ sms
ze sklepu w Starej Mi∏oÊnie.

Mazda MX-5 SPRING EDITION cabrio trafi∏a
do klienta sklepu Groszek w Starej Mi∏osnej.
Loteria „Szalona jazda w sieci Groszek” dobieg∏a koƒca. W losowaniu nagrody g∏ównej
szcz´Êcie uÊmiechn´∏o si´ do pana Adama G.
z Warszawy, który przy okazji wizyty u kolegi
mieszkajàcego na naszym osiedlu zrobi∏ zaku-

Od po∏owy sierpnia do 24 wrzeÊnia 2012 r.
trwa kolejna edycja Wielkiej Loterii, w której
do wygrania sà 3 samochody marki Citroen C3
na zasadach podobnych jak w poprzedniej edycji. Zapraszamy do zakupu artyku∏ów promocyjnych z gazetki oraz wysy∏ania SMS-ów.

py w sklepie Groszek w Starej Mi∏osnej przy
Jana Paw∏a II 110. W dniu 14 lipca 2012 roku
pan Adam odebra∏ kluczyki do nowego samochodu – Mazdy MX-5 SPRING EDITION cabrio
z ràk paƒstwa Walickich, w∏aÊcicieli sklepu
oraz Justyny Bieƒkowskiej, Dyrektora Regionu
sieci Groszek.

●

●

●
●

Wielka loteria „Szalona jazda w sieci Groszek”
trwa∏a od 24 maja do 5 czerwca. Przez 14 dni
trwania loterii klienci, którzy w tym czasie kupili
dowolne produkty Coca-Cola i Carlsberg z Gazetki nr 7/2012 i wys∏ali swoje zg∏oszenie za pomocà SMS-a, walczyli o nagrod´ g∏ównà.
Serdecznie gratulujemy wygranej!
Pan Adam G. nigdy nic nie wygra∏, kolega namówi∏ go do wzi´cia
udzia∏u w konkursie.
Dotychczas nie mia∏
samochodu i choç
w mazdzie brak miejsca dla jego ma∏ego
dziecka (auto jest 2osobowe i nie ma
mo˝liwoÊci wstawienia fotelika), wygrana jest wielkà radoÊcià. Nie móg∏ uwierzyç, ˝e to si´ naprawd´ dzieje. Chocia˝ musia∏ zarejestrowaç auto zanim je odebra∏,
dopiero jak zobaczy∏
samochód na w∏asne
oczy, uwierzy∏.

MEDYCYNA ESTETYCZNA
rabaty
– Botox, wype∏niacze, mezodo
terapia, peelingi. NowoÊci:
Aqualyx, Light Eyes Ultra
KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A
– specjalna oferta zabiegów na lato
DEPILACJA LASEROWA LightSheer
NOWOÂå – CRYOLIFT 3 FILORGA
– najnowszy trend kosmetyki medycznej
– terapia Êwiat∏em LED i naturalny lifting
+ kompleksy biologiczne

60%

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

530 51 22 45
Godziny otwarcia: pon.–pt. 9–20, sob. 9–14
Lekarze specjaliÊci: Ginekolog, Dermatolog,
Internista, Chirurg, szeroki zakres badaƒ USG

www.medikocentrum.pl
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BIURO RACHUNKOWE
DORADCY PODATKOWEGO
Licencja Min. Fin. 9131/98

• 20 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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W Bibliotece Publicznej...
LAS W BIBLIOTECE
W lipcu, w ramach „Lata w mieÊcie”, Biblioteka zaproponowa∏a dzieciom 4 spotkania
– edukacyjne zabawy i warsztaty plastyczne
o lesie. Uczestnicy zaj´ç poznali specyfik´
lasu, czym ró˝ni si´ od ogrodu i parku, omówiliÊmy strefy lasu, prawid∏owe zachowanie si´

w lesie. Dzieci bawi∏y si´ w odszukiwanie zwierz´cych Êladów i tropów. Podczas spotkaƒ literackich pracowaliÊmy z wyÊmienitymi tekstami
Ma∏gorzaty Strza∏kowskiej. Na bazie ksià˝ki
„LeÊne g∏upki” powsta∏y prace plastyczne: j´dze z liÊci, traw, leÊnych kwiatów i zió∏; smoki
(ró˝nych kszta∏tów i materia∏ów) oraz potwory

– praca grupowa z dobrà zabawà przy sztaludze. Drogi
do czarodziejskiego lasu szukaliÊmy równie˝ poprzez ksià˝ki. PrzypominaliÊmy sobie znane nam czarodziejskie leÊne
przestrzenie z ró˝nych bajek
i filmów. Dzieci wymienia∏y
ró˝ne stwory zamieszkujàce
bajkowe lasy. Jeszcze jednà
czarodziejskà krain´ uczestnicy zaj´ç poznali dzi´ki opowiadaniu „Czary-mary” Ma∏gorzaty Strza∏kowskiej. Po lekturze
ksià˝ki ka˝de dziecko wykona∏o samodzielnie
bajkowà pacynk´. Podczas pracy grupowej powsta∏o szeÊç map czarodziejskich krain wymyÊlonych przez dzieci.
ZAJ¢CIA CYKLICZNE
Po wakacjach wracamy do Wieczorów bajkowych adresowanych do dzieci w wieku 3–6 lat.
W ka˝dy poniedzia∏ek o godz. 17 zapraszamy
do wspólnego czytania bajek w Bibliotece G∏ównej. Spotkania czytelnicze urozmaicone sà pracà
plastycznà.
W ka˝dy poniedzia∏ek o godz. 12.00 (pomijajàc pierwszy poniedzia∏ek miesiàca) zapraszamy
do Biblioteki G∏ównej osoby doros∏e na spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki.

DZIE¡ SOLIDARNOÂCI
I WOLNOÂCI
Dzieƒ
SolidarnoÊci
i WolnoÊci to polskie
Êwi´to paƒstwowe ustanowione przez Sejm RP
w 2005 roku, obchodzone
jest 31 sierpnia w rocznic´ porozumieƒ sierpniowych. Z tej okazji Biblioteka zaprasza 13.09.2012
o godz. 18.30 na spotkanie ze S∏awomirem Cenckiewiczem wokó∏ ksià˝ki
„Anna SolidarnoÊç. ˚ycie
i dzia∏alnoÊç Anny Walentynowicz na tle epoki
(1929–2010)”. Na spotkaniu b´dzie mo˝na nabyç ksià˝ki S∏awomira Cenckiewicza.
PRZELOT NAD ZDOBYTYM MIASTEM
W cyklu Otwarte Lekcje Historii zaprezentujemy 27.09.2012 o godz. 18.30 dokument filmowy „Przelot nad zdobytym miastem” w re˝. Andrzeja Ka∏uszki i Krzysztofa Jaszczyƒskiego,
który pokazuje Warszaw´ tu˝ po rozpocz´ciu
II wojny Êwiatowej, we wrzeÊniu 1939 roku. Obraz zosta∏ zarejestrowany z lotu ptaka przez niemieckiego operatora z samolotu Luftwaffe.
„Przelot nad zdobytym miastem” cieszy si´
ogromnym zainteresowaniem wÊród mieszkaƒców
Warszawy. Polecamy!
Justyna Kwiatkowska

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84 – 24h
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl
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rzenia osobiste za coÊ niestosownego, zaznacza∏a, ˝e
jeÊli biografia, to tylko po
Êmierci. Ale uda∏o si´ i mamy w r´kach
ciekawe fakty, mnóstwo zdj´ç i delikatnà, nieÊmia∏à interpretacj´ jej pi´knych wierszy i felietonów. Poetk´
wspominajà równie˝ jej przyjaciele.
Goràco polecam!

Kàcik bibliofila
Pamiàtkowe rupiecie
Biografia Wis∏awy
Szymborskiej
Anna Bikont,
Joanna Szcz´sna
Obszerny zapis
˝ycia zmar∏ej noblistki
Wis∏awy
Szymborskiej podj´ty przez dwie
dziennikarki Gazety Wyborczej. Jest
on owocem spotkania poetki z autorkami. Sama Szymborska uwa˝a∏a zwie-

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. as-Sani Rad˝a – Dziewczyny z Rijadu
2. Or∏oÊ K. – Dom pod Lutnià
3. Kaliciƒska M. – Lilka
4. Margolin P. M. – Zbieg
5. Finder J. – Znikni´cie

Qlturka

6. Lee M. – Matka Pearl
7. Haig B. – Polowanie
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Flanagan J. – Wyrzutki
2. Wieslander J. – Mama Mu czyta
Literatura popularnonaukowa:
1. Mackiewicz J. – Prawda w oczy nie
kole
2. Ciasta z owocami: 166 przepisów
3. Nowakowski M. – Pióro: autobiografia literacka
4. Stuhr J. – Tak sobie myÊl´...: dziennik
czasu choroby
Iza Zych
wi´kszoÊci fanów zespo∏u pozostaje Êwi´toÊcià).
Zespó∏ nadal brzmi dobrze, nie mo˝na nic zarzuciç graniu, zaÊ wokal
samego Dextera zdaje
si´ byç zamro˝ony w czasie – nie zmieni∏ si´
bowiem ani odrobin´.
Podsumowujàc, p∏yta wypada raczej na plus
ni˝ na minus. Pozostaje jednak kilka niewygodnych pytaƒ. Po co w ogóle by∏o umieszczanie
dwóch tak s∏abych utworów na tym albumie?
Dlaczego na single wybrano w∏aÊnie te najgorsze
(ponoç planowo singlem zostaç mia∏ utwór „Slim
Pickens Does The Right Thing And Rides The
Bomb To Hell”, ale… mia∏ za d∏ugi tytu∏)? I tak
dalej, i tak dalej. Odpowiedê na te pytania jest jedna, chocia˝ niesamowicie przykra, ale bardzo
mo˝liwe, ˝e prawdziwa. Dla kasy. Nie ka˝dy ma
odwag´ KoRna, aby na proÊb´ wytwórni o ∏agodniejsze przeboje na single odpowiedzieç agresjà
ze znanego numeru „Y’all Want A Single”. Trudno. Aczkolwiek na koncert panów w Polsce, który, miejmy nadziej´, kiedyÊ w koƒcu si´ odb´dzie, z wielkà przyjemnoÊcià pójd´. Mo˝e z szacunku dla naszej publicznoÊci odpuszczà sobie
„Cruising California (Bumpin’ In My Trunk)”.

Pole minowe z kilkoma niewypa∏ami
„Days Go By”
The Offspring
The Offspring byli jednà
z pierwszych kapel, na których punkcie mia∏am obsesj´. Z czasem ustàpi∏a ona
miejsca zwyk∏emu traktowaniu ich jako jednej z ulubionych grup, jednak mój szacunek do ich prostej, acz przyjemnej muzyki nie pozwoli∏ mi ze
spokojem przyjàç nowych singli z p∏yty „Days
Go By”. Ba, trzeba by∏o mi ca∏ego lata (gdy˝ p∏yta wysz∏a na jego poczàtku, pretendujàc do wakacyjnego hitu), aby si´ do niej odpowiednio
zdystansowaç i móc jà zrecenzowaç.
Kiedy tylko us∏ysza∏am, ˝e The Offspring wydajà kolejnà p∏yt´, a w sieci pojawi∏ si´ pierwszy
singiel, o tym samym tytule co planowany album, czyli „Days Go By”, rzuci∏am si´ do przes∏uchania. Ku memu zdziwieniu nie by∏am w stanie wytrzymaç do koƒca kawa∏ka. „Oni mordujà
moje m∏ode lata” – pomyÊla∏am s∏uchajàc najbardziej prymitywnych riffów. Najgorsze mia∏o
jednak dopiero nastàpiç. Kiedy w radiu us∏ysza∏am „Cruising California (Bumpin’ In My Trunk)”
myÊla∏am z kolei: „Matko, wokal si´ zgadza, ale
nie... niemo˝liwe, ˝eby wydali coÊ takiego...”.
A jednak. Banalna piosenka o wakacjach, wyrywaniu dziewczyn, je˝d˝eniu samochodami
po Orange County i innych tematach, które mog∏yby konkurowaç z „Call Me Maybe” w walce
o najg∏upszy hit lata to chyba jakiÊ syndrom wieku Êredniego Dextera Hollanda, lidera zespo∏u.
Szczerze ba∏am si´ si´gnàç po ca∏à p∏yt´, jednak
mój drogi kumpel z roku powiedzia∏: „Zaufaj mi,
poza tymi dwoma singlami nie jest a˝ tak êle”.
Zaufa∏am. I s∏usznie.
Poza kilkoma niewypa∏ami p∏yta okaza∏a si´
naprawd´ wybuchowa. Nie jest to ju˝ co prawda jakoÊç z pierwszych albumów, ale któ˝ by
na to liczy∏. Na pewno jednak, jeÊli odejmiemy
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dwa wspomniane single, przebija ona przedostatnià, nie do koƒca udanà „Rise And Fall, Rage And Grace”. Utwory takie jak „The Future Is
Now”, „Secrets From The Underground”, „Dividing By Zero”, czy te˝ „Slim Pickens Does The
Right Thing And Rides The Bomb To Hell” porywajà energià i new punkowà prostotà. W tekstach pobrzmiewajà echa dawnego buntu,
a motywem przewodnim zdaje si´ byç przemi-

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
janie i zmiana (nie ma co kryç, to ju˝ nie jest
grupa kilku wÊciek∏ych dwudziestolatków, tylko
nieco spokojniejszych tatuÊków) podane oczywiÊcie w raczej nieskomplikowanym przekazie
(aczkolwiek nie banalnym). Nawet ok∏adka
z dzieciakiem i dziadkiem dzielàcymi wspólnà
∏awk´ w parku nawiàzuje do tego tematu. Mamy
tutaj te˝ troch´ nuty romantycznej, jak chocia˝by kawa∏ek „All I Have Left Is You” – zarówno
w warstwie tekstowej, jak i muzycznej. Dodano
te˝ kilka smaczków, jak mile bujajàce „Oc
Guns” czy cover najbardziej emocjonalnego i legendarnego ju˝ love song grupy – „Dirty Magic”
(nowa wersja nie przebija oczywiÊcie starej, ale
dodaje jej nieco Êwie˝oÊci i na szcz´Êcie nie
jest zbeszczeszczeniem tego utworu, który dla

Czas leczy
Mówià czas leczy rany
dzikoÊcià skarcone
nieoswojone
Tylko ∏za
wspó∏czuciem wype∏niona
pojawia si´ zasolona
w modlitwie do Boga
ukojona
Sabina Nadolna

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

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

Witajcie
wÊród
nas

Kosma Kleszczewski
Urodzi∏ si´ 1 czerwca 2012 r.
Waga 3630 g.
Syn Karoliny i Kamila.

StaÊ Wierzbicki
Urodzi∏ si´ 7 lipca 2012 r.
Waga 3970 g, wzrost 56 cm.
Syn Magdaleny i ¸ukasza.

Jagoda Mucha
Urodzi∏a si´ 16 sierpnia 2012 r.
w Szpitalu Praskim.
Waga 3280 g, wzrost 54 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). 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 nast´pnego numeru przyjmujemy do
dnia 17 wrzeÊnia 2012 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców
najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!
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Obóz letni „Archandrai”
Tego lata by∏yÊmy (my – harcerki z 44. MDH-ek
„Archandraja” im. El˝biety Zawackiej „Zo”)
na obozie letnim nad morzem Ba∏tyckim w miejscowoÊci Piaski na Mierzei WiÊlanej. Obóz rozpoczyna∏ si´ 29.06.2012 i trwa∏ a˝ do
20.07.2012 roku. Ten prawie miesiàc sp´dzi∏yÊmy razem z 41. szczepem PDHiZ „Rzeczpospolita Skautowa” z Pionek.

Obóz, jak co roku, zaczà∏ si´ wielkà budowà.
Przez pierwsze dni wszyscy ci´˝ko pracowaliÊmy, by mieç gdzie mieszkaç przez nast´pne
kilka tygodni; rozstawialiÊmy namioty, budowaliÊmy sobie ∏ó˝ka i – komponowaliÊmy elementy zdobnicze.

Po zakoƒczeniu prac budowlanych nastàpi∏o
oficjalne otwarcie obozu, nawiàzujàce do naszej
obrz´dowoÊci. W tym roku by∏yÊmy zielarkami,
które mia∏y zdobyç tajemny przepis. Nasza brama by∏a frontem chatki zielarki, podobóz nazwa∏yÊmy „Herbarium”. W trakcie obozu mia∏yÊmy
wiele zaj´ç i zabaw zwiàzanych z zielarstwem:
zrobi∏yÊmy m.in. herbat´ z igie∏ sosny i konfitur´
z p∏atków ró˝y. Po wielu trudach
ostatecznie uda∏o nam si´ zdobyç
nasz cel – przepis. By∏ to „Przepis
na dobrà harcerk´”; sk∏adniki, jakie
zawiera∏, to m.in. optymizm, pracowitoÊç, punktualnoÊç.
Na obozie równie˝ bardzo zintegrowa∏yÊmy si´ z druhnami i druhami z Pionek podczas wspólnych
ognisk i zabaw. Jednà z nich by∏a
olimpiada zorganizowana przez komend´ ca∏ego obozu. Olimpiada
trwa∏a trzy dni, ka˝dy móg∏ wziàç
udzia∏ w wybranych przez siebie
konkurencjach takich jak: maraton, skok w dal,
przeciàganie liny, zapasy lub szachy.
Na zakoƒczenie pobytu mieliÊmy zaplanowanà jeszcze wycieczk´ do Malborka. Ostatni dzieƒ
sp´dziliÊmy w tym mieÊcie na zwiedzaniu zamku krzy˝ackiego, a wieczorem oglàdaliÊmy nie-

samowity pokaz Êwiat∏o-dêwi´k. W drodze do
Warszawy wstàpiliÊmy jeszcze na pole bitwy
pod Grunwaldem i w tym w∏aÊnie miejscu rozsta∏yÊmy si´ ostatecznie z naszymi nowymi
przyjació∏mi z Pionek.

Obóz by∏ dla nas wszystkich wspania∏ym
prze˝yciem; zapewne udzia∏ w nim b´dziemy
wspominaç do koƒca ˝ycia.
Dh. trop. Zofia Fryza

˝e postrzegane sà przez pryzmat
obiektywu w taki sposób, który budzi emocje u innych – dzielmy si´
równie˝ i takim zdj´ciami.

Parafialny konkurs fotograficzny
Proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie – Ksiàdz Krzysztof Cyliƒski zaprasza do uczestniczenia w wakacyjnym konkursie fotograficznym.

∏y Jego dzie∏a. / Jak s∏oƒce, Êwiecàc, patrzy
na wszystko, / tak chwa∏a Pana nape∏nia Jego
dzie∏o /..../ Jak˝e godne ukochania sà wszystkie
Jego dzie∏a / a sà jak iskra do zobaczenia /
/.../ a któ˝ si´ nasyci, patrzàc na Jego chwa∏´?”

1. „Wielbiç Pana chc´”
Podró˝ujàc i wypoczywajàc w czasie
wakacji, spróbujmy szukaç obrazów ilustrujàcych wybrane fragmenty z Pisma Âw.:
Psalm 23
„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi
niczego. / Pozwala mi le˝eç na zielonych pastwiskach. / Prowadzi mnie nad wody, gdzie
mog´ odpoczàç, / przywraca mi ˝ycie. /
Prowadzi mnie po w∏aÊciwych Êcie˝kach /
przez wzglàd na swoje imi´. / Chocia˝bym
chodzi∏ ciemnà dolinà, / z∏a si´ nie ul´kn´,/
bo Ty jesteÊ ze mnà /.../”
Psalm 131
„Panie, moje serce nie jest wynios∏e /
i oczy moje nie patrzà z góry. / Nie goni´ za tym,
co wielkie / albo co przerasta moje si∏y. / Przeciwnie: zaprowadzi∏em ∏ad / i spokój w mojej duszy. / Jak niemowl´ u swej matki, / jak niemowl´ – tak we mnie jest moja dusza /.../”
MàdroÊç Syracha
„Wspominaç b´d´ dzie∏a Pana / i opowiadaç
b´d´ to, co widzia∏em. / Na s∏owa Pana powsta-
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2. „Kapliczki i Krzy˝e – Êwiadectwem wiary
i mi∏oÊci do Boga”
Cz´sto spotykamy na naszych drogach kapliczki i krzy˝e, które urzekajà nas swoim pi´knem albo z których przemawia wielka wiara
i pi´kna mi∏oÊç do Boga tych, którzy je stawiali.
Spróbujmy je uwieczniaç i dzieliç si´ tymi obrazami z innymi. Cz´sto te˝ zwyk∏e kapliczki i krzy-

3. „KoÊció∏ Êw. Antoniego – wczoraj i dziÊ”
Przyznajemy, ˝e KoÊció∏ jest pi´kny – ale ka˝dy to pi´kno dostrzega inaczej – wymieƒmy si´
naszymi spojrzeniami. Oczekujemy równie˝ na zdj´cia KoÊcio∏a z dawnych lat.
Prace-odbitki w formacie 20x30 cm –
do 5 zdj´ç w ka˝dej kategorii – przyjmowane b´dà w Zakrystii lub Kancelarii Parafii przy ul. Borkowskiej 1 do 23 wrzeÊnia 2012 r. Prace, podpisane imieniem
i nazwiskiem autora zdj´cia wraz z jego telefonem kontaktowym oraz tematem,
a w przypadku tematu 1 z podaniem wybranego fragmentu Pisma Âw., prosimy
dostarczaç w zaklejonych kopertach. Dostarczenie zdj´cia na konkurs b´dzie równoznaczne z akceptacjà Regulaminu, który dost´pny b´dzie w Kancelarii i Zakrystii
oraz na stronie internetowej Parafii:
www.parafiastaramilosna.pl.
Prace nagrodzone i wyró˝nione prezentowane b´dà w czasie obchodów 75-lecia Parafii
w paêdzierniku br.
Serdecznie zach´camy wszystkich do udzia∏u
w konkursie!!!
Ewa Stolarz
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i naszà skór´. Si´gajmy zatem po ∏ososia w´dzonego,
makrel´ czy szprotki.
Cenna rada dla wszystkich, którzy muszà
dbaç o odpowiedni poziom ˝elaza w diecie (kobiety ci´˝arne, mamy karmiàce) – nie ∏àczcie
w kanapce produktów mi´snych z mlecznymi.
Dlaczego? Wapƒ zawarty w produktach mlecznych ogranicza wch∏anianie ˝elaza z w´dlin.

Szybki i zdrowy posi∏ek – kanapka
Nie wymaga praktycznie ˝adnych umiej´tnoÊci kulinarnych, przygotowuje si´ jà w klika minut, a dobrze zrobiona jest pe∏nowartoÊciowym
posi∏kiem, który b´dzie w pracy czy szkole zastrzykiem energii na wiele godzin. W dzisiejszym
Êwiecie, kiedy ka˝dy z nas gdzieÊ p´dzi, wa˝ne
jest, aby posi∏ek by∏ szybki i prosty w przygotowaniu. Z drugiej strony ten ciàg∏y poÊpiech powoduje, ˝e nasz organizm jest nara˝ony na ró˝ne dolegliwoÊci i aby si´ przed nimi chroniç, potrzebujemy wi´cej wartoÊci od˝ywczych. Kanapka jest tu idealnym rozwiàzaniem.
Pieczywo – baza naszego ˝ywienia
Chleb – najlepiej chleb razowy, z pe∏nego ziarna
– mo˝e byç g∏ównym êród∏em energii zarówno dla
dziecka, jak i dla doros∏ego (unikaç powinny go jedynie osoby cierpiàce na dolegliwoÊci gastryczne
typu nadkwaÊnoÊç czy zgaga. Im polecamy chleb
i bu∏eczki typu graham. Nie podra˝niajà one przewodu pokarmowego, a sà równie˝ bogatym êród∏em witamin i sk∏adników mineralnych). Chleb razowy dostarcza do naszego organizmu cenny
b∏onnik pokarmowy, który nie tylko daje nam uczucie sytoÊci na d∏u˝ej, ale tak˝e reguluje st´˝enie cukru we krwi, co bezpoÊrednio wp∏ywa na koncentracj´. B∏onnik pokarmowy to tak˝e szczotka naszych jelit. A w∏aÊnie poprzez jelita i ich zdrowà barier´ ochronnà unikamy wielu chorób i dolegliwoÊci, a nasz uk∏ad immunologiczny dzia∏a efektywniej. Pieczywo pe∏noziarniste to równie˝ bardzo dobre êród∏o magnezu i witamin z grupy B, odpowiedzialnych za prawid∏owà prac´ uk∏adu nerwowego.
Mas∏o czy margaryna? A mo˝e oliwa z oliwek?
Nie rezygnujmy z posmarowania pieczywa
t∏uszczem. Dzieci do 6 roku ˝ycia powinny spo˝y-

waç kanapki z mas∏em, dla dzieci starszych, nastolatków i doros∏ych lepszy b´dzie t∏uszcz roÊliny. Mo˝e to byç wysokiej jakoÊci margaryna (ze
Êladowà zawartoÊcià t∏uszczy trans oraz dobrà
proporcjà kwasów omega 3 do omega 6) lub,
idàc za stylem w∏oskim, oliwa extra virgin. Dlaczego warto aby na kanapce znalaz∏ si´ t∏uszcz? Sam
w sobie jest êród∏em witamin (A i E). Dodatkowo
wspomaga wch∏anianie witamin t∏uszczorozpuszczalnych (A, D, E) z innych produktów, które
t∏uszczu nie zawierajà (np. z warzyw).
Sedno kanapki
Wybierz produkt bia∏kowy. Dlaczego jest taki
wa˝ny? Bia∏ko zapewnia nam uczucie sytoÊci.
Si´gajàc po produkty zawierajàce bia∏ko zwierz´ce (jaja, twaróg, ser ˝ó∏ty, w´dlina, ryba)
zwi´kszamy dodatkowo wykorzystanie aminokwasów z po˝ywienia. Aminokwasy, czyli ma∏e
cegie∏ki z których zbudowany jest ka˝dy ˝ywy
organizm, zawarte sà w produktach bogatych
w bia∏ko roÊlinne i zwierz´ce. ¸àczàc produkty
roÊlinne ze zwierz´cymi lepiej przyswajamy bia∏ko. Jest to cenna informacja zw∏aszcza dla osób
dbajàcych o mas´ mi´Êniowà.
Dla tych, którzy chcà zredukowaç iloÊç kalorii
w diecie rada: unikajcie produktów, w których jest
du˝a kumulacja t∏uszczu zwierz´cego. Na czarnej
liÊcie znajdà si´ zatem wszelkiego rodzaju pasztety, mielonki, parówki, kie∏basy. Wybierajàc np.
szynk´ z indyka (3 plasterki) zamiast 1 ∏y˝ki kiszki pasztetowej spo˝yjecie o 1 ∏y˝k´ t∏uszczu
mniej, czyli zaoszcz´dzicie blisko 100 kcal!
Bardzo dobrà alternatywà dla w´dlin sà ryby.
Te im t∏ustsze tym lepiej, gdy˝ zawierajà cenne
kwasy t∏uszczowe z grupy omega 3, które korzystnie wp∏ywajà na prac´ uk∏adu nerwowego

Porcja witamin
Im wi´cej warzyw w kanapce tym lepiej – zdecydowanie na pierwszym miejscu sà Êwie˝e, sezonowe warzywa, ale mo˝esz równie˝ u˝yç kwaszonych. Nie ∏àcz pomidora ani papryki ze Êwie˝ym
ogórkiem, poniewa˝ zawiera on enzym (askorbinaz´), który zabija witamin´ C zawartà w tych warzywach. Zawsze mo˝emy sobie tak˝e pozwoliç
na dowolnà iloÊç zió∏ – Êwie˝ych bàdê suszonych.
Kanapki, które dziecko czy doros∏y bierze ze
sobà do szko∏y czy pracy, warto tak skomponowaç, aby sok np. z pomidora nie zala∏ ca∏ego
pieczywa. JeÊli robimy kanapk´, którà spo˝yjemy dopiero za jakiÊ czas, to warto wówczas wykorzystaç inne, mniej soczyste warzywa, np. papryk´, ogórka, sa∏at´, natk´ pietruszki, szczypiorek czy rzodkiewki.
Co dzieƒ inaczej!
Przygotowujàc sobie kanapki nie popadaj
w rutyn´. Mo˝liwoÊci kombinacji sà nieograniczone – szukaj urozmaicenia zarówno w wyborze pieczywa i podstawowej zawartoÊci kanapki,
jak i zastosowanych do niej dodatków. Nie zapomnij, ˝e jemy tak˝e wzrokiem – warto, aby kanapka wizualnie kusi∏a kolorami warzyw i bogactwem zawartoÊci.
Hanna Kowalska
na podstawie materia∏ów
Poradni Dietetycznej Food&Diet

warto sprawdzaç, kiedy mo˝e byç
ten pierwszy raz. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystoÊci
i porzàdku na terenie miasta sto∏ecznego Warszawy „Zwierz´ta agresywne lub mogàce
wzbudzaç zagro˝enie dla otoczenia winny byç
prowadzone pojedynczo, wy∏àcznie przez osoby doros∏e. Zwierz´ta te muszà byç prowadzone w sposób zapewniajàcy sprawowanie
nad nimi kontroli.” (§ 29, ust. 2).
Bardzo lubi´ wszystkie zwierz´ta, koty i psy
darz´ najwi´kszà sympatià. Uwa˝am, ˝e sà Êliczne i màdre, ale nie ufam im do koƒca. To tylko
zwierz´ta i nigdy nie mo˝na byç w 100% pewnym, jak zareagujà. Nie taki zapach, zbyt szybki
ruch r´kà, wszystko to mo˝e je przestraszyç,
a one w obronie zareagujà pazurami i/lub z´bami.
Prosz´ wi´c, dmuchajmy na zimne, obyÊmy z jesiennych spacerów po lesie przynosili jedynie
twarze ogorza∏e pierwszymi promieniami s∏oƒca,
a nie wspomnienia (i oby tylko wspomnienia)
strachu przed atakujàcym nas psem.

Prosz´ si´ nie baç, on nie gryzie...
... a ja si´ boj´, gdy˝ b´dàc dzieckiem zosta∏am
pogryziona przez dobermana, wi´c gdy w lesie
podbiega do mnie, szczekajàc i szczerzàc k∏y,
pies, parali˝uje mnie strach.
Nied∏ugo Z∏ota Polska Jesieƒ wybuchnie pe∏nià swych si∏, wyciàgajàc nas na spacery,
przeja˝d˝ki rowerowe, rolki. Weso∏a ma dodatkowo ten ogromny atut w postaci lasów, dzi´ki
czemu wystarczy przejÊç kilkadziesiàt metrów
i ju˝ mo˝emy oddychaç czystym, przesyconym
olejkami powietrzem. Chodzà najm∏odsi,
w Êrednim wieku i starsi, rodzice z dzieçmi
i w∏aÊciciele psów ze swoimi pupilami – ka˝dy
ma do tego prawo, ale czasami zapominamy
o obowiàzkach, szczególnie niektórzy w∏aÊciciele psów, gdy wychodzà na spacer do lasu.
Mój ostatni spacer o ma∏o nie skoƒczy∏ si´ wizytà na chirurgii. Idàc przez las, nagle us∏ysza∏am, ˝e ktoÊ przywo∏uje psa. W takich sytuacjach
w mojej g∏owie natychmiast wracajà wspomnienia i pierwsze co robi´, to staj´ bez ruchu rozglà-

dajàc si´, co si´ dzieje. W tym momencie zobaczy∏am – dobermana, bez smyczy, bez kagaƒca,
pies zaczà∏ biec w mojà stron´, szczekajàc
i szczerzàc z´by, ca∏kowicie nie reagowa∏
na przywo∏ania w∏aÊciciela. W∏aÊciciel, pan
w wieku ok. 70 lat, zwyczajnie szed∏, wo∏ajàc
„pupila”. Kiedy zapià∏ psu smycz, nie raczy∏ mnie
przeprosiç, choç widzia∏, jak bardzo si´ wystraszy∏am. Na moje pytanie, czy wie, co to za rasa,
odpar∏, ˝e tak i poszed∏ dalej. A gdyby to by∏o ma∏e dziecko... Coraz cz´Êciej te˝ s∏ysz´ od znajomych i sàsiadów, ˝e przestali chodziç na spacery do lasu, gdy˝ pies zosta∏ pogryziony przez innego psa. Sytuacje si´ powtarzajà, ale chyba
za ma∏o si´ o nich mówi, wi´c szybko o nich zapominamy, myÊlàc, ˝e nas to nie dotyczy.
Szanowni W∏aÊciciele czworonogów, nie zapominajcie, ˝e zwierz´ to nie cz∏owiek, któremu
mo˝na coÊ wyt∏umaczyç. Rozumiem, ˝e Wasz
pies jeszcze nigdy nikogo nie ugryz∏ i w Waszej
obecnoÊci jest ∏agodny jak baranek, ale nie

Judyta Weso∏owska
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,,Kopciuszek” w Domu Opieki
Spo∏ecznej - ,,Gniazdo Rodzinne”
Dnia 27.06 m∏odzie˝ z klas pierwszych
naszego gimnazjum oraz uczniowie ze
Szko∏y Podstawowej nr 171 z klasy 5a, wybrali si´ z wizytà do Domu Opieki Spo∏ecznej – „Gniazdo Rodzinne” w Weso∏ej.
ZaprezentowaliÊmy mieszkaƒcom przedstawienie pt. „Kopciuszek” przygotowane
wczeÊniej pod opiekà pani Jadwigi Ros∏oniec, która od dawna jest opiekunkà ko∏a teatralnego i wolontariatu artystycznego.
Ch´tnych uczniów do wystawienia
„Kopciuszka” by∏o tak du˝o, ˝e a˝ jedna z naszych uczennic z klasy Ia gimnazjum, musia∏a odstàpiç swojà rol´ m∏odszej kole˝ance z kl 5a. G∏ównà postaç
w tym przedstawieniu zagra∏a Zuzanna Weremiuk, Ksi´ciem by∏ Janek Szumski z kla-

Ania Kozik,
kl. IIa Gimnazjum nr 120
im. Noblistów Polskich

„Bohater tygodnia”
w Przedszkolu nr 260 w Starej Mi∏oÊnie
Ju˝ od trzech lat nasze przedszkole nawiàzuje
Êcis∏à wspó∏prac´ z rodzicami w ramach programu „Bohater tygodnia”. Wed∏ug za∏o˝eƒ projektu, w ciàgu tygodnia wybrane dziecko jest najwa˝niejszà osobà w grupie, a za poÊrednictwem
zdj´ç, osobistych przedmiotów (zabawek, ksià˝ek, filmów), którymi dzieli si´ z innymi, opowiada o sobie. Zaproszeni rodzice przedstawiajà
swój zawód, pasj´, czy zainteresowania.
W wielu wypadkach w program zaanga˝owana by∏a nie tylko bliska, ale i dalsza rodzina,
a nawet znajomi, którzy przyje˝d˝ali do nas
z ró˝nych stron Polski. Stàd te˝ dzieci pozyskiwa∏y dodatkowe informacje o Polsce, a tak˝e

sy 5 a. Mo˝emy pochwaliç si´ równie˝ Êwietnà
grà aktorskà uczniów naszej szko∏y, rol´ Go∏àbków zagra∏y: Weronika Banaszek i Julia Derlikiewicz, a ca∏y wyst´p prowadzi∏a Kasia Gr´zak.
Role teatralnych charakteryzatorek, które pomaga∏y aktorom przygotowaç si´ do wyst´pu przypad∏y Asi Kalbarczyk, Agacie Szmur∏o, Marcie
Wawrzyniak oraz Martynie Szczepek, a suflerem by∏a Anna Kozik.
Przedstawienie bardzo si´ podoba∏o mieszkaƒcom „Gniazda Rodzinnego”, którzy nagrodzili nas gromkimi brawami i mi∏o nas ugoÊcili, po wyst´pie przygotowali dla nas pyszny
pocz´stunek.
Ta wizyta sprawi∏a, ˝e na d∏ugo zapami´tamy
twarze ludzi, ich uÊmiech, radosne spojrzenia
i wdzi´cznoÊç za okazanà im mo˝liwoÊç prze˝ywania radosnych chwil, wspomnieƒ z dzieciƒstwa.

i o Êwiecie (spotkania z nauczycielami j´zyka
angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego).
W ramach programu goÊciliÊmy przedstawicieli stra˝y po˝arnej, policji i wojska. Dzi´ki spotkaniom przedszkolaki mog∏y bawiç si´ w ma∏ych kucharzy-cukierników, projektantów bi˝uterii i ozdób Êwiàtecznych, mog∏y spróbowaç
swoich si∏ jako pi∏karze i cheerleaderki. W ciekawy sposób dzieci pozna∏y cykl produkcji czekolady, samochodów, plastikowych naczyƒ, tkania
dywanów, zasady dzia∏ania aparatu fotograficznego i telefonicznego.
Wszystkim okazjom towarzyszy∏o wielkie zainteresowanie przedszkolaków, bez wzgl´du

na metody i formy i na to, czy by∏y to eksperymenty i doÊwiadczenia w wykonaniu in˝yniera
chemii, biologa, geologa, czy wyk∏ad na temat
kredytów bankowych. WÊród niezwyk∏ych spotkaƒ goÊciliÊmy mam´ na koniu w naszym
ogrodzie, mini-zoo w klasach, a tak˝e tat´, który przyjecha∏ wielkà betoniarkà i objaÊnia∏ zasady funkcjonowania tego pojazdu. Mo˝na z pewnoÊcià powiedzieç, ˝e by∏y to trzy owocne lata
prowadzenia preorientacji zawodowej w tak
wczesnym wieku.

Dzi´ki naszemu programowi rodzice mieli
mo˝liwoÊç nawiàzania bliskiego kontaktu z nauczycielem, mogli lepiej zrozumieç zadania i cele
oraz trud wychowania przedszkolnego. Da∏o im
to szans´ obserwacji dzia∏aƒ w∏asnego dziecka
na tle grupy. Mogli je wspieraç, podnosiç jego
pewnoÊç siebie, nawiàzywaç znajomoÊci z innymi rodzicami. Natomiast duma przedszkolaków
z poczynaƒ zawodowych i odwiedzin w placówce swoich bliskich motywowa∏a kolejnych rodziców do uczestnictwa w ˝yciu przedszkola.
Dzi´kujemy wszystkim, którzy wzi´li udzia∏
w programie „Bohater tygodnia” i liczymy na
owocnà wspó∏prac´ w nowym roku szkolnym.
Dorota Waszczykowska
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TOM LAW’S
SCHOOL
OF ENGLISH
od 15 lat uczy:
●
●
●

Nastolatków przygotowujàcych si´ do egzaminów
j´zykowych, gimnazjalnych i maturalnych
Doros∏ych, którzy muszà porozumiewaç si´
w pracy lub za granicà z native speakers
Podró˝ników i entuzjastów kultury, filmów
i piosenek angloj´zycznych

NOWOÂå W TYM ROKU
SZYBKI ANGIELSKI DLA DOROS¸YCH
●

Nauka metodà Colina Rose – wspomagana
komputerowo, na licencji i we wspó∏pracy
z www.szybkiangielski.pl
Kontakt:

Ma∏gorzata Krukowska – 501 645 913
Tom Law – 505 119 608
Stara Mi∏osna-Weso∏a, ul. Cedrowa 18
info@tomlaws.pl

w w w. t o m l a w s . p l
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Bu∏hak ma si´ dobrze
Zach´ceni wspania∏ymi wynikami egzaminacyjnymi naszych gimnazjalistów i licealistów nie
spoczywamy na laurach, tylko myÊlimy, co jeszcze mo˝emy poprawiç.
Âwiat nie stoi w miejscu, wi´c Bu∏hak te˝ nie.
W rozpoczynajàcym si´ roku szkolnym proponujemy naszym uczniom nowe przedmioty oraz inne metody nauczania, a wszystko po to, aby by∏o efektywniej i ciekawiej.

Wiemy, ˝e nuda zabija neurony, wi´c staramy si´,
aby nie by∏o nudno. I chyba si´ op∏aca, bo nasi
gimnazjaliÊci wspaniale zdali egzamin, z wynikami lepszymi od kolegów z dzielnicy, ale tak˝e
(i przede wszystkim) od rówieÊników warszawskich i krajowych. Wstydziç nie mogà si´ swoich
wyników tak˝e bu∏hakowscy maturzyÊci, bowiem zdali z wynikami du˝o powy˝ej Êredniej
krajowej. To wszystko sprawia, ˝e dostajemy
skrzyde∏! Dlatego wprowadzany wcià˝ coÊ nowego, odpowiadajàcego potrzebom czy zainteresowaniom m∏odzie˝y. Przyk∏adem mo˝e byç fakt,
˝e zaczynamy uczyç j´zyka chiƒskiego i mo˝emy
szczyciç si´ tym, ˝e uczymy trzech g∏ównych j´zyków Êwiata (wraz z angielskim i hiszpaƒskim)

oraz ˝e wdra˝amy projekt Eduscience, którego
za∏o˝eniem jest nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przy u˝yciu innowacyjnych technik oraz metod e-learningowych.
OczywiÊcie stare, dobre i sprawdzone zostaje.
Odb´dà si´ wi´c Zaduszki Poetyckie, Warsztaty
Teatralne, wyjazd do Wielkiej Brytanii czy Krzy˝owej. Liczymy na to, ˝e zaproszenie na spotkanie z m∏odzie˝à przyjmà ciekawe osoby ze Êwiata kultury czy polityki. Naturalnie to nie wszystko, ale nie b´dziemy ubiegali faktów i zdradzali
wszystkich tajemnic.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Pierwszego Gimnazjum Autorskiego
oraz I Spo∏ecznego Liceum Ogólnokszta∏càcego
im. Emanuela Bu∏haka –
dyrektor szko∏y Izabela Wolaƒska-Zas´pa

„Lato w mieÊcie 2012” w SP 173
W SP 173 akcja „Lato w mieÊcie 2012” trwa∏a od 2 do 13 lipca w godz. 8.00–16.00. Do
wszystkich dzieci pozostajàcych podczas wakaLeszek Lewkowicz – nauczyciel historii
cji w domu skierowana by∏a bogata oferta zaj´ç
z uczniami gimnazjum, Piknik Weso∏a
i wiele atrakcji. Na terenie szko∏y dzieci bra∏y
udzia∏ w zaj´ciach umuzykalniajàcych, plastyczW czerwcu przekonaliÊmy si´, ˝e na wyniki
nych z wykorzystaniem ró˝norodnych technik,
koƒcowe wp∏ywajà ró˝ne czynniki: przede
informatycznych, sportowych, zaj´ciach czytelwszystkim intensywna praca i nauka, ale tak˝e
niczych, jak równie˝ zabawach w terenie. By∏y
indywidualne podejÊcie do uczniów, praca protak˝e spotkania ze stra˝nikiem miejskim, podjektowa, interesujàce wycieczki i spotkania...
czas których realizowany by∏ program
„Bezpieczne wakacje”.
Poza
zaj´ciami
w szkole dzieci uczestniczy∏y w wielu wyjÊciach i wyjazdach:
w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego bra∏y udzia∏ w Królewskich spacerach,
dla dzieci i m∏odzie˝y w wieku od 9 do 13 lat
odwiedzi∏y naszych
milusiƒskich w warZapraszamy ch´tne osoby do udzia∏u w zaj´ciach
szawskim ZOO. KilkaSEKCJI SIATKARSKIEJ DLA POCZÑTKUJÑCYCH.
krotnie wyje˝d˝a∏y do
Centrum
Rozrywki
Zaj´cia:
„Hula Kula”, bawi∏y si´

tam na placu zabaw oraz gra∏y w kr´gle. Nad Wis∏à uczestniczy∏y w happeningu ekologicznym,
gdzie poprzez gry i zabawy zdobywa∏y wiedz´ –
jak dbaç o nasze Êrodowisko? Ka˝dego dnia
organizowane by∏y wyjazdy na basen. W Bibliotece Publicznej w Weso∏ej dzieci bra∏y udzia∏ zaj´ciach edukacyjno-plastycznych – „Âlady i tropy zwierzàt”, zwiedzi∏y Megaautobus MZK, który
zajecha∏ na plac Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej.

Siatkówka w Starej Mi∏osnej
Uwaga!!!

RUSZA NABÓR
do sekcji siatkarskiej

prowadzone przez trenera z uprawnieniami do
trenowania dzieci i m∏odzie˝y
dwa razy w tygodniu po oko∏o 1,5 godz. zegarowej
w hali sportowej w Gimnazjum nr 119
ul. Klimatyczna, Os. Stara Mi∏osna

ZAJ¢CIA ROZPOCZYNAJÑ SI¢ WE WRZEÂNIU
Koszt udzia∏u w zaj´ciach od 80,00 do
120,00 z∏ miesi´cznie dla jednego uczestnika
(koszt uzale˝niony od iloÊci osób bioràcych udzia∏ w zaj´ciach).

Zapisy prowadzi i informacji udziela

Olgierd G∏odkowski – tel. 605-603-866
www.mdg.com.pl/siatka
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W tegorocznej akcji „Lato w mieÊcie” w SP 173
z pewnoÊcià nie by∏o powodu do nudy i ka˝dy
znalaz∏ coÊ dla siebie.
Teresa Osypiuk

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ
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uczniów oraz zwi´kszamy motywacj´ do nauki.
Pochylamy si´ równie˝ nad tymi, którym nauka
nie przychodzi ∏atwo. Dzi´ki ró˝nym pomys∏om
nauczycieli, ich cierpliwoÊci i wypracowanym
metodom, uczniowie ci odnoszà sukcesy. Staramy si´ uczyç tak, aby wyzwoliç entuzjazm w ka˝dym uczniu i pozwoliç mu „odkrywaç” problem
na w∏asnà r´k´. W nowym roku szkolnym te˝ czekajà na nas i naszych uczniów nowe wyzwania
– b´dziemy starali si´ im sprostaç!

W „Bu∏haku” ciekawie…
Zbli˝a si´ nowy rok szkolny, a wraz z nim nowe wyzwania i pomys∏y. W Bu∏haku pomys∏ów
nie brakuje nikomu – ani nauczycielom, ani
uczniom. Zawsze coÊ si´ ciekawego dzieje.
Wszystko po to, aby nauka nie by∏a przykrym
obowiàzkiem, ale aby zaspokaja∏a ciekawoÊç
uczniów i rozwija∏a ich kreatywnoÊç. Bez ciekawoÊci uczenie si´ by∏oby niemo˝liwe. Rozbudzanie i podtrzymywanie jej to g∏ówne zadanie nauczycieli. Dlatego wcià˝ staramy si´ dostosowywaç szko∏´ do zmieniajàcego si´ Êwiata – wprowadzajàc nowoczesne metody nauczania czy
wzbogacajàc program o ciekawe zaj´cia. Poniewa˝ stawiamy na nauk´ j´zyków obcych, sukcesywnie zwi´kszamy ofert´ j´zykowà, od nowego
roku nasi uczniowie b´dà mogli uczyç si´ kolejnego j´zyka obcego – hiszpaƒskiego. Oprócz tego powoli przygotowujemy uczniów do nauki
w dwóch j´zykach obcych, wprowadzajàc j. angielski do treÊci ró˝nych przedmiotów – matematyki, plastyki, edukacji wczesnoszkolnej.
W niedalekiej przysz∏oÊci planujemy utworzenie
klas dwuj´zycznych. Od lat nasi uczniowie odnoszà sukcesy na polu j´zykowym w dzielnicy
i w kraju. Popatrzmy na zestawienie za okres
2010–2012 (tabela obok).
Dbamy równie˝ o to, aby mogli rozwijaç swoje
zdolnoÊci i pasje – s∏u˝à temu ró˝nego rodzaju
ko∏a zainteresowaƒ, które nie tylko poszerzajà

wiedz´, ale równie˝ zach´cajà do samodzielnych
poszukiwaƒ. Lekcje muzealne, spotkania z ciekawymi ludêmi, cz´ste wycieczki i wyjÊcia na wystawy i pokazy – to rzeczywistoÊç w naszej szkole. JesteÊmy pewni, ˝e takie lekcje przynoszà wi´cej po˝ytku ni˝ typowa praca w szkolnej sali. Tradycjà ju˝ sà takie zaj´cia w szkole, gdzie uczniowie sà „ekspertami” lub asystentami nauczyciela
– uczymy si´ wzajemnie od siebie. Dzi´ki takim
lekcjom zyskujemy zaciekawienie pozosta∏ych

Dyrektor SSP nr 12 im. E. Bu∏haka
Ma∏gorzata Or∏owska

Konkurs, egzamin
Mi´dzynarodowy Egzamin Cambridge z j´zyka angielskiego
PET, poziom B1
Mi´dzynarodowy Egzamin z j´zyka francuskiego DELF A1
Mi´dzynarodowy Egzamin z j´zyka niemieckiego
Start Deutsch A1
Ogólnopolski Konkurs J´zyka Angielskiego FOX
Ogólnopolski Konkurs J´zyka Angielskiego JERSZ
Ogólnopolski Konkurs J´zyka Niemieckiego JERSZ
Dzielnicowa Olimpiada J´zyka Angielskiego 2012
Mi´dzyszkolne Dzielnicowe Dyktando J´zykowe
Warszawski Konkurs Komiksów w j´zyku angielskim

Uzyskany wynik
zda∏o 11 uczniów z wynikiem
od 70% do 93%
zda∏o 4 uczniów z wynikiem
od 90% do 95%
zda∏o 6 uczniów z wynikiem
od 75% do 90%
5 uczniów uzyska∏o II miejsce
4 uczniów uzyska∏o bardzo
dobry wynik od 81,75% do 90%
3 uczniów uzyska∏o wynik
od 90% do 95%
II i III miejsce
II miejsce
III miejsce

Zostaƒ fanem WiadomoÊci Sàsiedzkich na Facebooku!
Pod koniec maja, w rocznic´ uruchomienia portalu www.wiadomoscisasiedzkie.pl,
zrobiliÊmy kolejny krok w wirtualnej przestrzeni i za∏o˝yliÊmy fanpage WiadomoÊci
Sàsiedzkich. Szukajcie nas pod adresem:
www.facebook.com/WiadomosciSasiedzkie.
W tym miejscu chcemy serdecznie podzi´kowaç Pani Justynie KwaÊniewskiej, dzi´ki której
pojawiliÊmy si´ na Facebooku i która czuwa nad zawartoÊcià naszej spo∏ecznoÊciowej strony.

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego profilu! ZaproÊcie tam te˝
swoich facebookowych znajomych :-)
Hanna Kowalska

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

reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub pod numerami telefonów:

607-314-667

607-288-348

Dariusz Pape (g∏ówny przedstawiciel handlowy)

Olga Turska (wewn´trzne biuro reklamy)
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Letni wypoczynek dzieci z Weso∏ej w 2012 roku
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy ju˝
po raz drugi zorganizowa∏ w czasie wakacji kolonie letnie z programem profilaktycznym
i sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i m∏odzie˝y
z terenu Dzielnicy Weso∏a. W lipcu 2012 roku
na dwóch turnusach wypoczywa∏o ∏àcznie 80

dzo czystymi jeziorami. Bogaty program kolonii obejmowa∏ m.in. blok
rekreacyjno-sportowy, 3 ca∏odniowe wycieczki autokarowe, wycieczki rowerowe i piesze, dyskoteki, kàpiel w jeziorze i pla˝owanie.
Podczas pobytu ka˝dy z uczestników móg∏ nabyç wiedz´ na temat
form aktywnego, bezpiecznego
i zdrowego sp´dzania czasu wolnego, uczestniczàc w zabawach i grach
zespo∏owych. W trakcie zaj´ç z psychologiem dzieci rozwija∏y umiej´tnoÊci pracy w grupie, umiej´tnoÊci
samodzielnego, niezale˝nego oceniania sytuacji,
konstruktywnego wyra˝ania w∏asnych opinii.
Wyjazd dzieci zosta∏ w ca∏oÊci sfinansowany
przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
ze Êrodków przeznaczonych na dzia∏ania zwiàzane z szeroko poj´tà edukacjà profilaktycznà.
Dzi´ki temu dzieci z naszej Dzielnicy mia∏y
wspania∏e wakacje, pe∏ne niezapomnianych
przygód, a przy okazji naby∏y nowe umiej´tnoÊci
spo∏eczne, przydatne w codziennym ˝yciu.

dzieci ze szkó∏ podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy kolonii wypoczywali w OÊrodku Wypoczynkowym
KAMA po∏o˝onym w Mierzynie
Ustroniu na skraju Puszczy Noteckiej w kompleksie lasów mieszanych i sosnowych, nad dwoma bar-

Piotr Zieliƒski
Naczelnik Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych
i Zdrowia dla Dzielnicy Weso∏a

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Lecznica Stomatologiczna

V Zarzàdzanie V Prowadzenie ewidencji ksi´gowej
V E-konto – dost´p internetowy 24h/dob´ do indywidualnych kont ksi´gowych
Zapraszamy równie˝ Zarzàdy do współpracy w zakresie
prowadzenia wyłàcznie ewidencji ksi´gowych.

ELIXIR
ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)
Warszawa–Weso∏a
tel. (22) 773 21 12; 518 662 799

ROZLICZANIE DZIAŁALNOÂCI GOSPODARCZEJ
V KPiR

V ryczałt

V pełna ksi´gowoÊç

A.T. Konto Agnieszka Łuksza
ul. GoÊciniec 158
05-077 Warszawa Wesoła

tel. 533 804 802
www.atkonto.pl
atkonto1@gmail.com

Bezp∏atny przeglàd (doroÊli 2 x w roku, dzieci 3 x w roku)
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i doros∏ych:
+
+
+
+
+
+
+

Leczenie zachowawcze
Protetyka
MO˚LIWOÂå
Chirurgia
P¸ATNOÂCI
Zabiegi estetyczne
KARTÑ
Leczenie ortodontyczne
Implantologia
Diagnostyka radiologiczna na miejscu: pantomogram,
rtg cyfrowe, cefalometria, tomografia szcz´k i zatok

Godziny otwarcia: pon. – pt. 9.00–20.00
sobota 9.00–13.00
+
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Âwiat∏o i blask w SP 171 – wielki fina∏
W sobot´ 16 czerwca uczniowie naszej szko∏y prezentowali efekty ca∏orocznej pracy nad
wieloma projektami. Projekt wspó∏pracy mi´dzynarodowej szkó∏ „Z cienia w blask” poÊwi´cony
teatrowi i rozwijaniu wolontariatu tym razem objawi∏ si´ po∏àczeniem dzia∏aƒ artystycznych i poznawczych. Przygotowujàc si´ do festynu
„Przygoda z legendà”, uczniowie zbierali informacje o krajach partnerskich, uczestniczyli
w spotkaniach w Bu∏garskim Instytucie Kultury,
w Instytucie Dialogu Dunaj, w Ambasadzie Rumunii i W∏oskim Instytucie Kultury. Celem tych
dzia∏aƒ jest przybli˝enie kultury partnerów zagranicznych, których b´dziemy goÊciç ju˝
w paêdzierniku. Wszyscy wspólnie wystawimy
na scenie teatru „Lalka” przedstawienie pt.
„From Shadow to Light” tworzone podczas
pierwszego roku trwania projektu.
Uczniowie przygotowali stoiska i wykonali
prace plastyczne inspirowane historià, twórczoÊcià i folklorem. Ka˝da klasa zaproponowa∏a degustacj´ przysmaków typowych dla danego kraju, potrawy wykonane wed∏ug oryginalnych receptur. To by∏a uczta! Kochani Rodzice, wasz talent kulinarny przesyci∏ atmosfer´ wyst´pów zapachem Morza Âródziemnego, Morza Czarnego
i Morza Pó∏nocnego. Byç mo˝e dlatego tak licznie przyby∏y rodziny uczniów naszej szko∏y.

stoÊç wokó∏ nas. Wyobraênia dzieci to niewyczerpane êród∏o koloru i Êwiat∏a, bogactwo pomys∏ów, Êmia∏oÊç wizji. Sàdz´, ze ka˝dy, kto widzia∏ setki prac naszych uczniów, nie ma co do
tego wàtpliwoÊci. Wi´kszoÊç z pokazanych prac
powsta∏a w szkolnej Êwietlicy, która poza zaj´ciami opiekuƒczymi prowadzi szereg innych wy-

obejrzeliÊmy wspania∏y wyst´p klasy VIa – legend´ o powstaniu Bu∏garii, który by∏ wynikiem
szczególnego zaanga˝owania rodzica wolontariusza Pani Heleny Bogdziewicz-Nowak.
W sali sportowej zorganizowaliÊmy przeglàd
fotograficzny z takich dzia∏aƒ jak wycieczki,
warsztaty, lekcje muzealne, spotkania w ró˝nych
instytucjach, zielone szko∏y, konkursy, akcje wolontariatu i inne imprezy zorganizowane w szkole w bie˝àcym roku. Nawet my nie mogliÊmy
uwierzyç, ˝e tyle si´ wydarzy∏o, choç codziennie
czujemy, jak mocno bije serce naszej szko∏y.
Wiemy, ˝e razem mo˝emy zmieniaç rzeczywi-

chodzàc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. JeÊli nigdy nie byliÊcie Paƒstwo na naszym festynie szkolnym, nie zapomnijcie, i˝ jest
to impreza cykliczna i w przysz∏ym roku mo˝ecie
bawiç si´ razem z nami! Zapraszamy!
Gra˝yna Tucholska, koordynator
foto: G. Tucholska, A. Pogorzelska
i filmów przyrodniczych.
Poka˝e nam, ˝e podró˝e
mogà byç innym sposobem na nowe, szcz´Êliwe ˝ycie. Pan Bogumi∏
ma za sobà odbytà podró˝ dooko∏a Êwiata, trzykrotnie làdem okrà˝y∏ kul´ ziemskà.
Przedszkolaki w ciàgu roku poszerzà swojà
wiedz´ poprzez bezpoÊrednià obserwacj´ i do-

Podró˝e z Robusiami
Rozpoczynajàcy si´ rok szkolny w Niepublicznym Przedszkolu RobuÊ zosta∏ og∏oszony rokiem podró˝nika pt. „Wszystkie Dzieci nasze
sà”. Podopieczni b´dà poznawaç swoje otoczenie oraz Êwiat i ludzi w nim ˝yjàcych. G∏ównym
za∏o˝eniem naszego programu jest wzbudzenie szacunku
i akceptacji w stosunku do
siebie samego i innych osób
bez wzgl´du na ich stan zdrowia, poglàdy, kolor skóry
Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas tak˝e burmii wyglàd zewn´trzny.
strzowie, Panowie Edward K∏os i Marian Mahor;
Dzieci co miesiàc poznawaç
radne dzielnicy, Panie El˝bieta Nowosielska i Grab´dà
nowe kontynenty, ludzi
˝yna Weber oraz dyrektorka DBP Pani El˝bieta Da˝yjàcych
w innych krajach ich
ni∏owicz. Cieszymy si´, ˝e nasze pomys∏y na prazwyczaje, tradycje oraz smaki
c´ i zabaw´ zdobywajà uznanie w ich oczach.
kuchni z ca∏ego Êwiata.
A wyst´py? Taƒce, legendy, Êpiewy, rymoW odkrywanie Êwiata Rowanki, jazz, pop, rock i folk, nawet Koko w dobusiaki wciàgni´te zostanà
pingu dla mi´dzynarodowej ekipy pi∏karskiej Euprzez barwne odkrywanie inro 2012. A to wszystko w wielu j´zykach euronych kontynentów. Przez ca∏y
pejskich. Na scenie widzieliÊmy uczniów od zerok w naszym przedszkolu
rówek po tegorocznych absolwentów, a tak˝e
b´dzie kolorowo poniewa˝ nasi goÊcie b´dà progoÊcinnie zespó∏ Mini – Volta prowadzony przez
wadziç ciekawe zaj´cia.
Pana Wojciecha Kulczyckiego. Mi´dzy innymi
Mi´dzy innymi odwiedzi nas pan Bogumi∏ Rzucid∏o – podró˝nik, który bardzo pi´knie i barwnie opowiaTrawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
da dzieciom o Êwiecie,
tel. 88 33 11 774 znanym wi´kszoÊci
przede
wszystkim
www.larix-ogrody.pl z kolorowych gazet

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE

Êwiadczenia, pomo˝e ona w ukszta∏towaniu dzieci´cego Êwiatopoglàdu i relacji mi´dzyludzkich.
Zainteresowanych podró˝ami serdecznie zapraszamy na zaj´cia otwarte w naszym przedszkolu.
Beata Chalecka – nauczyciel
Ewelina Dobosz – nauczyciel
Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ”
os. Stara Mi∏osna ul. Magnolii 6
05-077 Warszawa-Weso∏a
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Strefa zdrowia

Najwi´ksze iloÊci magnezu znajdujà si´ w kakao, gorzkiej czekoladzie, orzechach, kaszach,
nasionach roÊlin stràczkowych, p∏atkach owsianych oraz w pe∏noziarnistym pieczywie. Ciekawe
jest, ˝e dane na temat iloÊci magnezu w produktach spo˝ywczych w ró˝nego rodzaju opracowaniach nie sà jednakowe. Sytuacja ta wynika
z ró˝niej zawartoÊci tego sk∏adnika w badanym
materiale. IloÊç magnezu znaczàco spada podczas nawo˝enia roÊlin. Obni˝a go równie˝ stosowanie konserwantów. Z tego wzgl´du, produkty
pochodzàce z gospodarstw ekologicznych, nieprzetworzone, majà znacznie wy˝szà zawartoÊç
magnezu ni˝ te wyprodukowane ze sztucznie nawo˝onych roÊlin.
Zm´czenie, rozdra˝nienie czy utrudniona koncentracja to tylko nieliczne spoÊród wielu symptomów niedoboru magnezu w organizmie. Do innych, cz´sto wymienianych przez specjalistów,
zaliczyç nale˝y:
• bóle i zawroty g∏owy,
• drganie jednej z powiek,
• bolesne skurcze ∏ydek,
• wyczulenie na zmiany pogodowe,
• zaburzenia snu,
• bóle w okolicach serca, nadciÊnienie, mia˝d˝yca,
• wypadanie w∏osów, ∏amliwoÊç paznokci.
Na zmniejszenie zawartoÊci magnezu w organizmie znaczàcy wp∏yw ma nadu˝ywanie alkoholu, picie du˝ej iloÊci kawy (powy˝ej 3 fili˝anek
dziennie), stres czy stosowanie hormonalnych
Êrodków antykoncepcyjnych.
Ryzyko przedawkowania magnezu jest niewielkie, bowiem organizm usuwa nadmiar tego pierwiastka poprzez nerki. Nadmierna iloÊç magnezu
mo˝e wi´c wyst´powaç u osób cierpiàcych

na dysfunkcj´ nerek (np. osób starszych). Zbyt
wysoka zawartoÊç magnezu w organizmie cz∏owieka objawia si´ bardzo niskim ciÊnieniem krwi,
spowolnionà akcjà serca, wyst´powaniem biegunki, os∏abieniem, trudnoÊcià w oddychaniu.

Choroby wirusowe psów – cz. 2

nia, os∏abienie, potem do∏àcza si´ biegunka z du˝à iloÊcià Êluzu. Na t´ chorob´ mogà chorowaç
psy w ka˝dym wieku choç cz´Êciej dotyczy 2–3
tygodniowych szczeniàt. OdpornoÊç po przechorowaniu utrzymuje si´ tylko do 5 tygodni, a potem mo˝e dojÊç do ponownego zara˝enia.
Rotawiroza psów to choroba, która objawia si´
biegunkà tak samo jak koronawiroza. Wyst´puje
cz´Êciej w miesiàcach zimowych. Chorujà na nià
g∏ównie osobniki m∏ode. Ostra biegunka prowadzàca do Êmierci wyst´puje tylko u szczeniàt w pierwszych 3 tygodniach ˝ycia. Przebieg tej choroby jest
∏agodny, biegunka trwa oko∏o 8–10 dni. W tym
czasie stan ogólny zwierz´cia jest dobry.

M jak magnez
Magnez jest pierwiastkiem wyst´pujàcym we
wszystkich tkankach i p∏ynach ustrojowych organizmu cz∏owieka. W ciele doros∏ej osoby powinno znajdowaç si´ 30-40 g magnezu, z czego ponad po∏owa zgromadzona jest w koÊciach.
Magnez jest niezb´dny do prawid∏owego
funkcjonowania oko∏o 80 enzymów w ciele
cz∏owieka, uczestniczy w przekazywaniu impulsów nerwowych, wzmacnia uk∏ad odpornoÊciowy, pe∏ni istotnà rol´ w procesie tworzenia
insuliny, reguluje poziom potasu we krwi, aktywuje witamin´ B1, wspomaga metabolizm witaminy C, a co wi´cej, zapobiega odk∏adaniu
si´ cholesterolu w Êcianach t´tnic, przez co
zmniejsza ryzyko zwa∏u.
Pozytywne dzia∏anie magnezu potwierdzajà
badania przeprowadzone wÊród dwóch grup
mieszkaƒców Anglii. Okaza∏o si´, ˝e wÊród osób
mieszkajàcych na terenach, gdzie pije si´ wod´
zawierajàcà magnez (tzw. twardà wod´), np.
w Londynie, dwukrotnie rzadziej odnotowywano
przypadki zgonów z powodu chorób serca.
Zalecana dobowa dawka magnezu ró˝ni si´
ze wzgl´du na wiek oraz p∏eç. Dzieci do 3 r.˝.
potrzebujà 80 mg magnezu, dzieci do 8 r.˝.
130 mg, m∏odzie˝ – ok. 350 mg, doros∏e kobiety 320 mg, a m´˝czyêni, kobiety w cià˝y oraz
kobiety karmiàce – 420 mg. Dawki te nie sà
jednak wystarczajàce dla osób intensywnie
uprawiajàcych sport, majàcych zaburzenia
wch∏aniania magnezu czy nadmiernie obcià˝onych stresem.

W poprzednim artykule
omówi∏am dwie najbardziej
znane wÊród w∏aÊcicieli
psów choroby. Dzisiaj przybli˝´ inne, nie mniej wa˝ne,
które mogà zagroziç naszym podopiecznym.
Kaszel kenolowy to choroba atakujàca psy w ka˝dym wieku, wyst´puje sezonowo: jesienià, zimà
oraz wiosnà. Do zaka˝enia dochodzi g∏ównie
w miejscach, gdzie jest du˝e skupisko zwierzàt,
na przyk∏ad na wystawach zwierzàt czy w schroniskach. ˚ród∏em zaka˝enia sà chore psy (ich
wydzieliny z nosa, gard∏a). Choroba ust´puje sama po 7–14 dniach. Jednak˝e bardzo cz´sto dochodzi do powik∏aƒ (przewlek∏e zapalenie oskrzeli) i wtedy mo˝e dojÊç do nieodwracalnych zmian
w uk∏adzie oddechowym. Choroba ta nieleczona prowadzi do Êmierci. G∏ównym objawem jest:
goràczka, suchy kaszel, zapalenie oskrzeli.
Choroba Rubartha czyli zakaêne zapalenie
wàtroby atakuje narzàdy wewn´trzne, takie jak
wàtroba, nerki, Êledziona, p∏uca. Do zaka˝enia
dochodzi drogà pokarmowà lub kropelkowà po-
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przez kontakt z chorym zwierz´ciem lub nosicielem wirusa (z jego Êlinà, moczem, ka∏em). Wirus powodujàcy tà chorob´ mo˝e prze˝yç
w Êrodowisku zewn´trznym nawet kilka miesi´cy. Wyró˝niamy ró˝ne postacie tej choroby. Postaç nadostra wyst´puje u m∏odych i nieszczepionych psów. Prowadzi do nag∏ej Êmierci
(ÊmiertelnoÊç wynosi 100%). Postaç ostra trwa
5–7 dni i charakteryzuje si´ goràczkà, biegunkà,
wymiotami, bólami brzucha. Dochodzi w jej
przebiegu do znacznego uszkodzenia wàtroby.
Postaç przewlek∏a prowadzi do przewlek∏ego zapalenia wàtroby. Natomiast postaç oczna „blue
eye”(niebieskie oko) wyst´puje w postaci ostrej
lub w momencie zdrowienia. Objawem jest
zm´tnienie rogówki i jej obrz´k.
Koronawiroza to choroba, której objawy przypominajà bardzo parwowiroz´. Ma ∏agodniejszy
przebieg i zazwyczaj nie stanowi zagro˝enia dla
zwierz´cia. Wirus tej choroby powoduje zapalenie ˝o∏àdka i jelit. Jest bardzo zaraêliwy. Do zaka˝enia dochodzi drogà pokarmowà, a êród∏em zarazka jest ka∏ chorych zwierzàt i rekonwalescentów. Najcz´Êciej wyst´puje zimà. Objawy mogà
byç ró˝ne. Na poczàtku pojawia si´ brak ∏aknie-

Urszula Religioni,
specjalista zdrowia publicznego

Dnia 18 lipca w okolicy
ul. G∏owackiego zaginà∏ roczny
kocurek Felek, bia∏y, z czarnymi
plamkami, czarny ogonek i uszy,
waga oko∏o 4 kg

JeÊli ktoÊ z Paƒstwa go widzia∏,
prosimy o jakàkolwiek
informacj´ – (22) 100 56 34
na Felka czeka zrozpaczona Tola

Pami´tajmy! Najwa˝niejsze zabezpieczenia
przed chorobami to szczepienia. JeÊli jednak
dojdzie do zara˝enia i wystàpienia objawów,
trzeba jak najszybciej skontaktowaç si´ z lekarzem weterynarii.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14
Tel. 22 773 13 89, 604 871 490
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Kàcik stylistki

Pos∏oneczna regeneracja
Jak ten czas szybko leci... Dopiero by∏y wakacyjne plany, a ju˝ reklamy zeszytów zapowiadajà
koniec lata. Odpoczynek na s∏oƒcu i Êwie˝ym powietrzu nie tylko relaksuje i dotlenia, poprawia te˝
funkcjonowanie uk∏adu krà˝enia, przemian´ materii, odpornoÊç. W dobie medialnej nagonki na
s∏oƒce zapominamy o pozytywnych efektach opalania. S∏oƒce odgrywa du˝à rol´ w syntezie witaminy D, niezb´dnej dla przyswajania fosforu
i wapnia, zapobiega krzywicy i osteoporozie, leczy
wiele schorzeƒ skórnych. Z badaƒ wynika, ˝e tydzieƒ wakacji w górach lub nad morzem pozwala
zgromadziç zasoby witaminy D na wiele miesi´cy.
Âwiat∏o s∏oneczne poprawia nastrój i dzia∏a antydepresyjnie. Z drugiej strony, dermatolodzy przestrzegajà przed negatywnymi skutkami opalania.
Kàpieli s∏onecznych nale˝y u˝ywaç rozsàdnie,
nadmierna i nierozwa˝na ekspozycja na promieniowanie s∏oneczne mo˝e prowadziç do wielu negatywnych skutków. Jednym z nich jest degradacja w∏ókien kolagenu i elastyny, przyczyniajàca si´
do powstania zmarszczek, a u osób z delikatnà naczynkowà cerà – do mikrop´kni´ç ˝y∏ek. Brak zabezpieczenia skóry przed promieniowaniem UV
powoduje przyspieszenie procesu fotostarzenia
si´ skóry, nadprodukcj´ wolnych rodników, niejednolite wydzielanie melaniny (plamy pigmentacyjne). Przebarwienia mogà mieç kolor od jasnobràzowego do prawie czarnego, nale˝y zwróciç uwag´ na wielkoÊç, kszta∏t, odgraniczenia i kolor plam.
Mo˝e te˝ wystàpiç nadreaktywnoÊç skóry, a tak˝e
pod wp∏ywem substancji i konserwantów zawartych w kosmetykach (kremy, perfumy, dezodoranty, niektóre filtry UV) reakcja fotoalergiczna. Mo˝liwe sà tak˝e reakcje fototoksyczne, wyst´pujàce
pod wp∏ywem niektórych leków, zió∏, Êrodków
chemicznych stosowanych doustnie lub miejscowo. W przypadku wystàpienia niepokojàcych objawów nie nale˝y zwlekaç z wizytà u dermatologa.
Podstawowym zabiegiem regeneracyjno-piel´gnacyjnym, który mo˝emy wykonaç w domu jest
peeling twarzy i ca∏ego cia∏a, który usunie martwy naskórek i ∏uszczàcà si´ skór´ (zabieg niewskazany w przypadku zmian, podra˝nieƒ, zaczerwienionej skóry). Drugà wa˝nà czynnoÊcià
jest nawil˝enie i od˝ywienie skóry. S∏u˝à do tego
ró˝nego rodzaju kremy i balsamy po opalaniu. Dla
podtrzymania ∏adnej opalenizny mo˝na zastosowaç balsamy utrwalajàce (z dodatkiem Êrodków
samoopalajàcych). Wybierajàc kosmetyki regenerujàce warto sprawdziç sk∏ad. Powinny zawieraç
witaminy A, E, C (zwalczajà wolne rodniki), K
(wzmacnia naczynia krwionoÊne), kwas hialuronowy (silnie wià˝e wod´ w tkance ∏àcznej). Mo˝na te˝ zastosowaç niezastàpione maseczki domowe (przepisy w numerze 134 z marca 2012 r.).
Powakacyjnej regeneracji trzeba poddaç tak˝e
w∏osy. Nadmierne naÊwietlanie promieniami s∏onecznymi, kontakt z wodà i wiatrem zmieniajà
struktur´ w∏osa. Nast´pujà powierzchowne
uszkodzenia, odbarwienia i utrata blasku. Najbar-

sów wodà zimnà (zamyka ∏uski). Bardzo wa˝nà
sprawà jest wycieranie w∏osów metodà wciskania, tak aby woda sama wsiàka∏a w r´cznik. Suszyç najlepiej naturalnie, jeÊli konieczne jest u˝ycie
suszarki, to powietrze nie powinno byç goràce.

dziej podatne sà w∏osy jasne i rozjaÊniane. W∏osy ciemne sà odporniejsze, poniewa˝ zawierajà
du˝o barwnika, który dzia∏a jak naturalny filtr.
Regeneracj´ w∏osów mo˝emy prowadziç

Kilka sprawdzonych domowych przepisów na
maseczki do w∏osów:
1. Maseczka z ˝ó∏tkiem i oliwà: ∏y˝eczk´ oliwy
z oliwek wymieszaj z trzema
kroplami witaminy A oraz
˝ó∏tkiem. Maseczk´ na∏ó˝ na
skór´ g∏owy i w∏osy, na∏ó˝
foliowy czepek potem owiƒ
r´cznikiem. Po 20–30 minutach sp∏ucz w∏osy wodà
z dodatkiem soku z cytryny.
2. Maseczka piwna: 1/4
szklanki piwa, jajko. Przygotowane sk∏adniki nale˝y po∏àczyç. Powsta∏à emulsj´
rozprowadziç po umytych
uprzednio w∏osach. Mask´
Pla˝owe parasole nie zawsze stanowià skutecznà
nale˝y dok∏adnie sp∏ukaç
ochron´ przed s∏oƒcem
po 15 minutach.
3. Mieszanka olejku rycynowego, nafty kow domu, stosujàc specjalistyczne gotowe masmetycznej i ˝ó∏tka z sokiem z cytryny. Zaseczki lub preparaty (np. Joico, BioWax, Matrix,
wiƒ w∏osy w czepek foliowy i r´cznik, pozoLoreal, do kupienia w salonach), lub maseczki
staw na pó∏ godziny, a nawet d∏u˝ej.
domowe. Warto równie˝ zastosowaç suple4. Regeneracja koƒcówek: Na 10 minut przed
menty diety np. wyciàg ze skrzypu polnego.
ka˝dym myciem w∏osów wetrzyj w koƒce w∏oBardzo wa˝na jest technika mycia i piel´gnacji
sów kilka kropel oliwy z oliwek.
w∏osów. Najlepiej myç w∏osy ∏agodnym szamponem w letniej wodzie, rozprowadzajàc szampon
Ma∏gorzata Grabczyƒska, wiza˝ystka
na d∏oniach i równomiernie nanoszàc na w∏osy,
gosia@makeupart.pl
wykonujàc przy tym delikatny masa˝. Po sp∏ukaniu letnià wodà dobrze jest zakoƒczyç mycie w∏ofot. M. Grabczyƒska

Buddyjski OÊrodek Medytacyjny,
Stara Mi∏osna – informuje
Nadarza si´ wspania∏a okazja, aby zapoznaç si´
z bezpoÊrednim wspó∏czesnym przekazem nauk
buddyjskich w Starej Mi∏oÊnie. Buddyjski OÊrodek
Medytacyjny przy ulicy Marmurowej 6 b´dzie goÊci∏ podró˝ujàcego nauczyciela z W∏och, Vito Panunzio. Jego publiczny wyk∏ad
odb´dzie si´ 13 paêdziernika
i rozpocznie si´ o godzinie
19.00. Wst´p wolny dla wszystkich zainteresowanych. Po wyk∏adzie pytania i odpowiedzi.
We wrzeÊniu i paêdzierniku b´dziemy te˝ promowaç dwie najnowsze ksià˝ki autorstwa Lamy
Ole Nydahla, któremu zachodni
Êwiat zawdzi´cza inspirujàce spotkanie z buddyzmem tybetaƒskim.
„O naturze rzeczy” to nowa, rozszerzona wersja ksià˝ki „Jakimi rzeczy sà”, którà
przet∏umaczono ju˝ na niemal 30 j´zyków. Druga
nosi tytu∏ „O Êmierci i odrodzeniu”. Buddyzm
Diamentowej Drogi obszernie opisuje zjawiska

zwiàzane z umieraniem i odradzaniem si´. Lama
Ole Nydahl w swojej ksià˝ce t∏umaczy wszystkie te
procesy w sposób zrozumia∏y, u˝ywajàc zachodniej terminologii. Obie ksià˝ki
mo˝na kupiç w ksi´garniach,
na stronie www.kfshop.pl bàdê
w lokalnym Buddyjskim OÊrodku Medytacyjnym, dla Weso∏ej
b´dzie to oÊrodek w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Marmurowej 6.
˚adna religia nie jest wa˝niejsza ni˝ ludzkie szcz´Êcie,
stwierdza Lama Ole Nydah. Dost´pne dziÊ przekazy nauk Buddy mówià ˝e przyczynà cierpienia nie jest z∏o, lecz niewiedza.
Dlatego najwa˝niejszym zadaniem cz∏owieka jest jej usuni´cie. Dzi´ki ÊwiadomoÊci i wiedzy nasze post´powanie, zamiast do cierpienia,
prowadziç mo˝e do trwa∏ego szcz´Êcia, którego
ka˝dy nieustannie szuka.
Bartosz Ostrowski
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W-wa Wesoła, ul. Trakt Brzeski 29, pon.-pt. 11.00 - 19.00, sob. 10.00 - 14.00

KOSTIUMY KÑPIELOWE OD

49 z∏

dostawy w ka˝dà sobot´

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• PROMOCJA na zakup soczewek kontaktowych Johnson&Johnson::
- przy zakupie 2, 3, 4 opakowań soczewek – kosmetyki gratis
- program lojalnościowy dla użytkowników soczewek kontaktowych *
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowyh marek, m.in.:
RayBan, Davidoﬀ, Carrera, Gucci, Dolce&Gabbana, Bvlgari,
Marc by Marc Jacobs, Jaguar...
• Szeroki wybór soczewek okularowych wiodących producentów m.in.:
Hoya, Essilor, Zeiss, Jzo...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
* szczegóły w
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W Twoim ogrodzie

Wzniesiona
listki. Dla równomiernego i ciàg∏ego krzewienia
grzàdka jest wygodsi´ zió∏ nale˝y delikatnie przycinaç lub uszczykinym
sposobem
waç wierzchnie cz´Êci roÊlin.
uprawy zió∏ w ogroW ogrodzie zio∏owym warto uprawiaç tydzie. Jest ona ∏atwa
mianek, rozmaryn, estragon, kolendr´, czàber
w piel´gnacji, a wype∏niona dobrej jakoÊci podczy ogórecznik, które b´dà niezb´dne w kuchni,
∏o˝em daje gwarancj´ dobrego wzrostu i ˝ywotaby nadaç potrawom niezwyk∏y smak. Nie monoÊci rosnàcych w niej roÊlin. Prze∏amaniem re˝e zabraknàç pachnàcej mi´ty, lubczyku i meligularnych, geometrycznych kszta∏tów grzàdek
sy nadajàcych si´ do daƒ zarówno wytrawnych,
mo˝e byç inspirowany prowansalskim klimatem
jak i s∏odkich. Te ostatnie powinny byç posaogród zio∏owy z przewagà zimozielonej lawendy.
dzone na osobnej grzàdce lub w niewielkim odRoÊliny ˝yjà tam swobodnie, umiejscowione podaleniu od innych roÊlin, ze wzgl´du na du˝à
mi´dzy krzewami, tworzàc niezwyk∏ej urody
ekspansywnoÊç. Zio∏a u˝ywane mogà byç rówwonne ∏any. Nie musimy traktowaç zió∏ jako ronie˝ do tworzenia domowych pachnide∏ek (poÊlin wy∏àcznie u˝ytkowych. DekoracyjnoÊç liÊci,
upourri) np. z suszonej lawendy, w celach leczkwiatów czy pokroju daje mo˝liwoÊci aran˝acyjniczych lub kosmetycznych. Sà niezwykle skune zachwycajàce swoim wyglàdem i wprowateczne w walce z niechcianymi owadami
dzajàce dodatkowy atut do ogrodu – zapach.
i szkodnikami grasujàcymi w ogrodzie, a dym
Herbarium powinno byç zlokalizowane
z palonych zió∏ dzia∏a bakterio- i grzybobójczo.
w miejscu s∏onecznym, ciep∏ym, najlepiej os∏oRosnàce na rabacie odstraszà krety i nornice,
ni´tym od wiatru. Zio∏a „Êródziemnomorskie”,
a posadzone przy tarasie sprawià, ˝e komary
czyli tymianek, bazylia czy rozmaryn b´dà prefeb´dà trzyma∏y si´ z daleka.
rowaç lekkie, przepuszczalne gleby, natomiast
mi´ta czy lubczyk dobrze poradzà sobie na ci´˝Nina Klejnowska
szych i wilgotnych
pod∏o˝ach. Niezwykle
Us∏ugi hydrauliczne
wa˝ne jest regularne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
podlewanie roÊlin ziokanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
∏owych. W upalne lato
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
powinno si´ to robiç
- uprawnienia budowlane i gazowe
codziennie, aby wypuszcza∏y Êwie˝e, najtel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
bardziej aromatyczne

Herbaria, czyli ogrody zio∏owe, znane by∏y
ju˝ naszym przodkom. W Êredniowieczu nazywano tak ogród u˝ytkowy o uk∏adzie kwadratowych lub prostokàtnych kwater. Znajdowa∏ si´
nieopodal klasztorów, oddzielony od warzywników i sadów. Uprawiano w nim najcz´Êciej zio∏a lecznicze i przyprawowe. W okresie renesansu kolekcje zió∏ gromadzono przy uniwersytetach oraz w ogrodach botanicznych, nadajàc
im rol´ badawczà i naukowà. Dzisiaj potrzeba
posiadania zió∏ wcià˝ nam towarzyszy. Mimo
˝e nazwa herbarium zosta∏a nieco zapomniana,
to marzenie o w∏asnym ogrodzie zio∏owym jest
na wyciàgni´cie r´ki.
Zio∏a mo˝emy uprawiaç dos∏ownie wsz´dzie.
W ogrodzie, na tarasie, balkonie lub na Êcianie
w specjalnie skonstruowanych do tego celu ramach florystycznych. Czasem wystarczy s∏oneczny parapet na którym ustawimy kilka doniczek z aromatycznymi roÊlinami, aby by∏y stale
pod r´kà. JeÊli decydujemy si´ na upraw´ roÊlin
w pojemnikach, nale˝y pami´taç o odpowiednim
doborze pojemnoÊci i wielkoÊci donic. Mniejszych u˝yjemy do zió∏ jednorocznych – majeranku, bazylii czy kolendry, wi´kszych do uprawy
roÊlin wieloletnich oraz do tworzenia pachnàcych, kolorowych i zró˝nicowanych pod wzgl´dem faktury kompozycji.

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

s

Ogród pachnàcy mi´tà

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

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

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

§

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBÓW

ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

tel./fax 22-783-14-22
tel. kom. 501-340-916
CAŁODOBOWY

Siedziba firmy:
05-070 Sulejówek, ul. Jana III Sobieskiego 115
e-mail: biuro@pogrzeby-wojciechowski.pl

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga

www.pogrzeby-wojciechowski.pl

lekarz stomatologii ogólnej

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW
• MYCIE ELEWACJI I DACHÓW

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
BIURO RACHUNKOWE

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

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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
e-mail: fismag@poczta.fm

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.
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22 745-55-00

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

motortest ®

Krzysztof Szadkowski

www.motortest.com.pl

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

Zapraszamy do salonu przy ul. Hynka 2a (Warszawa-Ok´cie,)
Godziny otwarcia: pon–pt 9–18, sob 9–14, tel./fax 22 868-01-21 do 23, 22 868-22-56
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Świetna zabawa w klimacie lat 70 i 80,
rock and roll'a i muzyki współczesnej
Największe hity minionych dekad.

Wstęp tylko 19 zł/osoba
W cenie rezerwacja stolika.
Atrakcyjne rabaty na nocleg ze śniadaniem.

Konsultacje ortodontyczne – czwartek 6 wrzeÊnia 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

meble
Z DREWNA

Auto Kot
Twój partner na drodze

Mechanika pojazdowa
Blacharstwo-lakiernictwo

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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Stacja Kontroli
Pojazdów
Pomoc drogowa
Wypozyczalnia
samochodów

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

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

Szanowni Paƒstwo! Zgodnie z pierwotnymi za∏o˝eniami rubryki
og∏oszeƒ drobnych sà one bezp∏atne jedynie dla osób prywatnych
bàdê do og∏aszania informacji niekomercyjnych.
Wszystkich przedsi´biorców zapraszamy do skorzystania ze stworzonego specjalnie dla firm modu∏u p∏atnych og∏oszeƒ filigranowych
(wymiar 43 x 20 mm) w atrakcyjnej cenie, publikowanych w dziale og∏oszeƒ drobnych, ale jako wyraêne og∏oszenia komercyjne. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Dariuszem Pape, tel. 607 314 667.

Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Dzia∏ka 1220 m2 po∏o˝ona w Zakr´cie, wydane war.
zabud. pod budow´ domu jednorodzinnego wolno-stojacego, ogrodzona i zagospodarowana, du˝o zieleni. Mo˝liwoÊç przyj´cia w rozliczeniu mieszkania
i dop∏aty/zamiany na mniejsza dzia∏k´ w Starej Mi∏osnej, mo˝liwa sprzeda˝ na raty. Cena do negoc.
Tel. 508101075, mail: basia@jjs.pl
◗ Wynajm´ mieszkanie 3-pok z aneksem kuchennym,
58 m2, gara˝, pierwsze pi´tro, budynek z 2003 roku,
Stara Mi∏osna. Blisko ZTM, szko∏a, sklep. 601 895 778.
◗ Do wynaj´cia (lub sprzedam) mieszkanie 56 m2
– Osiedle AL. Akacjowa-Stara Mi∏osna, 2pokoje, parter, ogródek. Tel. 600 150 845.
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie atrakcyjnie po∏o˝ne dzia∏ki budowlane w okolicach Zakr´tu. Ró˝ne
wielkoÊci. Szczegó∏y pod tel: 698-528-203.

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ Góraszka pó∏ bliêniaka 145m, dzia∏ka 600 m., stan
deweloperski, cicha okolica, dobry dojazd. Sprzedam
bezpoÊrednio 440.000 z∏. Okazja. 516 131 600.
◗ Sprzedam mieszkanie 60 m, 3 pokoje po remoncie,
goc∏aw, umiƒskiego, tanio. tel 609 097 972.
◗ Mam pokój do wynaj´cia na Osiedlu „Przy kana∏ku”
ul. Jana Paw∏a II w pobli˝u przystanku autobusowego. Umeblowany. Tel. kontaktowy: 508 797 304 lub
(22) 778-28-52.

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3
◗ Sprzedam dzia∏k´ rekreacyjnà z domkiem na terenie
ogódków dzia∏kowych „Pod lasem” w Rembertowie
cena 20.000 z∏. Telefon kontaktowy 508 797 304 lub
(22) 778-28-52.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Starej Mi∏oÊnie, tel.: 505109706, email: dxd100@wp.pl
◗ BezpoÊrednio sprzedam mieszkanie dwupokojowe 52 m2 (piwnica, miejsce postojowe) na ul. Biesiadnej. Cena do negocjacji, tel. 662 137 096.

Us∏ugi budowlane. Budowy,
remonty, wykaƒczanie wn´trz,
uk∏adanie kostki brukowej,
rozbiórki itp. Tel. 601 851 660
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ 1055 m2 w Starej Mi∏osnej z rozpocz´tà budowà domu jednorodzinnego
ul. Leszczynowa, wszystkie media. Tel. 791 647 242.
◗ Wynajm´ lokal o pow. 80 m2 na parterze w pawilonie
handlowym. Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏ona, ul.
Trakt Brzeski 68, tel. 604 49 85 85.
◗ Do wynaj´cia trzypokojowe mieszkanie w Starej Mi∏osnej na osiedlu Al. Akacjowa. Tel. 691 490 869.
23

Pracownia Architektury Krajobrazu
•Projektowanie, realizacja i piel´gnacja
terenów zieleni.
•Ogrody, inwentaryzacje dendrologiczne.

www.kodnatury.pl 692-081-969
◗ Halinów – wynajm´ mieszkanie 120m w domu wolnostojàcym, przestronne, s∏oneczne. 3 lub 4 pokoje, centrum, 300m do PKP – 35 min. do ÂródmieÊcia, autobus 704, 2.000 PLN. tel. 510 206 427.
2

MONTA˚ KUCHENEK, PIECÓW GAZOWYCH,
ZMYWAREK, PRALEK, wszelkie us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c.o., monta˝ i wymiana
wodomierzy, przeglàdy pieców gazowych.
UPRAWNIENIA! WIELOLETNIA PRAKTYKA!

Tel. 503 583 568
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◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158
◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje,
kuchnia, 2 ∏azienki, lod˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia. tel. 608 736 533.
◗ Sprzedam dom wolnostojàcy w Starej Mi∏osnej ul.
Cyklamenowa. Tel. 604 750 906.
◗ Sprzedam BP dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏osnej
przy ul. Borkowskiej. Powierzchnia ok. 364 m2.
Tel. 534 943 830.
◗ SPRZEDAM TANIO pi´kny du˝y dom 300 m2 na du˝ej leÊnej dzialce 2000m2 w Majdanie/Wiàzowna
600m od Starej Mi∏osnej tel. 500 123 700.

US¸UGI GEODEZYJNE
mapy, ZUD, tyczenia,
inwentaryzacje
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Tel.: 508 895 802, 22 773 30 44
◗ Sprzedam BEZPOÂREDNIO Êrodkowy segment 158 m2
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Poezji 14. Stan deweloperski
(+media), pow. dzia∏ki 254 m2. Tel. (25) 781 15 34.
◗ Ma∏˝eƒstwo poszukuje do wynaj´cia mieszkania
max. 1300+op∏aty, tel. 662152877
◗ Mam pokój do wynaj´cia w bloku przy ul. Jana Paw∏a II,
blisko ul. Rumiankowej i przystanku autobusowego. Pokój jest umeblowany z mo˝liwoÊcià korzystania z kuchni. Cena 500 z∏. Tel: 508 797 304, (22) 773 28 52.
◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96m2, 4950 z∏
za m2. Tel: 504-102-544.

Pomagam samotnym lub zapracowanym osobom w usuwaniu i naprawianiu wszelkich domowych usterek: naprawa drzwi, zamków, drobna
elektryka, hydraulika, malowania itp.

Tel: 606 478 725.
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KOD NATURY

◗ 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.

66

NIERUCHOMOÂCI

◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ke budowlano-us∏ugowa w starej mi∏osnej 1200m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnosc hipoteczna, tel. 605 981
175, dzohar1@wp.pl
◗ Do wynaj´cia bezpoÊrednio 2-pokojowe 50 m, ul.
Nowogrodzka, idealne na mieszkanie, gabinet, biuro.
Ciche, bezpieczne, cena 2000 z∏ miesi´cznie + media. Tel. 513-838-057.

Us∏ugi – PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki
samochodowe. Dojazd do klienta.

Tel. 601 262 086.

Redakcja
◗ Sprzedam SWOJÑ DZIA¸K¢ REKREACYJNÑ, ∏adnie zagospodarowanà, zadbanà, n/Bugiem – Popowo-Parcele 996m2. DOM ATRAKCYJNY, FUNKCJONALNY, 1-pi´trowy (45m2 w podstawie) z werandà, wysoki parter. Cisza, spokój, RYBY. Dobra inwestycja. 508-396-715.
◗ Dom do wynaj´cia na Osiedlu Stara Mi∏osna. Segment Êrodkowy na dzia∏ce 230 m2. Powierzchnia
mieszkalna dwóch pi´ter stanowi 126 m2. Pi´ciopokojowy z trzema ∏azienkami. Dodatkowo gara˝, pralnia
i spi˝arnia i du˝a piwnica. Cena 2 600 plus op∏ata
za media. Kontakt: 793-392-957.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Wynajm´ kwatery dla pracowników w Józefowie ko∏o Otwocka. Tel; 601-851-660.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Wózek inwalidzki sk∏adany oddam. Drobna naprawa
kó∏, ogumienia. Stara Mi∏osna. Tel. 691 133 737,
605 435 110.
◗ Sprzedam podr´cznik, çwiczenia i 2CD do hiszpaƒskiego: Nuevo curso de espanol para extranjeros1
(poczàtkujàcy): stan b. dobry, çwiczenia nieu˝ywane 30z∏ tel; 507 200 496.
◗ Kupi´ lub przyjm´ kuchenk´ gazowà w dobrym stanie, ma∏à lodówk´ i rower damski. Tel: 516-390-664.
◗ Sprzedam zamra˝ark´ szufladowà 1,5 rocznà
ok. 170 litrów ARDO. Tel. 602 371 602.
◗ Sprzedam sto∏y Miko∏ów calvados/czarne w zestawie
z krzes∏ami ISO czarnymi marengo/czarnymi, u˝ywane 2 tygodnie. Tel. 602 371 602

Sprzeda˝ mebli
zachodnich, antyków, wypoczynków
skórzanych oraz handel hurtowy.
Przywozimy na zamówienie

Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40

tel. 601 851 660
◗ Ch´tnie oddam kilka ksià˝ek do angielskiego (gramatyki, do matury) osobom, które ich potrzebujà.
Szczegó∏y: 507 200 496.
◗ Sprzedam kanap´ 1-osobowà, granatowà, rozk∏adanà. Tel. 663-999-102.
◗ Sprzedam materac o wymiarach 190 x 90 cm.
Tel. 663-999-102.
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym trenem) firma Sposabella, rozm. ma∏e 36 na
wzrost ok. 170 cm. Do sukni do∏àcz´ welon oraz
kwiat na g∏ow´. Cena 1700 z∏ (do negocjacji). Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia. Tel. 510-618-518,
e-mail: olgasu@op.pl

US¸UGI BRUKARSKIE
Uk∏adanie kostki brukowej i granitowej.
Tanio, solidnie, gwarancja.
Zakr´t, Trakt Brzeski 185,
www.brukarstwowarszawa.com
tel.:

8

◗ Zamienimy na mieszkanie lub sprzedamy – dom w Starej Mi∏osnej w zabudowie szeregowej (seg. Êrodkowy)
z ogródkiem 230 metrów. Dwupi´trowy, 6 pomieszczeƒ
z 3 ∏azienkami. Nowa elewacja i izolacja cieplna. Pow.
mieszkalna 2 poziomów – ok. 170 m2 (z poddaszem 253 m2). BezpoÊrednio kontakt: 790-273-883
lub 793-382-957 – w∏aÊciciele.

795-631-051
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◗ Oddam u˝ywane ∏ó˝ko drewniane i materac do sypialni wym. 160–200. Stan dobry. Tel. 691 800 057.
◗ Uboga rodzina pilnie poszukuje pi´trowego ∏ó˝ka
do bardzo ma∏ego mieszkania, w którym dzieci nie majà na czym spaç. JeÊli ktoÊ z Paƒstwa pozbywa si´ takiego ∏ó˝ka i móg∏by je oddaç tej rodzinie, prosimy
o kontakt pod numerem tel.: 605-301-400.
◗ Sprzedam ko˝uch m´ski, bràzowy, dla szczup∏ej osoby. Tanio. Tel. 663-999-102.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà+2 welony 3m i 90cm w bardzo dobrym stanie po okazyjnej cenie 700 pln, mozliwoÊç kupienia oddzielnie, tel. 662 152 877.

◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131 .
◗ Sprzedam 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.

SPRZEDA˚:
• DREWNA KOMINKOWEGO
• ZR¢BKA OPA¸OWEGO
• ZR¢BKA Z DRZEW LIÂCIASTYCH
(na posypk´ do ogrodu)
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Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Okazja! Stó∏ do pracowni, du˝y, gruby blat, 11 du˝ych szuflad. Cena: 50 z∏, tel: 22 615-30-60.
◗ Dachówka cementowa PRODACH – rzymska podwójna, kolor: ceglasty – 320 szt. – oko∏o 30m2 pokrycia. 1,80z∏/szt, Tel. 510 206 427.
◗ Kupi´ TANIO Jeep Cherokee w dobrym stanie LPG lud
diesel co ma∏o pali, 5 osob, zarejestrowany w Polsce,
sprawny, bezwypadkowy, sprawdzony, tel. 500123700
◗ Sprzedam metalowe podestyna rusztowania, cena 70 z∏ szt. Tel; 601-851-660
◗ Sprzedam tanio podr´czniki do pierwszej klasy gimnazjum. Tel. 22 7731309.

KOREPETYCJE/NAUKA/WARSZTATY
◗ Angielski – ucz si´ w efektywny sposób, du˝o mówienia, szybko zobacz rezultaty. Dojazd na terenie Starej Mi∏osnej bezp∏atny. Równie˝ business English. DoÊwiadczona lektorka. DoroÊli, m∏odzie˝. tel. 502 076 813

SK¸ AD KRUSZYW
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Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
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Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 33.
Piasek, ˝wir, ziemia ogrodowa, kliniec,
mieszanka, t∏uczeƒ, sprzeda˝ w´gla.
www.KAMEA.waw.pl
tel. 507-95-22-33, 506-721-980
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Studentka anglistyki i iberystyki. Bezp∏atny dojazd na terenie Starej Mi∏osnej. Tel: 518-339-517
◗ J´zyk francuski – korepetycje, lekcje, konwersacje. Romanistka z doÊwiadczeniem i przygotowaniem pedagogicznym, cierpliwa, energiczna, zaanga˝owana. Cena 50 z∏ za 60 minut. Tel. 515 425 867, 22-7731107.

OGRODZENIA, siatki, panele,
s∏upki, bramy, furtki, konstrukcje
stalowe, MONTA˚, TRANSPORT
www.siatmet.pl, 511 75 85 85
Warszawa Weso∏a
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◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. Tel. 500 720 523.
◗ CHEMIA. Przygotowanie do matury. 605-852-325.
◗ ANGIELSKI DO MATURY. Nauczycielka szko∏y Êredniej, egzaminator OKE profesjonalnie przygotuje
do matury. Tel. 601-371-704.
◗ MATEMATYKA. Gimnazjum i liceum. 798-936-390.

ALPINIÂCI – PRACE WYSOKOÂCIOWE,
WYCINKA DRZEW, USUWANIE GA¸¢ZI –
alpinistycznie i z podnoÊnika, MYCIE okien,
dachów, elewacji, MALOWANIE dachów,
MONTA˚E REKLAM i inne.

664-772-384, www.alpes.com.pl

9

◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
12
◗ Podstawy j´zyka w∏oskiego – studentka Italianistyki
UW – 507 200 496.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07.
◗ Studentka WSEiZ udzieli korepetycji z j. polskiego
i matematyki oraz pomo˝e w odrabianiu lekcji (zakres
szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum). Dojazd
do ucznia gratis. Tel: 511-566-420.
◗ HISZPA¡SKI – mgr iberystyki UW, lektor i t∏umacz
z wieloletnià praktykà, uczy j´zyka skutecznie i bezstresowo na ka˝dym poziomie. Mo˝liwy dojazd. Kontakt: 604 223 087.

US¸UGI OGRODOWE
58

• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ ANGIELSKI – lekcje przez Skype. Indywidualnie,
komfortowo, profesjonalnie, na wszystkich poziomach. Elastyczne godziny nauki. Materia∏y przesy∏am
mailem. B∏a˝ej, 502 953 187.
◗ ANGIELSKI profesjonalne i skuteczne korepetycje,
zaj´cia dostosowane indywidualnie do ka˝dego
ucznia, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych
oraz matury, dojazd do ucznia. Tel.: 600 229 649.
◗ ANGIELSKI. Prywatne lekcje i konwersjacje dla dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych z ANGIELKÑ w Starej Mi∏osnej.
Tel. (22) 39 35 379 lub (22) 773 40 37.
◗ Mgr j´zykoznawstwa oferuje lekcje j´zyka angielskiego
oraz polskiego. Cena za 60minutowe spotkanie indywidualne 35 z∏. W przypadku 2 osób – 25 z∏ od osoby, w przypadku 3 osób – 20z∏ od osoby. Nr tel:
505 152 898, lub e-mail: mkstrzelecka@gmail.com

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, tapicerki maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.
Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
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◗ Mgr j´zykoznawstwa oferuje pisanie tekstów na zamówienie oraz t∏umaczenia z j´zyka polskiego na angielski i serbski oraz odwrotnie. Kontakt: 505152898 lub
e-mail: mkstrzelecka@gmail.com
◗ J´zyk polski – korepetycje. Wszystkie poziomy nauczania. Egzaminy poprawkowe. Tel. 534 943 830.
◗ Matematyka – korepetycje. Poziom podstawowy lub
rozszerzony. Tel.: 602467356

◗ MATEMATYKA NA PIÑTK¢! Studentka finansów
udzieli korepetycji z matematyki na ka˝dym poziomie
szkolnym. Dojazd. Tel. 796 877 744
◗ ANGIELSKI – ka˝dy poziom, dzieci, m∏odzie˝ szkolna,
doroÊli, profesjonalnie i skutecznie. Tel: 608716759
◗ Nauczanie Business/General English – konwersacje
z profesjonalnym Native Speaker. Gwarantowany
sukces. Tel: 787 144 743

◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem
z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK – przygotowanie do nowej matury, egzaminów, Business English,
konwersacje. +48 501 131 224
◗ Korepetycje z biologii (wszystkie stopnie nauczania
w∏àcznie z przygotowaniem do matury, olimpiad)
oraz z chemii (poziom gimnazjum). Tel. 508 401 244.

DORABIANIE KLUCZY

◗ Sprzedam lezaczek – bujaczek niemowlecy (cena
30 z∏), nosidelko (20 z∏), ubranka do chrztu dla ch∏opca, dziewczynki w wieku 6-9 m-cy. Tel. 501-80-36-53.

mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 35 (sklep Marcpol)
czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400

tel.: 692 905 352
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◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI native speaker ze znajomoÊcià j´z.
polskiego, wszystkie poziomy, dzieci m∏odzie˝ i doroÊli,
mo˝e byç z dojazdem, tak˝e w weekendy 795 549 347.
◗ Angielski – ucz si´ w mi∏ej atmosferze w efektywny
sposób z doÊwiadczonà lektorkà. Przygotowanie
do egzaminów: FCE, CAE, matury i innych. DoroÊli,
m∏odzie˝. równie˝ Business English tel. 502 076 813
◗ Absolwentka T∏umaczeƒ Specjalistycznych UW udzieli
korepetycji z j. angielskiego i niemieckiego. Indywidualne
podejÊcie do ucznia, przyjazna atmosfera. 507 762 950
◗ Studentka II roku pomo˝e w nauce uczniom szko∏y
podstawowej. Posiadam du˝e doÊwiadczenie w przygotowaniu dzieci do zaj´ç, potrafi´ poprowadziç zaj´cia w sposób interesujàcy, dzieki czemu dzieci ch´tniej
si´ uczà. Tel: 606-421-940, kasia.rogalska@vp.pl

REMONTY I MODERNIZACJA
mieszkaƒ, ∏azienek, balkonów, tarasów:
Êciany K/G, g∏adzie gipsowe, glazura,
panele pod∏ogowe, hydraulika,
malowanie. Tel. 500 43 55 77.
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◗ MATEMATYKA. Korepetycje na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Profesjonalnie, szybko, skutecznie. DoÊwiadczony matematyk zaprasza ch´tnych
z dzielnicy Weso∏a tel. 505-329-323.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ 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.
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604 433 728.

◗ Absolwenci Akademii Muzycznych udzielà lekcji gry
na gitarze elektrycznej, akustycznej i klasycznej. Mi∏a
atmosfera. Grasz co chcesz. Wszystkie style muzyczne. Mile widziani uczniowie w ka˝dym wieku.
Tel: 510 727 363, 508 613 097.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy (dzieci i doroÊli),
z dojazdem do ucznia, profesjonalnie, bardzo skutecznie i w mi∏ej atmosferze – u dyplomowanej Anglistki z 10-letnim doÊwiadczeniem w nauczaniu.
Kontakt: 607 084 623
◗ MATEMATYKA, FIZYKA – korepetycje, pomoc w nauce, kurs maturalny oraz gimnazjalny, profesjonalnie,
z dojazdem do ucznia. Doktorant Politechniki Warszawskiej. Kontakt: 668 296 343.

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

Tel. 660-769-211
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◗ Studentka II roku, z 2 letnim doÊwiadczeniem przygotuje do matury z polskiego i angielskiego, materia∏y
dodatkowe w cenie. Tel 787-672-681.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – lekcje, korepetycje i konwersacje dla dzieci, m∏odzie˝y oraz osób doros∏ych. Skutecznie i z pomys∏em. Tel. 601890234
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. Tel. 500 720 523.

US¸UGI KSI¢GOWE
Biuro Rachunkowe Essentia

• KOMPLEKSOWA OBS¸UGA
• ZAK¸ADANIE FIRM
• KONKURENCYJNE CENY

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ DoÊwiadczona pani w Êrednim wieku zaopiekuje si´
dzieckiem. Tel: 517 493 783.
◗ Poszukuj´ opiekunki z samochodem z okolic Starej
Mi∏osnej, Sulejówka do opieki nad dzieçmi. Praca
od wrzeÊnia kilka-kilkanaÊcie godzin tygodniowo.
Tel 604 536347.

URODZINY Z KLAUNEM
Zabawy i konkursy,
zaj´cia dla dzieci podczas
UROCZYSTOÂCI RODZINNYCH.

tel. 600 030 096
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◗ Poszukuj´ odpowiedzialnej pani do opieki nad ch∏opcem (7lat) od wrzeÊnia. W ramach obowiàzków:
przyprowadzanie ze szko∏y, przygotowywanie posi∏ków dla dziecka. Stara Mi∏osna. tel. 503016761.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje. Tel. 600 432 140.
◗ Poszukuj´ pracy jako opiekunka do dziecka. Mam du˝e doÊwiadczenie i bardzo lubi´ sp´dzaç czas z dzieçmi. Prosz´ o kontakt pod numerem 508 872 988.
◗ Ch´tnie zajm´ si´ sprzàtaniem, opiekà na dzieckiem
lub osobà starszà. Tel. 691-629-033

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl
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◗ Opiekunka do dziecka szuka pracy, referencje i 10 letni sta˝ pracy. Tel. 667-100-800
◗ Podejm´ opiek´ nad dzieckiem lub dwójkà dzieci.
Szukam te˝ opieki nad starszymi lub prac domowych jak pranie, prasowanie lub inne. Jestem osobà
dyspozycyjnà, tel. 22-773-25-60, e-mail: malgorzata
staniak59@wp.pl
◗ Ch´tnie zaopiekuje si´ dzieçmi w wekekend i wieczorami. Posiadam referencje, a tak˝e na co dzieƒ mam
kontakt z dzieçmi, poniewa˝ pracuj´ w przedszkolu.
Tel 601-656-740

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I HYDRAULICZNE oraz
naprawy, fachowo i solidnie.
Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 509-358-336.
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◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w niepe∏nym wymiarze godzin, mam doÊwiadczenie zawodowe, referencje,
w∏asny samochód. Jestem mieszkankà Starej Mi∏osnej. Tel. 501-806-549

PRACA – DAM/SZUKAM
65

515 250 390 www.essentia.net.pl
◗ Terapeuta, nauczyciel pomoc w trudnoÊciach
w uczeniu si´ dziecka. Dojazd do domu. Tel. kontaktowy 791 23 50 25.

WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel.
22 783-28-37, 606-752-724.
◗ DoÊwiadczona i odpowiedzialna pani w Êrednim wieku zaopiekuje si´ Twoim dzieckiem, osobà starszà,
zwierzakiem, zajmie si´ Twoim domem i kuchnià.
Stara Mi∏osna i okolice. Tel: 0-698-528-203.
◗ Sprzàtanie/równie˝ po remontach/mycie okien, prasowanie. kontakt: 667-877-337

◗ Babcia zast´pcza – odbior´ Twoje dziecko ze szko∏y, zajm´ si´ nim u siebie w domu, pomog´ w odrabianiu lekcji itd. Mam 54 lata, przygotowanie pedagogiczne, doÊwiadczenie jako nauczyciel i wychowa∏am dwoje dzieci. Tel. 515 425 867, 22-7731107

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ Uczciwa osoba zajmie si´ porzàdkami domowymi,
prasowaniem, sprzàtaniem. Tel: 505-749-861.
◗ TRAWNIK skosz´, uprzàtn´ podwórko, zrobi´ zakupy,
równie˝ ci´˝sze prace – w zamian za mo˝liwoÊç zamieszkania. M´˝czyzna 40-letni, spokojny, pracowity. Tel. 662 190 517 oraz e-mail: grzegorz.bartosik6
@gmail.com
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ 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.
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje.
Tel. 507 542 645.

SZKOLENIE PSÓW DOGadajcie si´
w Starej Mi∏oÊnie. Szkolenia grupowe,
indywidualne, wyprowadzanie psów.
Agnieszka Kaniewska, tel. 501 379 779.

www.dogadajciesie.pl
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◗ Poszukiwana wokalistka do zespo∏u – 603 313 938.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 0 507 097 028.
◗ Kobieta podejmie prac´ cha∏upniczà, tel: 22 652-28-14.
◗ Poszukuj´ pracy jako opiekunka do dziecka. Mam du˝e doÊwiadczenie i bardzo lubi´ sp´dzaç czas z dzieçmi. Prosz´ o kontakt pod numerem 508 872 988.

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT
Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88

7

◗ Szukam pracy jako kierowca lub magazynier. Posiadam forda transita. Wystawiam faktury VAT. Marcin 602-686-746.
◗ Sprzàtanie, opieka nad dzieckiem. osobà starszà,
tel 691-629-033.
21

KARMY dla psów i kotów oraz art.
zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 604-342-700, 602-323-888.
www.hauhau24.pl

◗ Uczciwa Ukrainka szuka pracy jako pomoc domowa:
sprzàtanie, prasowanie, gotowanie. Numer telefonu:
880 09 67 69.
◗ Pani kulturalna, po 50, pracujàca poszukuje ma∏ego,
niedrogiego pokoiku przy rodzinie w Warszawie.
Tel.: 22 810-23-73.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, mycie okien.
Jestem osobà solidnà i posiadam referencje. Tel.
601-715-540.

RÓ˚NE
◗ Samotna, bezradna 82-latka, prawie niewidzàca, inwalidka I grupy, bez renty i emerytury bardzo goràco
prosi o wsparcie finansowe na operacj´ oczu, leki
do koƒca ˝ycia. Brakuje wszystkiego, b´d´ wdzi´czna za ka˝dà pomoc. Tel: 22 652-28-14.

- pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic.
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Biuro Handlowe:
ul. Kopernika 38 lok. 1, 05-091 Zàbki
tel. 22 762 82 69, 609 536 647, 661 929 999

www.dozbud.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

SKLEP
CHI¡SKI

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

ITALY FASHION
A
Licencja nr 51

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

ODZIE˚ M¢SKA,
DAMSKA, DZIECI¢CA
ul. Trakt Brzeski 62A, I p.

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

Zapisy na rok 2012/13, PODR¢CZNIK GRATIS do 14.09

• Zaj´cia dla dzieci, młodzie˝y i dorosłych.
EGZAMINY
– matura, gimnazjum, FCE. CERTYFIKATY.
•
• Zaj´cia j´zykowo-plastyczne i teatralne dla dzieci.
ul. GoÊciniec 18, 05-077 Warszawa–Wesoła
Tel. 532 806 866 | www.prolingua.info.pl
KONKURS! WYGRAJ KURS ANGIELSKIEGO!!

Stara Mi∏osna
Godziny otwarcia:
pn.–sob. 930–1930
niedz. 1000–1600

Trakt Brzeski
Cieplarniana

oddzwoni´

Fabryczna

601 355 130

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

