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Nieznana rzeka - Âwider

Tak naprawd´, to mieliÊmy wszystko,
co mo˝na sobie by∏o wyobraziç. I pi´kne s∏oƒce, malowniczà rzek´, troch´
przeszkód w postaci zwalonych drzew
i kamieni, a na koniec nawet ulew´...
Kto si´ nie zdecydowa∏ na organizowany przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie

po wodowaniu, na podwójnym,
sztucznym progu. Aby go pokonaç, jedna osoba w wodzie do pasa musia∏a uwa˝nie opuszczaç
kajak w zdradliwych kaskadach
rwàcego nurtu. Nast´pnie, cz´Êç
ekipy przechodzi∏a przyÊpieszony
kurs manewrowania kajakiem
na wàskich ostrych zakr´tach,
a po kolejnej godzinie panowie
mogli wykazaç swojà sprawnoÊç
na kilkudziesi´ciometrowej przeniosce. Dalej ju˝ tylko kilka zwalonych drzew (w tym jedno prezentowane na zdj´ciu, gdzie do∏em ledwie mieÊci∏ si´ kajak) i kilka bystrzyn, w tym ta
najwi´ksza pod mostem w Gliniance
(równie˝ na zdj´ciu).
Statystycznie wypadliÊmy nieêle,
bo z 50-ciu osób wodujàcych kajaki
w Dobrzyƒcu, po 5 godzinach
na wodzie (niektórzy tak˝e pod wodà) do brzegu w Wólce Mlàdzkiej
dobi∏o tak˝e 50 osób. Wi´kszoÊç nieêle przemoczonych, choç tylko 5
ostatnich kajaków z powodu ulewy,
jakà nas po˝egna∏ Âwider. Przedpo-

ràcy bigos jeszcze je poprawi∏. Wszystkie
przygody, jakie nas spotka∏y, koƒczy∏y si´
dobrze, wi´c w naprawd´ dobrych nastrojach, pe∏ni wra˝eƒ (a wi´kszoÊç tak˝e

ch´ci by wybraç si´
na kolejny sp∏yw) po po∏udniu wróciliÊmy do
Weso∏ej.
sp∏yw niech ˝a∏uje, bo choç Âwider mo˝e si´ wydawaç rzekà nieco „oklepanà”, to z siedziska kajaka zapewnia
wra˝enia z najwy˝szej pó∏ki. Sp∏yw
po niej nie jest te˝ niedzielnym spacerkiem, co kilkakrotnie mogliÊmy odczuç
na w∏asnej skórze. Z drugiej strony nie
stawia barier nie do przejÊcia.
Pierwszy kube∏ zimnej wody (a nawet
rzek´ wody) zaliczyliÊmy ju˝ 5 minut

Katarzyna Szaszkiewicz
foto: Marek Kossowski,
Joanna Januszewska

∏udniowe s∏onko jednak mocno grza∏o,
wi´c nastroje od poczàtku wszyscy mieli
wyÊmienite, a serwowany po drodze go-
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Z prac Rady Dzielnicy
O sesji kwietniowej pisa∏em
w poprzednim numerze WS.
Majowa zaÊ odb´dzie si´ ju˝
po wydrukowaniu tego numeru, w dniu 21 maja,
o godz. 14.00 w sali obrad Rady mieszczàcej si´ w budynku
Urz´du Dzielnicy. W programie zaplanowano m. in.:
• ocena wykonania bud˝etu za I kwarta∏ 2009 roku,
• rozpatrzenie wniosku o sporzàdzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Groszówka Po∏udnie,
• uchwa∏a w sprawie usytuowania dodatkowych kamer monitoringu,

Dy˝ury radnych

• uchwa∏a w sprawie wyra˝enia opinii na temat
lokalizacji salonu gier w budynku przy ul. Trakt
Brzeski 52,
• informacja o organizacjach pozarzàdowych dzia∏ajàcych na terenie Dzielnicy,
• informacje o stanie prac nad przebiegiem WOW,
o przygotowaniu do pikniku Weso∏a 2009 oraz
o stanie uregulowaƒ w∏asnoÊciowych ulic
w Dzielnicy.
Wszystkich zainteresowanych powy˝szymi tematami serdecznie zapraszam do wzi´cia udzia∏u w sesji.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Ulica Szklarniowa
Wywo∏any do tablicy listem
opublikowanym
w poprzednim numerze
WS odpowiadam, ˝e stan
ulicy Szklarniowej jest mi
znany, bywam na tej ulicy
przy ró˝nych okazjach,
a tak˝e zdarza mi si´ korzystaç z niej podczas objazdu korka na ul. Pi∏sudskiego. Nie zaprzeczam, ˝e deklarowa∏em podejmowanie dzia∏aƒ
zmierzajàcych do wykonania wszystkich potrzebnych urzàdzeƒ i instalacji w ulicach,
w tym równie˝ w ulicy Szklarniowej. Powiem
wi´cej, tego typu dzia∏ania w dalszym ciàgu realizuj´, zarówno osobiÊcie jak te˝ we wspó∏pracy z pozosta∏ymi radnymi. Zgadzam si´ z autorem listu, ˝e w 2004 r. ul. Szklarniowa znajdowa∏a si´ w kolejce wielu ulic do utwardzenia,
warto jednak zauwa˝yç, i˝ w 2004 r. mieszkaƒ-

cy tej ulicy po uzbrojeniu jej w wodociàg oczekiwali równie˝ na wykonanie kanalizacji, którà
zbudowaliÊmy.
Przez kilka lat Weso∏a mog∏a i nadal mo˝e pochwaliç si´ najwy˝szà w Warszawie kwotà wydatków inwestycyjnych przypadajàcà na jednego mieszkaƒca. W poprzednich latach Zarzàd
Dzielnicy skutecznie pozyskiwa∏ pieniàdze
na nowe inwestycje. Obecnie, po rozstrzygni´ciu kilku wielkich przetargów na inwestycje ogólnowarszawskie, w bud˝etach inwestycyjnych
dzielnic trudno jest uzyskaç planowany wczeÊniej poziom wydatków.
Zarówno kilka lat temu, jak i obecnie, do wybudowania mieliÊmy nowà szko∏´ podstawowà
i hal´ sportowà przy gimnazjum. W 2008 r. te
dwie inwestycje, po usuni´ciu wielu istniejàcych wczeÊniej przeszkód, wesz∏y w faz´ realizacji, a ze wzgl´du na ich pilnoÊç i wysokie
koszty wykonania, wypar∏y w najbli˝szych

Radni Dzielnicy pe∏nià swoje
dy˝ury w ka˝dy poniedzia∏ek
w godz. 1700–1800 w budynku
Urz´du Dzielnicy. Radni ze
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
majà dodatkowy dy˝ur w ka˝dy
wtorek w godz. 2000–2200 w lokalu Stowarzyszenia (budynek
OSP Stara Mi∏osna). Zapraszamy tak˝e na forum internetowe
www.forum.staramilosna.org.pl
dwóch latach prawie wszystkie inwestycje drogowe. Decyzj´ o takiej w∏aÊnie kolejnoÊci realizacji inwestycji podj´liÊmy w gronie radnych
z terenu osiedla Stara Mi∏osna i uwa˝am, ˝e jest
ona s∏uszna.
Jesienià 2008 r. odby∏o si´ spotkanie radnych z mieszkaƒcami ul. Szklarniowej. W czasie tego spotkania ustalono, ˝e radni przekonsultujà z odpowiednim wydzia∏em urz´du, w jaki sposób w obecnej sytuacji finansowej mo˝na zmniejszyç ucià˝liwoÊç opisywanych problemów. Jednym z doraênych rozwiàzaƒ jest
utwardzenie tej ulicy „destruktem asfaltowym”,
który jest o wiele trwalszy od nawierzchni
z t∏ucznia i takie rozwiàzanie ma byç zastosowane na ul. Szklarniowej.
PS. Wed∏ug opinii drogowców utwardzanie
nawierzchni przy u˝yciu „destruktu” nale˝y
przeprowadzaç w okresie letnim, kiedy panujà
wysokie temperatury.
Radny Dzielnicy
Józef WojtaÊ

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e rozpoczyna akcj´ przyjmowania
zg∏oszeƒ odpadów wielkogabarytowych
od mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a.
Nie b´dà odbierane nast´pujàce rodzaje odpadów:
• ulegajàce biodegradacji (bytowe,
spo˝ywcze, roÊlinne itp.)
• surowcowe podlegajàce segregacji
(szk∏o, papier, plastik),
• zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
• poremontowe (gruz, farby, lakiery
itp.),
• niebezpieczne,
• opony.
Odpady b´dà odbierane u êród∏a.
GotowoÊç wystawienia odpadów nale-

˝y zg∏osiç telefonicznie lub osobiÊcie
do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
(tel. 022 773 60 00).
Zg∏aszajàcy b´dzie proszony o podanie nast´pujàcych danych:
• imi´ i nazwisko,
• adres êród∏a odbioru,
• numer telefonu kontaktowego,
• zwi´z∏y opis odpadu zg∏aszanego
do odbioru.
Odpady b´dzie mo˝na wystawiç
przed posesj´ tylko w ustalonym terminie. O ewentualnej zmianie terminu
odbioru zg∏aszajàcy b´dà powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o demonta˝ wi´kszych odpadów w miar´ mo˝liwoÊci. Odpady
niezg∏oszone, niekwalifikujàce si´

do odbioru lub zg∏oszone po zakoƒczeniu akcji nie b´dà odbierane.
Poni˝ej przedstawiamy planowane
terminy odbioru z poszczególnych
osiedli Dzielnicy Weso∏a (po tych terminach zg∏oszenia nie b´dà ju˝ przyjmowane):
19 czerwca (piàtek) – Zielona, Grzybowa, Groszówka.
20 czerwca (sobota) – Wola Grzybowska.
26 czerwca (piàtek) – Centrum, Plac
Wojska Polskiego.
27 czerwca (sobota) – Stara Mi∏osna.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
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Inwestycje si´ rozkr´cajà
Pogoda coraz lepsza wi´c
powoli b´dzie widaç coraz
wi´cej miejskich inwestycji.
A w tym roku jest ich naprawd´ niema∏o. Poni˝ej garÊç
najÊwie˝szych informacji na
ten temat:
Diamentowa i Biesiadna – to najwi´ksza tegoroczna inwestycja drogowa. Jest ju˝ rozstrzygni´ty przetarg i podpisana umowa z wybranym wykonawcà,
Przedsi´biorstwem Drogowym „BRUKER” s. c., która za kwot´ 2,9 mln z∏ zbuduje ca∏à d∏ugoÊç ulicy
Biesiadnej i Diamentowà do mostku nad Kana∏kiem
Wawerskim, wraz z mostkiem. Poniewa˝ w bud˝ecie
by∏o na t´ inwestycj´ 4 mln z∏ i by∏a obawa (bo taki
by∏ kosztorys) ˝e zabraknie Êrodków na ca∏à inwestycj´, przetarg by∏ og∏oszony na taki w∏aÊnie zakres. Dzi´ki oszcz´dnoÊci, b´dzie mo˝liwe w trybie
rozszerzenia zamówienia, jeszcze w tym roku zbudowanie tej inwestycji do koƒca czyli do ul. Jana Paw∏a II. Rozstrzygni´cie tego przetargu mo˝e bardzo
cieszyç, bo jest wyraênym sygna∏em, ˝e rosnàce
w ciàgu ostatnich 3 lat w zastraszajàcym tempie ceny robót budowlanych zacz´∏y spadaç i to wyjàtkowo wyraênie. Dzi´ki poczynionym oszcz´dnoÊciom,
b´dzie mo˝liwe, mo˝e nawet jeszcze w tym roku,
zrealizowanie dodatkowych, póki co odk∏adanych
w czasie inwestycji.
Inne inwestycje drogowe – zakoƒczy∏a si´ budowa chodnika wzd∏u˝ GoÊciƒca od ul. Poezji
do ronda. W ciàgu dwóch miesi´cy zostanie na tym
odcinku wybudowane jeszcze oÊwietlenie. W ciàgu
najbli˝szych 2 miesi´cy b´dzie wybudowany brakujàcy fragment Fabrycznej. Wykonawcà zosta∏a firma
Link Europa, za kwot´ 233 tys. z∏ (w bud˝ecie mieliÊmy 250 tys.). Nied∏ugo powstanie tak˝e odcinek
ul. Hiacyntowej na zachód od Pogodnej. Jest ju˝
podpisana umowa z „Brukerem”, który wykona t´
inwestycj´ za 192 tys. z∏ (w bud˝ecie zarezerwowane by∏o 250 tys.). Rozpocz´∏a si´ ju˝ tak˝e inna

oczekiwana inwestycja: budowa miejsca do zawracania pojazdów na koƒcu ulicy Brata Alberta. Realizuje je firma Link Europa za 256 tys. z∏ (zak∏adano 260 tys.). Wybudowanie zawrotki umo˝liwi dawno oczekiwane przez mieszkaƒców Zielonej uruchomienie linii autobusowej kursujàcej tà ulicà.
Rondo zachodnie Jana Paw∏a II/GoÊciniec
– w przysz∏ym tygodniu zostanie og∏oszony przetarg
na budow´ ronda. Jego rozstrzygni´cie spodziewane jest na poczàtku czerwca a budowa ruszy z poczàtkiem wakacji.
Budowa zespo∏u szkó∏ Zielona (II etap)
– na przetarg wp∏yn´∏o 12 ofert. W bud˝ecie na t´
inwestycj´ przeznaczono 2,8 mln z∏, dwie oferty sà
poni˝ej tej kwoty. Rozstrzygni´cie tego przetargu
w przysz∏ym tygodniu, wtedy te˝ dowiemy si´ kto
b´dzie jà realizowa∏, i za jakà kwot´.
Projekt szko∏y podstawowej w Starej Mi∏oÊnie – na ten przetarg wp∏yn´∏a rekordowa iloÊç prawie 40 ofert. Ostatecznie zosta∏ wybrany ten sam
projektant, który projektowa∏ hal´ sportowà
przy Gimnazjum 119. Na tej inwestycji procentowo
oszcz´dnoÊci okaza∏y si´ najwi´ksze, gdy˝ wg.
kosztorysu projekt mia∏ wynieÊç do 400 tys. z∏, zwyci´ska oferta opiewa na zaledwie 140 tys. z∏. Zakoƒczenie prac projektowych planowane jest na listopad br., tak by wczesnà wiosnà mog∏y ruszyç prace
budowlane. RównoczeÊnie zosta∏ rozstrzygni´ty
przetarg na projekt ul. Cieplarnianej wraz z kanalizacjà deszczowà na odcinku od Jana Paw∏a II do kana∏ku, tak by przed zakoƒczeniem budowy szko∏y
móc zbudowaç wygodnà drog´ dojazdowà do niej.
Realizacja projektu ma si´ zakoƒczyç do 30 marca 2010 roku.
Budowa przedszkoli – z wyprzedzeniem zosta∏y rozpocz´te prace nad przygotowaniem projektu
drogowego dojazdu do planowanego nowego
przedszkola w osiedlu Zielona. Na przetarg obejmujàcy projekt drogi, a tak˝e wodociàgu i kanalizacji
wp∏yn´∏y 4 oferty, trzy poni˝ej kosztorysu opiewajàcego na 84 tys. z∏.

P∏onà góry, p∏onà lasy…
No, mo˝e nie dos∏ownie, ale niewiele brakuje. Tegoroczna wiosna rozpocz´∏a si´ doÊç
nagle i od razu wysokimi temperaturami
w ciàgu dnia, niskimi w nocy i… kompletnym
brakiem deszczu. A od tego ju˝ krok do suszy
i do… po˝aru.
Od 18 kwietnia do pierwszych dni maja w Warszawie, a wi´c tak˝e w Weso∏ej, praktycznie nie
spad∏a ani kropla deszczu. Skutek tego by∏ widoczny ju˝ po kilku dniach, szczególnie w naszych
pi´knych okolicznych lasach. Kompletnie sucha
ziemia, unoszàce si´ tumany kurzu, piasek, w którym mo˝na by∏o ugrz´znàç po kostki. Do tego blada zieleƒ, która jeszcze si´ nie rozwin´∏a, a ju˝ zaczyna∏a ˝ó∏knàç.
Za miedzà, z drugiej strony Warszawy, w Kampinoskim Parku Narodowym panuje najwi´ksza
od 20 lat susza. Oko∏owarszawskie lasy sà bardzo
podatne na po˝ary – w wi´kszoÊci rosnà na piasku, na wydmach i s∏abych glebach, a co za tym
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idzie, rosnà w nich przede wszystkim podatne
na ogieƒ sosny. Wyschni´te sosny wydzia∏ajà ∏atwopalne olejki eteryczne. Je˝eli dodamy do tego
suchà Êció∏k´, wysuszone krzaki i ostre s∏oƒce
– o nieszcz´Êcie ∏atwo. A je˝eli na dodatek wody
brakuje te˝ na ∏àkach, szuwarowiskach i zazwyczaj
podmok∏ych terenach bagiennych, nie trzeba
wielkiej wyobraêni, ˝eby uÊwiadomiç sobie, jakie
skutki mo˝e wywo∏aç przypadkowa iskra.
Dla tych, których wyobraênia nie jest mocnà
stronà, kilka liczb: tylko do koƒca kwietnia lasy
publiczne wokó∏ stolicy p∏on´∏y ponad 100 razy.
Lasy niepubliczne – 115 razy. Sto∏eczna stra˝ po˝arna w sprawie po˝arów lasów interweniowa∏a 20-krotnie. Prawie 400 razy wyje˝d˝a∏a
do podpaleƒ traw i trawników. To o po∏ow´ wi´cej
ni˝ w porównywalnym okresie ubieg∏ego roku.
Z danych Lasów Paƒstwowych wynika, ˝e oko∏o 40 proc. Êwiatowych i 65 proc. europejskich
lasów jest potencjalnie zagro˝onych po˝arami.

Bezp∏atne
czipowanie psów
1 czerwca rusza na terenie naszej dzielnicy kolejna ju˝ akcja
bezp∏atnego czipowania psów.
Na terenie Starej Mi∏osny
„oznakowaç” psa mo˝na w lecznicy Amicus przy ulicy Hebanowej 16, codziennie w godz.
19–21 lub o innej porze po
wczeÊniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 022 773 10 88,
0 606 482 555.
Zapraszamy
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum 119
– wykonawca wyprzedza harmonogram prac. Jest
szansa zakoƒczenia budowy przed terminem, który
zaplanowano do 30 czerwca 2010 roku.
Prace remontowe na drogach gminnych
– koƒczy si´ ju˝ program remontów dróg gminnych.
Naprawa uszkodzeƒ po tegorocznej zimie poch∏on´∏a bez ma∏a 1 mln. z∏.
Jak widaç w najbli˝szym czasie b´dzie si´ du˝o dzia∏o i jest nadzieja, ˝e jesienià w wielu
miejscach Weso∏ej b´dzie si´ mieszka∏o du˝o
wygodniej ni˝ dotychczas. O post´pie rozpoczynanych prac b´dziemy informowali na bie˝àco.
Na koniec chcia∏bym podzi´kowaç burmistrzowi
Krzysztofowi Kacprzakowi za przygotowanie
szczegó∏owych informacji, wykorzystanych w powy˝szym artykule.
Marcin J´drzejewski
W okolicy Warszawy ten wspó∏czynnik dochodzi
niemal do 100 procent.
Po˝ary zdarzajà si´ o ró˝nych porach doby, tak˝e w nocy. Tak naprawd´ wystarczy niedopa∏ek rzucony z okna samochodu, ˝eby wywo∏aç ogieƒ w tak
suchym lesie. Wyschni´te sosny znakomicie u∏atwiajà rozprzestrzenianie si´ ognia. Jednak, jak
podkreÊlajà i leÊnicy, i stra˝acy, najcz´stszà przyczynà po˝arów sà …umyÊlne podpalenia.
Najcz´Êciej w okolicach Warszawy p∏onà lasy
w okolicach Zàbek, Wo∏omina, Legionowa i Jab∏onny. Weso∏a i Stara Mi∏osna na szcz´Êcie nie
przodujà w tych p∏omiennych statystykach. To dobrze Êwiadczy o mieszkaƒcach, o nas samych. Ale
warto pami´taç, ˝e nasze mazowieckie lasy sà lasami szczególnej troski. I je˝eli chcemy, ˝eby nasze dzieci cieszy∏y si´ wydmami, pi´knymi widokami i Êwie˝ym powietrzem – korzystajmy z lasów
z g∏owà. I z wyobraênià… Bo p∏onàce lasy sà pi´knà przenoÊnià i dobrze wyglàdajà tylko w s∏owach
piosenki.
Anna Paw∏owska-Pojawa
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WyjaÊnienia
w sprawie listu
Spó∏ki Ziemskiej do
mieszkaƒców
W kwietniu b.r. mieszkaƒcy osiedla Stara Mi∏osna otrzymali do swoich skrzynek pocztowych,
wraz z rachunkami za Êcieki, pismo Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych
Spó∏ka z o.o. Wi´kszoÊç mieszkaƒców Starej Mi∏osny zna doskonale genez´ powstania tego podmiotu i ma ju˝ wyrobione zdanie o jego dzia∏alnoÊci na terenie osiedla. Stwierdzenia zawarte w piÊmie, a dotyczàce dzia∏alnoÊci m.st. Warszawy,
brzmià jednak niepokojàco dla nowych mieszkaƒców tego osiedla i wymagajà sprostowania. Dlatego te˝ w niniejszym numerze WS przedstawiam
pismo Zast´pcy Dyrektora Biura Infrastruktury m.
st. Warszawy, w którym sprostowano wszystkie
nieprawdziwe informacje i bezpodstawne zarzuty
w stosunku do Miasta, a dotyczàce oczyszczalni
Êcieków „Cyraneczka”.
W nast´pnym numerze WS przedstawimy Paƒstwu dalsze materia∏y ukazujàce prawdziwy charakter i dzia∏alnoÊç Spó∏ki ZBDJiW.
Z powa˝aniem
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
Edward K∏os
Warszawa, dnia 13.05.2009 r.
Pan Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m. st. Warszawy
W nawiàzaniu do Pana wystàpienia dotyczàcego
wystosowanego w kwietniu br. przez Zespó∏ Budowy
Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp.
z o.o. pisma do mieszkaƒców Osiedla Stara Mi∏osna, b´dàcego kolejnym przyk∏adem destrukcyjnych dzia∏aƒ prowadzonych przez spó∏k´ i zawierajàcego bezpodstawne zarzuty pod adresem m. st.
Warszawy, Biuro Infrastruktury podaje co nast´puje.
Zawarte w piÊmie Zespo∏u twierdzenia sugerujàce m. in., jakoby z∏o˝ony w sàdzie pozew
o wydanie oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”
(sprawa z powództwa Miasta w toku) móg∏ skutkowaç pozbawieniem mieszkaƒców osiedla Stara Mi∏osna w∏asnoÊci ich nieruchomoÊci i oznaczaç koniecznoÊç ponownego wykupu przez nich
gruntów, sà absurdalne. W naszej ocenie nie majà
one absolutnie ˝adnego uzasadnienia prawnego ani
faktycznego, a zarazem zg∏aszane sà ewidentnie w z∏ej
wierze i majà na celu pomówienie w∏adz Miasta o celowe post´powanie sprzeczne z interesem mieszkaƒców. Dlatego te˝ reprezentujàca Miasto kancelaria
prawna RYMAR i WSPÓLNICY przed∏o˝y∏a ju˝ w sàdzie ww. pismo spó∏ki, jako dowód na okolicznoÊç
nieuczciwej postawy spó∏ki w sporze z Miastem.
Wspomniane w piÊmie Zespo∏u negocjacje dotyczàce nieodp∏atnego przekazania OÂK. „Cyraneczka” – zerwane rzekomo przez Miasto – prowadzone
by∏y w oparciu o postulaty okreÊlone przez
ZBDJiW Sp. z o. o., przy czym to w∏aÊnie spó∏ka nie
wykazywa∏a zainteresowania ich sprawnym prowadzeniem i szybkim zakoƒczeniem, a tak˝e kwestionowa∏a wià˝àcà moc podpisanych z Miastem Weso∏a w latach 1994–1997 porozumieƒ.
Ponadto nale˝y podkreÊliç, ˝e uchylajàc si´ od przekazania majàtku – wybudowanego przy znacznym
udziale Êrodków publicznych (ok. 71% ogó∏u kosz-

tów finansowania inwestycji) oraz Êrodków przekazanych przez cz∏onków Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych w Starej Mi∏osnej za poÊrednictwem ówczesnego MPZBDJiW Sp. o.o. (ok. 24% ogó∏u kosztów)
– zarzàd spó∏ki nie odpowiada∏ na kolejne pisma i zapytania Miasta dotyczàce m.in. aktualnej wartoÊci ksi´gowej mienia, które mia∏oby zostaç przekazane na rzecz
Miasta, a tak˝e nie ustosunkowywa∏ si´ do przygotowywanych i przes∏anych spó∏ce materia∏ów, zawierajàcych
propozycje zasad zbycia nieruchomoÊci.
W trakcie rozmów Miasto gwarantowa∏o (a nie
odrzuca∏o, jak podaje Zespó∏):
– przy∏àczanie do sieci kanalizacyjnej nieruchomoÊci na terenie os. Stara Mi∏osna,
– realizacj´ planów inwestycyjnych na terenie osiedla,
– pokrycie kosztów zwiàzanych z przej´ciem
oczyszczalni, takich jak: taksa notarialna, koszty
post´powania wieczysto-ksi´gowego oraz ewentualnie koszty prac geodezyjnych,
– zatrudnienie pracujàcych w oczyszczalni osób
na okres minimum 3 lat.
WyjaÊniono jednoczeÊnie, ˝e Miasto nie mo˝e
zapewniç zamro˝enia na okres 5 lat taryf za odbiór
i oczyszczanie Êcieków, z uwagi m.in. na ustalanie
ich wg Êcis∏ych regu∏ okreÊlonych w ustawie z dn. 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, zgodnie z którymi taryfy zatwierdzane sà przez Rad´ m. st. Warszawy w sposób jednolity dla grup odbiorców obs∏ugiwanych przez MPWiK S.A. i spe∏niajàcych takie same kryteria ekonomiczne. Wspólnie ustalono,
˝e warunek ten mo˝e zostaç zmieniony na zobowiàzanie Miasta do zaspokojenia ewentualnych roszczeƒ do przejmowanego mienia ze strony osób fizycznych, jednak po przedstawieniu Miastu przez
Zespó∏ zakresu finansowego postulatu (niestety zakres ten nie zosta∏ przez spó∏k´ okreÊlony).
Powy˝sze uzgodnienia – zaakceptowane przez
obie strony negocjacji – zapad∏y ju˝ w czerwcu
2007 r., a od tego czasu spó∏ka zwleka∏a z zaj´ciem
ostatecznego stanowiska odnoÊnie okreÊlenia powierzchni nieruchomoÊci przewidzianych do przekazywania Miastu, m.in. pod pretekstem zamówienia ekspertyzy technicznej, wskazujàcej obszar nieruchomoÊci
niezb´dny do prawid∏owego i bezpiecznego funkcjonowania oczyszczalni. Ekspertyza ostatecznie nie zosta∏a
Miastu przedstawiona (przedstawiciele Zespo∏u twierdzili, ˝e ˝aden z ekspertów nie chcia∏ si´ podjàç jej
sporzàdzenia, a mimo to podtrzymywali postulat dot.
wydzielenia do przekazania z ca∏oÊci obszaru jedynie
terenu bezpoÊrednio pod zabudowaniami oczyszczalni,
kolektora oraz przepompowni). Dzia∏ania te w ocenie
Biura Infrastruktury Êwiadczà o nieuczciwych zamiarach ZBDJiW Sp. z o.o. i próbie wprowadzenia
Miasta w b∏àd, bowiem opracowana na zlecenie spó∏ki w czerwcu 2008 r. (a wi´c ju˝ po zakoƒczeniu negocjacji) Instrukcja eksploatacyjna w zakresie zrzutu
oczyszczonych Êcieków z oczyszczaln „Cyraneczka”
do Kana∏u Wawerskiego oraz wydane na jej podstawie
pozwolenie wodnoprawne podtrzyma∏y celowoÊç utrzymania i nie wy∏àczania zbiornika retencyjnego oraz stawów stabilizacyjnych funkcjonujàcych jako zbiorniki
na Êcieki oczyszczone w sytuacjach zamarzni´cia Kana∏u Wawerskiego i wstrzymania w zwiàzku z tym ich
odp∏ywu z oczyszczalni.
Wobec powy˝szych faktów Miasto:
– przygotowa∏o projekt aktu notarialnego z przekazaniem OÂK. „Cyraneczka” i przes∏a∏o ZBDJiW
Sp. z o.o. celem uzgodnienia,
– wystàpi∏o o przekazanie oczyszczalni wraz ze
wszystkimi nieruchomoÊciami gruntowymi,
– wezwa∏o zarzàd spó∏ki do stawienia si´ do podpisania ww. aktu w uzgodnionym z notariuszem terminie oraz do przekazania Miastu oczyszczalni Êcieków.

Z uwagi na niestawienie si´ zarzàdu ZBDJiW Sp.
z o.o. do dokonania ww. czynnoÊci notarialnej,
a tak˝e ustosunkowanie si´ do przes∏anego projektu
aktu notarialnego dopiero po wyznaczonym do podpisania aktu terminie, dokument ten nie zosta∏ podpisany. Postawa zarzàdu ZBDJiW Sp. z o. o., wskazujàca na uchylanie si´ spó∏ki od przystàpienia
do przekazania Miastu oczyszczalni, uniemo˝liwi∏a
sfinalizowanie tego procesu.
Odnoszàc si´ do treÊci pisma spó∏ki z kwietnia br.
dotyczàcego op∏at za odbiór i oczyszczanie Êcieków pobieranych na terenie m.st. Warszawy przez
MPWiK S.A. informujmy, ˝e od 30 czerwca 2008
r. wynoszà one 4,30 z∏/m3, majà zostaç utrzymane do koƒca czerwca 2011 r. i nic nie wskazuje, aby mia∏y nast´pnie prawie czterokrotnie
wzrosnàç i wynieÊç 16 z∏/ m3, jak prognozuje
– nie wskazujàc êród∏a pochodzenia tych informacji – ZBDJiW Sp. z o.o. Ceny za zbiorowe odprowadzanie Êcieków pobierane przez MPWiK
S.A. sà co prawda obecnie wy˝sze od ustalonych
przez spó∏k´ /3,53 z∏/m3/ jednak:
– nie towarzyszy im ˝adna op∏ata sta∏a, a takà w wysokoÊci 5,35 z∏ pobiera co miesiàc ZBDJiW Sp.
z o.o. od ka˝dego gospodarstwa domowego, co
w przeliczeniu na 2-osobowe gospodarstwo
zwi´ksza op∏at´ za odbiór Êcieków ustalanà przez
Zespó∏ do kwoty 4,12 z∏/m3,
– MPWiK nie odmawia, jak zarzàdca OÂK. „Cyraneczka” przy∏àczeƒ do sieci kanalizacyjnej (posiadane przez Dzielnic´ Weso∏a informacje o odmowie przy∏àczeƒ).
Niewiarygodne sà zatem przedstawione w piÊmie ZBDJiW Sp. z o.o. wyliczenia dotyczàce:
– „oszcz´dnoÊci dla ka˝dego gospodarstwa domowego w Starej Mi∏osnej, do roku 2016, rz´du 6.000–9.000 z∏” w przypadku wzrostu taryf
pobieranych przez MPWiK S.A. (ciekawe, ˝e
ZBDJiW Sp. z o.o. nie przewiduje zmiany op∏at
za Êwiadczonà przez siebie us∏ug´) – gdy˝ zgodnie z podanymi wy˝ej informacjami nawet
przy drastycznym, prognozowanym przez
ZBDJiW Sp. z o.o. wzroÊcie cen MPWiK S.A. ww.
oszcz´dnoÊci do 2016 r. wynios∏yby jedynie
ok. 900 z∏/2-osobowe gospodarstwo domowe
(ale przy utrzymaniu op∏at przez Zespó∏),
– oszcz´dnoÊci przy obecnych stawkach op∏at
w Warszawie szacowanych rocznie na ok.
300–500 z∏, a do 2016 r. na 2000–3000 z∏
– gdy˝ wówczas ró˝nica w op∏atach p∏aconych
przez mieszkaƒców Osiedla Stara Mi∏osna
a pozosta∏ych Warszawiaków wynios∏aby
w okresie do 2016 r. jedynie ok. 142 z∏/2-osobowe gospodarstwo domowe (w skali rocznej
oszcz´dnoÊci wynios∏yby ok. 19 z∏).
Przedstawiajàc powy˝sze fakty podkreÊlamy, ˝e
Êwiadczà one o:
– braku woli polubownego przekazania oczyszczalni przez ZBDJiW Sp. z o. o.,
– próbie zmanipulowania przez Zespó∏ mieszkaƒców Osiedla Stara Mi∏osna poprzez rozes∏anie im
nieprawdziwych lub wr´cz oszczerczych informacji godzàcych w wizerunek w∏adz Miasta i pomawiajàcych je o celowe post´powanie sprzeczne
z interesem mieszkaƒców.
Wyra˝amy przekonanie, ˝e mieszkaƒcy
Osiedla Stara Mi∏osna bez trudu dostrzegli
w wymienionym piÊmie ZBDJiW Sp. z o.o. nieuczciwe zamiary nie tylko wobec samorzàdu
m. st. Warszawy, ale tak˝e wobec spo∏ecznoÊci lokalnej Osiedla.
Z powa˝aniem
Z-ca Dyrektora Biura Infrastruktury
Mgr Leszek Drogosz
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Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej
W marcowym numerze naszej gazety pisalem
o Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Starej Mi∏oÊnie.
Teraz przedstawiam jednostk´ dzia∏ajàcà po drugiej stronie Traktu Brzeskiego. Ochotnicza Stra˝
Po˝arna w Weso∏ej – Centrum mieÊci si´ przy ulicy 1
Pu∏ku Praskiego. ObecnoÊç stra˝y po˝arnej w Weso∏ej
datuje si´ od 1905 roku, kiedy to zosta∏a za∏o˝ona z inicjatywy ksi´cia Emanuela Bu∏haka. Od tamtej pory jest
nieod∏àcznym elementem lokalnej spo∏ecznoÊci.
Na przestrznieni ponad stu lat klikakrotnie zmieniana by∏a siedziba – poczàtkowo na Woli Grzybowskiej,
póêniej na ulicy Chodkiewicza, skàd przeniesiona zosta∏a na obecne miejsce. Budynek stra˝y oraz teren,
na którym si´ on znajduje jest w u˝ytkowaniu wieczystym Stowarzyszenia Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej. Dzieki temu stra˝ mo˝e utrzymywaç si´ ze Êrodków w∏asnych, pozyskiwanych z wynajmowania pomieszczeƒ firmom komercyjnym i instytucjom u˝ytku
publicznego. Ponadto na terenie nale˝àcym do stra˝y
znajduje si´ uj´cie wody dla Weso∏ej – Centrum oraz
nadajniki telefonii komórkowej.
Obszar dzia∏ania stra˝y to teren do Traktu Brzeskiego oraz tereny podleg∏e jednostkom Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej wspó∏pracujàcym z nasza stra˝à –
JRG 13 z Rembertowa oraz JRG 12 z Mi´dzylesia.
W sytuacjach szczególnych, takich jak du˝e po˝ary
lub wichury nasza stra˝ mo˝e byç kierowana do rejonów po∏o˝onych jeszcze dalej.

Prezesem OSP
Weso∏a jest Marek
Dyka, a naczelnikiem Tomasz Ânigocki. Obecnie liczba stra˝aków wraz
z dru˝ynà kobiecà
i seniorami wynosi 72 osoby.
Do grupy operacyjnej, bioràcej bezpoÊredni udzia∏ w akcjach, nale˝y 28
osób. Na miejscu,
w remizie, pe∏niona jest 24 godzinna s∏u˝ba przez
dwie osoby: kierowc´ ratownika i dowódc´ ratownika.
W momencie otrzymania sygna∏u o potrzebie interwencji wzywajà oni drogà telefonicznà kolejnych stra˝aków. Syrena u˝ywana jest coraz rzadziej, tylko
w nadzwyczajnych okolicznoÊciach.
W OSP w Weso∏ej istnieje grupa do usuwania
owadów. WczeÊniej tego typu zg∏oszenia przyjmowa∏a stra˝ po drugiej stronie Wis∏y i na interwencj´
oczekiwa∏o si´ oko∏o miesiàca. Dzi´ki temu, ˝e tutejsza stra˝ dysponuje odpowiednim sprz´tem i przeszkolonymi
ludêmi, dzia∏ania dotyczàce owadów podejmowane sà na bie˝àco.
Niedawno utworzona zosta∏a grupa
ratowniczo-poszukiwawcza z psami. Obecnie jest ona na koƒcowym
etapie szkolenia. Grup´ tworzà 4 osoby, które z w∏asnymi psami b´dà podejmowa∏y akcje poszukiwania osób w terenie lub
na obszarze gruzowisk.
OSP w Weso∏ej dysponuje urozmaiconym sprz´tem, który umo˝liwia podejmowanie ró˝nego typu
dzia∏aƒ. Âredni samochód gaÊniczy
jest pojazdem najcz´sciej u˝ywanym przy wypadkach i po˝arach.

Zaopatrzony jest w najró˝niejszy sprz´t m.in. urzàdzenia do ci´cia metalu, oddymiacz pomieszczeƒ,
ubrania ˝aroodporne, aparaty powietrzne. Kolejnym
pojazdem jest ci´˝ki samochód ratowniczo – gaÊniczy Tatra. Jest on stosowany do dowo˝enia wody
na miejsce akcji; mieÊci 9 tys. litrów wody i 800 litrów Êrodka pianotwórczego. Stra˝ dysponuje ambulansem do zabezpieczania d∏ugotrwa∏ych akcji ratowniczych. Jego wyposa˝enie jest podobne
do tych, jakie majà karetki, ale stra˝acy udzielajà je-

Zakaz wejÊcia do lasu trwa
W chwili zamkni´cia tego numeru WiadomoÊci Sàsiedzkich wcià˝ jeszcze obowiàzywa∏ zakaz wejÊcia do lasu. To ograniczenie jest
u˝yteczne w ochronie lasu przed po˝arem, ale dla
nas – mieszkaƒców jest przykre. W teorii oznacza
ono ca∏kowity zakaz przebywani w lasach paƒstwowych i miejskich. W praktyce nale˝y si´ spodziewaç, ˝e wyjÊcie z psem na spacer na skraj lasu raczej nie wywo∏a reakcji ze strony policji czy
leÊników, ale ju˝ przesiadywanie na zwalonym
pniu z piwem i papierosem ma szans´ skoƒczyç
si´ mandatem. Amatorzy spacerów i biegania
po lesie mogà pogodziç swoje zami∏owania
z przepisami, poniewa˝ nawet podczas zakazu
wst´pu do lasu mo˝emy si´ po nim poruszaç
po drogach gminnych. Jest nià np. ulica Fabryczna, która ciàgnie si´ a˝ do le˝àcej po drugiej stro-
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nie lasu ul. Prabuckiej. Tak wytyczonà trasà b´dà
biegaç zawodnicy tegorocznej Weso∏ej Stówy.
O zakazie wst´pu do lasu warto równie˝ przypomnieç posiadaczom motorów i quadów – ich ten
zakaz dotyczy permanentnie, poniewa˝ na terenach
leÊnych wyrzàdzajà du˝e szkody. Chwilowo czujà
si´ bezkarni, ale wkrótce ma nastàpiç nowelizacja
przepisów, która u∏atwi policji karanie ich leÊnych
wyczynów. W szczególnoÊci dotyczy to quadów,
które zostanà obj´te obowiàzkiem rejestracji i posiadania specjalnego prawa jazdy. Warto równie˝
wiedzieç, ˝e amatorzy tych nieprzyjaznych dla lasu
sportów mogà si´ oddawaç swojej pasji ca∏kiem legalnie, na specjalnym torze na B∏oniach (www. quadfun. pl).
Dorota Wroƒska

dynie pomocy przedmedycznej. Do zadaƒ operacyjnych stosowane sà jeszcze dwa pojazdy: volkswagen oraz polonez.
Pomimo tego, ˝e stra˝ w Weso∏ej jest dobrze zorganizowana i ca∏y czas si´ rozwija, to cierpi na brak ch´tnych do s∏u˝by. Ochotnicza Stra˝ Po˝arna rekrutuje si´
z osób, które gotowe sà do niesienia pomocy bezinteresowanie. Miejmy nadziej´, ˝e takich osób w przysz∏oÊci nie zabraknie. Stra˝acy deklarujà, ˝e z ch´cià
przyjmà grupy m∏odzie˝y, aby pokazaç sprz´t oraz
opowiedzieç o idei ochotniczej stra˝y po˝arnej.
Adam K∏os
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M∏odym okiem

za∏ nam wyjÊç, poniewa˝ jesteÊmy za starzy
i to miejsce nie jest dla
nas. To w∏aÊciwie,
gdzie jest nasze miejsce? Czy na zdemolowanych przystankach? Na zamkni´tych boiskach
przy szko∏ach? W lesie? Czy mo˝e
na ∏awkach, gdzie siedzàc jesteÊmy nara˝eni na z∏owrogie spojrzenia starszych ludzi, którzy te˝ chcà usiàÊç? Nie
chc´ w ten sposób oczerniaç doros∏ych
mieszkaƒców, przedstawiam skrajne
sytuacje. Usi∏uj´ po prostu pokazaç, ˝e
na naszym pi´knym osiedlu m∏odzie˝
w∏aÊciwie nie ma gdzie si´ podziaç. Sàdz´ ˝e w innych cz´Êciach dzielnicy sy-

Gdzie si´ podziaç?
Jednym z podstawowych zadaƒ M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy, jest komunikacja z najm∏odszymi mieszkaƒcami.
Starajàc si´ pilnie wype∏niaç swoje obowiàzki, skontaktowa∏am si´ z pewnà
grupà m∏odzie˝y z pytaniem jakie sà ich
najwi´ksze problemy w szkole, na podwórku, na terenie ca∏ej Weso∏ej.
Podstawowym problemem osób
ucz´szczajàcych do szkó∏ sà ci´˝kie plecaki. Uczniowie ka˝dego dnia przebywajà nawet po kilka kilometrów, aby
dotrzeç na lekcje. Plecaki, lub torby wype∏nione po brzegi zeszytami i ci´˝kimi
podr´cznikami. Przeci´tny uczeƒ gimnazjum ma dziennie 7 lekcji. Na ka˝dy
przedmiot sk∏ada si´ minimalny zestaw:
zeszyt plus podr´cznik. Teraz pewnie
pomyÊlicie, ˝e w wi´kszoÊci szkó∏ znajdujà si´ szafki dla uczniów. Racja, ale
na przyk∏ad w Gimnazjum nr 119 w czasie przerw dost´p do pozostawionych
tam rzeczy jest cz´sto niemo˝liwy.
Z drugiej strony ka˝dego dnia uczniowie dostajà ton´ pracy domowej do której odrobienia potrzebny jest nie tylko
zeszyt, ale te˝ podr´cznik. Dlatego wracamy do punktu wyjÊcia i nast´pnego
dnia znowu idziemy z ci´˝kim baga˝em
do szko∏y. Dobrym rozwiàzaniem tego
problemu by∏oby posiadanie przez
szko∏´ pe∏nych kompletów podr´czników z których korzystalibyÊmy na lekcji.
A ci´˝kie plecaki przyczyniajà si´ równie˝ do powstawania wad postawy
u m∏odzie˝y.
Kolejnym problemem, o którym ju˝
pisaliÊmy, jest to, ˝e nie mamy gdzie si´
podziaç po szkole. Nie ka˝demu bowiem „pasujà” zaj´cia dodatkowe oferowane przez placówki edukacyjne,
nie ka˝dy te˝ jest fanatykiem sportów.
Wi´kszoÊç m∏odzie˝y woli wyjÊç z grupkà znajomych, ˝eby pogadaç, po˝artowaç lub po prostu sp´dziç czas z rówieÊnikami. Wiadomo przecie˝, ˝e kiedy
przychodzi wiosna, nie b´dziemy siedzieç w domach, ani w murach szko∏y. I tutaj pojawia si´ problem. Gdzie
np. na osiedlu Stara Mi∏osna mo˝e siedzieç od kilku do kilkunastu ludzi
w wieku od 12 do 18 lat nie przeszkadzajàc nikomu? Nie ma takiego miejsca. Pami´tam sytuacj´ kiedy z kilkoma
znajomymi poszliÊmy posiedzieç
na placu zabaw. RozmawialiÊmy kulturalnie, no mo˝e odrobin´ za g∏oÊno, ˝eby przekrzyczeç bawiàce si´ dzieci. Nagle pojawi∏ si´ jakiÊ rodzic, który naka-

tuacja wyglàda podobnie. Niestety,
zwykle nasze problemy nie sà traktowane powa˝nie i gdy próbujemy zmieniç
sytuacj´, zrobiç coÊ dla siebie i innych,
koƒczy si´ jedynie na obietnicach ze
strony organów wykonawczych.
JeÊli ktoÊ z was, m∏odych czytelników, ma jakieÊ pomys∏y, skargi, uwagi
lub porady, prosimy abyÊcie pisali
na nasze adresy mailowe (podane ni˝ej), lub wypowiadali si´ na forum
M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy.
Karolina Zadworna
karola_24@vp.pl
Marek Jadczak
majeeeek@gmail.com

Moje
auto...

MOTOLAB
Warszawa-Wesoła
Trakt Brzeski 1
tel.: 022 773 22 49
www.motolab.bosch-service.pl
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Co si´ wydarzy 7 czerwca?
A co w∏aÊciwie jest 7
czerwca? No, coÊ tak
odleg∏ego, ˝e pewnie
wi´kszoÊci z nas bardzo
to nie pasjonuje. I nic
dziwnego, bo prace
Parlamentu Europejskiego, do którego to
w∏aÊnie 7 czerwca mamy wybieraç europos∏ów, sà tak abstrakcyjne, ˝e pewnie
nawet nie wiemy jakie ten parlament ma
kompetencje. Nic wi´c dziwnego, ˝e jak
b´dzie ∏adna pogoda, to wi´kszoÊç z nas
b´dzie wola∏a pojechaç na dzia∏k´.
Jednak jest kilka powodów, dla których na te wybory wybraç si´ warto.
1. Parlament Europejski zarzàdza gigantycznymi funduszami, z których cz´Êç
tak˝e trafia do Polski. Warto, by polska

reprezentacja w tym parlamencie potrafi∏a skutecznie o te Êrodki si´ staraç
i by godnie tam reprezentowa∏a nasz
kraj. Nie powinno byç wi´c nam oboj´tne kto zostanie europos∏em, a nasze
g∏osy w∏aÊnie o tym zdecydujà.
2. Wybory do PE sà swoistym sprawdzeniem si∏ politycznych przed przysz∏orocznymi wyborami prezydenckimi. Wynik g∏ównych partii politycznych b´dzie bez wàtpienia wa˝nym
wzmocnieniem lub os∏abieniem predendentów do tego urz´du, a to, kto
b´dzie przez nast´pne 5 lat naszym
Prezydentem, ju˝ na pewno oboj´tne
nikomu byç nie powinno.
3. I na koniec argument nieco mniejszego kalibru, ale równie wa˝ny. Weso∏a,
a szczególnie osiedle Stara Mi∏osna

od wielu lat szczycà si´ jednà z najwy˝szych w kraju frekwencjà w wyborach.
Ârednio jest ona o ok. 5% wy˝sza ni˝
Êrednia ogólnopolska. Przypominam,
˝e w referendum o przystàpieniu Polski do UE osiàgn´∏a ona niemal 80%!
Warto podtrzymaç tà chlubnà tradycj´, by znów móc z dumà si´ chwaliç,
˝e mieszkamy wÊród tak aktywnych
i Êwiadomych sàsiadów.
Dlatego zach´cam wszystkich, by 7
czerwca znaleêli kwadrans na spacer
do swojego punktu wyborczego. Wi´cej nie potrzeba. A jeÊli ktoÊ wyje˝d˝a,
to zawsze mo˝e wziàç z Dzielnicy zaÊwiadczenie i zag∏osowaç tam, gdzie
tego dnia b´dzie przebywa∏. To te˝
mo˝e byç ciekawe doÊwiadczenie, kogo tam zastaniemy na listach wyborczych...
Marcin J´drzejewski

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Od 4 czerwca do 7 czerwca 2009 roku 375
milionów wyborców w 27 paƒstwach b´dzie wybiera∏o Parlament Europejski – jedyne wielonarodowe zgromadzenie demokratyczne na Êwiecie.
Po wyborach w czerwcu 2009 r. Parlament
Europejski b´dzie liczy∏ 736 pos∏ów i ka˝dy
z nich b´dzie reprezentowa∏ Êrednio 715 tysi´cy
obywateli. Ma∏e kraje b´dà reprezentowane
przez minimum pi´ciu pos∏ów, a najwi´kszy
przez dziewi´çdziesi´ciu pos∏ów. Polacy wybiorà pi´çdziesi´ciu eurodeputowanych.
Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie zarzàdzenia wyborów pos∏ów do Parlamentu Europejskiego wybory w Polsce odb´dà
si´ 7 czerwca 2009 r.
Zasady udzia∏u w g∏osowaniu w wyborach
do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej okreÊlone sà ustawà z dnia 23 stycznia
2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z póên. zm.).
Prawo udzia∏u w g∏osowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej ma:
– obywatel polski, który:
• najpóêniej w dniu g∏osowania koƒczy 18 lat,
• nie zosta∏ pozbawiony praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sàdu,
• nie zosta∏ ubezw∏asnowolniony prawomocnym orzeczeniem sàdu,
• nie zosta∏ pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniemTrybuna∏u Stanu;
– obywatel Unii Europejskiej nie b´dàcy obywatelem polskim, który:
• najpóêniej w dniu g∏osowania koƒczy 18 lat,
• zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce,
• zosta∏ uj´ty w sta∏ym rejestrze wyborców,
• nie zosta∏ pozbawiony praw wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
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w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
Warunkiem udzia∏u w g∏osowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Mo˝na byç
wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporzàdzajà urz´dy gmin.
G∏osowanie w miejscu zameldowania
na pobyt sta∏y
Wyborcy zameldowani na pobyt sta∏y
na obszarze gminy, którzy nie z∏o˝yli wniosku
o wpisanie do sta∏ego rejestru wyborców
w innym miejscu oraz wyborcy wpisani do rejestru wyborców na w∏asny wniosek, zostanà
– na podstawie sta∏ego rejestru wyborców
– wpisani z urz´du do spisów wyborców sporzàdzanych dla poszczególnych obwodów
g∏osowania.
G∏osowanie w miejscu pobytu czasowego
Wyborcy, czasowo przebywajàcy poza miejscem zameldowania na pobyt sta∏y (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy), którzy
chcà wziàç udzia∏ w g∏osowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni z∏o˝yç wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek sk∏ada si´ w urz´dzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóêniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do
dn. 28 maja 2009 r.
G∏osowanie na podstawie zaÊwiadczenia
o prawie do g∏osowania
Wyborca, który zamierza zmieniç miejsce pobytu przed dniem wyborów mo˝e otrzymaç zaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania. Z zaÊwiadczeniem takim mo˝na g∏osowaç w dowolnym
obwodzie g∏osowania w kraju, za granicà lub
na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaÊwiadczenia o prawie
do g∏osowania sk∏ada si´ w urz´dzie gminy najpóêniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj.
do dnia 5 czerwca 2009 r.
Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´, aby nie
utraciç zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania.
W przypadku jego utraty, niezale˝nie od przyczyny, nie b´dzie mo˝liwe otrzymanie kolejnego zaÊwiadczenia, ani wzi´cie udzia∏u w g∏osowaniu
w obwodzie w∏aÊciwym dla w miejsca sta∏ego
zamieszkania.
G∏osowanie wyborców niepe∏nosprawnych
Wyborcy niepe∏nosprawni mogà g∏osowaç
w wybranym przez siebie obwodzie g∏osowania
dostosowanym do potrzeb osób niepe∏nosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkujà. W tym celu powinni oni z∏o˝yç wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.
Wniosek sk∏ada si´ w urz´dzie gminy najpóêniej w 10-tym dniu przed dniem wyborów, tj.
do dnia 28 maja 2009 r.
Mieszkaƒcy Dzielnicy Weso∏a mogà sk∏adaç
wnioski o dopisanie do spisu wyborców, wydanie
zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania oraz udost´pnienie rejestru wyborców, w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, sala obs∏ugi mieszkaƒców, stanowisko nr 3, nr tel. 022 773 60 12.
Rejestr wyborców jest udost´pniany na pisemny wniosek. Udost´pnianie rejestru wyborców
do wglàdu nast´puje poprzez udzielenie informacji potwierdzajàcej, i˝ osoba wskazana we wniosku jest uj´ta w spisie wyborców lub nie figuruje
w spisie (w tym równie˝ z powodu skreÊlenia ze
spisu), albo ˝e dane wpisane we wniosku ró˝nià
si´ w pewnym zakresie od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.
El˝bieta Bareja
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Kàcik Adopcyjny Zwierzàt
Fundacja „Ostatnia Szansa” – tel. 0 513 430 207
Rudek – 2,5 miesi´czny piesek w typie jamniczka. Trafi∏ do schroniska
z bratem Popio∏kiem, przyniesiony
przez dzieci: „Babcia kaza∏a coÊ z nimi zrobiç, do lasu wywieêç, albo
wrzuciç do rzeki... ale nam by∏o szkoda”. Te dwa pieski to sam urok, tzw.
przytulanki, weso∏e i towarzyskie. Pilnie szukajà domu – obecnie przebywajà w domu Pani Bo˝eny Wahl.

Bonzo – ok. trzyletni
pies, przetrzymywany razem z trzyletnim bratem
w stodole bez jedzenia
i picia. Szcz´Êliwie ktoÊ
„doniós∏” do pracowników przytuliska. Obaj byli wycieƒczeni, wyg∏odzeni, odwodnieni. SierÊç nieprawdopodobnie sko∏tuniona. Trzeba by∏o wziàç pieski na r´ce, nie
mia∏y bowiem si∏y by iÊç na w∏asnych ∏apach. W schronisku
sà od niespe∏na 2 miesi´cy, bardzo o˝y∏y, ale potrzebujà czu∏oÊci, by w pe∏ni rozkwitnàç. Bonzo jest bardziej energiczny,
i ˝ywio∏owy ni˝ jego brat Bart. Dopomina si´ o pieszczoty,
bardzo lubi kontakt z cz∏owiekiem.

SMACZNE JEDZENIE W SÑSIEDZTWIE
SÑSIEDZTWIE
Zapraszamy
Miłosnej
Zapraszamy do dwóch restauracji w Starej Miłosnej
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Zapraszamy na
potrawy z nowej
karty menu

Rezerwacje i catering:

022 773 11 32
502 277 010
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Zapraszamy
na przyj´cia w otoczeniu
pi´knej zieleni
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Aktywni spo∏ecznie -

projekt OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21A 05-075 Warszawa
tel./fax 022 773 44 12
Rozpocz´liÊmy realizacj´ projektu
systemowego pt. „Aktywni Spo∏ecznie”
dofinansowanego ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki.
Projekt ma na celu przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu podopiecznych OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. ZaplanowaliÊmy dzia∏ania
o charakterze kompleksowym, tj. indywidualne i grupowe formy pracy
w oparciu o techniki aktywizacyjne,

warsztaty z zakresu umiej´tnoÊci spo∏ecznych i szkolenia zawodowe.

- nieaktywnych zawodowo,
- niepe∏nosprawnych.

Adresaci projektu
Projekt wpisuje si´ w cele i za∏o˝enia Dzia∏ania 7.1. Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki i ukierunkowany jest na motywowanie jego odbiorców do samopoznania, usamodzielnienia i integracji ze spo∏ecznoÊcià lokalnà.
Pomoc w trakcie realizowania projektu skierowana b´dzie do 10 osób
(podopiecznych OÊrodka, korzystajàcych ze wsparcia nie krócej ni˝ od
1 stycznia 2009 r.):
- bezrobotnych,

Okres realizacji projektu
Dzia∏ania aktywizacyjne rozpocznà
si´ wewn´trznymi szkoleniami i warsztatami, które przeprowadzone b´dà
w siedzibie OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
poczàwszy od maja 2009 r. Szkolenia
i kursy zawodowe zlecane b´dà zewn´trznym firmom szkoleniowym. Zakoƒczenie projektu zaplanowano na
grudzieƒ 2009 r.
Dorota Gajewska
koordynator projektu
tel./fax 022 773 44 12.

Wróci∏o stare

Mamy wi´c kolejne kuriozalne rozzabranie, zamieni∏o si´ ze sprawozdawczego w wyborcze. Wszystko sta∏o si´ strzygni´cie, gdzie pozosta∏ na stanow∏aÊciwie jasne, gdy w pierwszym g∏oso- wisku poprzedni prezes – Tadeusz
waniu, olbrzymià wi´kszoÊcià g∏osów, Opieka, ale z nowym, z∏o˝onym z nieprzewodniczàcym Walnego Zebrania przychylnych mu ludzi Zarzàdem. Nozosta∏ Andrzej Bem, za∏o˝yciel i pierw- wym szefem Komisji Rewizyjnej zosta∏
szy wieloletni Prezes Zespo∏u. Potem Andrzej Bem. Jedno po tej sobocie
w podobnej proporcji g∏osów dosz∏o mo˝na powiedzieç – „Oj, b´dzie si´
do kilku kuriozalnych rozstrzygni´ç jak. dzia∏o”. Do rozgrywki o sched´ po Zenp. uchwalenie, ˝e Zebranie b´dzie ob- spole w∏àczyli si´ bowiem niespodzieradowa∏o bez regulaminu obrad. Innym wani, ale doÊwiadczeni gracze. Co
kuriozum by∏o (choç tu kilku osób z ko- prawda 25 kwietnia, wszyscy g∏osowali
alicji chcàcej zmiany Zarzàdu wykaza∏o w jednej dru˝ynie ze Spó∏kà Ziemskà,
si´ poczuciem przyzwoitoÊci) przywró- ale moje doÊwiadczenia sprzed kilku
ceniem praw cz∏onkowskich p. Kazi- lat jakoÊ mi mówià, ˝e zawarte w∏aÊnie
mierzowi (by∏emu cz∏onkowi Komisji koalicje sà bardzo chwiejne. I w najRewizyjnej), który zosta∏ skreÊlony z li- bli˝szych miesiàcach b´dziemy Êwiadsty cz∏onków Zrzeszenia za „podkupie- kami wielu ciekawych wydarzeƒ.
A przypominam, ˝e tak naprawd´
nie” dzia∏ki, o odzyskanie której stara∏o
si´ w∏aÊnie Zrzeszenie. O tej sprawie pi- nie chodzi o to kto b´dzie zarzàdza∏
Zrzeszeniem (choç ma ono na koncie
sa∏em szerzej dwa miesiàce temu.
Dalej ca∏e Zebranie przebiega∏o prawie 400 tys. z∏), ale np. o wyegzezgodnie z zak∏adanym scenariuszem kwowanie od p. Kazimierza nale˝noÊci
i grupa zebrana wokó∏ p. Andrzej Bema za budynki Zespo∏u stojàce na kupiokonsekwentnie realizowa∏ swój cel. A˝ nej przez niego dzia∏ce przy ul. Jeêdo momentu kluczowego g∏osowania dzieckiej, udzia∏ Zrzeszenia w Spó∏ce
nad odwo∏aniem obecnego prezesa Ta- Ziemskiej, a przede wszystkim o przydeusza Opieki. Paradoksalnie, w tym sz∏oÊç powierzonych przed laty Spó∏ce
najwa˝niejszym g∏osowaniu dnia, ideal- gruntów, np. tych pod drogami, czy
nie funkcjonujàca maszynka do g∏oso- pod oczyszczalnià „Cyraneczka”.
wania zawiod∏a, i niezb´dnej do odwoMarcin J´drzejewski
∏ania Prezesa Zrzeszenia wi´kszoÊci 2/3
g∏osów nie uda∏o
si´ uzyskaç. Co
ciekawsze, w nast´pnym g∏osowaniu nad odwo∏aniem Zarzàdu ju˝
i
taka wi´kszoÊç si´
zebra∏a.
tel. 022 773 25 90 0-505 115 773

Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów
Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie jest organizacjà,
która powsta∏a 8 lat
temu i mia∏a zastàpiç
Zespó∏, czyli t´ quasi
spó∏dzielni´, która w burzliwy sposób
budowa∏a Osiedle Stara Mi∏osna.
G∏ównym celem Zrzeszenia by∏o zagospodarowanie pozosta∏ego po Zespole
majàtku na potrzeby obecnych mieszkaƒców Osiedla, a w szczególnoÊci
gruntów, powierniczo zarzàdzanych
przez tzw. „Spó∏k´ Ziemskà”.
Wybrany w zesz∏ym roku nowy zarzàd
Zrzeszenia z prezesem Tadeuszem
Opiekà podejmowa∏ na tym polu liczne
i bardzo zdecydowane dzia∏ania, w kilku
sprawach wyst´pujàc przeciwko Spó∏ce
na drog´ sàdowà. Niestety, odnosz´
wra˝enie, ˝e poÊwi´cajàc naprawd´
ogrom wysi∏ku i prywatnego czasu na tà
dzia∏alnoÊç, cz∏onkowie zarzàdu zapomnieli o podstawowej zasadzie demokracji – nie wystarczy mieç racj´, trzeba
mieç jeszcze wi´kszoÊç. I im g∏´biej
chce si´ drà˝yç i rozliczaç trudne sprawy, tym wi´cej trzeba szukaç sojuszników. Bo jak nie, to skoƒczy si´ to tak,
jak Walne (mia∏o byç tylko sprawozdawczym) zebranie cz∏onków Zrzeszenia w dniu 25 kwietnia br.
Przy tradycyjnie niskiej frekwencji,
i przy olbrzymiej mobilizacji wszystkich,
którym zarzàd „nadepnà∏ na odciski”,
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Zadbajmy o pi´kno Mazowsza
rozmowa z Jackiem Koz∏owskim, wojewodà mazowieckim
Jak wyglàda sprawa budowy
Wschodniej Obwodnicy Warszawy?
Jakim b´dzie przebiega∏a wariantem
i czy b´dzie gotowa na Euro 2012?
Jacek Koz∏owski: Wschodnia Obwodnica Warszawy a˝ do Marek powinna byç na Euro 2012 gotowa. Uda∏o si´ „odblokowaç” decyzj´ Êrodowiskowà i Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad odrzuci∏a
wszystkie odwo∏ania. Jako wojewoda
mazowiecki czekam na wniosek o wydanie zgody na realizacje inwestycji i,
wydaje si´, ˝e je˝eli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, to najbli˝szej zimy
wykonawca wejdzie na plac budowy.
5 maja w Miƒsku Mazowieckim zosta∏ otwarty punkt paszportowy dla
mieszkaƒców powiatu miƒskiego.
Kiedy zostawa∏em wojewodà (jesienià 2007 roku) w Warszawie dzia∏a∏y
cztery punkty paszportowe. W okolicach
Warszawy – w miastach powiatowych
mo˝na by∏o sk∏adaç jedynie wnioski
paszportowe, a po odbiór paszportów
trzeba by∏o jechaç do Warszawy. W stolicy – zw∏aszcza przed wakacjami, by∏y
ogromne kolejki w punktach paszportowych, co stanowi∏o co roku ulubiony temat sto∏ecznych gazet. Dzisiaj ju˝ o tym
nie napiszà. Uda∏o si´ to dzi´ki otworzeniu pi´ciu nowych punktów paszportowych w dzielnicach Warszawy i szeÊciu
w jej okolicach. Sà to pe∏nozakresowe
punkty – nie tylko mo˝na tam z∏o˝yç
wniosek, ale tak˝e, po sprawdzeniu cech
biomerycznych, przejÊç ca∏à procedur´
i odebraç paszport na miejscu.
Nowy punkt w Miƒsku oznacza, ˝e
mieszkaƒcy Sulejówka b´dà mogli ode-

braç paszport bli˝ej i uniknàç ewentualnych kolejek w Warszawie.
Mieszkaƒcy Weso∏ej, Sulejówka i okolic narzekajà na stan czystoÊci lasów,
szczególnie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Tak˝e rzeka Âwider jest
bardzo zanieczyszczona, co stwierdzili
uczestnicy sp∏ywu organizowanego
przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna. Co pan, jako wojewoda, mo˝e
zrobiç w kwestii poprawy tej sytuacji?
To nie jest tylko problem Weso∏ej, powiatu miƒskiego i Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego. ZaÊmiecanie lasów to,
niestety, narastajàca plaga na ca∏ym Mazowszu. I bardzo trudno z nià walczyç.
Przecie˝ nie postawimy stra˝nika w ka˝dym lesie! Lasy zaÊmiecajà ludzie, którzy
chcà w ten sposób zaoszcz´dziç par´ z∏otych na op∏acie za wywóz Êmieci. Tego
problemu nie rozwià˝emy tradycyjnymi
akcjami sprzàtania lasów. To wymaga
zbiorowego przeciwdzia∏ania nas wszystkich, szerokiej akcji edukacyjnej; apelowania do sumieƒ ludzkich, zarówno
przez urz´dników paƒstwowych, nauczycieli w szko∏ach jak i przez ksi´˝y z ambon, o co bym bardzo prosi∏.
PowinniÊmy wspólnie zatroszczyç si´
o czystoÊç naszego województwa. Gdy
by∏em w Australii widzia∏em akcj´
pod has∏em „Australia Beautiful” zorganizowanà w odpowiedzi na powszechny
wówczas zwyczaj zaÊmiecania poboczy
dróg. DziÊ nale˝y ona do najczystszych
paƒstw na Êwiecie, a sta∏o si´ to nie dzi´ki dzia∏aniom administracyjnym, tylko
dzi´ki akcjom edukacyjnym i poczuciu
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci. Mo˝e powinniÊmy zainicjowaç w naszym woje-

wództwie akcj´ pod has∏em „Zadbaj
o pi´kno Mazowsza”? Mo˝e powinna powstaç koalicja, która zajmie si´ zorganizowaniem takiej spo∏ecznej akcji
przeciwdzia∏ajàcej temu problemowi?
Zosta∏ pan patronem II Biegu Marsza∏ka, który odb´dzie si´ 13 czerwca
br. podczas Âwi´ta Sulejówka. Czy jest
jakiÊ szczególny powód udzielenia tego
patronatu?
Bardzo ch´tnie udzielam patronatu
zawodom biegowym. Zw∏aszcza tak presti˝owym i odbywajàcym si´ tak szczególnym miejscu jakim jest Sulejówek,
siedziba Milusina. Sam biegam i wiem,
jakie to jest wa˝ne dla kondycji fizycznej,
dla lepszego samopoczucia. Chcia∏bym
wszystkich zach´ciç do biegania – zarówno m∏odszych, jak i starszych, kobiety
i m´˝czyzn. Zróbmy to dla siebie! JeÊli
bieg organizowany jest przy okazji zwiàzanej z Marsza∏kiem Pi∏sudskim – tym
wi´ksza b´dzie nasza radoÊç.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a
Magdalena J´drzejewska

wisz pierwszy krok na drodze
do pierwszego maratonu!
Puchar Maratonu jest imprezà
rekreacyjno-sportowà. Klasyfikacje prowadzone sà tylko w kategoriach wiekowych,
a za odpowiednie miejsca sà przyznawane
punkty. Po zakoƒczeniu ka˝dego biegu
wÊród wszystkich
uczestników odbywa
si´ tradycyjne losowanie nagród. Zapisy
odbywajà si´ przed
biegiem lub na stronie www.maraton2009.pl w zak∏adce Pucharu
Maratonu. Op∏ata za bieg wynosi 10 z∏. Pobiec
mo˝e ka˝dy, kto ukoƒczy∏ 18 rok ˝ycia.

Warto tam byç, warto spróbowaç, skoro Puchar Maratonu przyszed∏ nieomal do nas i odb´dzie si´ po sàsiedzku.
APP

Biegacze na start!
30 maja w Lesie Jana III Sobieskiego odb´dà si´ ju˝ drugie zawody z tegorocznego cyklu
Pucharu Maratonu. Zgodnie z zasadà imprezy,
dystans urós∏ o 5 km
i wynosi 10 km. Start
biegu o godzinie 10.00.
Biegi z cyklu Puchar
Maratonu to doskona∏a
okazja aby w prosty
sposób uporzàdkowaç
swoje treningi i wraz
z rytmem imprezy przygotowaç form´ na maraton. Zapraszamy równie˝ osoby jeszcze nie biegajàce – z Pucharem Maratonu bez trudu posta-
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie zaprasza na
„Piknik Weso∏a 2009”
Bieg na orientacje jest sportem, który wymaga od uczestników nie tylko
pewnego wysi∏ku fizycznego, ale równie˝ koncentracji, sprytu i umiej´tnoÊci
pos∏ugiwania si´ mapà.
Umo˝liwia za˝ywanie ruchu na Êwie˝ym powietrzu, w lesie, w parkach, dajàc
przy tym wiele radoÊci i satysfakcji.
W zawodach mogà braç udzia∏ ca∏e rodziny, pozwala na to zró˝nicowanie trudnoÊci tras i dostosowanie ich do umiej´tnoÊci wiekowych uczestników.
Zadaniem uczestnika biegu jest pokonanie narysowanej na mapie trasy
w jak najkrótszym czasie – dowolnà
drogà, ale przebiegajàc przez wszystkie
punkty kontrolne trasy we w∏aÊciwej
kolejnoÊci.
Sport ten mo˝na uprawiaç rekreacyjnie – rezygnujàc z wysi∏ku fizycznego

na rzecz satysfakcji
z w∏asnych umiej´tnoÊci przewidywania, wyboru trafnego wariantu pokonania trasy mi´dzy
punktami kontrolnymi oraz sprostaniu postawionego
przed sobà wyzwania.
Podczas Pikniku
Weso∏a 2009 na hipodromie, zapraszamy na trzy rekreacyjne trasy, o ró˝nych stopniach trudnoÊci – najd∏u˝sza trasa ok. 2 km – czas
przejÊcia ok. 40 minut. Najkrótsza jest
przeznaczona dla ca∏ych rodzin –szansa
dla rodziców by przekonaç pociechy
do podejmowania w∏asnych decyzji

i ponosiç za nie odpowiedzialnoÊç.
Dyplomy za ukoƒczenie w tej kategorii dla wszystkich
odwa˝nych, w pozosta∏ych w zale˝noÊci
od mo˝liwoÊci organizatorów i hojnoÊci
sponsorów.
Na wszystkie pytania dotyczàce dyscypliny organizator
odpowie w miejscu startu, przy stoisku
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna.
Zapraszamy! Biegaj z nami, licz na
siebie!
Henryk Marcinkiewicz

Sàsiedzka Liga Siatkówki
Kolejna edycja Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki przesz∏a do historii. Czy zapisa∏a
si´ w naszej pami´ci w jakiÊ szczególny
sposób? Na pewno tak.
• Po raz pierwszy rozgrywaliÊmy nasze
mecze do trzech wygranych setów.
Od poczàtku rozgrywek siatkarskich
prowadzonych w Starej Mi∏oÊnie
(pierwszy turniej rozgrywaliÊmy
w 1997 roku) mecze toczy∏y si´
do dwóch wygranych setów.
• Po raz pierwszy rozgrywki przeprowadzono w dwóch ligach. Dzi´ki podzia∏owi zespo∏ów ze wzgl´du na stopieƒ zaawansowania, czyli krótko
mówiàc na „si∏´ gry”, wszystkie mecze by∏y bardzo zaci´te i walka by∏a
bardziej wyrównana, ka˝dy mecz by∏
„wa˝nym” meczem. Wiele razy o rozstrzygni´ciu meczu decydowa∏y ostatnie dwie pi∏ki w piàtym secie.
• OdnotowaliÊmy tylko dwa walkowery. W poprzednich edycjach,
przy mniejszej iloÊci startujàcych dru˝yn by∏o ich znacznie wi´cej.
• Po raz pierwszy bardzo znacznie
przekraczaliÊmy czas gry (rezerwacja
sali i obs∏ugi s´dziowskiej), co najbardziej odczuli organizatorzy i oczywiÊcie s´dziowie, którym serdecznie
dzi´kujemy za profesjonalne przeprowadzanie naszych zawodów.
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Serdecznie dzi´kuj´ zawodnikom
(za sportowà postaw´ i wysoki kunszt
siatkarski), coraz liczniejszej grupie kibiców (za wspania∏e formy dopingu),
obsadzie s´dziowskiej (za prezentowany profesjonalizm podnoszàcy rang´
zawodów), Maçkowi Piechockiemu
– organizatorowi rozgrywek (za pomoc
w prowadzeniu rozgrywek) oraz Dyrek-

cji Szko∏y Podstawowej nr 173 (za cierpliwoÊç i wyrozumia∏oÊç). Wszystkim
uczestnikom i sympatykom naszej ligi
˝ycz´ udanych wakacji!
Poni˝ej przedstawiam koƒcowe tabele rozgrywek w sezonie 2008/2009.
Dyrektor Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
Pawe∏ Malinowski

TABELA KO¡COWA – I LIGA
M-ce
1
2
3
4
5
6

Dru˝yna
NO NAME
BRACIA
KLUB TKM
DZI¢CIO¸Y
STARSZAKI
SZALONE POMIDORY

Punkty
20
17
15
14
13
9

Sety
30:04
23:12
17:16
15:21
15:22
4:29 – spadek do II Ligi

Punkty
20
17
17
12
12
12

Sety
30:09 – awans do I Ligi
29:13
21:15
13:22
10:24
8:26

TABELA KO¡COWA – II LIGA
M-ce
1
2
3
4
5
6

Dru˝yna
ROYAL SPIKE
ADS WARSZAWA
JASZCZEMBIE
TURBO PTYSIE
DRU˚YNA A
HIERONIMKI
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Z∏oty i srebrny medal Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y
2009 w szabli dla UKS „Victor – Stara Mi∏osna”
W dniach 4–10 maja 2009 roku w Warszawie rozgrywane by∏y turnieje indywidualne
i dru˝ynowe Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y w szermierce.
Zawodnicy naszego klubu zaskoczyli swoich
przeciwników bardzo dobrym przygotowaniem
i formà sportowà na tej imprezie zdobywajàc
dwa medale i 31 punktów w ogólnopolskiej
klasyfikacji sportu m∏odzie˝owego prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zacz´∏o si´ od turnieju indywidualnego
w którym Adam S´czek zdoby∏ srebrny medal
i tytu∏ V-ce Mistrza Polski w kategorii
do lat 17-tu. Trener klubowy Krzysztof Grzegorek spodziewa∏ si´ takiego rezultatu przed turniejem, albowiem Adam to aktualny reprezentant Polski tej kategorii wiekowej, uczestnik
kwietniowych Mistrzostw Âwiata. Bardzo dobrze starowali równie˝ dwaj pozostali nasi
szabliÊci. Micha∏ Tomasiak by∏ 11-ty, a Miko∏aj
Grzegorek najm∏odszy uczestnik tych zawodów (15-to latek) by∏ 14-ty co by∏o najlepszym
rezultatem uzyskanym przez zawodników z jego rocznika. Wyniki indywidualne prognozowa∏y dobrze przed turniejem dru˝ynowym. LiczyliÊmy n medal, ale do faworytów na pierw-

sze miejsce nie nale˝eliÊmy. Tym bardziej cieszy z∏oty medal dru˝yny. W spotkaniu o wej-

Z∏ote medale OOM i tytu∏y Mistrzów Polski
do lat 17-tu dla Dru˝yny UKS Victor w sk∏adzie Miko∏aj Grzegorek, Micha∏ Tomasiak i Adam S´czek
– trener Krzysztof Grzegorek.

Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 0-22 40 30 765
Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400
• Medycyna Estetyczna i Kosmetologia Lekarska
- Usuwanie zmarszczek: Botox, kwas hialurunowy
- Zabiegi laserowe VPL: depilacja, fotoodm∏adzanie,
naczynka, przebarwienia (wszystkie zabiegi poprzedzone
konsultacjà lekarskà)
- Mezoterapia ig∏owa i bezig∏owa (ExcellDerm) – zmarszczki,
cellulit, wypadanie w∏osów
- Peelingi medyczne (migda∏owy, Yellow Peel)
- BIOeReF – radiofrekwencja bipolarna – uj´drnianie skóry,
sp∏ycanie zmarszczek, redukcja tkanki t∏uszczowej i cellulitu

• Kosmetyka twarzy i cia∏a w oparciu o produkty firm:
Jean d'Arcel, Norel, Ericson Laboratoire
-

Mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny
Piel´gnacja d∏oni i stóp – fotel masujàcy SPA
Masa˝ podciÊnieniowy, masa˝ relaksacyjny
Zabiegi piel´gnacyjne dla kobiet w cià˝y

• Promocje sezonowe, kupony upominkowe, rabaty dla
sta∏ych klientów

ZAPRASZAMY!

Êcie do fina∏u nasi ch∏opcy pokonali faworyzowany zespó∏ AZS AWF Warszawa majàcy
w swym sk∏adzie indywidualnego Mistrza Polski Mariusza Wróbla, finalist´ ostatnich Mistrzostw Âwiata w tej kategorii wiekowej. Reprezentanci UKS Victor pokazali wspania∏à postaw´ i zaanga˝owanie w walce sportowej
oraz umiej´tnoÊci techniczne pokonujàc zdecydowanie faworytów 45:38.
Nasi przeciwnicy pewnie pokonali w meczu o bràz KKSz Konin i zdobyli dla swojego
klubu bràzowe medale. Mecz o z∏oto by∏ bardzo ci´˝ki i przez ca∏y jego przebieg, a˝
do ostatniej walki kilkoma trafieniami prowadzili nasi przeciwnicy z Katowic.
Przed ostatnià walkà prowadzili z nami 40:38, a mecz toczy si´ do 45-tego trafienia. Koƒczy∏ spotkanie z naszej strony
Adam S´cz´k. Wyszed∏ do walki mocno
skoncentrowany, opanowany tak jak powinien zachowaç si´ zawodnik chcàcy osiàgnàç sukces. Nie dajàc ˝adnych szans swojemu przeciwnikowi zda∏ kolejno siedem trafieƒ nie otrzymujàc ˝adnego.
Krzysztof Grzegorek

GABINETY LEKARSKIE:
Dr n. med. Joanna Pieles
ginekologia, po∏o˝nictwo, USG, szczepienia HPV,
cukrzyca w cià˝y
Dr n. med. Ma∏gorzata ˚mijewska
endokrynologia
Dr Ewa Rudnicka
dermatologia ogólna i estetyczna
Dr Beata Longota
pediatria, dietetyka, leczenie oty∏oÊci
Dr Urszula Reszotnik-WiÊniewska
kosmetologia lekarska, medycyna estetyczna
Dr Krzysztof Jacko
interna, medycyna pracy, medycyna tropikalna, USG,
wizyty domowe, badania kierowców
Dr Dariusz Szewczyk
chirurgia, USG
Dr Igor WiÊniewski
ginekologia, po∏o˝nictwo, USG, szczepienia HPV
Badania USG: ginekologiczne i po∏o˝nicze,
USG piersi i tarczycy, USG Doppler

Zapisy telefoniczne:

0-22 40 30 765
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza!

Program na czerwiec 2009 r.
OÂRODEK KULTURY W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY
05-075 Warszawa–Weso∏a, ul. Starzyƒskiego 21,
tel. 022 773 61 88,
wesolakultura@domkulturywesola.net

Ponadto: Klub Malucha, lekcje gry na pianinie, plastyka, rysunek i malarstwo, ceramika, gimnastyka, joga, flamenco, taniec, balet, zespó∏ wokalny „Gamelan”, lekcje gry na gitarze,
szkó∏ka perkusyjna.

• 5 (piàtek) godz. 19.00 – „Odnaleêç w sobie” – wieczór autorski oraz promocja tomiku wierszy Barbary Bia∏owàs.

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH POGODNA
– Filia OÊrodka Kultury
05-077 Warszawa–Weso∏a, ul. Jana Paw∏a II 25,
tel. 022 427 37 74,
pogodnakultura@jjs.pl

• 10 (Êroda) godz. 16.00 – „+/- CZTERDZIESTOLATEK”
– spotkanie Klubu Seniora.
godz. 18.00 – „Bo˝e Cia∏o i zwyczaje Oktawy Bo˝ego Cia∏a”
– prelekcja po∏àczona z pokazem slajdów w wykonaniu antropologa kultury – Agnieszki Tomaszczuk-Roso∏owskiej.
• 19 (piàtek) godz. 18.30 – Wieczorek taneczny dla Seniorów (bilety w cenie 5 z∏).
• 20 (sobota) godz. 18.00 – „Kobieta w kolorze retro” – mini rewia inspirowana kabaretem przedwojennym w wykonaniu aktorów Teatru Wariacja.
• 21 (niedziela) godz. 16.00 – „Tajemnica Starego D´bu”
– wakacyjna bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Narwal.
• 26 (piàtek) godz. 18.30 – Wieczorek taneczny dla Seniorów (bilety w cenie 5 z∏).

• 4 (czwartek) godz. 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora.
godz. 19.00 – WERNISA˚ malarstwa na jedwabiu Izabeli
Katarzyny Zalewskiej-Kantek.
• 9 (wtorek) godz. 18.00 – WARSZTATY MALOWANIA NA
JEDWABIU. Prowadzenie – Izabela Katarzyna Zalewska-Kantek.
• 18 (czwartek) godz. 19.30 – „Czwartkowe wieczory muzyczne”.
Ponadto: Akademia Malucha, Teatr Poszukujàcy, Modelarnia lotnicza, Wesolinki, rysunek i malarstwo, Studio piosenki,
ceramika, Chór Il Canto Magnificat.
Zapraszamy!

Sukces Ma∏ego Teatru
Poszukujàcego!
Z radoÊcià informujemy, ˝e dzia∏ajàcy przy
OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Ma∏y Teatr Poszukujàcy brawurowo wykonanym przedstawieniem
pt. „Pierwszy dzwonek”
zajà∏ III miejsce
w XV Mazowieckim
Przeglàdzie Dzieci´cych
i M∏odzie˝owych Grup
Teatralnych „MINIMAKS” w kategorii klas
0–3. Przeglàd odby∏ si´
w dniu 16 kwietnia br.
w Domu Kultury „Rakowiec”.
Serdecznie gratulujemy Dzieciom:
Helence Dàbrowskiej, Marysi Dàbrowskiej, Zuzi Dworak, Julii ¸ab´dê, Joasi
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Mahor i Tomkowi Baƒburskiemu oraz
Pani re˝yser, instruktorowi OK Weso∏a
– Bogumile Stachurskiej. ˚yczymy dalszych sukcesów!

Czwartkowe
Wieczory Muzyczne
w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna”
Z radoÊcià informujemy, ze najbli˝sze spotkania muzyczno-podró˝nicze odb´dà si´ 28 maja
i 18 czerwca o godz. 19:00. Szczegó∏y merytoryczne ju˝ wkrótce na
stronie www.staramilosna.org.pl,
ale ju˝ teraz mo˝emy zapewniç,
˝e czekajà nas fascynujàce muzyczne podró˝e przy dêwi´kach
etnicznych instrumentów, ciekawe opowieÊci i interesujàce
prezentacje zdj´ç. Zapraszamy
serdecznie do ODT „Pogodna”,
ul. Jana Paw∏a II 25, I p.
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Edukacja ekologiczna w szko∏ach
i przedszkolach dzielnicy Weso∏a
W roku szklonym 2008/2009 Szko∏y Podstawowe nr 171, 172, 173, 174 oraz Przedszkola 259,
260, 261, 262 przystàpi∏y do realizacji „Programu edukacji ekologicznej m.st. Warszawy dla
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Program ten od kilu lat realizowany jest
w warszawskich placówkach oÊwiatowych. Nadzór nad realizacjà programu sprawuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska Biura Zarzàdu m.st. Warszawy. Jednym
z podstawowych celów programu jest kszta∏towanie ÊwiadomoÊci ekologicznej dzieci poprzez stosowanie atrakcyjnych dla nich form edukacji.
Program oparty jest na szeÊciu modu∏ach- ochrona powietrza, ochrona przed ha∏asem, ochrona wód i racjonalne ich wykorzystanie, segregacja odpadów, ochrona gleby i kszta∏towanie terenu, zdrowy styl ˝ycia. Nauczyciele realizujàcy
program biorà udzia∏ w szkoleniach, sesjach naukowych, zaj´ciach terenowych, uczestniczà
w opracowywaniu pakietów edukacyjnych i kart
pracy dla uczniów.
W wymienionych szko∏ach i przedszkolach podejmowano szereg inicjatyw ekologicznych. Jednà z nich by∏a tegorocznej akcja „Godzina dla Ziemi”. Dzielnica Weso∏a zaj´∏a pierwsze miejsce
w Warszawie, w iloÊci dzieci zaanga˝owanych w t´
akcj´. Dwie Szko∏y podstawowe (171 i 173) otrzyma∏y nagrody rzeczowe. Zwieƒczeniem ca∏orocznej edukacji jest konkurs plastyczny, który w bie-

˝àcym roku szkolnym nosi∏ tytu∏ „Z ekotorbà
na zakupy”. Dzieci wykaza∏y si´ ogromnà inwencjà
twórczà i wykona∏y przepi´kne prace. W dzielnicowym etapie konkursu nagrodzono i wyró˝niono 38
dzieci ze szkó∏ i przedszkoli. Wszystkim nagrodzonym i wyró˝nionym gratuluj´. Najlepsze prace
plastyczne wezmà udzia∏ w miejskim etapie konkursu.
Bardzo dzi´kuj´ nauczycielom realizujàcym program w naszej dzielnicy za Ich zaanga˝owanie
i ogromny wk∏ad pracy w∏o˝ony w realizacj´ progra-

mu edukacji ekologicznej. Dzi´kuj´ burmistrzowi
dzielnicy Weso∏a Krzysztofowi Kacprzakowi oraz Jaros∏awowi Szmytkowskiemu z Wydzia∏u OÊwiaty
i Wychowania, dyrektorom placówek za ˝yczliwoÊç
i pomoc w realizacji programu. Sk∏adam szczególne
podzi´kowania dla Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska
dzielnicy Weso∏a, za ufundowanie dla dzieci wspania∏ych nagród, ˝yczliwoÊç i wsparcie.
Bernadetta Gierczycka
Dzielnicowy koordynator programu

Co dalej z geotermià?
Sulejówek ma ju˝ koncesj´ na wydobywanie swojej wody geotermalnej.
B´dà tam wi´c baseny z wodà wysoko
zmineralizowanà (solanka z magnezem, siarkà i innymi minera∏ami)
do celów leczniczych.
EntuzjaÊci geotermii w Weso∏ej uzyskali od specjalistycznej firmy wycen´
badaƒ, które pozwoli∏yby poznaç rozmiar zasobów, parametry wody i g∏´bokoÊç z∏ó˝ na naszym terenie. Takie
próbne odwierty, wraz z analizà technologii, które mia∏yby zostaç zastoso-

wane i ocenà rentownoÊci kosztowa∏yby 42 tys z∏, z czego cz´Êç mo˝na by
uzyskaç z funduszy UE, ale cz´Êç musia∏a, by pochodziç z bud˝etu dzielnicy. Do tego, na potrzeby odwiertów
potrzebny by∏by 1 hektar gruntu. Osoby zainteresowane tà inicjatywà mogà
si´ dowiedzieç wi´cej od koordynujàcej te dzia∏ania pani Anny Szczerbiƒskiej z Ligi Ochrony Przyrody. (telefon znany redakcji).
Dorota Wroƒska

Godzina dla Ziemi
W tegorocznà akcj´ w∏àczy∏y si´ szko∏y i przedszkola z dzielnicy Weso∏a. Otrzymane materia∏y dydaktyczne przygotowane przez biuro Infrastruktury
i Centrum Komunikacji Spo∏ecznej, pos∏u˝y∏y do or-

ganizacji projektów
dydaktyczno – wychowawczych w szko∏ach.
Przeprowadzono ró˝norodne lekcje, pogadanki, apele, konkursy. Dzieci wykonywa∏y
plakaty, ulotki i promowa∏y akcj´ na terenie dzielnicy. Nieformalny plebiscyt WWF
na miasto, które w najwi´kszym stopniu zaanga˝uje si´ w „Godzin´ dla Ziemi” wygra∏a
Warszawa,
gdzie 28 marca
o 20.30 zgas∏o blisko 100 budynków i Êwiat∏o w domach co najmniej 4 253 osób. Województwo mazowieckie wygra∏o w plebiscycie WWF z najwi´kszà liczbà zarejestrowanych osób. Dzi´ki zaanga˝owaniu nauczycieli
i uczniów w akcj´ dzielnica Weso∏a zaj´∏a pierwsze
miejsce w kategorii dzielnic, z których najwi´cej
uczniów bra∏o udzia∏ w akcji.
W Sali Koncertowej PKiN w dniu 24 kwietnia
2009 r. o godz. 13.00, odby∏o si´ spotkanie podsumowujàce akcj´. Wyró˝nione placówki oÊwiatowe
z dzielnicy otrzyma∏y nagrody rzeczowe w postaci
kompostowników do ogródków szkolnych oraz bra∏y

udzia∏ w akcji sadzenia drzewek z Panià Prezydent
Hannà Gronkiewicz-Waltz.
Pod pogrà˝onà w ciemnoÊci paryskà Wie˝à Eiffla
Dyrektor Generalny WWF James Leape powiedzia∏:
„Rzàdy paƒstw majà osiem miesi´cy na to, by
wspólnie znaleêç rozwiàzanie, które pozwoli
na zatrzymanie niebezpiecznych zmian klimatu.
Setki milionów ludzi na ca∏ym Êwiecie domaga
si´ stanowczego i sprawiedliwego porozumienia, które powinno zostaç podpisanie w grudniu 2009 roku w Kopenhadze”.
Bernadetta Gierczycka
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Kàcik bibliofila
Firmin
Sam Savage
Powiastka filozoficzna, której g∏ównym bohaterem jest
szczur bibliofil o imieniu Firmin. Autor,
doktor filozofii Uniwersytetu Yale, ale te˝
mechanik rowerowy, stolarz, zawodowy
rybak i drukarz tà pozycjà zadebiutowa∏
odnoszàc niewàtpliwie wielki sukces
na rynku nie tylko amerykaƒskim.
Firmin jest zabawny, mi∏y, mieszka
i przychodzi na Êwiat w piwnicy antykwariatu. Kocha od pierwszych chwil
ksià˝ki, które czyta, ale te˝…zjada.
W wolnych chwilach oglàda filmy pornograficzne, a czasami doÊwiadcza
samotnoÊci.

PowieÊç ze swoim przewrotnym
i niebanalnym humorem przypomina klimaty znakomitego Woodego
Allena.
Goràco polecam!
Iza Zych
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Savage S. – Firmin
2. Cussler C. – Arktyczna mg∏a
3. Holland T. – Archiwista z ¸ubianki
4. Libera A. – Godot i jego cieƒ
5. Kalicka M. – Kochaj i taƒcz: 20 lat
wczeÊniej
6. Lessing D. M. – Znów ta mi∏oÊç
7. Matuszkiewicz I. – Czarna wdowa
atakuje

2. Simon F. – Koszmarny Karolek rzàdzi
porzàdnie
3. Karasyov C. – Szko∏a dla snobów
4. Durrant S. – B´dzie dobrze, daj´ s∏owo
5. Hassenmuller H. – Mam doÊç!
Literatura popularnonaukowa:
1. Ashenberg K. – Historia brudu
2. Wollschlaeger H. – Jak zapobiegaç
zawa∏owi serca i udarowi mózgu? Poradnik dla pacjentów
3. Sutherland M. – Reklama a umys∏
konsumenta: co dzia∏a, co nie dzia∏a
i dlaczego
4. Stilwell A. – Jednostki specjalne w akcji: Afganistan, Afryka, Ba∏kany, Irak,
Ameryka Po∏udniowa
5. Pyrkosz W. – Podwójnie urodzony
6. Wójcik K. – Pisz´ akademickà prac´
promocyjnà – licencjackà, magisterskà, doktorskà.

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Argento I. – Przygody anio∏ków

Iza Zych

Uniwersytet Trzeciego Wieku na Pikniku w Weso∏ej
Zapraszamy wszystkich przysz∏ych
S∏uchaczy UTW oraz zainteresowanych dzia∏alnoÊcià Uniwersytetu Trzeciego Wieku po wszystkie informacje
do stoiska UTW w Weso∏ej w dniu
6 czerwca w czasie Pikniku.
Zapraszamy równie˝ na sta∏y dy˝ur
do biblioteki przy 1 Pu∏ku Praskiego
w ka˝dy piàtek w godz. 15.00–16.00.
Program UTW w Weso∏ej – projekt
Wyk∏ady – 1 w tygodniu
• Wiedza o sztuce, architektura
• Historia
• Ekologia i leÊnictwo
• Literatura

• Psychologia i inne nauki spo∏eczne
• Filozofia, religioznawstwo
• Profilaktyka gerontologiczna
• Medycyna, promocja i profilaktyka
zdrowia
Warsztaty – 1–2 razy w tygodniu
• Artystyczne (malarstwo, rysunek,
rzeêba, haft, de coupage)
• Chór
• Bli˝ej teatru (wyjazdy na spektakle,
warsztaty teatralne)
• Zaj´cia psychologiczne
• Damà byç (sztuka wiza˝u, stylistyka)
• Sportowe (gimnastyka rehabilitacyjna, basen, marsze z kijkami, joga)
• Turystyka (w tym „podró˝ bez biletu”)

31 maja o godz. 15:00 –
ak co roku Parafia NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie
organizuje „Parafialnà Karuzell´”
– czyli moc atrakcji dla dzieci.
W tym roku, z racji budowy na ∏àce
przy koÊciele, impreza b´dzie mia∏a
miejsce na rozleg∏ym, pe∏nym uroczych zakàtków, podwórzu przed pleba-

J
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• Fotografia
• Bryd˝ towarzyski
• Szachy
• Taniec
• Lektoraty
• Kursy komputerowe
Wolontariat
• pomoc w nauce dzieciom i m∏odzie˝y, której nie staç na korepetycje,
• grupa wsparcia dla osób nie wychodzàcych z domu (odwiedzanie starszych ludzi, czytanie ksià˝ek).
Sekretarz Zarzàdu
Regina Kozerska
e-mail: utw.wesola@wp.pl

Parafialna Karuzella!!!
nià. W programie m.in. cyrk Pomponi,
zabawy z animatorami, gry, konkursy
i pocz´stunek. OÊrodek Kultury rozstawi namiot, w którym b´dzie malowanie twarzy i zaprosi∏ przewodników z psami. Te i kilka innych
atrakcji ju˝ wkrótce – nie przegapcie
okazji na wspólnà, dobrà zabaw´!

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Witajcie
wÊród
nas

Ka˝dy maluch, którego
zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od
naszego sponsora – sklepu
Baby Boom. Upominki sà
do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowonarodzonego maleƒstwa nasz
kolejny sponsor, firma Foto-OSKAR takie zdj´cie wykona za darmo!
Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 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: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie
musi byç zeskanowane conajmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru
przyjmujemy do 10 czerwca 2009 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!
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XI Rodzinny Zlot Cyklistów
Jeszcze o 8 rano w sobot´, 9 maja, niebo zasnute by∏o g´stymi chmurami i siàpi∏ drobny
deszcz. Pogoda jak znalaz∏ na piknik pod chmurkà, nie ma co. Mo˝e dlatego tylko trzy osoby
zdecydowa∏y si´ na organizowany przez Darka
Lebiedzia rajd rowerowy. Jak obiecaliÊmy, tak

które ofiarnie pomaga∏y nam przy organizacji tej
imprezy, propagowaliÊmy gr´ w boulle. Niewàtpliwà atrakcjà naszego Zlotu by∏a wizyta pana Artura z urzàdzeniami je˝d˝àcymi zwanymi
Trikke. To coÊ na kszta∏t rozbudowanej hulajnogi. Ka˝dy móg∏ spróbowaç techniki jazdy, ka˝dy
te˝ móg∏ si´ potem zmierzyç w slalomie równoleg∏ym, rozegranym
w trzech kategoriach wiekowych.
Wszyscy uczestnicy zawodów dostali lunch ufundowany przez Restauracj´ Aplauz, której serdecznie dzi´kujemy. ˚adne dziecko nie
posz∏o do domu bez drobnego upominku, a zwyci´zcy oprócz medali
wygrali zegarki zakupione przez firm´ Timex z serii Lego oraz pi´kne
pakiety sportowe ufundowane

by∏o zrobione, wycieczka wyruszy∏a z placu
na swojà przygod´ na leÊnych szlakach.
A tymczasem, sytuacja meteorologiczna rozwija∏a si´ dynamicznie. Przesta∏o padaç, chmury
rozwia∏ wiatr i zaÊwieci∏o s∏oƒce. Tak ju˝ zosta∏o.
Przepi´kna pogoda towarzyszy∏a naszym zawodnikom oraz ich rodzinom do koƒca trwania
imprezy. Na placu przy gimnazjum rozegrane
zosta∏y zawody rowerowe na dwóch torach

przeszkód. Najm∏odsi uczestnicy zlotu pokonali
wcale niebagatelny slalom, starsze dzieciaki
zmierzy∏y si´ z pofa∏dowanym terenem i wymyÊlnymi przeszkodami. Grup´ „szko∏a podstawowa” rozdzieliliÊmy na dwie kategorie wiekowe. Walka sz∏a o sekundy, a ka˝dy zawodnik
móg∏ trzykrotnie przejechaç tor, by poprawiç
swój wynik. W oczekiwaniu na swój start ka˝de dziecko mog∏o mi∏o i twórczo sp´dziç czas
w namiocie z warsztatami plastycznymi, gdzie
pod okiem instruktora powstawa∏y bajecznie kolorowe kamyczki szcz´Êcia. ZaproponowaliÊmy
te˝, pierwszy raz w historii naszych imprez
na osiedlu, mo˝liwoÊç puszczania mega baniek
mydlanych. Zu˝yliÊmy 15 litrów profesjonalnego
p∏ynu do baniek!!! Wspólnie z dru˝ynà harcerek,
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przez firm´ Propharma. Oprócz
sportowego ducha i artystycznej
weny zaproponowaliÊmy uczestnikom pikniku mo˝liwoÊç skosztowania miodów oraz zrobienia testów
kosmetycznych na w∏asnej skórze.
Zlot Cyklistów by∏ te˝ okazjà do spotkania entuzjastów Nordic Walking.
Z boiska przy gimnazjum spora grupa „Kijowców” wyruszy∏a na wspólny marsz. Pokonali 13 km i spalili
przy tym od 1100-1300 kcal.
Bardzo du˝à popularnoÊcià cieszy∏o
si´ stoisko Rodziców i dzieci wyje˝d˝ajàcych na kolonie letnie
z parafii Êw. Hieronima. Przygotowane ciasta sprzeda∏y si´
do prawie ostatniego okruszka, a pozyskane w ten sposób
pieniàdze zasilà kas´ kolonijnà
i pomogà uatrakcyjniç lipcowy
wypoczynek.
Kolejny Zlot Cyklistów za nami. Czas podzi´kowaç sponsorom oraz osobom zaanga˝owanym w jego przebieg.
Bardzo dzi´kujemy: Restauracji Aplauz (g∏ówny sponsor
imprezy) za pawilon gastronomiczny i lunch dla dzieci, firmie

Timex (www.timex.pl) za ufundowanie zegarków z serii Lego, firmie
Propharma, dystrybutorowi miodów Manuka w Polsce (www.miodymanuka.pl), za nagrody na konkurs Trikke oraz za przygotowanie
ciekawego stoiska z mo˝liwoÊcià
spróbowana miodu, panu Arturowi
Chyle (www.totalfit.pl) za udost´pnienie pojazdów trikke do jazd
próbnych oraz przeprowadzenie
zawodów, Fabryce Diet (www.fabrykadiet.pl) za upominki dla dzieci oraz wsparcie marketingowe, Marii Surawskiej
z pracowni konserwacji obrazów za zorganizowanie i poprowadzenie kàcika artystycznego, firmie
Oriflame za bardzo ciekawe stoisko z mo˝liwoÊcià
testowania kosmetyków, Pani Iwonie Gryglas
z firmy Zepter za drobne upominki.
Dzi´kujemy ˝eƒskiej dru˝ynie harcerskiej, ratownikom z m´skiej dru˝yny harcerskiej oraz
cz∏onkom i sympatykom stowarzyszenia za trud
i czas, który poÊwiecili, by impreza mog∏a byç
tak udana.
Ma∏gorzata Krukowska
Izabela Antosiewicz
foto: Joanna Januszewska-MiÊków
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Mokra Weso∏a Stówa 2009
ale nie zabrak∏o goÊci ze Âlàska czy
znad morza. PrzyjmowaliÊmy ich bardzo goÊcinnie, chlebem i solà, a w∏aÊciwie – napojami izotonicznymi i wodà,

Kolejna sportowa impreza w Starej
Mi∏oÊnie za nami. Tym razem ponad 100 zawodników zmaga∏o si´
w deszczowà majowà sobot´ z trudnà
trasà Weso∏ej Stówy – sztafety
na 100 km po Mazowieckim Parku

Krajobrazowym. Takiej liczby zawodników i sztafet
na tej imprezie jeszcze nie
by∏o. Na Êcie˝ki MPK ruszy∏o 30 zespo∏ów, w tym
dwa teamy dwuosobowe
i trzy – wy∏àcznie ˝eƒskie.
Zawodnicy w wi´kszoÊci
przyjechali z Warszawy i okolic,

bananami
i… na co
wielu czeka∏o – bigosem
ze Smakosza. Bigos ze
Smakosza
cieszy si´
wÊród biegaczy coraz
wi´kszà estymà, niektórzy wspominali jego smak jeszcze z jesiennego maratonu.
Sama trasa Weso∏ej Stówy do ∏atwych
nie nale˝a∏a. Na 5 km nie brakowa∏o
podbiegów, kopnego piasku i wystajàcych korzeni. Zawodnicy zaciskali z´by
i mimo wszystko – biegli. Nie wystraszy∏
ich nawet deszcz, który zrazu nieÊmia∏o,
potem coraz mocniej, a wreszcie – rz´siÊcie la∏, bezlitoÊnie moczàc na wskroÊ.
Do tego spadajàca temperatura
skutecznie utrudnia∏a walk´ ze s∏aboÊciami ostatnim sztafetom. Ale
podda∏o si´ niewielu. Do mety dotar∏y
wszystkie teamy kobiece. Kilku zawodników zrezygnowa∏o. Ci, którzy dotrwali do koƒca, mogà nazwaç si´ prawdziwymi twardzielami.
Bezkonkurencyjni na trasie
– ju˝ drugi raz
zresztà – byli biegacze z Grupy
Grembud z Opoczna. Z czasem
6:24:35 odjechali
wszystkim pozosta∏ym dru˝ynom

o lata Êwietlne. O drugie miejsce
zaci´ta walka trwa∏a do ostatniej
chwili. W rezultacie na drugim
stopniu podium stan´∏a dru˝yna Aktywny Relaks z Wo∏omina (6:34:40). Niespe∏na dwie minuty póêniej na mecie meldowa∏
si´ ostatni zawodnik z trzeciej dru˝yny – Byledobiec Anin 1 (6:36:27).

Walk´ sztafet kobiecych, których tym
razem by∏y a˝ trzy, wygra∏y dziewczyny
z Accelerate Girls. Jako ostatnia na met´ dotar∏a sztafeta Kobiecego Teamu
Biegowego (9:56). Okaza∏o si´, ˝e wyd∏u˝ony do 11 godzin limit by∏ zbyt pesymistyczny i wszystkie sztafety ukoƒczy∏y
zawody w czasie poni˝ej 10 godzin.
A na koƒczàcych czeka∏y okolicznoÊciowe medale i upominki. Dla najlepszych
by∏y statuetki i nagrody. Dla wszystkich
– bigos, ciep∏a herbata i prawdziwie rodzinna atmosfera w wielkim namiocie.
I mimo tego piachu, podbiegów, korzeni i ulewnego deszczu, zawodnicy deklarowali, ˝e wywo˝à ze Starej Mi∏osny
mi∏e wspomnienia. A to najlepsza promocja i reklama dla naszego osiedla.
Dlatego – ju˝ za rok zapraszamy na kolejnà edycj´ Weso∏ej Stówy.
Anna Paw∏owska-Pojawa
Fot. Katarzyna Marczyƒska
i Bartek Czechowski
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Witaj majowa jutrzenko

Dzieƒ Patrona

Na uroczystej akademii okazji 218
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja, dzieci z klasy IId SP 173 wyjaÊnia∏y swoim rówieÊnikom, w ciekawej inscenizacji s∏owno-muzycznej, tak trudne poj´cia dla maluchów jak: konstytucja, sejm, rozbiory, liberum veto, elekcja, niepodleg∏oÊç, patriotyzm. UroczystoÊç
uÊwietni∏ pi´knie Êpiewajàcy chórek
dziewczàt z IVd. Zgromadzona publicznoÊç brawami nagrodzi∏a wykonawców.
Mira Ciacharowska
i Beata Grochowska

W poszukiwaniu wiosennej
stokrotki
Pod takim tytu∏em rozpoczà∏ si´
w Dniu Ziemi dzielnicowy turniej wiedzy ekologiczno-przyrodniczej dla

dzieci z klas I–III. Do SP 173 przyjechali m∏odzi przyrodnicy i ekolodzy
z SP 171, 172, 174. Dru˝yny szkolne
walczy∏y dzielnie, a nauczyciele, którzy przyjechali
z dzieçmi, zasiedli w komisji
s´dziowskiej. Zadania testowe przeplatano konkurencjami sportowymi. Pytania
nie by∏y ∏atwe, dlatego tym
wi´ksze wyrazy uznania dla
wiedzy ma∏ych ekologów.
Po turniejowych zmaganiach
przyszed∏ czas na nagrody
i wspólne pamiàtkowe zdj´cie. Dzi´kujemy pedagogom
zaprzyjaênionych szkó∏ za
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30 kwietnia 2009 roku w szkole Podstawowej nr 174 odby∏a si´ uroczystoÊç
z okazji Dnia Patrona.
Zaproszeni goÊcie mieli mo˝liwoÊç
obejrzenia, jak najm∏odsi widzà Tadeusza KoÊciuszk´. Uczniowie klasy
pierwszej przedstawili inscenizacj´ dotyczàcà patrona, z najwa˝niejszymi
faktami z jego ˝ycia.
Druga cz´Êç uroczystoÊci przebieg∏a
w mniej powa˝nej atmosferze.
Uczniowie klas starszych, z lekkim
przymru˝eniem oka, pokazali fragmenty najbardziej znanych baÊni. Zaprezentowali „Brzydkie kaczàtko” w j´zyku angielskim, a uczennica klasy drugiej – Martyna Lewkowicz oraz ksiàdz
Marcin Kwiatkowski wzi´li udzia∏
w konkursie „Mikstury Baby Jagi”.

przygotowanie dru˝yn do turnieju,
a dzieciom za wspania∏à sportowà walk´ i odnalezienie wiosennej stokrotki.
Sk∏adamy podzi´kowania dla Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska w Weso∏ej
za ufundowanie nagród w konkursie.
Organizatorzy z SP 173

A wszystko pod has∏em tegorocznego Êwi´ta „Witajcie w naszej bajce”.
Na koniec goÊcie wzi´li udzia∏
w bajkowym pocz´stunku z tortem
w kszta∏cie ksià˝ki z ilustracjami z baÊni „Królewna Ânie˝ka”.
NN
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My te˝ potrafimy pisaç bajki!

Od Redakcji

„Dzieƒ dobry! To my – grupa Ob ze Szko∏y Podstawowej nr 174 w Weso∏ej.
Niedawno odby∏ si´ u nas szkolny konkurs literacki. Zaj´liÊmy w nim III miejsce. WymyÊliliÊmy
bajk´, którà zapisa∏a nasza Pani. Mamy nadziej´, ˝e
b´dzie si´ Wam podobaç. DoroÊli mogà jà przeczytac dzieciom na dobranoc. Oto ona:

Szanowni Paƒstwo!
W numerze 96 „WS” (z grudnia 2008 r) opublikowaliÊmy list pani Haliny Szopskiej dotyczàcy
zabicia psa na parkingu przy ul. Pogodnej. Poniewa˝ listy przychodzàce do redakcji publikujemy
bez redakcji i skrótów, nie zwróciliÊmy uwagi,
˝e wymieniono w nim z imienia i nazwiska
w∏aÊciciela tego parkingu pana Paw∏a Piekuta, za co zainteresowanego serdecznie
przepraszamy.
Na dodatek, w ostatnich dniach okaza∏o si´,
˝e ca∏a opisywana sprawa zakoƒczy∏a si´ niestwierdzeniem przest´pstwa, gdy˝ autorka listu, w trakcie
zeznaƒ na policji nie potwierdzi∏a stawianych
p. Piekutowi zarzutów. Poni˝ej cytujemy fragment
uzasadnienie decyzji o umorzeniu Êledztwa:
„... Na jego ciele Êwiadkowie nie widzieli ˝adnych obra˝eƒ i Êladów wskazujàcych na bicie lub
kopanie. Ponowne przes∏uchanie zg∏aszajàcej Haliny Szopskiej wskaza∏o, i˝ nie by∏a ona Êwiadkiem
zn´cania si´ nad zwierz´ciem, a jedynie przyspuszcza∏a, ˝e pies zosta∏ skatowany...”
JednoczeÊnie zwracamy uwag´ wszystkim
osobom, które chcà korzystaç z naszej rubryki
„Listy mieszkaƒców”, aby opisujàc swoje spostrze˝enia czy krytyk´ jakichÊ dzia∏aƒ, dok∏adali
wi´cej starannoÊci w opisywaniu zaistnia∏ych faktów. Nie chcielibyÊmy wprowadzaç „cenzury”
nadsy∏anych listów, ani tym bardziej zamykaç tej
rubryki, bo cz´sto g∏osy czytelników sà bardzo
ciekawe i zawierajà wiele trafnych spostrze˝eƒ.
Jednak bardzo prosimy, by nie wykorzystywaç tego faktu do eskalacji sàsiedzkich sporów i pisywaç jedynie o zauwa˝onych zjawiskach, a nie
o konkretnych osobach.
w imieniu Redakcji
Marcin J´drzejewski

Konik polny i przyjaciele
By∏ pi´kny s∏oneczny dzieƒ. Na niebie nie by∏o
ani jednej chmurki. Taka pogoda zach´ca∏a zwierz´ta do spotkaƒ.
Motylek, Biedronka i Mrówka spacerowa∏y po zielonej trawce i rozmawia∏y o chorym przyjacielu
– Koniku Polnym.
– A w∏aÊciwie na co on jest chory? – zapyta∏a
Biedronka.
– JakiÊ niegrzeczny ch∏opiec z∏apa∏ go i tak nim
obraca∏, ˝e po∏ama∏ mu odnó˝a. Teraz nie mo˝e skakac. Le˝y w swoim domku obola∏y i zrozpaczony
– odpowiedzia∏ Motylek.
– Pewnie nied∏ugo nas opuÊci – zasmuci∏a si´
Mrówka.
– Czy w niebie b´dzie mu dobrze? Jak tam w∏aÊciwie jest? – pyta∏a Biedronka.
Motylek zdecydowa∏:
– Polec´ do nieba i zobacz´, co si´ tam dzieje.
Kiedy by∏ ju˝ na miejscu, rozejrza∏ si´ i nagle...
zobaczy∏ Anio∏ka. Zapyta∏:
– Anio∏ku, czy mojemu choremu przyjacielowi
– Konikowi Polnemu b´dzie dobrze w niebie?
– Na pewno. Odpocznie tu, wyzdrowieje, nabierze si∏...- odpowiedzia∏ Anio∏ek.
Uspokojony Motylek wróci∏ do swoich znajomych. Opowiedzia∏ im o spotkaniu z Anio∏kiem.
Owady czym pr´dzej uda∏y si´ do Konika Polnego. Motylek i Biedronka unios∏y go na swoich skrzy-

Listy do redakcji
Pi´kna i brudna Stara Mi∏osna!
Pozdrawiam wszystkich mi∏oÊników Starej Mi∏osneji i zastanawiam si´ ile ludzi tu mieszka oraz ilu
w tym jest Êlepych i leniwych, a ilu normalnie widzàcych, aktywnych i ch´tnych do roboty?
Ilu ludzi w ogóle obchodzi jak wyglàda Stara Mi∏osna, gdzie jest pi´knie, a gdzie n´dznie i ˝a∏oÊnie?
Pi´knie jest zapewne w tych najbogatyszych
ogródkach i wspania∏ych domach, ale tu˝ zaraz
na wspólnych „ciàgach pieszo-jezdnych”, Êcie˝kach i op∏otkach ˝a∏oÊnie i brudno. Brudno jest
nad pi´knym kana∏kiem, brudno w kana∏ku, brudno
obok kana∏ku.
Tu podziel´ si´ w∏asnà aktualnà obserwacjà – idàc
sobie w kwietniu ulicà Diamentowà zauwa˝y∏am jak
dzieci w wieku lat 10-13 podchodzà do jednej z posesji na Diamentowej zza p∏otu której nagle wylatuje
do nich z hukiem rzucona hulajnoga. Dzieciaki biorà
sobie t´ hulajnog´, idà dalej rozmawiajàc, przechodzàc nad kana∏kiem z takim samym hukiem (pluskiem) wrzucajà z rozmachem hulajnog´ do wody
na Êrodek kana∏ku! Salwy Êmiechu i dzieciaki idà dalej! W kana∏ku rdzewieje kolejny grat wrzucony przez
dzieci, których rodzice zapewne o tym nic nie wiedzà.
Jak ju˝ komuÊ zrobi∏o sie niemi∏o, to powiem ˝e
na moje zawo∏anie dzieciaki, które nie spodziewa∏y
si´ zainteresowania osoby doros∏ej ich Êwietnà zabawà, rzuci∏y si´ do ucieczki i znik∏y. Natomiast
osoby z posesji na Diamentowej do tej pory nie ra-

de∏kach i pofrun´∏y ku niebu.
Mrówka nie potrafi lataç, dlatego zosta∏a na ∏àce.
Na po˝egnanie pomacha∏a im nó˝kà i uda∏a si´
do swojego mrowiska.
W niebie owady spotka∏y Pana Boga, który powiedzia∏:
– Motylku i Biedronko, to bardzo ∏adnie z waszej
strony, ˝e przynios∏yÊcie do mnie na swoich skrzyde∏kach Konika Polnego. Pewnie wierzycie, ˝e mog´
mu pomóc. Tak, wasz przyjaciel wyzdrowieje, ba,
wróci nawet do was na ∏àk´, jednak na pewien czas
musi zamieszkaç w niebie. Pragn´, ˝eby nauczy∏
skakaç Anio∏ki.
– Ale on ma po∏amane odnó˝a – zauwa˝y∏a Biedronka.
– Biedroneczko, nie martw si´, wszystko b´dzie
dobrze. Wracajcie na ∏àk´ i czekajcie na swojego
przyjaciela – powiedzia∏ Pan Bóg.
Konik Polny nauczy∏ skakaç Anio∏ki, pomimo, ˝e
mia∏ chore odnó˝a. Ale w niebie przecie˝ wszystko
jest mo˝liwe...
Kiedy ju˝ wykona∏ swoje zadanie, Pan Bóg powiedzia∏:
– Dzi´kuj´, Koniku Polny, za pomoc. Mo˝esz
wracaç na ziemi´. JesteÊ ju˝ zdrowy.
Wtedy Konik Polny zeskoczy∏ z nieba na ∏àk´,
a tam czekali ju˝ na niego: Biedronka, Motylek
i Mrówka. Przez ca∏y dzieƒ bawili si´ w berka. Jak
myÊlicie, kto nie da∏ si´ z∏apaç? OczywiÊcie, ˝e Konik Polny. Trudno by∏o go dogoniç.
A Anio∏ki? One cz´sto zeskakujà z nieba na ziemi´ i opowiadajà dzieciom bajki, kiedy te ju˝ Êpià.
Ostatnià jakà s∏yszeliÊmy, by∏a bajka o chorym Koniku Polnym...”
Bez cenzury i korekty spisa∏a
Ewa Knop
czy∏y si´ pofatygowaç i wyciàgnàç swojej hulajnogi z kana∏ku, mimo powiadomienia ich przeze mnie
o tym co si´ sta∏o.
No wi´c kogo to obchodzi co tkwi w kana∏ku?
Po prostu godzimy si´ na to, ˝e jest tam brud i syf.
Podobnie jak godzimy si´ ˝e w∏aÊciciele psów nie
sprzàtajà po nich i wsz´dzie walajà si´ psie kupy.
A gdzie mieliby sprzàtaç? Czy sà jakieÊ kosze
na Êmieci, na Êcie˝ce nad kana∏kiem nie zauwa˝y∏am ani jednego, podobnie jak nie zauwa˝y∏am ani
jednego w∏aÊciciela psa, który by sprzàta∏ kupy
po swoim psie.
Uwa˝am ˝e Êcie˝ka nad kana∏kiem jest bardzo
atrakcyjna i mog∏aby by wizytowym miejscem Starej Mi∏osnej, czysty, posprzàtany kana∏ek z oczyszczonym dnem mo˝e móg∏by nawet latem s∏u˝yç jako miejsce zabaw dla dzieci, czy tak trudno by∏oby
obok placu zabaw oczyÊciç teren i zrobiç „niby pla˝´” oczywiÊcie musia∏aby byç ogrodzona, aby nie
za∏atwia∏y si´ tam psy, za cichym przyzwoleniem
w∏aÊcicieli.
Wielu ludzi nie staç na wyjazd nad morze, a pobyt
nad w∏asnà ma∏à, ale czystà wodà móg∏by byç bardzo przyjemny. Mamy tyle dzieci w tej okolicy które
nie majà co robiç i szwendajà si´ po prostu. Mo˝e
ktoÊ by zorganizowa∏ akcj´ „Dzieciaki czyÊcimy kana∏ek!” i pod wodzà uzbrojonej w odpowiedni sprz´t
osoby doros∏ej pozwoli∏ m∏odzie˝y w cieplejszy dzieƒ
pow∏aziç do wody i powy∏awiaç „skarby”, której tam
sà przy okazji urzàdzajàc konkurs na najciekawsze
znalezisko i organizujàc odbiór wy∏owionych rzeczy.
Mo˝e dzieci poczu∏yby si´ wtedy bardziej odpowiedzialne za ten wspólny teren, mo˝e te˝ doroÊli po-

czuliby si´ bardziej odpowiedzialni widzàc ˝e ktoÊ
sprzàta to co sami beztrosko do kana∏ku wyrzucajà.
Podsumowujàc: jestem pierwszà osobà ch´tnà
zapoczàtkowaç akcj´ „posprzàtajmy kana∏ek
i zróbmy sobie pla˝´” Je˝eli jeszcze by si´ ktoÊ
znalaz∏ to mo˝emy zaczynaç, je˝eli lokalne w∏adze
nie majà nic przeciwko temu, choç to w zasadzie
one powinny dbaç o czystoÊç wspólnego terenu.
Szanowny Panie Burmistrzu, patrzàc na brud
w kana∏ku widz´, ˝e Pana jako gospodarza tego terenu czystoÊç zupe∏nie nie obchodzi.
A mo˝e jest inaczej? To poprosz´ o odpowiedê.
Barbara C.
Choç do odpowiedzi wywo∏ywany by∏ Burmistrz,
na zadane pytanie pozwol´ sobie odpowiedzieç
w jego imieniu. Otó˝ nie wszystko, co si´ znalduje
na terenie Dzielnicy, jest w zarzàdzie samorzàdu.
Przywo∏any tutaj Kana∏ek Wawerski jest w∏asnoÊcià
Wojewódzkiego Zarzàdu Melioracji i to ta instytucja
jest obowiàzana o niego dbaç. Burmistrz, jako gospodarz terenu, mo˝e tylko ich pracowników upominaç aby wywiàzywali si´ z tego obowiàzku, co
nieustannie czyni. Kana∏ek jest koszony i sprzàtany,
niestety po kilku tygodniach, znów jest pe∏en nowych Êmieci.
KiedyÊ Stowarzyszenie Sàsiedzkie, potem SP 173
w ramach Dnia Ziemi organizowa∏o sprzàtanie Kana∏ku. By∏o fajnie, ale czystoÊç znów zachowa∏a si´
przez kilka tygodni... Tu nie pomo˝e gospodarskie
oko Burmistrza. Tu trzeba uÊwiadomiç brudasom
z naszego sàsiedztwa, ˝e Kana∏ek to nie rynsztok.
Marcin J´drzejewski
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Kolejki wàskotorowe
Wielkimi krokami zbli˝ajà si´ letnie
wakacje. Zdecydowana wi´kszoÊç z nas
ma ju˝ „zaklepane” miejsca na odpoczynek. Z ca∏à pewnoÊcià znaczna cz´Êç zdecyduje si´ na wyjazd w bardziej przewidywalne pogodowo rejony
Êwiata. Dla tych, którzy lubià hazard
w wydaniu krajowym, mam propozycj´
na sp´dzenie dni o mniej sprzyjajàcej
aurze. Tà propozycjà jest wyprawa kolejà o rozstawie szyn mniejszym ni˝ typowe 1435 mm, czyli kolejà zwanà potocznie wàskotorowà.
JeÊli wybieracie si´ na Mazury, warto
skorzystaç z oferty jakà przedstawia
E∏cka Kolej Wàskotorowa. Oprócz pieczenia kie∏basek nad ogniskiem polecam zwiedzenie ciekawego muzeum
po∏o˝onego w budynku stacji E∏k Wà-

skotorowy, po∏o˝onego w samym centrum miejscowoÊci, po przeciwnej stronie ni˝ dworzec „normalny”.
Na bardziej wschodnich rubie˝ach
Mazur, nad Wigrami, w miejscowoÊci
P∏ociczno odnajdziemy kolejnà kolejk´ nastawionà na ruch turystyczny.
Po torze o szerokoÊci tym razem
600 mm zag∏´bimy si´ ost´py Puszczy
Augustowskiej.
JeÊli nie wyobra˝acie sobie letniego
wypoczynku bez wypadu nad Ba∏tyk, to
i tu mam dla Was wàskotorowà propozycj´. W sezonie letnim mi´dzy miejscowoÊciami Sztutowo a Mikoszewo
kursuje regularnie pociàg. Pociàg nietypowy bo z∏o˝ony w wi´kszoÊci z odkrytych wagonów, gdzie wiatr od morza skutecznie zmierzwi Wasze czupryny. MiejcowoÊci po∏o˝one wzd∏u˝ szlaku takie jak Jantar, Stegna to znane
i uznane miejscowoÊci wakacyjne, wi´c
frekwencja w pociàgu jest cz´sto po-
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równywalna do tych
z tramwajów w du˝ych metropoliach.
To nie wszystkie
„ciasne” koleje nad
Polskim Ba∏tykiem
jakie warto odwiedziç. W okolicach
Gryfic, Trz´sacza,
Trzebiatowa, odnajdziecie szlaki
nieco szersze ni˝
dotychczas. Tor o szerokoÊci 1000 mm
∏àczàcy wymienione miejscowoÊci, to
niestety jeno „ogryzek” z niegdyÊ bardzo rozbudowanej sieci kolei. Warto
zwiedziç skansen tej kolejki w Gryficach i przejechaç si´ pociàgiem prowadzonym parowozem Px48.
A mo˝e jedziecie
w góry? W Bieszczady?
Âwietnie. Nie zapomnijcie, ˝e przez ca∏y sezon
w tych niezwyk∏ych górach od stacji w Majdanie ko∏o Cisnej do prze∏´czy Przys∏up i w drugà
stron´ do Woli Michowej kursuje pociàg
prowadzony rumuƒskà
lokomotywà spalinowà
Lyd2 zwanà „donaldem”. Skoro ju˝ dotarliÊcie w Bieszczady, to
mo˝e warto zobaczyç
najd∏u˝szy tunel wàskotorowy w tej cz´Êci Europy? Po∏o˝ony jest niedaleko,
jakieÊ dwie godziny jazdy samochodem
od Majdanu. Na stacji w Przeworsku
trzeba tylko wsiàÊç w pociàg
wàskotorowy odje˝d˝ajàcy
do Dynowa, by móc potem
chwaliç si´ zdj´ciami przed
znajomymi, bo tzw. fotostop
u wrót tunelu jest w planie
ka˝dej wycieczki.
Z uwagi na obj´toÊç tego
artyku∏u pomin´ inne kolejki, które jeszcze je˝d˝à na terenie Polski, jak chocia˝by
kolejka Âmigielska, J´drzejowska (niezwyk∏ej urody)
czy Âredzka. Nie mam jednak sumienia nie wspomieç o kolejkach
w naszych najbli˝szych okolicach. No
mo˝e nie tak zupe∏nie najbli˝szych, ale
to 100–130 km to chyba jednak nie odleg∏oÊç „powalajàca” by nie zobaczyç

czegoÊ nietuzinkowego. Najbli˝ej jest
do Piaseczna, lub nieco dalej do Sochaczewa gdzie mo˝emy zwiedziç najwi´kszy w Europie skansen kolei wàskotorowych. JeÊli macie wi´cej czasu polecam odwiedziny w Rogowie ko∏o Koluszek, lub w Karczmiskach na kolejce
Na∏´czowskiej. Niestety do samego Na∏´czowa kolejka z przyczyn technicznych w tym roku nie doje˝d˝a.
Na koniec tego artyku∏u pragn´ podzieliç si´ z Wami pewnymi informacjami. Nigdzie ju˝ w Polsce nie zobaczymy kolejek wàskotorowych s∏u˝àcych temu do czego zosta∏y powo∏ane.
Do przewozu buraków cukrowych
do cukrowni, zaopatrzenia frontu I wojny Êwiatowej i ewakuacji rannych z tego˝ frontu (to oczywiste),
do wywozu drewna z lasów do tartaków, do transportu ludzi i towarów. JeÊli kolejki nie znajdà zainteresowania
wÊród turystów, zniknà. Tak w∏aÊnie
znika, na naszych oczach ponad 100u letnia kolejka KroÊniewicka, b´dàca
fragmentem ogromnej niegdyÊ sieci
kolei wàskotorowych na Kujawach.

I na zakoƒczenie, parafrazujàc poet´, og∏osz´ apel:
„Kochajcie dzieci... kolejki, kochajcie,
do jasnej cholery”.
Romuald Solnicki
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Niepe∏nosprawnoÊç
Niepe∏nosprawnoÊç jest jednym z powa˝niejszych zjawisk i problemów wspó∏czesnego
Êwiata.
Zgodnie z definicjà sformu∏owanà przez
Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia (WHO): Osoba
niepe∏nosprawna to osoba, u której istotne
uszkodzenia i obni˝enie sprawnoÊci funkcjonowania organizmu powodujà uniemo˝liwienie,
utrudnienie lub ograniczenie sprawnego funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie, bioràc pod uwag´ takie czynniki jak p∏eç, wiek oraz czynniki
zewn´trzne.
Coraz cz´Êciej dostrzega si´ problemy osób
niepe∏nosprawnych i wiele instytucji oraz organizacji pozarzàdowych tworzy projekty, których
celem jest mi´dzy innymi integracja spo∏eczna osób niepe∏nosprawnych ze Êrodowiskiem.
Osoby niepe∏nosprawne z orzeczonà niepe∏nosprawnoÊcià, które nie maj à mo˝liwoÊci podj´cia zatrudnienia mogà korzystaç ze Êwiadczeƒ
rentowych i pozarentowych. Ponadto osoby wymagajàce pomocy osób drugich w codziennym
funkcjonowaniu mogà skorzystaç z pomocy
w formie us∏ug opiekuƒczych lub specjalistycznych us∏ug opiekuƒczych. Pomoc us∏ugowa realizowana jest za poÊrednictwem oÊrodków pomocy spo∏ecznej.
Niepe∏nosprawnoÊç jest tytu∏em do korzystania z licznych ulg i uprawnieƒ, których celem jest
przede wszystkim zapewnienie osobom niepe∏nosprawnym równych szans w ˝yciu zawodowym i spo∏ecznym m. in.:
1. Osoba niepe∏nosprawna mo˝e korzystaç z ulg
podatkowych – zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Osoby niepe∏nosprawne korzystajàce z przejazdów Êrodkami transportu PKS i PKP
uprawnione sà do ulg. Aby mieç prawo
do zni˝ki, nale˝y mieç ze sobà dokumenty potwierdzajàce stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci.
Do ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu upowa˝nia legitymacja osoby
niepe∏nosprawnej, zgodnie z ustawà z dnia 20
czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego oraz Rozporzàdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 25 paêdziernika 2002 roku w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego.
3. Osoby niepe∏nosprawne mogà zostaç zwolnione z op∏at za u˝ywanie odbiorników radiowych i telefonicznych zgodnie z ustawà
z dnia 21 kwietnia 2005 roku o op∏atach abonamentowych oraz ustawa z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
4. Dla osób niepe∏nosprawnych przewidziany
jest zasi∏ek piel´gnacyjny, który przeznaczony
jest w celu cz´Êciowego pokrycia wydatków
wynikajàcych z koniecznoÊci zapewnienia

osobie niepe∏nosprawnej opieki i pomocy innej osoby w zwiàzku z niezdolnoÊcià do samodzielnej egzystencji.
5. Zgodnie z deklaracjà zawartà w artykule 10
ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach Rada Ministrów okreÊli∏a grup´ osób,
którym przys∏uguje ulga w op∏acie lub zwolnienie z op∏aty za wst´p do muzeów paƒstwowych.
6. Zgodnie z artyku∏em 14 ust. l ustawy z dnia 27
czerwca 1997 roku o bibliotekach us∏ugi bibliotek, których organizatorami sà podmioty
takie jak: ministrowie i kierownicy urz´dów
centralnych oraz jednostki samorzàdu terytorialnego – sà ogólnie dost´pne i bezp∏atne.
7. Osoba niepe∏nosprawna ma mo˝liwoÊç skorzystania równie˝ z ulgi na telefon komórkowy. Oferowane przez operatorów sieci komórkowych ulgi, dotyczà zazwyczaj osób niewidomych i niedos∏yszàcych. Szczegó∏owych
informacji nale˝y szukaç w punktach obs∏ugi
klienta.
8. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zwolnienia z podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych z podatku takiego mogà zostaç zwolnione osoby,
które nabywaj à na potrzeby w∏asne sprz´t rehabilitacyjny.
9. Niepe∏nosprawni majà mo˝liwoÊç sk∏adania
wniosków do powiatowego centrum pomocy
rodzinie o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.
Ka˝dej osobie niepe∏nosprawnej ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia przys∏uguje bezp∏atne lub za dop∏atà zaopatrzenie
w sprz´t rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz
Êrodki pomocnicze.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej
oraz zatrudnieniu osób niepe∏nosprawnych
z dnia 27 sierpnia 1997 roku okreÊla zasady
dzia∏ania Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych oraz opisuje zadania
s∏u˝àce wyrównywaniu szans osób niepe∏nosprawnych oraz ich spo∏ecznej integracji w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej.
Osoba niepe∏nosprawna mo˝e ubiegaç si´
o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.
Wnioski takie nale˝y kierowaç do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w∏aÊciwego dla miejsca zamieszkania osoby niepe∏nosprawnej.
Ponadto mo˝na uzyskaç dofinansowanie ze
Êrodków PFRON w zakresie rehabilitacji spo∏ecznej m.in. na:
1. Warsztaty Terapii Zaj´ciowej,
2. Rekreacja osób niepe∏nosprawnych.
PFRON realizuje programy na rzecz rehabilitacji spo∏ecznej, w tym:
• pilota˝owy program „uczeƒ na wsi” – pomoc w zdobyciu wykszta∏cenia przez osoby niepe∏nosprawne zamieszkujàce gminy
wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie,

• pilota˝owy program „sprawny dojazd”
– pomoc w nabyciu przez osoby niepe∏nosprawne samochodu osobowego oraz uzyskaniu prawa jazdy kat. B,
• partner III oraz partner 2006 – wsparcie zadaƒ i projektów realizowanych na rzecz
osób niepe∏nosprawnych przez organizacje
pozarzàdowe,
• student, student II – kszta∏cenie ustawiczne
osób niepe∏nosprawnych,
• komputer dla Homera – program pomocy
w zakupie sprz´tu elektronicznego oraz
oprogramowania umo˝liwiajàcego rehabilitacj´ zawodowà i spo∏ecznà osób niewidomych i niewidzàcych
• program rzàdowy – Pilota˝ 2005-2007
pod nazwà „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciàg∏a
pomoc dziecku zagro˝onemu niepe∏nosprawnoÊcià lub niepe∏nosprawnemu oraz
jego rodzinie”.
Od 2004 roku wprowadzono w systemie rehabilitacji zawodowej dofinansowanie do wynagrodzeƒ osób niepe∏nosprawnych. Dofinansowanie to wyp∏acane jest do wysokoÊci poniesionych przez pracodawc´, dodatkowych kosztów
wynikajàcych z zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych. Zaletà tego rozwiàzania jest to, ˝e
niepe∏nosprawni mogà zatrudniaç si´ w dowolnym miejscu.
W Polsce wprowadzono zak∏ady aktywnoÊci
zawodowej, które w odró˝nieniu od zak∏adów
pracy chronionej funkcjonujà wed∏ug zasady
non – profit. Zgodnie z wymogami prawnymi
uzyskanie statusu zak∏adu aktywnoÊci zawodowej warunkuje m.in. zatrudnienie co najmniej 70% wskaênika zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych w ogóle zatrudnionych.
Katalog praw i uprawnieƒ osób niepe∏nosprawnych obejmuje zarówno rehabilitacj´ zawodowà jak równie˝ szeroko poj´tà rehabilitacj´
spo∏ecznà. Podstawà prawnà regulujàcà zasady
zatrudniania osób niepe∏nosprawnych jest:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe∏nosprawnych;
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 rok. Kodeks
Pracy
3. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku ustanawiajàca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie
zatrudniania i pracy;
4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
5. Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 17 paêdziernika 2007 roku
w sprawie przyznawania osobie niepe∏nosprawnej Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wk∏adu do spó∏dzielni socjalnej;
6. Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 roku w sprawie
zak∏adowego funduszu rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych.
Informacje OPS Weso∏a
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„Bajland” – sala zabaw dla dzieci

Godziny pracy przedszkola
Codziennie od godziny 6.00 do godziny 20.00.
Rodzic mo˝e zapisaç dziecko na dowolny czas.

Od 1 wrzeÊnia 2008 roku dzia∏a nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ” w Weso∏ej w dzielnicy
Stara Mi∏osna przy ul. Jeêdzieckiej 21 f lokal nr 13

Osoby prowadzàce
Dwie nauczycielki z wykszta∏ceniem wychowanie przedszkolne.

„KubuÊ” – prywatne przedszkole

Tekst sponsorowany

w budynku biurowo-us∏ugowo – handlowym „Galeria Sosnowa”. Przedszkole znajduje si´ na I pi´trze „Galerii Sosnowa” o powierzchni 670 m2
w nowych i nowoczesnych pomieszczeniach sk∏adajàcych si´ z 9 pokoi zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 50 m2 ka˝dy z ∏azienkami w ka˝dym
pokoju. Inne pomieszczenia to kuchnia i zmywalnia, szatnia, pomieszczenia socjalne. WejÊcie
do przedszkola schodami lub windà. Oprócz przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat (trzy grupy wiekowe: 3 latki, 4 latki i 5 latki) placówka prowadzi zerówk´ (dzieci szeÊcioletnie) i ˝∏obek dla dzieci od 1
roku ˝ycia. W ka˝dej grupie maksymalna iloÊç
dzieci – 20. Obecnie ka˝da grupa korzysta z dwóch
sal: jedna do zabawy i nauki druga do le˝akowania
(najm∏odsze dzieci). Przedszkole jest czynne
od godz. 6.00 do 19.00. Plac zabaw o powierzchni 725 m2 znajduje si´ obok budynku od strony po∏udniowej w lasku sosnowym. W przedszkolu dzieci rozwijajà swoje zdolnoÊci i umiej´tnoÊci oraz zainteresowania w zaj´ciach dodatkowych takich jak:
j. angielski, rytmika, plastyka, judo, klub m∏odego
odkrywcy, taniec, balet, gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia. Przedszkole przyjmuje dzieci z ca∏ej Warszawy, powiatu miƒskiego i otwockiego
a szczególnie z Weso∏ej i okolic oraz innych miejscowoÊci gdzie rodzice jadàc do pracy w Warszawie mogà po drodze oddaç dziecko do przedszkola zbaczajàc z trasy naprzeciw restauracji Mc Donalds na skrzy˝owaniu przy Trakcie Lubelskim
w lewo w ulic´ Jana Paw∏a II i po 3 minutach w odleg∏oÊci 1500 m dojechaç do przedszkola. Obecnie
trwa nabór na nowy rok szkolny do ˝∏obka, przedszkola i zerówki pod nr tel. 0 602 67 89 51, telefon
w sekretariacie przedszkola w godzinach 10.0018.00: 022 401 05 00. Informacje o przedszkolu
na stronie internetowej:
www.przedszkolekubus.pl
e-mail:przedszkolekubus@op.pl
Przedszkole oferuje za dodatkowà op∏atà dowo˝enie i odwo˝enie dzieci do domu, opiek´ w miar´
potrzeby w soboty, niedziele i Êwi´ta oraz opiek´ 24 godzinnà lub nocnà, organizacj´ imprez
okolicznoÊciowych dla dzieci i rodzin (imieniny,
urodziny, komunie i inne). Szczególnie polecamy
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organizacj´ urodzin dla dziecka. Za 500 z∏ polecamy (dla maksimum 20 dzieci): przygotowanà sal´
zabawy z kolorowymi Êwiat∏ami dyskotekowymi,
muzyk´ z dj, konkursy z nagrodami, wodzireja,
oddzielnie stoliki i zastaw´ do pocz´stunku. Za dodatkowà op∏atà (ok. 250 z∏.) organizujemy pocz´stunek z tortem, szampanem dla dzieci, s∏odyczami i napojami oraz kawà i herbatà dla doros∏ych.

Od 1 lutego sala zabaw dla dzieci „Bajland”
przy Trakcie Brzeskim 62 a w Starej Mi∏oÊnie jest
filià przedszkola. Zapraszamy do „Bajlandu”
na zabawy ruchowe na sali: zje˝d˝alnie, baseny
z pi∏eczkami, tunele, wspinaczki, zabawki, zaj´cia
artystyczne dla dzieci – j. angielski, plastyka, taniec, balet, judo, gimnastyka korekcyjna, logopedia i inne. Organizujemy urodziny dla dzieci. WyÊwietlamy filmy w sali multimedialnej. Mo˝na zapoznaç si´ z ˝ywym legwanem w terrarium. Prowadzimy tez wypo˝yczalni´ strojów karnawa∏owych dla dzieci. Organizujemy dyskoteki dla dzieci. Zapraszamy grupy zorganizowane ze szkó∏
i przedszkoli. Posiadamy w∏asny autokar z 55
miejscami. Zapraszamy te˝ do bufetu dzieci i doros∏ych na s∏odycze, napoje, smacznà kaw´ i herbat´. Posiadamy automaty sprawnoÊciowe jak te˝
s∏odyczami i zabawkami. Organizujemy kameralne imprezy okolicznoÊciowe dla dzieci i doros∏ych
przy muzyce i pocz´stunku. Szczególnie zapraszamy na urodziny dla dzieci. Zapraszamy codziennie w godzinach od 11.00 do 20.00 (równie˝
w soboty i niedziele). Dzieci i rodzice z Przedszkola Prywatnego „KubuÊ” majà zni˝ki w „Bajlandzie”. Od 15 marca zapraszamy dzieci w wieku 25 lat do przedszkola w Bajlandzie nazwanego
„AKADEMIÑ MALUCHA”. Przedszkole w Bajlandzie kszta∏ci i wychowuje dzieci wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji ABC
Przedszkolaka wydawnictwa WSIP. Podczas pobytu dzieci w Bajlandzie dzieci kszta∏tujà swojà
osobowoÊç, uczà si´ podstawowych czynnoÊci
potrzebnych do ˝ycia, kszta∏tujà i rozwijajà zdolnoÊci i zainteresowania, zdobywajà nowà wiedz´.

Wy˝ywienie
Mo˝na wykupiç wy˝ywienie ca∏odzienne (tzn.
trzy posi∏ki dziennie: Êniadanie, obiad i podwieczorek) w jednorazowych pojemnikach z restauracji „Aplauz”. W cenie 15 z∏ dziennie.
Warunki organizacyjno-cenowe zaj´ç
Cena za 1 miesiàc zaj´ç (oprócz sobót i niedziel) wynosi: 490 z∏.* bez wy˝ywienia; 790 z∏.*
z wy˝ywieniem.
Dodatkowo za zaj´cia w soboty i niedziele:
– 150 z∏. bez wy˝ywienia; 250 z∏ z wy˝ywieniem;
Za 4 godziny dziennie (oprócz sobót i niedziel):
– 250 z∏* bez wy˝ywienia; 400 z∏* z obiadami.
* W ramach czesnego wliczone sà zaj´cia dodatkowe: rytmika, j. angielski.
– 980 z∏ z wy˝ywieniem i wszystkimi zaj´ciami
dodatkowymi tzw. full opcja.
– 150 z∏ za pobyt 2x w tygodniu np. wtorek
i czwartek od godz. 10.00 do 14.00 bez wy˝ywienia, 220 z∏ z obiadami.
Kontakt:
ul. Trakt Brzeski 62A, Stara Mi∏osna,
www.bajland.pl
tel. 022 773 39 74 lub
handlowiec Bajlandu: 0 668 00 30 30
w∏aÊciciel: 0 602 67 89 51

PRZEDSZKOLE PRYWATNE „KUBUÂ”
W WESO¸EJ – STARA MI¸OSNA
UL. JEèDZIECKA 21 f lok. 13
W „GALERII SOSNOWA” I p.
TRWA NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY DO:
• ZERÓWKA – 490 Z¸.(j. angielski, religia,
rytmika),
• ˚¸OBKA (OD 20 MIESI¢CY) – 800 z∏,
• ˚¸OBKA (OD 12 MIESI¢CY) – 1000 z∏,
• PRZEDSZKOLA GRUPY: 3,4,5 LAT – 490 z∏
(j. angielski, religia, rytmika).
+ WY˚YWIENIE CATERING: 10 Z¸. DZIENNIE
(3 POSI¸KI).
WE WSZYSTKICH GRUPACH SÑ WOLNE
MIEJSCA.
Ceny obowiàzujàce od 1 wrzeÊnia 2009 roku
INFORMACJE I ZAPISY: 0 602 67 89 51
ZAPISY e-mail: przedszkolekubus@op.pl
INFORMACJE: www.przedszkolekubus.pl
PRZYJMUJEMY DZIECI Z CA¸EJ POLSKI.

Zaj´cia dodatkowe
Przedszkole oferuje zaj´cia dodatkowe realizowane podczas zaj´ç: rytmika, taniec, balet, judo,
gimnastyka korekcyjna, plastyka, j. angielski.

DOJAZD OD TRAKTU BRZESKIEGO ulicà Jana Paw∏a II.
TYLKO 3 min. Samochodem – 1500 m.
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Reforma szkolna - spotkanie z wiceminister edukacji
Miros∏aw Sielatycki (zast´pca dyrektora Biura Edukacji w Warszawie): „wa˝ne jest badanie potrzeb Êrodowisk bioràcych udzia∏ w procesie edukacji poprzez
warsztaty i spotkania. Dlatego te˝ dzia∏ania zmierzajàce
do poprawy sytuacji uczniów, porozumienia szkó∏ z rodzicami wpisane zosta∏y w polityk´ miasta.”
Arkadiusz Walczak (dyrektor WCIES): „WCIES to ju˝
nie tylko placówka doskonalenia nauczycieli, ale te˝
Êrodowisk bezpoÊrednio i poÊrednio zwiàzanych. To
miejsce gdzie mo˝e odbywaç si´ rzeczowa i merytoryczna dyskusja, miejsce wymiany poglàdów.”
Takimi s∏owami otwarte zosta∏o spotkanie w ramach III WARSZAWSKIEGO FORUM RODZICÓW I RAD RODZICÓW, które odby∏o si´ po konferencji „Rodzice, a zmiany w szkole”, w którym
mia∏am okazj´ uczestniczyç.
W spotkaniu uczestniczy∏a wiceminister edukacji
– Krystyna Szumilas, która zosta∏a poproszona o przedstawienie g∏ównych zmian w znowelizowanej ustawie o systemie oÊwiaty oraz o przybli˝enie zebranym rodzicom i nauczycielom nowej podstawy programowej. Najbardziej dyskutowanym
przez rodziców wàtkiem owych zmian jest obni˝enie
wieku szkolnego i wys∏anie dzieci 6-letnich do szkó∏.
Obowiàzkowo ma to nastàpiç w dniu 1.09.2012 r.
Pani Minister na wst´pie podkreÊli∏a, ˝e zmiany
edukacyjne majà dwa g∏ówne wàtki.
Po pierwsze pomys∏odawcom zale˝y na u∏atwieniu dost´pu do edukacji czterolatkom i pi´ciolatkom.
W chwili obecnej jest on nierównomierny. W najtrudniejszej sytuacji sà dzieci z terenów wiejskich
i defaworyzowanych dzielnic du˝ych miast – przede
wszystkim ze wzgl´du na odleg∏oÊç przedszkoli
od miejsca zamieszkania. Aby t´ sytuacj´ zmieniç
ma nastàpiç upowszechnianie wczesnej edukacji
poprzez zaakceptowanie przez ministerstwo innych
form przedszkolnych (przyk∏ad: punkty przedszkolne
pracujàce minimum 12 godzin tygodniowo, gdzie
rodzice sp´dzajà czas razem z bawiàcymi si´ w grupie 3- lub 4- latkami).
Przedszkola obecnie sà finansowane z bud˝etów
gmin, szko∏y z bud˝etu paƒstwa. Je˝eli reforma przeniesie obecnych uczniów zerówek przedszkolnych
do 1-szych klas szko∏y podstawowej to odcià˝y tym
samym bud˝ety gmin i dzielnic.
Od 1.09.2009 mo˝na ju˝ pos∏aç dziecko szeÊcioletnie do 1 klasy szko∏y podstawowej. Dyrektor szko∏y ma
obowiàzek przyjàç takie dziecko, je˝eli w poprzednim
roku ucz´szcza∏o do zerówki. Rodzicom, którzy chcà
na ten temat wiedzieç wi´cej polecam stron´
www.men.gov.pl – zak∏adka witaj 6-latku w szkole.
W nowym roku szkolnym równie˝ ka˝de pi´cioletnie
dziecko ma prawo do wychowania przedszkolnego. Je˝eli rodzice zg∏oszà takà ch´ç do samorzàdu, ma on
obowiàzek znaleêç dla dziecka odpowiednià placówk´.
Od 1.09.2011 ka˝dy pi´ciolatek b´dzie podlega∏
obowiàzkowi przedszkolnemu.
Po drugie wa˝ne jest uporzàdkowanie spraw
programowych.
Uczniowie obecnych zerówek uczà si´ czytaç i pisaç. Wed∏ug s∏ów pani minister powtarzajà to samo
w szkole w pierwszej klasie, w pewien wi´c sposób
potencja∏ siedmiolatków nie jest wykorzystywany
w∏aÊciwie! Reforma programowa ma zmieniç t´ sytuacj´. W nowej podstawie programowej wchodzàcej w ˝ycie z dniem 01.09.2009 5-letnie dziecko jedynie ma przygotowaç si´ do czytania i pisania.
Na nauk´ tych umiej´tnoÊci ma czas w nauczaniu
zintegrowanym w klasach 1-3.

Nowa Podstawa Programowa napisana zosta∏a
w tzw. j´zyku wymagaƒ – wymagaƒ dotyczàcych tego co nauczyciel powinien nauczyç dzieci na ka˝dym
etapie kszta∏cenia. Tak spisane informacje majà byç
dost´pne i jasne dla rodziców oraz spowodowaç
przejrzystoÊç umiej´tnoÊci i wiedzy niezb´dnych
w trakcie egzaminów zewn´trznych.
Materia∏ obowiàzujàcy uczniów jest u∏o˝ony
systematycznie – pomi´dzy poszczególne szko∏y
(podstawowà, gimnazjum, liceum). Pani minister zapytana przez rodziców zapewni∏a, ˝e ka˝dy etap szko∏y
jest podbudowà dla nast´pnego, nie b´dzie ju˝ powtarzania tego samego materia∏u w inny sposób.
Diagnoza przedszkolna – nowy element, który ma
polegaç na bacznej obserwacji ka˝dego dziecka w grupie. Obserwacji wielopoziomowej, pod kàtem rozwoju
manualnego, psychoruchowego, spo∏ecznego. Na podstawie diagnozy nauczyciel, wychowawca zobowiàzany
jest tak dostosowywaç program zaj´ç, ˝eby potrzeby,
potencja∏y, czy dysfunkcje indywidualne by∏y wzi´te
pod uwag´. Tak, aby dzieci mia∏y szans´ wykorzystywaç
maksymalnie w∏asne potencja∏y. Je˝eli zaÊ zostanà zauwa˝one jakieÊ trudnoÊci – zadaniem wychowawcy jest
elastycznoÊç w doborze proponowanych dzieciom zaj´ç
w sposób dopasowany do indywidualnych potrzeb,
a jednoczeÊnie podpowiedzieç rodzicom jak pomóc
dziecku oraz skierowaç do odpowiedniego specjalisty
(logopedy, okulisty, psychologa). Celem takiej uwa˝noÊci jest umo˝liwienie ka˝demu dziecku wykorzystania
maksymalnie potencja∏u jaki posiada, zminimalizowanie trudnoÊci oraz jak najlepszego dostosowania si´
do zadaƒ w grupie.
Wprowadzono odpowiednie przepisy, które obligujà zarówno dyrektorów jak i poszczególnych nauczycieli do pilnowania minimum programowego z poszczególnych przedmiotów. D∏ugofalowo ma to
zwi´kszyç zaanga˝owanie nauczycieli i komfort nauki
dla uczniów przez wyeliminowanie chocia˝by sytuacji
kiedy odwo∏ywane sà lekcje z powodu nieobecnoÊci
nauczyciela przy jednoczesnym obcià˝aniu uczniów
uzupe∏nianiem materia∏u w domu.
NowoÊcià jest równie˝ wprowadzenie zmiany
w Karcie Nauczyciela. Ka˝dy nauczyciel zobowiàzany zostanie do przeprowadzenia dodatkowej 1 godziny zaj´ç pozalekcyjnych tygodniowo.
Od nauczyciela oraz potrzeb uczniów zale˝y co to b´dzie; opieka Êwietlicowa, zaj´cia wyrównawcze, ko∏o
zainteresowaƒ w ramach zaj´ç dodatkowych. Mo˝e to
byç dodatkowa godzina dla ca∏ej klasy lub te˝ otwarte
zaj´cia dla ch´tnych z ca∏ej szko∏y. W ramach takiej
godziny mo˝e to byç równie˝ uzupe∏nienie wiedzy
z uczniem, który z powodu choroby by∏ przez d∏u˝szy
czas nieobecny w szkole.
W zale˝noÊci od potrzeb.
Od 1.09.2010 ka˝dy nauczyciel b´dzie zobowiàzany przeprowadziç 2 dodatkowe godziny dydaktyczne
tygodniowo. Ogólnie sytuacja w szkole zatrudniajàcej
40
nauczycieli
– od 1.09.2009 – to dodatkowe 40 godzin w ofercie zaj´ç pozalekcyjnych
tygodniowo, od 2010,
w tej samej szkole to 80
godzin tygodniowo. Jest
to szansa na podniesienie
atrakcyjnoÊci oferty Polskich szkó∏, ale równie˝

szansa dla dzieci i rodziców zg∏aszania swoich propozycji tego co chcia∏yby robiç. Warto t´ okazj´ wykorzystaç, by uczniowie chcieli przebywaç w szko∏ach dla
przyjemnoÊci, nie tylko z obowiàzku!
Kolejna nowoÊç – zmiana ramowych
programów nauczania – zach´ta do stosowania aktywnych form nauki dzi´ki wprowadzaniu zaj´ç metodà
projektów, laboratoriów. Dzi´ki stworzeniu mo˝liwoÊci
zmian w obr´bie planu lekcji z ka˝dego praktycznie
przedmiotu, mo˝na wprowadziç do szkó∏ dni przedmiotowe – na przyk∏ad zorganizowaç wyjÊcie klasy
do laboratorium chemicznego na ca∏y dzieƒ, instytutu
fizyki, szko∏y plastycznej. W ten sposób uczniowie zyskujà mo˝liwoÊç nauki danego przedmiotu w nowej
atrakcyjnej formie, poza szko∏à, w ciàgu jednego dnia.
Organizacja takich zaj´ç wymaga zgrania nauczycieli
kilku przedmiotów jednoczeÊnie oraz elastycznoÊci.
Na pewno jest to sposób na uatrakcyjnienie edukacji,
choç szko∏y pracujàce na dwie zmiany stanà
przed trudnà sytuacjà organizacyjnà.
Reforma teoretycznie nastawiona jest na indywidualnego ucznia, elastycznoÊç nauczycieli i wi´kszà
atrakcyjnoÊç przekazywania wiedzy. Pani minister
zapytana o przygotowanie szkó∏ i nauczycieli zapewni∏a, ˝e do 1.09.2009 do ka˝dej Rady Pedagogicznej
dotrà przeszkoleni eksperci (500 ekspertów przedmiotowych) oraz wizytatorzy, którzy w porozumieniu
i przy wsparciu samorzàdów dotrà do dyrektorów
szkó∏. Szko∏y zobowiàzane sà do organizacji spotkaƒ
informacyjnych z rodzicami szeÊciolatków. Informacje o zmianach w reformie mo˝na równie˝ znaleêç
na stronie www.reformaprogramowa.men.gov.pl
Dodatkowe pytania na które odpowiedzia∏a pani
minister:
Nieszcz´Êciem Polskiej szko∏y jest du˝a iloÊç
podr´czników, kart pracy. Przygotowywane obecnie
rozporzàdzenie o zasadach BHP ma spowodowaç
mo˝liwoÊç, wr´cz obligatoryjnoÊç, pozostawiania
ksià˝ek w klasach. W chwili obecnej tornistry dzieci
w klasach 1–3 to ci´˝ar 8–10 kg. Jest to ci´˝ar powodujàcy wady postawy. Nieszkodliwe obcià˝enie
dla kr´gos∏upa uczniów najm∏odszych to 3-5 kg. Mimo prób wprowadzania przez rodziców uczniów akcji
lekki plecak, wcià˝ jest to bardziej marzenie rodziców ni˝ rzeczywistoÊç.
Relacje z pozosta∏ych wydarzeƒ w ramach III Forum na stronie www.rodzicewedukacji.pl
DostaliÊmy obietnic´ od p. wiceminister odpowiedzi na pytania od rodziców. Pytania mo˝na przesy∏aç
na adres beata.debska@rodzicewedukacji.pl
Beata Muszyƒska-D´bska

25

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny

KWIACIARNIA
przy sklepie

ROMA

ul. Jana Pawła II 13 B / róg Jodłowej

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

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 6.00-21.00
sob. 7.00-18.00
niedz. 9.00-17.00

• Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
• Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u
suchego oka
• Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
(profilaktyka jaskry)
• Angiografia fluoresceinowa
• Fotografia przedniego odcinka i dna oka
• Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy
optycznych
• Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie
wzroku
• Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi
okulistyczne

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze

ANGELINA

SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY

FRYZJERSTWO DAMSKO-M¢SKIE
KOSMETYKA CHANTARELLE
Germaine de Capuccini

✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy

MANICURE – TIPSY, ˚EL AKRYL
PEDICURE, SOLARIUM
FARBY MATRIX L’Oréal
pon.-pt. - 9.00-20.00
sob. - 8.00-16.00
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05-077 W-wa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 29
róg ul. 1 Praskiego Pu∏ku

✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

OPTIMED☺
telefon:

022 773 39 20

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

KANCELARIA PRAWNA „VERBUM”
i KANCELARIA ADWOKACKA

Gra˝yna Policiƒska & Alojzy Policiƒski
✓

Doradztwo prawne w sprawach: cywilnych, karnych, rodzinnych,
spadkowych, podatkowych, pracowniczych.
✓ Doradztwo gospodarcze i finansowo-giełdowe.
✓ Konsultacje i opinie prawne.
✓ Działania w imieniu osób fizycznych i prawnych w sàdach i urz´dach.

ul. Jana Pawła II nr 25 lok. 14, IV pi´tro
Tel./fax: 022 760 01 31, e-mail: orbi_lex@wp.pl

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

+ CHIRURGIA
+ RTG cyfrowe z´ba
+ PANTOMOGRAF
+ PROTETYKA

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12

(pawilony przy delikatesach K&M
K&M)

P IELĘGNACJA TWARZY

Peeling kawitacyjny – bezinwazyjne oczyszczanie
Redukcja przebarwień – kwasy (migdałowy, polimlekowy, glikolowy)
Mikrodermabrazja – korundowa, diamentowa
SKIN MASTER MAX – fotodynamiczne odmładzanie, laser
Mezoterapia bezigłowa

P IELĘGNACJA DŁONI I STÓP

P IELĘGNACJA CIAŁA

Manicure, Pedicure – specjalistyczną aparaturą
Przedłużanie paznokci – żel/akryl

Elektrostymulacja – ujędrnianie ciała
Ultradźwięki – zwalczanie celullitu, wyszczuplanie
Zabiegi odżywcze i relaksacyjne, samoopalające

P EŁNY ZAKRES USŁUG FRYZJERSKICH

Stylizacja, koloryzacja, baleyage, trwała
Regeneracja zniszczonych włosów – sauna parowa

Z ABIEGI DODATKOWE
Makijaż permanentny
Makijaż okolicznościowy

S OLARIUM

Dwa łóżka opalające Ergoline

Wi´cej informacji, opisy zabiegów i ceny na www.kluburody.pl

27

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Zapraszamy do nowego salonu
Proponujemy okulary: korekcyjne, przeciws∏oneczne,
sportowe, oprawki, soczewki okularowe i kontaktowe,
badania okulistyczne a tak˝e akcesoria do okularów

P

OC
ROM

JE!

Salon Optyczny TWÓJ OPTYK S.C.
Ul. 1 Praskiego Pu∏ku 11, tel. 022 760 02 04
Czynne: Pon. 12-18, Wt-Pt. 10-18, Sob. 10-14

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

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka●witryny ●sto∏y ●krzes∏a ●
m∏odzie˝owe●zestawy i inne

5%

Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 025 759 02 59
Warszawa
ul. Bartycka 175 lokal 5K
tel. 022 499 53 54
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 022 815 35 98

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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Licencja
nr 0000505

DETEKTYW

Us∏ugi dla osób prywatnych i firm:
– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.
tel. 022 7730028
fax 022 7730029

www.renoma2.com.pl

GABINET WETERYNARYJNY
Izabela Rupiƒska - lek. weterynarii
St. Mi∏osna, ul. Hebanowa 16
tel. 022 773 10 88
606 482 555

Czynny 19.00-21.00
Wizyty ca∏odobowo
na telefon

APTEKA

KONSULTAC YJNY G ABINET O RTOPEDYCZNY

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

Dr Zbigniew Stolarski

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

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

Stara Mi∏osna
ul. Szmaragdowa 45

CHIRURG -ORTOPEDA
TRAUMATOLOG

tel. 022 773 37 44
kom. 0668 26 35 40

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

ALARMY, DOMOFONY,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
tel. 509 928 338

ART-DOM PROJEKTOWANIE
Tel. (022) 773 80 38
kom. (0) 605 089 599
art-dom1@gazeta.pl

WN¢TRZ • REALIZACJA

Lek. wet. Marcin i Marta Salewicz
• profilaktyka, szczepienia ochronne
• badanie laboratoryjne, zeskrobiny,

wymazy
• interna
• chirurgia mi´kka (narkoza wziewna)
– lek. wet. specjalista chirurg Jan
Plasota
• ortopedia, konsultacje ortopedyczne
(narkoza wziewna) – lek. wet.
specjalista chirurg Jan Plasota

ul. Moniuszki 14
Warszawa–Weso∏a
tel. 022 773 78 60
0 501 775 840
pn.-pt. 10-12, 15-20; sob. 10-15
• RTG, mo˝liwoÊç wykonania zdj´cia

w kierunku dysplazji stawów
biodrowych z wpisem do rodowodu
• USG po wczeÊniejszym umówieniu
• laseroterapia
• zdejmowanie kamienia naz´bnego
• wystawianie paszportów, czipowanie
• karmy lecznicze
• strzy˝enie, piel´gnacja i kàpiele
lecznicze

www.weterynarzwesola.pl

Firma „KOMPLEKS“
• Pranie dywanów
Sulejówek, ul. Sobieskiego 35
• Pranie tapicerek meblowych
tel. 022 783 46 06, 602 581 285
• Pranie wyk∏adzin dywanowych
• Pranie i czyszczenie tapicerek samochodowych ATRAKCYJNE CENY
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SPAWANIE ALUMINIUM
I STALI KWASOODPORNYCH

MOTOBI

Trakt Brzeski 88

INTERBIKE

05-077 Weso∏a-Stara Mi∏osna
tel.

Autoryzowany
przedstawiciel firm

e
r ow er y el ek tr yc zn

022 773 20 03
022 773 30 03

EV-CONVERT

sk ut er y ele ktr yc zn e

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska

tel. 022 435 95 14

MI¡SK MAZ.

Trakt Brzeski
a

os

888-251-002

WARSZAWA

Sz
a

Zapraszamy:
Pon.-Pt. 9.00-18.00
Sobota 9.00-14.00

lsk
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A
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OBS
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SPRZEDA˚ I SERWIS
AKCESORIA
ul. Trakt Brzeski 65
05-077 Zakr´t

05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06

skut er y

2 km od Szosy Lubelskiej
w kierunku Miƒska Maz.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦
✦ NABIA¸ ✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦

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

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108, tel. 022 773 25 30

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

nasz
nowy sklep

Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

773 25 69, 022 773 38 91
www.podatkiwesola.pl

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

PROJEKTOWANIE - ZAK¸ADANIE - PIEL¢GNACJA

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

OGRODÓW, TARASÓW, BALKONÓW

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

Ania

☛ MASA˚ LECZNICZY

0-691 260 269

☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

KANCELARIA PRAWNA

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne
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
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§
§

§

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

Aktualne Inwestycje

Przyjęcia
Okolicznościowe

“OSIEDLE POD D¢BAMI”
Stara Mi∏osna, ul. Kruszyny
ceny od 4850 z∏/m2 z dzia∏kà

ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 508 12 88 92
lub 022 612 93 98
www.wesele.waw.pl

domy w zabudowie bliêniaczej

W naszej ofercie równie˝ nieruchomoÊci z rynku wtórnego:
MIESZKANIA SPRZEDA˚:
• Stara Mi∏osna, mieszkania w OSIEDLU POD SOSNAMI
• Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka, 50 m2, 2 pokoje, wykoƒczone, 400 000 z∏
• Wawer, ul. W´dkarska, 117 m2, 4 pokoje, wykoƒczone lux, 820 000 z∏
• Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa, 82 m2, 3 pokoje, ogródek, 625 000 z∏
• Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II, 80 m2, 4 pokoje, 480 000 z∏
• Wola Grzybowska, ul. Chodkiewicza, 73 m2, 4 pok, gara˝ wolnostojàcy, ogródek, do remontu,
os. zamkni´te, cisza i spokój, 435 000 z∏
• Weso∏a/Groszówka, ul. Wspó∏czesna, 30 m2, 1 pok., mieszkanie w przedwojennej kamienicy, po remoncie,
udzia∏ w gruncie, 175 000 z∏, do negocjacji
• Weso∏a/Zielona, ul. Warszawska, 46 m2, wykoƒczone w wys. standardzie, winda, balkon, 387 000 z∏
DOMY SPRZEDA˚:
• Halinów, 180/700 m2, bliêniak stan developerski, 620 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 175/400 m2, dwurodzinny, 1 300 000 z∏
• Weso∏a Zielona, 200/620 m2, wolnostojàcy, lux, 1 250 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 175/400 m2, dwurodzinny, 1 300 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 240/160 m2, segment, lux, 950 000 z∏
• Weso∏a Zielona, 331/819 m2, wolnostojàcy, 7 pok., Lux, 1 890 000 z∏
• Sulejówek Mi∏osna, 297/800 m2, wolnostojàcy typu dworek, nowy 2008, 1 430 000 z∏.
DZIA¸KI:
• Stara Mi∏osna, 2111 m2, budowlana, 1 600 000 z∏
• Weso∏a Zielona, 964 m2, wszystkie media, prostokàt, wokó∏ zabudowa jednorodzinna, 776 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 705 m2, budowlana, media, warunki zabudowy na dom jednorodzinny, 461 000 z∏
• Weso∏a, 9000 m2, sà warunki zabudowy na budownictwo wielorodzinne do 3,5 kondygnacji, oferta dla
dewelopera, 6 700 000 z∏.
LOKALE:
• Stara Mi∏osna, 103 m2, lokal w nowo wybudowanym Pawilonie handlowo-us∏ugowym Galeria Sosnowa.

Biuro sprzeda˝y: Galeria Sosnowa, ul. Jeêdziecka 21F
Tel. (022) 401 33 33, www.konstans.com.pl
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Art. Szkolno-Biurowe
ZAPRASZAMY
* tusze, tonery
* laminowanie do A3
* bindowanie

* ksià˝ki
* pralnia i magiel
(punkt przyj´ç)
* prasa i bilety

Otwarte: poniedzia∏ek-piàtek od 7.30 do 18.00
sobota od 9.00 do 15.00
ul. Jana Paw∏a II 15e, tel.: 022 773 04 16, 501 075 094
sklep internetowy – www.kacper.net.pl

DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
ca∏ego kraju
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
do wyboru na
w bran˝y
miejscu
• busy i autokary
do przewozu
uczestników
uroczystoÊci
• wiàzanki
i wieƒce
z w∏asnej
kwiaciarni
• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
• kremacje i ekshumacje

Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
– czynne od 8 do 18
Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 10 – czynne od 8 do 16

Telefony ca∏odobowe:
022 783-42-47, 0-602-212-794, 0-608-630-479
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• REHABILITACJA PO URAZACH

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h

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

s

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii

tel. 022

res

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

TA X I - W E S O ¸ A

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

Gimnastyka korekcyjna
zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce,
çw. kszta∏tujàce, stretching

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53

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

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Sklep – Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57

ROLETKI · WERTIKALE · ˚ALUZJE · OKNA
PCV · MOSKITIERY · DRZWI ALUMINIOWE
MONTA˚, SERWIS OKIEN

Solidnie, ceny konkurencyjne
Tel.

0 502 028 554

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a

tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO
POJAZDOWE S. KOWALCZYK
- kompleksowe naprawy powypadkowe
- samochód zast´pczy na czas naprawy
- za∏awiamy wszystkie formalnoÊci w firmach
ubezpieczeniowych
NAPRAWY
BEZGOTÓWKOWE
- holowanie

022 783 58 21
Kom. 0 601 276 191
Tel./fax
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TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE

05-070 Sulejówek
ul. Paderewskiego 18
e-mail: slawekk7@op.pl
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„DECOJUMA”
SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 63
(jadàc ze Starej Mi∏osnej za torami w prawo)

tel. 022 760 10 52, kom. 0509 95 95 97
pon.-pt.: 10.00-18.00, sob.: 10.00-14.00
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US¸UGI ELEKTRYCZNE
Monta˝ i naprawa video- i domofonów.
Naprawa sprz´tu AGD (pralek, zmywarek
lodówek itp.) i pod∏àczanie nowych urzàdzeƒ.
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych.

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

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

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

0-22 745-55-00

Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0601 737 573 ul. Jeêdziecka

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 0-602 276 202.

◗ Oriflame – dostawy na zamówienie / osoba
w potrzebie, chora na SM – tel. 695 440 313.

◗ Sprzedam rower dla 8–9 latka, marki Decatlon, stan bardzo dobry, 6 przerzutek, do jazdy po piaskach. Tel. 022 773-27-31.

◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematykiszko∏a podstawowa i gimnazjum- powtórzenia, pomoc w bie˝àcej nauce, pracach domowych; j´z. polski-liceum- powtorzenia, przygotowanie do matury, pomoc w prezentacjach.
Tanio, mo˝liwoÊç dojazdu, tel. 503 553 622

◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Psycholog: www.terapia-psycholog.pl
◗ Us∏ugi transportowe, sam. Mercedes Sprinter.
Max. ∏adow. 1250kg. Wystawiam faktury VAT.
Tel.: 602184541; 0227604283.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami, w wyznaczonym miejscu dj. alicja
502 600 775.
◗ Dj na urodziny, imieniny lub na innà imprez´,
konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie tel. 502 600 775, 022 773 35 61.
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie,
konkursy, 502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl – Dom Bankietowy.
◗ Na parkingu przy ulicy Jana Paw∏a II, rejon
ronda Pogodna, znaleziono z∏oty kolczyk. WiadomoÊç: 792 297 457.
◗ Jamniczki szorstkow∏ose – 1 suƒka i 1 piesek,
szczeni´ta championa Polski FIiorello i Olchy
ze znanej weso∏owskiej hodowli, odbiór
po wszystkich szczepieniach, odrobaczaniu,
tatuowaniu, z metryczkami Zwiàzku Kynologicznego
i
ksià˝eczkami
zdrowia
– tel. 022 773 40 87.
◗ J´zyk rosyjski – kursy indywidualne, równie˝
letnie, skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do egzaminów, t∏umaczenia,
konsultacje, przepisywanie w cyrylicy, zapraszam – doÊwiadczony lektor i tlumacz jez.
ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Ogrody,, ogródki, zielone tereny, dachy, tarasy, wn´trza, parki, place zabaw projektuje in˝ynier arch. kraj. z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, tak˝e systemy nawadniajace i inne us∏ugi. Kontakt: jagnart@architekci.pl, tel. 507 285 400.

◗ Posprzàtam dom, tel: 694732028.
◗ Quinny Buzz3 + Fotelik Maxi Cosi+ dodatki,
cena 750,00 do negocjacji kontakt: 794 158
020.
◗ Do sprzeda˝y dzia∏ka w centrum Weso∏ej
731 m2, bardzo dobra lokalizacja; tel. 7735549.
◗ Glazurnik-profesjonalista, 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46 lub (022) 783 24 28
(po 21).
◗ Szkolenia kadrowe (Prawo Pracy)
z podstawami ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
warsztatami komputerowymi programu
„P∏atnik”, 60 godz. zaj´cia w Centrum Warszawy, popo∏udniami, tel. 0 503 765 560.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika,
monta˝ kuchenek, pralek itp. wieloletnia praktyka, uprawnienia. Tel. 022 773 82 27, kom.
0 516 262 825.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ pieskiem na czas wyjazdu w∏aÊcicieli Tel. 666 50 44 52.
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock (zamsz).
Drukujemy na czapkach, bluzach, spodniach,
kurtkach, elementach tkanin itp. 22/ 773-7041. Warszawa Weso∏a Narutowicza 19.
◗ Szukam pracy dorywczej. Zaopiekuj´ si´
dzieçmi 2-3 razy w tygodniu. Mog´ równie˝
ugotowaç pyszne domowe posi∏ki: pierogi,
krokiety, pieczenie, naleÊniki i dostarczyç je
do twojego domu:). Piek´ te˝ pyszne ciasta
na ró˝ne imprezy okolicznoÊciowe. Mieszkam
w Starej Mi∏osnej. Posiadam referencje. Danuta 502-768-175.
◗ Solidna ekipa budowlano-remontowa z lubelskiego wykona ka˝dy zakres robót. Tel.
503 696 451.

Stylista wizerunku
dobranie odpowiednich kolorów, makijaż, fryzura,
strój na każdą okazję, zakupy z klientem.

Stylizacja ślubna 502 600 775
◗ Zespó∏ muzyczny – www.zespolmuzyczny.
com.pl
◗ Us∏ugi krawieckie- szycie na miar´: firany, zas∏ony, ubrania, przeróbki krawieckie. tel: 788837-500.
◗ Szukamy sympatycznej osoby, która chcia∏aby sporadycznie (kilka razy w miesiàcu) zajmowaç si´ naszà 2,5 letnià córeczkà w godzinach wieczornych. Tel. 666 50 44 52.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna, tel.
022-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD oraz
monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna
tel. 0500-322-255 – Jan Stachyra.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ Niemiecki – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela magister germanistyki
U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632;
022 773-82-31.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 77320-78, 0509-043-962.
◗ Wymiana wodomierzy, instalacje sanitarne i inne. Wieloletnia praktyka, solidnie i tanio.
Tel. 022 773 82 27 lub 0 503 583 568.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska,
tel. kom. 668 126 186 lub tel. 022 848 77 96.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Pracownika do hurtowni elektrycznej. Od Pon-Piàt. 9-17. Praca na komputerze. Dzia∏ sprzeda˝y. Od 1500pln netto. tel. (022) 7830218.
E-mail: semielectronic@poczta.onet.pl.
◗ Stylizacja paznokci: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.

◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom.
0 604 753 455.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Tel. 0507-097028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ Okulista - zapisy tel. 22 760-02-04
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze
oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”. Tel. 0-22 77382-27 lub 0-516-262-825.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas
wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 77349-64, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ Zu˝yte opony do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19 tel. 0501-086-581.
◗ Komputery – sklep internetowy Telap. W ofercie notebooki, monitory, telewizory, akcesoria,
sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna www.telap.pl
Kontakt: 022 773 04 40, 504 251 007,
509 040 75.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna, tel. 604-403-067.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS.
Tel. 0-603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z∏ota ràczka”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
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◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313938.
◗ Korepetycje matematyka, fizyka, poziom rozszerzony, równie˝ ca∏ki, tel. 603 873 285.
◗ Zaiteresowanych zapraszamy na spotkania,
na rozmowy po angielsku, w kazdy wtorek
o 14.00, w OÊrodku Kultury Pogodna, w Starej Milosnej, na pierwszym pi´trze. Bez kosztow i bez lektora.

◗ Zatrudni´ mechanika samochodowego
z umiej´tnoÊcià wymiany rozrzàdów, sprz´gie∏ itp. Praca od poniedz. do piàtku w warsztacie na terenie Weso∏ej. Kontakt tel.:
888 908 568 lub 501 920 272
◗ Pomog´ w napisaniu pracy magisterskiej lub
licencjackiej – polityka spo∏eczna, stosunki
mi´dzynarodowe, Unia Europejska – absolwentka SGH – 0 606 608 618.

◗ Âlusarz remontowy. Naprawa tokarek i frezarek oraz innych maszynmechanicznych. Prace
tokarskie na tokarce sto∏owej. Dorabianietulejek, podk∏adek Êrub z mosiàdzu, aluminium
bràzu oraz innychmateria∏ów. Tel. kont: 888688-922.

◗ Strzy˝enie psów i kotów wg. wzorca i ˝yczenia klienta. Równie˝ doje˝d˝amy do domu
klienta. Zapisy tel. 501442483.

◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.

◗ Zachodnià firma dzia∏ajàcà od 2002 roku
na rynku polskim, poszukuje do wspó∏pracy
osoby przedsi´biorczej. Osoba zaanga˝owana otrzymuje zarobki 5.000 wzwy˝, samochód, szkolenia, wyjazdy motywacyjne. Tel.
0602 575 975.

◗ Maturzystka, mi∏a, opiekuƒcza i rzetelna zaopiekuje si´ Twoim dzieckiem. Poszukuj´ pracy wakacyjnej czerwiec-wrzesieƒ. Posiadam
doÊwiadczenie-wyjazdy z grupà dzieci (1–17
lat) oraz mam kurs wych. kolonijnego. Ch´tnie
poznam Twoje maleƒstwo! Tel. kontaktowy:
505483266.
◗ Korepetycje z geografii (wszystkie stopnie nauczania). Geograf z tytu∏em magistra UW.
Tel. 606-808-358.
◗ Sprzedam wózek inwalidzki sk∏adany. 250 z∏
(u˝ywany) tel. 0880185823
◗ Poszukuj´ opiekunki do ma∏ego dziecka
w Starej Mi∏oÊnie. Osoby zainteresowane
prosz´ o kontakt pod numerem 0880 860 020
◗ Szczeni´ta Yorkshire Terrier bez rodowodów,
po dobrych rodzicach (ojciec po Championie
Polski) do sprzedania 9 maja 2009 r. Zainteresowane osoby prosz´ o kontakt 502-366-908
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Weso∏ej powy˝ej 1 000 m2, bezpoÊrednio. Tel: 608 069 169, 608 062 162.
◗ Bezstresowa nauka podstaw obs∏ugi
komputera – wszystkie grupy wiekowe (zach´camy seniorów). Tel. 0-503 765 560
◗ Matematyka – matura rozszerzona, liceum,
gimnazjum. Przygotowanie do poprawek –
solidnie i skutecznie. Tel. 515-443-428.
◗ Domowe przedszkole zaprasza dzieci w wieku 1,5 do 5-ciu lat. Oferujefachowàopiek´,
mi∏à atmosfer´, dobre warunki lokalowe oraz
du˝y ogród dozabawy. Tel. 695-230-276

◗ Pprzeglàdy instalacji gazu, przewodów
wentylacyjnych i spalinowych. Konkurencyjne
ceny. Tel. 0 600 735 198 lub 0 501 280 165.

◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia:
zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe. Tel. kont.
022-773-28-70.
◗ Poszukuj´ opiekunki do 5-mies. Dziecka.
Praca 2 dni w tygodniu po 8 godzin. Tel.
0 608-444-656.
◗ „P∏atnik” – Szkolenie komputerowe – Tel. 0503 765 560.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo,
lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona)
tel. 0-601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691-257-038.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy
i nauczyciel biologii. Kontakt tel: 773-28-29;
508 528 249.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏.
Dojazd gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e
inne tel. 022-773-96-35.

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

◗ Zatrudni´ Panià do sprzàtania w Weso∏ej 1 raz
w tygodniu (piàtek) ok. 10 godzin. Tel.
0665759706.

◗ Pogotowie hydrauliczne 502 215 245

◗ Sprzedam po atrakcyjnej cenie fotelik do karmienia Brevi, rowerek dla dziecka 3-5 lat, wózek typu parasolka. Stan bardzo dobry.
Tel. 0665759706.

◗ Zapraszamy do Studia „Afrodyta” us∏ugi fryzjerskie damsko – m´skie, strzy˝enie dzieci
Ul. Agatowa 18 (wejÊcie od Platynowej)
tel.(022) 7733626.

◗ Emerytura gwarantowana. Wyp∏aty do˝ywotnio lub jednorazowo. Sprawdê ofert´, pomyÊl
o bezpieczeƒstwie swojej przysz∏oÊci. Tel:
0 606 969 211.
◗ Francuski z Francuzem – konwersacje. Miejsce
do uzgodnienia, cena40z∏/h. Kontakt: davybecker1@hotmail.fr, 0 602 628 314. A bientôt!
◗ J´zyk angielski i j´zyk niemiecki. Wszystkie
poziomy. Konwersacje, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Od
czerwca zapisy na intensywny, wakacyjny
kurs obu j´zyków. Istnieje mo˝liwoÊç dojazdu
do ucznia. Tel: 0-518-339-517.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa szeregowa 180 m2 4 pokoje+w piwnicy pokój z aneksem kuchennym i ∏azienkà 2
∏azienki 2 tarasy, balkon, kominek nowe okna
Stara Mi∏osna tel. 668449986.
◗ Sprzedam rowerek stacjonarny z magnetycznym mechanizmem oporowym, ma∏o
u˝ywany, kupiony w tamtym roku. Cena
100 z∏. Telefon kontaktowy: 0607-036-566,
022-773-35-13.
◗ Posprzàtam mieszkanie, dom w Weso∏ej, Sulejówku i okolicach. Osoba dok∏adna, uczciwa
i energiczna. Kontakt tel. 796-280-307.
◗ Sprzedam ubranko do chrztu dla dziewczynki
na 80 cm: sukienka z kr r´kawkiem, p∏aszczyk
satynowy pikowany i kapelusik, ozdoba tiulowa, buciki satynowe. Cena 100 z∏. Kontakt:
0666 327 035.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, systemy w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie itp.
Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie.
Tel.: 509-358-336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Glazura-hydraulika. Uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych wymiana drzwi
i wszelkie remonty. Tel. 0-502-215-245.
◗ Sprzedam wózek Quinny czerwony w komplecie z fotelikiem Maxi Cosi stan dobry, u˝ywany przez jedno dziecko. Kontakt: poczta@edumed.com.pl, 0501 745 549.
◗ Przyjm´ sprzàtanie oraz prasowanie. Osoba
solidna, uczciwa, dok∏adna i czysta z referencjami (15-20z∏ / godz). Tel. 601-715-540.
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne-monta˝ gniazdek, kabli, domofonu i inne. tel: 0501121776.

◗ Wynajm´ miejsce manicurzystce w salonie
przy fryzjerze. Stara Mi∏osna – 506 258 398.

◗ Sprzedam biurko – kolekcja mebli Forte. Komputerowe, z wn´kà na drukark´, stacj´ komputera, wysuwane blaty na myszk´ i klawiatur´ na prowadnicach rolkowych, podwy˝szenie
na monitor, odr´bne przegródki na p∏yty CD, 3
szuflady. U˝ywane, nie zniszczone. Kolor wiÊnia cherry. Dla ch´tnych przeÊl´ zdj´cia. Odbiór osobisty; cena 140 PLN do negocjacji;
kontakt: 691-333-815.
◗ Prace na wysokoÊci wykona student po kursie
wspinaczkowym. 606-808-358
◗ Us∏ugi remontowe. Glazura, terakota,
uszczelnianie tarasów, ocieplanie poddaszy,
Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie, sufity
podwieszane, tynki strukturalne, drobne
prace domowe, itp. Marek Stankiewicz.
Tel. 691-396-473.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505-630-513. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Labrador czekoladowy – reproduktor zarejestrowany w ZKwP. Cena za krycie do uzgodnienia – www.faust.labrador.prv.pl
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Serwis komputerowy u Klienta. Naprawa
i konfiguracja komputerów (instalacja systemów operacyjnych, instalacja programów,
czyszczeniekomputerów z wirusów i koni trojaƒskich, wykonywanie kopii zapasowejdanych). Sieci przewodowe i bezprzewodowe. 504 946 519.
◗ Zbiornik 300 l, 781489822.
◗ Naprawa AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis. Tel. 0-501-049-250.
◗ Stara Mi∏osna: bezpoÊrednio sprzedam dzia∏k´
o powierzchni 1550 m2, z podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym, o ca∏kowitej powierzchni 240 m2 + budynek gospodarczy. Cena
1 650 000 pln. Do negocjacji. Tel. 504 351 480,
661 525 061 lub 022 773 19 75.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki,
komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 0-603-313-938.
◗ Tanio sprzedam ok. 5 m3 tarcicy d´bowej,
suchej (deska gruboÊci ok. 50 mm, d∏ugoÊci
ok. 4 m). Tel. 0505-912-321.

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Lek. stom. Anna Gajewska

( 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

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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Reklama:
Joanna Januszewska
0 607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Gwarancja 5 lat / bez limitu kilometrów na uk∏ad nap´dowy, 3 lata / bez limitu kilometrów na ca∏y samochód. Cena 20 700 z∏ dotyczy
wersji 1.4 Base z upustem 6000 z∏ w kredycie 50/50. Promocja obowiàzuje od 16 kwietnia 2009 do odwo∏ania bàdê wyczerpania zapasów.
Szczegó∏y oferty u dilerów Hyundai. Prezentowany model mo˝e zawieraç elementy wyposa˝enia dodatkowego. Ârednie zu˝ycie paliwa
i emisja CO2 (cykl mieszany) w zale˝noÊci od wersji i silnika: 4,7 – 7,1 l/100 km, 125 – 170 g/km.

Godziny otwarcia:
pon-pt – 10-18
sob – 10-14

www.motortest.com.pl

motortest
Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

®

Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 9.00–20.00, sob. 9.00–15.00.
tel./fax 022 868 01 21 do 23

Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek na zamówienie z gwarancjà.
Skupujemy auta u˝ywane – wszystkie marki za gotówk´.

SOLARIUM ZULUS
W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo
3 urzàdzenia opalajàce najwy˝szej klasy
renomowanych firm Êwiatowych

1. ¸ó˝ko ERGOLINE 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem
posiadajàce lampy podwójnie bràzujàce.
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
NOWE LAMPY PODWÓJNIE BRÑZUJÑCE.
3. TUBA (∏ó˝ko stojàce) posiadajàce 180 watowe lampy
z efektem bràzujàcym.
– W sprzeda˝y kosmetyki przed i po opalaniu
– Kàcik dla dzieci
– Karnety, karty sta∏ego klienta, promocje

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY
1 min. = 1 pkt.
Serdecznie Zapraszamy
pn.–pt. 10–20, sobota 11–16
tel. +48 600 133 333
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
06-077 Warszawa Weso∏a
(obok poczty i przychodni)

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

• Warszawa ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl

Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

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

Mieszkaƒcy Weso∏ej i okolic,
zainteresowani kupnem ksià˝ek
za poÊrednictwem strony internetowej wydawnictwa:

www.wydawnictwopert.pl
po dokonaniu wp∏aty na konto (bez uiszczania
op∏aty za przesy∏k´) mogà je odebraç w siedzibie
firmy SAPI – ulica GoÊciniec 14, Weso∏a.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zakupu naszych
ksià˝ek bezpoÊrednio w siedzibie firmy SAPI.

ORGANIZUJEMY
05-077 Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 90
tel./fax: 022 773 30 02
tel.: 022 773 20 98
www.gosciniec.net

DO DYSPOZYCJI GOÂCI
• sala z klimatyzacjà
do 200 osób
• pokoje hotelowe
• parking

• przyj´cia weselne
• chrzty
• komunie
• konferencje
• catering

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 022 773 37 67, tel./fax 022 773 24 63

