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„Pejza˝ Kulturalny: W´gry – Polska – Huculszczyzna”
czyli co si´ dzia∏o w Weso∏ej w dniach 11–12 wrzeÊnia
Wspólnymi si∏ami wielu osób uda∏o si´ zaprosiç w dniach 11–12 wrzeÊnia do Weso∏ej dwie
delegacje z zagranicy: w´gierskà i ukraiƒskà.
GoÊcie przywieêli ze sobà filmy i zdj´cia ze swoich regionów, foldery turystyczne, specja∏y swoich kuchni, r´kodzie∏o, itp. Pobyt goÊci rozpoczà∏
si´ wernisa˝em i kolacjà w ODT „Pogodna”
w piàtek 11 wrzeÊnia. ObejrzeliÊmy wspólnie
filmy oraz zdj´cia, a w czasie kolacji zosta∏y
prze∏amane pierwsze
lody. W sobot´ od
godz. 9:00 na placu
przy Gimnazjum nr 119
rozpocz´∏y si´ goràczkowe przygotowania
do festynu. Zjednoczone si∏y cz∏onków i sympatyków Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, harcerzy, pracowników
OÊrodka Kultury oraz
wolontariuszy rozstawia∏y namioty, sto∏y,
∏awki i krzes∏a oraz jurt´, która tego dnia s∏u˝y∏a jako przestrzeƒ
do dzia∏aƒ artystycznych. W namiotach zagoÊci∏y obie grupy goÊci oraz restauracja Babooshka. W innym z namiotów, poza sprz´tem nag∏aÊniajàcym, znalaz∏a si´ przestrzeƒ do warsztatów plastycznych – przez ca∏y dzieƒ trwania
festynu dzieci mog∏y wykonaç kwiatki w kolorach flag naszych goÊci.
Festyn rozpoczà∏ si´ oko∏o po∏udnia. W jurcie
na rozgrzewk´ zagra∏a kapela „Huculi”, której ˝ywio∏owa góralska muzyka przyciàga∏a na plac
kolejne osoby. Zarówno ten, jak i kolejne wyst´py artystyczne spotyka∏y si´ ze wspania∏à reakcjà publicznoÊci. Wi´kszoÊç widzów dawa∏a si´

porwaç do taƒca, zarówno w czasie w´gierskich,
jak i huculskich wyst´pów. Poniewa˝ kroki taƒców, które przywieêli goÊcie, cz´sto sà doÊç
trudne, nie brakowa∏o zabawnych pomy∏ek.

Po krótkim wyst´pie kapeli „Huculi” pojawili si´ gospodarze jurty: Alicja i Jacek
Ha∏as – rodzinny duet wytrawnych artystów, cz∏onkowie najciekawszych formacji
folkowych w Polsce oraz
mi´dzynarodowych formacji
artystycznych. Jacek Ha∏as
opowiedzia∏,
czym jest jurta
(tak w skrócie
to obwoêny
dom kultury)
oraz zaÊpiewa∏
i zagra∏ wraz
z Alicjà kilka utworów. MogliÊmy
podziwiaç gr´ Jacka na lirze korbowej i akordeonie, zaÊ Alicji
na b´bnie i utogordonie.
Po wyst´pie kapeli Ha∏asów
w jurcie zagoÊcili artyÊci w´gierscy, którzy zaprezentowali pieÊni
biesiadne, a tak˝e poprowadzili
warsztaty taneczne. Dzi´ki obecnoÊci wÊród artystów absolwenta filologii polskiej, mogliÊmy poznaç s∏owa pieÊni w´gierskich.
Po tej artystycznej cz´Êci uczestnicy festynu
zostali zaproszeni do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” na pokaz filmu o Ukrainie oraz
na spotkanie z przedstawicielkà „Kuriera Galicyjskiego” – jedynej polskoj´zycznej,
niezale˝nej gazety na Ukrainie.
O godz. 16:00 rozpocz´∏a si´
w jurcie ostatnia cz´Êç artystyczna:
wyst´py kapel „Huculi” i „BAI” –
˝ywio∏owa muzyka wykonywana na akordeonach, cymba∏ach huculskich, b´bnach, skrzypcach,
piszcza∏kach, dudach i innych instrumentach oraz
donoÊne i pi´knie brzmiàce g∏osy artystów, zauroczy∏y weso∏owskà publicznoÊç. Ostatnie utwory zosta∏y wykonane
przez obie kapele, do których do∏àczy∏ jeszcze Jacek Ha∏as,
dzi´ki czemu mo˝na by∏o jednoczeÊnie
us∏yszeç podwójne zestawy skrzypiec,
cymba∏ów huculskich, b´bnów oraz
trzy akordeony. Takiego zestawienia
na scenie folkowej jeszcze nie by∏o!
Przez ca∏y czas trwania festynu
mo˝na by∏o podziwiaç r´kodzie∏o huculskie, skosztowaç w´gierskich
i ukraiƒskich frykasów, zapoznaç si´
z ofertami turystycznymi na Ukrainie i na W´grzech oraz rozsmakowaç si´ w serwowanych
przez restauracj´ BABOOSHKA blinach, plackach ziemniaczanych i pierogach.

Dzi´kujemy restauracji BABOOSHKA za ufundowanie przepysznych obiadów dla goÊci, artystów
i ekipy organizacyjno – technicznej. Podzi´kowania nale˝à si´ równie˝ firmie DREWMAX za patyczki, które pos∏u˝y∏y do umocowania kwiatów wykonanych przez dzieci na warsztatach plastycznych.
Serdeczne podzi´kowania sk∏adamy te˝ naszym goÊciom za przywiezienie nam mnóstwa
ciep∏a, radoÊci i zapewnienie wielu atrakcji
w czasie trwania imprezy, a Gaborowi Mohacsi
za pomoc w przygotowaniu cz´Êci w´gierskiej
i Piotrowi Janczarkowi za pomoc w przygotowaniu cz´Êci ukraiƒskiej.
Po ca∏odniowym festynie wszyscy bawili si´
na po˝egnalnym ognisku, na którym w´gierscy
goÊcie ugotowali na ognisku przepyszny gulasz.

Wszyscy artyÊci zaÊ przygrywali do taƒca skoczne melodie. Po takiej imprezie serce si´ rwie
i na Ukrain´ i na W´gry – trudny wybór...
Barbara Krzewska
fot. Joanna Januszewska-MiÊków
Do koƒca wrzeÊnia mo˝na oglàdaç w ODT
„Pogodna” wystaw´ zdj´ç z W´gier i z Ukrainy, dost´pne sà równie˝ egzemplarze najnowszych wydaƒ Kuriera Galicyjskiego oraz
foldery turystyczne. Informacje o wystawie
pod nr tel. 022 427 37 74. Zapraszamy!
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Z prac Rady Dzielnicy
W ostatnim miesiàcu odby∏y si´ dwie sesje Rady
Dzielnicy. Pierwsza w dniu
27 sierpnia by∏a zdominowana przez sprawy bezpieczeƒstwa. GoÊçmi byli
przedstawiciele Stra˝y Miejskiej, Policji, Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych dzia∏ajàcych na terenie Weso∏ej oraz pracownicy Biura
Bezpieczeƒstwa. Spotkania takie odbywajà si´
na forum naszej Rady cyklicznie i s∏u˝à wymianie uwag dotyczàcych funkcjonowania poszczególnych s∏u˝b, wskazywaniu zagro˝eƒ, itp.
W tym roku bardzo akcentowane by∏y zagro˝enia
zwiàzane z niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem quadów i motorów crossowych, nadmiernà szybkoÊcià samochodów, zalewem automatów do gier
hazardowych, a tak˝e tzw. przest´pstwami pospolitymi (kradzie˝e, w∏amania, pobicia, itp.).
Poza tym Rada zapozna∏a si´ z wykonaniem
bud˝etu Dzielnicy za I pó∏rocze, zaopiniowa∏a
pozytywnie proponowane zmiany do tegorocznego bud˝etu oraz zapozna∏a si´ z informacjami
o stanie zaawansowania remontów w placówkach oÊwiatowych oraz przygotowaniu oÊwiaty
do nowego roku szkolnego.
Kolejna sesja, zwo∏ana w trybie nadzwyczajnym, odby∏a si´ w dniu 14 wrzeÊnia. Mia∏a tylko
jeden punkt – zaopiniowanie zmian w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym. Zmiany te, zaproponowane
przez Skarbnika Miasta, polega∏y na kolejnych dra-

stycznych ci´ciach nak∏adów inwestycyjnych
w Dzielnicy. Wed∏ug przed∏o˝onej nam propozycji,
inwestycje Dzielnicy na przestrzeni lat 2009–2013
mia∏y byç zmniejszone o ok. 26 mln. z∏ (z kwoty 118 mln. do 92 mln.). OczywiÊcie opinia Rady
mog∏a byç tylko jedna, czyli negatywna. Poni˝ej
cytuj´ uzasadnienie przygotowane przez radnych:
„Rada Dzielnicy Weso∏a zdecydowanie przeciwstawia si´ kolejnym ograniczeniom Êrodków
finansowych na wydatki inwestycyjne w dzielnicy.
Zwracamy uwag´ na istniejàcà i pog∏´biajàcà
si´ dysproporcj´ w stopniu nasycenia infrastruktury mi´dzy dzielnicami centralnymi i peryferyjnymi. Nak∏ada si´ na to naturalny proces
migracji ludnoÊci z centrum na obrze˝a miasta.
Efektem tego jest pilna potrzeba rozbudowy bazy
oÊwiatowej, kulturalnej i sportowej, a tak˝e uzbrojenie terenu w nowych osiedlach mieszkaniowych.
Proponowane zmiany bud˝etowe pog∏´biajà
przepaÊç mi´dzy warunkami ˝ycia w centrum
a pozosta∏ymi dzielnicami i powodujà, ˝e mieszkaƒcy tych dzielnic de facto finansujà inwestycje
ogólnomiejskie.
Zasada proporcjonalnego ograniczania wydatków inwestycyjnych w dzielnicach stoi
w sprzecznoÊci z rzeczywistymi potrzebami naszego miasta. Na przyk∏ad w przypadku naszej
dzielnicy nikt nie zauwa˝a, ˝e mimo wysokich nak∏adów w ostatnich latach nadal ponad 50% ulic
ma nawierzchni´ gruntowà. W zwiàzku z tym naturalnym oczekiwaniem jest zwi´kszenie wydatków na przebudow´ dróg a nie ich ograniczanie.

Zawiadomienie

du osobistego, do reprezentowania m.st. Warszawy przy wykonywaniu czynnoÊci, podpisane
przez Dyrektora Biura Ochrony Ârodowiska Urz´du m.st. Warszawy – Dariusza Piechowskiego.
Osoby dokonujàce spisu z natury wyrobów
zawierajàcych azbest udzielà niezb´dnych informacji na temat stanu technicznego wyrobów
i mo˝liwoÊci dalszej ich eksploatacji, a tak˝e
b´dà pomocne przy wype∏nieniu formularzy-za∏àczników, ni˝ej wymienionych bowiem
u˝ytkowanie wyrobów zawierajàcych azbest
zwiàzane jest z obowiàzkiem zg∏oszenia tego
faktu w∏aÊciwym organom to jest:
1. Prezydentowi m.st. Warszawy – osoby fizyczne nie prowadzàce dzia∏alnoÊci gospodarczej
(wype∏niajà za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 paêdziernika 2003 r.)
2. Marsza∏kowi Województwa Mazowieckiego
– przedsi´biorcy i osoby fizyczne prowadzàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà (wype∏niajà za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 paêdziernika 2003 r.)
3. Paƒstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego – osoby fizyczne
i prawne wymienione w punktach 1 i 2 (wype∏niajà za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.)

Prezydent m.st. Warszawy informuje, ˝e od 20
sierpnia do 10 listopada 2009 r. prowadzona b´dzie inwentaryzacja wyrobów zawierajàcych
azbest wraz z ocenà ich stanu technicznego. Spis
z natury obejmuje pokrycia dachowe obiektów budowlanych wykonane z p∏yt azbestowo-cementowych falistych i p∏askich – popularny „eternit”.
Mieszkaƒców Warszawy, u˝ytkowników wyrobów zawierajàcych azbest uprasza si´ o udzielenie pomocy wykonawcom inwentaryzacji tj.
umo˝liwienie dokonania stosownych pomiarów
i ogl´dzin na terenie nieruchomoÊci.
Prowadzona akcja ma na celu ustalenie iloÊci
i stanu technicznego u˝ytkowanych wyrobów zawierajàcych azbest. Jest pierwszym etapem wieloletniego programu, którego zadaniem b´dzie
sukcesywne usuni´cie wszystkich wyrobów
azbestowych z budynków znajdujàcych si´ na terenie m. st. Warszawy do 2032 roku. Uzyskane
informacje b´dà Paƒstwu pomocne przy podejmowaniu dalszych decyzji zwiàzanych z eksploatacjà bàdê usuni´ciem tych wyrobów.
Inwentaryzacj´ wyrobów zawierajàcych
azbest przeprowadzi firma FAVORIT FILTER EKOIN˚YNIERIA w okresie od 20 sierpnia do 10 listopada 2009 r. Osoby wykonujàce prace b´dà posiada∏y imienne upowa˝nienia z numerem dowo-

Dy˝ury radnych
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
Przed∏o˝one propozycje zmian sà o tyle niezrozumia∏e, ˝e w kwotach bezwzgl´dnych dajà
praktycznie niezauwa˝alne dla bud˝etu miasta
oszcz´dnoÊci, a dla dzielnic takich jak nasza
stanowià o byç albo nie byç wielu kluczowych
inwestycji.”
Kolejna sesja Rady Dzielnicy odb´dzie si´
w dniu 24 wrzeÊnia br. W programie znajdà si´
m.in. Wyra˝enie opinii do projektu Statutu dzielnic
Warszawy, informacja o stanie zaawansowania
robót inwestycyjnych i remontów w Dzielnicy
a tak˝e o planowanych inwestycjach MPWiK,
o pracach nad przebiegiem WOW oraz o funkcjonowaniu placówek oÊwiatowych naszej Dzielnicy.
Poczàtek sesji o godz. 14.00, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
Osoby fizyczne i prawne równie˝ zg∏aszajà organom wymienionym w p. 1 i 2 fakt usuni´cia
wyrobów zawierajàcych azbest, wype∏niajàc za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia MGPiPS cytowanego w p. 1 i 2.
Kopie dokumentów nale˝y zachowaç. B´dà one
potrzebne w przypadku sk∏adania wniosku o dofinansowanie z Gminnego i Powiatowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Za∏àczniki do cytowanych rozporzàdzeƒ sà
dost´pne na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy Weso∏a (www. wesola. waw. pl).
Przewidywany termin prac na terenie Dzielnicy Weso∏a 1.09.2009 r. – 30.09.2009 r.
KONTAKT
Aktualne informacje na temat inwentaryzacji wyrobów zawierajàcych azbest oraz przekazywania
dokumentów w∏aÊciwym organom uzyskaç mo˝na w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a (Wydzia∏ Ochrony
Ârodowiska tel. 022 773 60 36 i Wydzia∏ Obs∏ugi
Mieszkaƒców tel. 022 773 60 00) oraz w Biurze
Ochrony Ârodowiska Urz´du m.st. Warszawy, Plac
Starynkiewicza 7/9, V pi´tro pok. 503, telefonicznie
– pod numerem (022) 257 92 92 lub drogà elektronicznà: jdembinska@warszawa.um.gov.pl.
Sylwia Duchna
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska
Urzàd Dzielnicy Weso∏a
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O Nowoborkowskiej w Wawrze Nowe skwery
Od kilku lat staraniem
b´dzie przecina∏a naturalne szlaki migracyjne ∏oi place zabaw
w∏adz naszej Dzielnicy prosi... Starszym mieszkaƒcom Osiedla Stara Mi∏owadzone sà prace nad projektem i budowà ulicy Nowoborkowskiej (po∏àczenia
Starej Mi∏osny z Al. Dzieci
Polskich). W minionym tygodniu zosta∏o wreszcie
wydane pozwolenie na budow´ tej inwestycji. Wydawa∏oby si´, ˝e jedynym problemem b´dzie ju˝ tylko wygospodarowanie Êrodków finansowych w ZDM-ie. Zarzàd
naszej Dzielnicy od kilkunastu tygodni czyni intensywne naciski na wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza, aby w roku przysz∏ym zbudowaç
choç „nasz” fragment, czyli od Starej Mi∏osny
do ul. Kociszewskich.
Niestety, okaza∏o si´, ˝e planowana inwestycja
jest solà w oku kilku radnych i grupy mieszkaƒców Mi´dzylesia. W dniu 15 wrzeÊnia nawet odby∏a si´ w tej sprawie nadzwyczajna sesja Rady
tej dzielnicy. Co prawda, g∏ówne protesty skierowane zosta∏y przeciw dalszemu przebiegowi ulicy
(w ramach tej inwestycji mia∏a byç zmodernizowana ca∏a Al. Dzieci Polskich oraz wykonany tunel pod torami kolejowymi), ale by∏y te˝ próby zablokowania naszego – weso∏owskiego – odcinka.
Przytaczano np. argument, ˝e planowana ulica,

sna, pewnie na myÊl zaraz przyjdzie poczàtek
lat 90-tych, kiedy m.in. takimi argumentami grupy „ekologów” z Anina omal nie doprowadzi∏y
do ca∏kowitego zatrzymania budowy Osiedla. I nic
dziwnego, bo wÊród obecnie protestujàcych
prym wodzà te same osoby, skupione wokó∏ osoby radnego Andrzeja Krasnowolskiego.
Co prawda, obecnie g∏ówne protesty dotyczà
koncepcji tunelu pod torami kolejowymi i dalszego przebicia trasy ul. Zwoleƒskà w stron´ Wa∏u
Miedzeszyƒskiego. Ale ∏atwo sobie wyobraziç,
˝e przy obecnych ci´ciach bud˝etowych, ZDM
z radoÊcià przyjmie do wiadomoÊci fakt, i˝ jedna z jego inwestycji budzi tak wieki sprzeciw
spo∏eczny, wi´c mo˝e nie b´dzie potrzeba realizowaç jej ju˝ teraz...
Na szcz´Êcie spora cz´Êç radnych i Zarzàd
Dzielnicy Wawer stojà na stanowisku, ˝e skoro
i tak tà ulicà je˝d˝à codziennie tysiàce samochodów, to lepiej, ˝eby jeêdzi∏y p∏ynnie, bez korków,
a piesi chodzili bezpiecznie po szerokich i oÊwietlonych chodnikach. Pozostaje nam mieç nadziej´, ˝e decydujàcy o bud˝ecie inwestycyjnym radni Rady Warszawy te˝ podzielà to stanowisko.
Marcin J´drzejewski

„Cyraneczka” w sàdzie
W dniu 14 wrzeÊnia odby∏o si´ drugie posiedzenie
sàdu w sprawie z powództwa m. st. Warszawy przeciwko ZBDJiW sp. z o.o.
(Spó∏ka Ziemska) o wydanie oczyszczalni Êcieków
„Cyraneczka”. Przedstawiciele m. st. Warszawy z∏o˝yli wnioski o powo∏anie bieg∏ych, którzy okreÊlà
jakie tereny powinny byç przypisane do oczyszczalni, aby zapewniç jej bezpieczne funkcjonowanie, oraz zweryfikujà wielkoÊç roszczeƒ m.st.
Warszawy z tytu∏u zwrotu poniesionych kosztów
oraz bezumownego korzystania i czerpania
zysków przez ZBDJiW z oczyszczalni „Cyraneczka”. Zgodnie z przewidywaniami pe∏nomocnik
spó∏ki wnioskowa∏ o oddalenie pozwu, co nie
zosta∏o przez sàd uwzgl´dnione.
Obecni na sali rozpraw z du˝ym zdumieniem
przyj´li informacj´, ˝e Zrzeszenie W∏aÊcicieli
Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w osobach
cz∏onków zarzàdu p. Pawlika i p. Oczkowskiego
z∏o˝y∏o do sàdu wniosek o pozostawienie oczyszczalni „Cyraneczka” w majàtku Spó∏ki Ziemskiej.
Dla mnie równie˝ taki wniosek jest zaskakujàcy,
poniewa˝ by∏em Êwiadkiem podejmowania
w dniu 19.05.2007 r. przez Walne Zebranie Zrzeszenia uchwa∏ zobowiàzujàcych Zarzàd Zrzeszenia do dzia∏aƒ skutkujàcych komunalizacjà
oczyszczalni „Cyraneczka”. Z∏o˝enie tego wnio-
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sku jest niezgodne z interesem mieszkaƒców
osiedla Stara Mi∏osna, a tak˝e sprzeczne z wolà
Walnego Zebrania Zrzeszenia. Widocznie zdaniem
pp. Pawlika i Oczkowskiego to ich fanaberie, a nie
uchwa∏y Walnego Zebrania sà stanem obowiàzujàcym. Arogancja tych osób jest pora˝ajàca.
Piszà o dba∏oÊci o interes mieszkaƒców pomimo,
˝e mieszkaƒcy (1300 osób) swoje zdanie
na temat „Cyraneczki” wyrazili w liÊcie otwartym
do Prezydenta m. st. Warszawy z ˝àdaniem
natychmiastowej komunalizacji oczyszczalni
„Cyraneczka”. Co Wy na to – mieszkaƒcy Starej
Mi∏osny – w∏aÊciciele oczyszczalni i innych sk∏adników majàtku wspólnego?
Józef WojtaÊ

Zarzàd Dzielnicy Weso∏a przyjà∏
do realizacji program budowy osiedlowych skwerów oraz otwartych placów zabaw, polegajàcy na zorganizowaniu po jednym nowym obiekcie
na ka˝dym z czterech osiedli dzielnicy. W ramach tego programu 30 maja
br., zosta∏ oddany do u˝ytkowania
ogólnodost´pny plac zabaw usytuowany na osiedlu Plac Wojska Polskiego (przy Szkole Podstawowej
nr 174) o powierzchni 2300 m2.
Ponadto uda∏o si´ pozyskaç dzia∏ki
usytuowane na osiedlach Centrum
(przy ul. Akacjowej) i Zielona (przy ul.
Warszawskiej). Zmierzajà ku koƒcowi
prace projektowe osiedlowych skwerów oraz otwartych placów zabaw dla
wy˝ej wymienionych lokalizacji.
JednoczeÊnie pomyÊlnie zakoƒczono negocjacje mi´dzy Zarzàdem
Dzielnicy Weso∏a a Zarzàdem Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych
i Wielorodzinnych Sp. z o.o., w rezultacie których spó∏ka bezp∏atnie u˝yczy∏a miastu istniejàcy ju˝ plac zabaw
na osiedlu Stara Mi∏osna (przy ul.
Jana Paw∏a II). Jeszcze w tym roku
dla tego placu zabaw zostanà zakupione nowe i nowoczesne zabawki oraz
b´dà wykonane gruntowne prace piel´gnacyjne i remontowe.
Nadal trwajà rozmowy w sprawie
pozyskania drugiej dzia∏ki pod budow´ placu zabaw w Osiedlu Stara Mi∏osna (przy ul. Jeêdzieckiej, w pobli˝u
poczty).
Jaros∏aw Szmytkowski
Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
Urzàd Dzielnicy Weso∏a

Zapraszamy do Sandomierza
Ju˝ w paêdzierniku kolejna wycieczka Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. Tym razem proponujemy
wyjazd do Sandomierza. Wyjazd planowany by∏ pierwotnie na termin 16-18 paêdziernika, niestety pokry∏ si´ z organizowanymi obchodami 10-lecia naszego Stowarzyszenia. Dlatego te˝ musimy znaleêç nowy termin, najprawdopodobniej b´dzie to tydzieƒ póêniej. Jednak dopóki nie potwierdzimy szczegó∏ów, nie mo˝emy przyjmowaç zg∏oszeƒ. Dlatego zach´camy wszystkich zainteresowanych tym wyjazdem, do regularnego odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego www.staramilosna.org.pl. Jeszcze pod koniec wrzeÊnia zostanà tam opublikowane wszystkie szczegó∏y programu, termin, kwota wpisowego oraz tryb zg∏oszeƒ. Za zmiany
serdecznie przepraszamy a wszystkich ju˝ teraz zapraszamy do udzia∏u.
Marcin J´drzejewski
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PZP Osiedla Plac Wojska Polskiego
Szanowni Paƒstwo, Mieszkaƒcy Osiedla Plac
Wojska Polskiego.
Planujàc i realizujàc okreÊlone dzia∏ania
w imieniu Paƒstwa i w∏asnym pozwalam sobie
na ∏amach zaprzyjaênionego miesi´cznika „WiadomoÊci Sàsiedzkie” przekazaç Paƒstwu jedno
z takich dzia∏aƒ, a mianowicie przystàpienie
do sporzàdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska
Polskiego w Dzielnicy Weso∏a.
Otó˝ przedmiotowej sprawie nada∏em bieg
prawny ju˝ w 2005 roku, kierujàc wniosek wraz
z uzasadnieniem do rozpatrzenia przez Rad´
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Rada Dzielnicy stosownà uchwa∏´ podj´∏a i skierowa∏a do realizacji przez Urzàd m. st. Warszawa. Odpowiedê nadesz∏a bardzo szybko, ale w zwiàzku
z brakiem mo˝liwoÊci realizacji miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego spraw´ odk∏ada si´
na co najmniej 2 lata.
W zwiàzku z tym odby∏em szereg spotkaƒ
z panem Markiem Mikosa, Dyrektorem Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego
Urz´du m.st. Warszawy. Dotyczy∏y one g∏ównie
sposobu przystàpienia przez przedmiotowe
Biuro do sporzàdzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
Plac Wojska Polskiego. Szczególnà trudnoÊç
przy przystàpieniu do sporzàdzania planu stanowi∏ fakt, ˝e obszar naszego Osiedla by∏
terenem zamkni´tym, który w roku 2008 na
mój wniosek zosta∏ „otwarty” przez Ministerstwo Obrony Narodowej .
Sprawa „ruszy∏a” w 2008 roku i mam nadziej´, ˝e w bie˝àcym roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac
Wojska Polskiego zostanie wy∏o˝ony zgodnie
z obowiàzujàcà procedurà.

˚eby mieç wp∏yw na kszta∏t miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Plac Wojska Polskiego, który zawiera w sobie
zapis przeznaczenia dzia∏ek pod okreÊlone funkcje, wnios∏em pod obrady Rady Dzielnicy projekt
uchwa∏y z uzasadnieniem, w którym ujà∏em to,
co uwa˝a∏em za bardzo potrzebne dla naszego
Osiedla. Dotyczy to g∏ównie zakresu us∏ug i handlu, a tak˝e zachowania terenów zielonych, zwanych potocznie parkami. Dodatkowo, sprawa
niezwykle istotna dla mieszkaƒców naszego
Osiedla, a mianowicie zachowania terenu ogródków dzia∏kowych.

Przewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski

Rada Dzielnicy Weso∏a sk∏ada wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Weso∏a o dokonanie zapisów w projekcie wy˝ej wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z poni˝szym wykazem:

Uwaga!
Nowy adres e-mail redakcji:
wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl

Co wolno wojewodzie...
Po kilku miesiàcach przerwy wróci∏ do konsultacji
w dzielnicach projekt Statutu Dzielnic Warszawy. Zgodnie z uchwa∏à Rady Warszawy, jest on jednoczeÊnie
poddawany konsultacji spo∏ecznej. Ka˝dy mieszkaniec
stolicy mo˝e si´ z nim zapoznaç na stronach internetowych miasta oraz
zg∏aszaç w∏asne poprawki i uwagi.
Jako przewodniczàcy komisji statutowo-regulaminowej naszej Rady, mia∏em ju˝ okazj´
szczegó∏owo analizowaç zapisy tego projektu
i nasuwa mi si´ tylko jedna uwaga – ze sztandarowego projektu z jakim sz∏a do wyborów obecna Pani Prezydent zosta∏y niewielkie szczàtki. Co
prawda zapowiadana decentralizacja zarzàdzania Warszawà teoretycznie si´ odbywa, teoretycznie dzielnicom przypisano jasne kompeten-

Rada Dzielnicy uchwa∏´ podj´∏a, a nast´pnie
zosta∏a ona przes∏ana do w∏aÊciwej instytucji.
Mam nadziej´, ˝e doczekamy si´ na naszym
Osiedlu porzàdnego sklepu i nie b´dziemy si´
baç o los dzia∏ek.
Poni˝ej wnioski zawarte w uchwale Rady
Dzielnicy.

cje, ale niestety nie dano ˝adnych narz´dzi, dzi´ki którym te kompetencje mo˝na samodzielnie
i samorzàdnie realizowaç. W szczególnoÊci,
w kluczowych do zarzàdzania sprawach kszta∏towania bud˝etu dzielnice nadal b´dà mog∏y jedynie wyra˝aç opinie, które w ˝aden sposób nie
sà wià˝àce dla Rady Warszawy. Podobnie w zakresie nazewnictwa ulic, planowania przestrzennego i dziesiàtków innych spraw. Nawet w sprawie uchwalenia w∏asnego herbu Rada Dzielnicy
mo˝e jedynie wyraziç opini´...
Faktem jest, ˝e obecna praktyka W∏adz Warszawy jest taka, ˝e nasze opinie sà uwzgl´dniane. I rzeczywiÊcie – w wielu sprawach dzielnice
odczuwajà du˝à autonomi´. Ale ustrój samorzàdowy nie mo˝e zale˝eç od widzimisi´ w∏adz
wy˝szych. Bo kiedyÊ znowu do w∏adzy mogà
wróciç ludzie o zap´dach dyktatorskich, znów
kilkoma zarzàdzeniami scentralizuje si´ zarzàdzanie miastem, znów zapanuje parali˝ decy-

zyjny, a mieszkaƒcy znów b´dà miesiàcami dobijali si´ o za∏atwienie najdrobniejszych spraw.
A wystarczy∏oby w paragrafie 13 statutu,
wprowadziç instytucj´ opinii wià˝àcych, w tych
sprawach, które nie muszà byç przedmiotem
dyskusji i rozstrzygania a˝ na forum Rady Warszawy. Wystarczy∏oby w Rozdziale VI statutu
wprowadziç mechanizm samodzielnego kszta∏towania za∏àcznika bud˝etowego w ramach
okreÊlonych przez Rad´ Warszawy Êrodków finansowych. I wtedy rzeczywiÊcie, przy zachowaniu silnej w∏adzy centralnej, w zakresie przekazanych dzielnicom kompetencji mamy realnà
autonomi´ i prawdziwy samorzàd lokalny.
MyÊl´, ˝e nikt z radnych ˝adnej dzielnicy nie
aspiruje do tego, by decydowaç o przebiegu
drugiej linii metra, czy o tym, który most budowaç najpierw. Dlaczego wi´c radni Rady Warszawy majà decydowaç na której ulicy w Weso∏ej postawiç latarnie, a przy której zbudowaç
chodnik?
Marcin J´drzejewski
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Trwajàce ponad pó∏tora roku prace przy budowie pierwszego etapu zespo∏u szkó∏ w Zielonej przed wakacjami dobieg∏y koƒca. W dniu
1. wrzeÊnia rozpoczynajàcym rok szkolny
2009/2010 zabrzmia∏ pierwszy dzwonek w no-

A jak przedstawia si´ nowa placówka? Trzeba
przyznaç, ze inwestycja, której wartoÊç zamkn´∏a si´ w kwocie 11 mln z∏, prezentuje si´ imponujàco. Za nowoczeÊnie i ciekawie zaprojektowanà fasadà kryje si´ równie estetyczne wn´trze, pe∏ne nowoczesnych rozwiàzaƒ in˝ynierskich i architektonicznych, które wyró˝niajà t´
szko∏´ na tle nie tylko weso∏owskich, ale tak˝e

wym budynku, który tym samym rozpoczà∏
nowà er´ w dziejach Szko∏y Podstawowej
Nr 172 i Gimnazjum Nr 118.
Przypomnijmy, ˝e budowa rozpocz´∏a si´
w paêdzierniku 2007 roku od zburzenia starego,
niedostatecznie funkcjonalnego budynku. Ca∏oÊç prac I etapu zakoƒczy∏a si´ w czerwcu br.,
a ju˝ w wakacje przystàpiono do prac przy drugim etapie, w którym ma powstaç budynek
przeznaczony dla uczniów z oddzia∏ów 0–3.

i warszawskich placówek oÊwiatowych. Najs∏ynniejsza ju˝ (szczególnie wÊród uczniów) sta∏a si´ winda w sto∏ówce, która mia∏a dostarczaç
potrawy z kuchni zlokalizowanej w piwnicy. Jak
si´ okazuje w nowym budynku znajdziemy te˝
wind´ osobowo-towarowà, która niewàtpliwie
u∏atwi komunikacj´. Drugim wa˝nym elementem
nowej szko∏y jest oczywiÊcie patio, które zapewne stanie si´ designerskim symbolem placówki
w Zielonej. Okràg∏y placyk z drzewami i Êcie˝ka-

Szko∏a na czas!
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mi zosta∏ umiejscowiony poÊrodku zbudowanego na planie nieregularnej figury budynku. Ju˝
teraz jest to wspania∏e miejsce do wypoczynku
lub zaczerpni´cia Êwie˝ego powietrza w czasie
przerw. Z wartych zwrócenia szczególnej uwagi
miejsc nale˝y wymieniç tak˝e nowoczesnà sto∏ówk´ i przestronnà aul´. Co poza tym znajdziemy w nowym zespole szkó∏? Dwie pracownie internetowe, multimedialnà bibliotek´, a tak˝e dzia∏
wspomagania dydaktycznego z gabinetami logopedy, pedagoga i reedukatora oraz salkà integracyjnà, gdzie b´dà mog∏y si´ odbywaç zaj´cia. Nie zabrak∏o oczywiÊcie zwyk∏ych sal lekcyjnych – tych jest 16 – oraz pokoju nauczycielskiego, sekretariatu czy gabinetów dyrekcji.
Warto dodaç, ˝e doposa˝eniem nowej szko∏y zajà∏ si´ Urzàd Dzielnicy, natomiast budowa
wspomnianego wczeÊniej drugiego etapu ma
potrwaç niewiele ponad rok, gdy˝ przewidywana data oddania do u˝ytku to rok szkolny 2010/2011. Jest to plan realny, gdy˝ budynek przeznaczony dla klas 0–3 to inwestycja na
zdecydowanie mniejszà skal´ – b´dzie mieÊci∏
7 sal lekcyjnych oraz ∏azienki, tylko na jednym
poziomie.
Szybkie ukoƒczenie budynku dla Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 w Zielonej napawa optymizmem.
Oby wi´cej tak sprawnie zrealizowanych przedsi´wzi´ç w naszej dzielnicy!
Karol Dziwiƒski
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Dzielnicowa Inauguracja Roku Szkolnego 2009/2010
W dniu 1 wrzeÊnia w Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich odby∏a si´
Dzielnicowa Inauguracja
Roku Szkolnego 2009/2010
po∏àczona z uroczystym
otwarciem nowego budynku
szko∏y. Wst´g´ przeci´li: Ligia Krajewska, Wiceprzewodniczàca Rady m.st. Warszawy, Stefan S∏owikowski,
Przewodniczàcy Rady Dziel-

Beata Ma∏ecka – Dyrektor Gimnazjum nr 120
im. Noblistów Polskich

Nast´pnie uczestnicy uroczystoÊci
udali si´ do auli Gimnazjum gdzie
g∏os zabrali przybyli goÊcie oraz m∏odzie˝ z gimnazjum. Po cz´Êci oficjalnej odby∏ si´ koncert m∏odego artysty Jarka Wista.
Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Od lewej: Marcin Baraƒski – kontrabas, Jarek Wist – Êpiew,
Marcin Urban – klawisze.

Od lewej: Marian Mahor, Beata Ma∏ecka,
Ligia Krajewska, Edward K∏os oraz Stefan S∏owikowski

nicy Weso∏a, Edward
K∏os, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a oraz Beata Ma∏ecka, Dyrektor
Gimnazjum nr 120.
Po otwarciu Gimnazjum Ksiàdz Proboszcz Zbigniew Wojciechowski poÊwi´ci∏
pomieszczenia szko∏y.

Sàsiedzi w sieci
czyli strona internetowa Wspólnoty Mieszkaniowej
Jana Paw∏a II 23/25
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e uruchomiona zosta∏a strona internetowa www.wspolnotajp2325.pl przeznaczona przede wszystkim dla mieszkaƒców Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Paw∏a II 23/25.
Na ∏amach serwisu mieszkaƒcy mogà si´ dowiedzieç, nad
czym aktualnie pracuje zarzàd
wspólnoty, jakie sà najbli˝sze
planowane inwestycje, mo˝na
sprawdziç stan p∏atnoÊci, zdobyç namiary kontaktowe do zarzàdu wspólnoty, administratora,
s∏u˝by techniczne czy te˝ wziàç
udzia∏ w dyskusji na forum.
JeÊli wi´c jesteÊ mieszkaƒcem
osiedla na ul. Jana Paw∏a 23 i 25
to w∏aÊnie tu dowiesz si´, kiedy
i na jakich zasadach b´dzie dzia∏aç monitoring osiedla, kiedy planowany jest
remont placyku zabaw, czy i dlaczego na tzw. baszcie (czyli najwy˝szym
punkcie Starej Mi∏osny) zawis∏a flaga Powstania Warszawskiego. Równie˝ tu
dowiesz si´, gdzie zg∏osiç brak Êwiat∏a na Twojej klatce schodowej, z kim
skontaktowaç si´, ˝eby dorobiç zapasowy klucz do gara˝u, a na ∏amach forum wymienisz z sàsiadami opinie na dowolny temat.
Mamy nadziej´, ˝e strona stanie si´ u˝ytecznym narz´dziem dla wszystkich mieszkaƒców naszej wspólnoty. Liczymy na Paƒstwa uwagi, nie tylko
jeÊli chodzi o samà stron´ i jej funkcjonalnoÊç, ale przede wszystkim
o nasze codzienne sàsiedzkie ˝ycie. Goràco zapraszamy. Do zobaczenia na
www.wspolnotajp2325.pl!!!
Marcin Zwoliƒski
Cz∏onek Zarzàdu WMJP23.25
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Âwi´ta Wielkanocne w KS Weso∏a?
czyli refleksja na temat sportowych zaj´ç dla dzieci w naszej dzielnicy.
Tyle sie mówi
o zdrowym trybie ˝ycia o edukacji dzieci
by uprawia∏y sporty,
by oderwaç ich od
komputera czy telewizora, a tymczasem
wyglàda na to, ˝e
w naszym dzielnicowym klubie sportowym kilka sekcji zatrzyma∏o si´ na Êwi´tach wielkanocnych
lub na informacji
z 2007 roku. Jak powszechnie wiadomo
informacja, reklama
w internecie jest najtaƒsza, naj∏atwiej jà
aktualizowaç
tym
bardziej dotowane instytucje jakim jest KS Weso∏a powinny z tak taniego noÊnika informacji
korzystaç. OczywiÊcie sà chlubne wyjàtki: sek-

tylko przyk∏ad, ˝e si´ da i pewnie
op∏aca bo przyciàgajà m∏odych sportowców na swoje zaj´cia i kto wie?
Mo˝e w przysz∏oÊci to zaprocentuje
dobrymi wynikami? Zamiast
rozk∏adaç r´ce
i
popadaç
w kompleksy na
temat poziomu
sportu w naszym kraju, starajmy si´ wykorzystywaç chocia˝ te narz´dzia, które sà najtaƒsze. Z nadziejà
na zmiany na
www.kswesola.pl
cja pi∏ki no˝nej, szachów czy ∏ucznictwa wyÊwietlajà aktualne informacje – dla mnie przeci´tnego mieszkaƒca to

chyba wykona∏a podobny
manewr, bo przestaliÊmy jà
s∏yszeç. Nawet mój syn
KrzyÊ, wielki amator wszelkich pojazdów i jazdy na elektrycznych
gokartach, by∏ zdegustowany. SpoÊród wielu niepochlebnych okreÊleƒ najdowcipniejsze by∏y tytu∏owe Êmierdzikó∏ka. W∏aÊciwie to
ten tekst mia∏ byç o szkodliwoÊci
je˝d˝enia motorami i quadami
po parku krajobrazowym, ale to
wszyscy ju˝ do znudzenia wiedzà
i nikogo to nie wzrusza. Wi´c
powiem tak: panowie (i panie)
quado i motocrossowie, las to nie
wasza bajka. Nie pasujecie tam
i Êmierdzicie okrutnie. Jak cz∏owiekowi z g´by jedzie do na innych
nie chucha, a z rurà wydechowà
jest dok∏adnie tak samo. Wszystko
na Êwiecie ma swoje miejsce,
a miejsce dla Was i waszych super-pojazdów jest opisane w artykule
kolegi obok.
Dorota Wroƒska

Âmierdzikó∏ka
SzliÊmy z dzieçmi na ostatni wakacyjny spacer do
lasu, majàc ambitny plan ˝eby obejrzeç jak wró˝ki
letnie zapalajà liliowe Êwiat∏o dla
wró˝ek jesiennych (to chodzi
o kwitnàce wrzosy). Rozwa˝aliÊmy,
które drzewa to Êpiàce huorny
i o tym, co ∏àczy krasnale z muchomorami.
Nagle: „Daryg dyg dyg! Wrrroum!!!” – dwóch crossowców. Zaryczeli, zaÊmierdzieli, przejechali.
UskoczyliÊmy im z drogi i myÊlimy, jak by nazwaç te stworzenia
w j´zyku naszych spacerów z wyobraênià. Zanim coÊ wymyÊliliÊmy
musieliÊmy odejÊç ∏adny kawa∏ek
od tych warkotów, a kania, która
lata∏a i krzycza∏a gdzieÊ niedaleko

Kasia
Szaszkiewicz

Alternatywà dla jazdy quadami
„na dziko” po lesie i osiedlowych
uliczkach mo˝e byç wizyta na specjalnym torze przeznaczonym dla tego rodzaju rozrywki. Jak
si´ okazuje miejsce takie znajduje si´ w Weso∏ej – na ulicy D∏ugiej 54 w osiedlu Grzybowa.
W dawnej stadninie koni stworzono teren rekreacyjny z zapleczem technicznym – poza
mo˝liwoÊcià
jazdy na czteroko∏owych pojazdach mo˝emy te˝ pobawiç si´ paintballem,
wynajàç i naprawiç wspomnianego quada czy rower.

Quady

Adres: ul. D∏uga 54, 05-075 Warszawa.
Telefon: 502 662 415.
Strona internetowa: www.motowesola.pl
Czynne: pn.-pt.: 9–17 sob.: 9–14; po godzinach otwarcia
mo˝liwoÊç otwarcia toru po kontakcie z w∏aÊcicielem.
Wypo˝yczenie quada do jazdy po torze (wraz z instrukta˝em
obs∏ugi pojazdu): w zale˝noÊci od pojemnoÊci (70, 400 ccm)
– 10–20 z∏ / 15 min.
Jazda po torze w∏asnym quadem: cena do uzgodnienia.
Karol Dziwiƒski
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ul. Poezji
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tel. 022 773 25 90 0-505 115 773
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ul. Gościniec 96, 05-077 Stara Miłosna
Tel: 665 567 413

Czynne:

pon–sob 900–1800
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Kàcik Adopcyjny Zwierzàt
Fundacja „Ostatnia Szansa” – tel. 0 513 430 207
OSA – trafi∏a do schroniska jako szczeni´ razem z matkà.
Matk´ nazwano Pszczo∏a a jej córeczk´ Osa. Obecnie ma
ok. 3 lata. Wystarczy kàpiel i wyszczotkowanie, to odzyska
utraconà urod´.
Bardzo ciekawska, wsz´dzie jej
pe∏no. Jest weso∏a, uwielbia zwracaç na siebie
uwag´, lubi kontakt z cz∏owiekiem, dopomina si´ o pieszczoty. ˚yje w zgodzie
z innymi psami.
Osa jest wysterylizowana. JeÊli
ktoÊ oka˝e jej troch´ serca i cierpliwoÊci, b´dzie mia∏ wspania∏à towarzyszk´.
Schronisko Fundacji „Ostatnia Szansa”
Ka˝dy mo˝e pomóc psom, które czekajà w schronisku
na swój prawdziwy dom.

W testach zderzeniowych organizacji Euro NCAP model i30 oraz i20 otrzyma∏ pi´ç gwiazdek. Promocja obowiàzuje od 01.09.2009 r. do
odwo∏ania. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Prezentowane modele mogà zawieraç elementy wyposa˝enia dodatkowo p∏atnego.
Szczegó∏y u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Ârednie zu˝ycie paliwa (cykl mieszany) i emisja CO2 w zale˝noÊci od wersji silnika wynoszà:
i30 – 4,3-7,1 l/100 km i 115-150 g/km; i20 – 4,4-6,2 l/100 km i 116-146 g/km; i10 – 4,3-5,0 l/100 km i 114-119 g/km.

Zaadoptuj, telefon: 513 430 207 – Agnieszka Piotrowska

www.motortest.com.pl

motortest
Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

®

Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 800–2000, sob. 900–1500.

Tel./fax 022 868 01 21

Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek na zamówienie z gwarancjà.
Skupujemy auta u˝ywane – wszystkie marki za gotówk´.
Âwi´tujemy 30-lecie firmy – atrakcyjne upominki!
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Sà pytania! Jest i odpowiedê!
W sierpniu br. otrzyma∏em od p. Pawlika i p.
Oczkowskiego list z proÊbà
o zaj´cie stanowiska i wyjaÊnienie okolicznoÊci kilku
spraw zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Zrzeszenia.
Majàc na uwadze niejasnà
postaw´ obecnego Zarzàdu
Zrzeszenia uzna∏em, ˝e warto odpowiedzieç, ale
ogó∏owi mieszkaƒców, przedstawiç dokumenty
i naÊwietliç t∏o ostatnich wydarzeƒ na styku Zrzeszenia – Spó∏ka Ziemska – Kazimierz Trzeszkowski.
A wi´c po kolei:
Pytanie 1 – Dlaczego Zarzàd nie rozwiàza∏
problemu archiwizacji dokumentów po by∏ym
Zespole?
UznaliÊmy, ˝e przystàpimy do realizacji tego
tematu, natychmiast po skierowaniu do Sàdu pozwu w tzw. sprawie g∏ównej dotyczàcej odzyskania od Spó∏ki Ziemskiej ca∏ego naszego wspólnego majàtku i przekazania go Dzielnicy Weso∏a,
dla dobra ogó∏u mieszkaƒców Starej Mi∏osnej.
WiedzieliÊmy, ˝e kadencja nasza trwa trzy lata i zaraz po Walnym Zebraniu mieliÊmy skierowaç pozew do sàdu. W przeddzieƒ Walnego Zebrania, które odby∏o si´ w sobot´ 24 kwietnia 2009 r., z∏o˝yliÊmy w Zarzàdzie Spó∏ki Ziemskiej pismo przedprocesowe w tej sprawie.
Równolegle prowadziliÊmy rozpoznanie warunków i cen za przechowywanie dokumentów
(50 lat – grupy A obejmujàcych dokumenty osobowe ponad 800 pracowników Zespo∏u), a innych krócej, w kilku prywatnych archiwach.
Kontakty te nawiàzywa∏a i przekaza∏a nowemu
Zarzàdowi pani Benita Macuba, która w tym
uczestniczy∏a.
MieliÊmy uzgodnione z w∏adzami Dzielnicy
Weso∏a, ˝e przeka˝emy dzielnicy dokumentacje
technicznà zwiàzanà z infrastrukturà osiedla
i budownictwem wielorodzinnym.
Pytanie 2 – Jakimi wzgl´dami kierowa∏ si´
by∏y Zarzàd otwierajàc lokat´ Êrodków finansowych na wyp∏aty dla by∏ych cz∏onków Zespo∏u
z tzw. „zamra˝arki” dopiero w kwietniu 2009 r.
Po prostu dlatego, ˝e termin lokat up∏ywa∏
w kwietniu 2009 r. i dlatego natychmiast ponownie przed∏u˝yliÊmy te lokaty. Jak informowaliÊmy
w sprawozdaniu finansowym Zarzàdu zamiast
dotychczasowych 4 tys. z∏ z tytu∏u rocznych odsetek my uzyskaliÊmy 11 tys. z∏.
Mimo, i˝ w rocznym okresie dzia∏ania naszego Zarzàdu, pomimo wydatków na obs∏ug´
prawnà, pomimo op∏at sàdowych, 1/2 etatu prezesa, zwi´kszyliÊmy stan posiadania Zrzeszenia. 100 tys. z∏otych to w zaÊlepieniu i agresji jaka zapanowa∏a na sali obrad odrzuciliÊcie wi´kszoÊcià g∏osów nasze sprawozdanie finansowe.
Postronni mieszkaƒcy w ˝aden sposób nie mogà tego zrozumieç.
Pytanie 3 – Jakie wzgl´dy formalne i merytoryczne spowodowa∏y, ˝e wyrok sàdowy
z dnia 20 grudnia 2008 roku, potwierdzajàcy
zasiedzenie przez Zrzeszenie dzia∏ki przy ul.
Jeêdzieckiej 20, zosta∏ z∏o˝ony do Sàdu Hipo-
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tecznego dopiero w nast´pnym dniu po zakupie dzia∏ki przez p. K. Trzeszkowskiego?
Panie Pawlik, Panie Oczkowski, uczciwy cz∏owiek zanim coÊ napisze to najpierw trzy razy
przeczyta i sprawdzi!
Po pierwsze – jak mo˝liwy jest, jak piszecie
„wyrok sàdowy potwierdzajàcy zasiedzenie”
z dnia 20 grudnia 2008 roku, skoro pozew osobiÊcie z∏o˝y∏em na dziennik sàdowy w dniu 23
grudnia 2008 r. (Przedstawiam redakcji kserokopi´ zg∏oszenia ze stemplem sàdowym).
Na marginesie, to nie kto inny a p. Trzeszkowski
naciska∏ na Zarzàd Zrzeszenia i proponowa∏, ze
zawiezie mnie swoim samochodem, aby jak najszybciej, jeszcze przed Êwi´tami, z∏o˝yç pozew.
Sàd podjà∏ Postanowienie z datà 10 stycznia 2009 r. o mo˝liwoÊci wpisu do ostrze˝enia
w ksi´dze wieczystej, ˝e jest prowadzone post´powanie w sprawie zasiedzenia w dobrej wierze
– dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej 20.
Panie Pawlik, Panie Oczkowski, do wyroku sàdowego potwierdzajàcego zasiedzenie dzia∏ki
przez Zrzeszenie jeszcze daleka droga i Wy, jako
nowy Zarzàd, powinniÊcie jà wygraç!
Postanowienie to dotar∏o do Zrzeszenia drogà
pocztowà ok. 15 stycznia 2009 r. JednoczeÊnie
Sàd z datà 14 stycznia 2009 r. przes∏a∏ do Zrzeszenia wezwanie do usuni´cia braków. Dotar∏o to do
Zrzeszenia drogà pocztowà ok. 19 stycznia 2009 r.
Natychmiast pojecha∏em na Nowy Âwiat
do sk∏adnicy map i zamówi∏em dla celów sàdowych specjalne orygina∏y mapy dzia∏ki Nr 58/8
przy ul. Jeêdzieckiej 20. RównoczeÊnie przygotowaliÊmy pismo do Sàdu, gdzie dla celów sàdowych, liczàc si´ z ewentualnymi op∏atami,
wyceniliÊmy t´ dzia∏k´ na 4,5 mln z∏otych.
Po zebraniu tych dokumentów 23 stycznia 2009 r. pojecha∏em do Sàdu na ul. Terespolskà w celu uzyskania klauzuli wykonalnoÊci Postanowienia z dnia 10 stycznia 2009 r.
Nast´pnie zawioz∏em orygina∏ do naszej kancelarii prawnej, która wraz z 4-stronicowym
wnioskiem z∏o˝y∏a go w Sàdzie Hipotecznym 23
stycznia 2009 r. Uwa˝am, ˝e w tej sprawie dzia∏aliÊmy sprawnie i bezzw∏ocznie.
Dodam jeszcze, ˝e w dniu 9 stycznia 2009 r.
odby∏o si´ wspólne posiedzenie Zarzàdu i Komisji Rewizyjnej, na tym spotkaniu w obecnoÊci 11
osób, w tym dwóch prawników, spotkaniu nagrywanym i protoko∏owanym – p. K. Trzeszkowski
oÊwiadczy∏, ˝e jest cz∏owiekiem honoru i kategorycznie twierdzi, ˝e nie jest zainteresowany
kupnem dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej 20, nie poÊredniczy w jej zakupie i nie jest zainteresowany,
aby w przysz∏oÊci nià zarzàdzaç!
Nie ukrywam, ˝e mog∏o to nas troch´ zmyliç
i troch´ os∏abiç tempo naszych dzia∏aƒ, ale to
ON gra∏ ca∏y czas w znaczone karty, do koƒca
nas oszukiwa∏ i bez naszej wiedzy, w ostatniej
chwili wybra∏ dogodny dla niego termin zakupu.
Wykorzysta∏ ostatni moment i za plecami Zrzeszenia w dniu 22 stycznia 2009 r. podpisa∏ akt
notarialny zakupu dzia∏ki i natychmiast, bez poÊrednictwa notariusza, zawióz∏ go do Hipoteki.
Na szcz´Êcie daty zapisów w ksi´dze wieczy-

stej nie zmieniajà merytorycznej strony sprawy
o zasiedzenie, którà trzeba dla Zrzeszenia wygraç.
Pytanie 4. i ostatnie – Czym kierowa∏ si´ Zarzàd Zrzeszenia wymawiajàc umowy z najemcami lokali?
Odchodzàc z Zarzàdu odda∏em Wam Panowie
protokolarnie m.in. 4 teczki zawierajàce korespondencj´ od p. K. Trzeszkowskiego do Zrzeszenia, korespondencj´ Trzeszkowskiego z najemcami, nasze 3 odpowiedzi do Trzeszkowskiego, tezy do rozmowy z K. Trzeszkowskim oraz
7 pism Zrzeszenia do najemców.
Z korespondencji tej wynika, i˝ w sytuacji, kiedy
K. Trzeszkowski wyp∏oszy∏ naszà ochron´ i ustawi∏ swoich ochroniarzy, kiedy nie wpuszcza∏ najemców, którzy nie podpiszà z nim nowej umowy,
kiedy wszyscy, co do jednego najemcy przynieÊli
do Zarzàdu jednobrzmiàce wypowiedzenia przygotowane przez Trzeszkowskiego o natychmiastowym wypowiedzeniu umowy, kiedy ˝aden z najemców nie wp∏aca∏ pieni´dzy do Zrzeszenia
a wp∏aca∏ do K. Trzeszkowskiego, z dniem 1 maja 2009 roku wypowiedzieliÊmy umowy.
W dyspozycji Zrzeszenia mieliÊmy faktury do
35 najemców za miesiàc luty, marzec i kwiecieƒ.
Najemcy, wed∏ug naszej koncepcji mieli wywieraç równolegle z Zarzàdem Zrzeszenia presj´
na K. Trzeszkowskiego, aby uregulowa∏ spraw´
ze Zrzeszeniem, aby mieli jasnoÊç, komu majà
p∏aciç za najem.
UznaliÊmy, ˝e faktur z trzech miesi´cy nam
wystarczy, aby to uzyskaç.
ChcieliÊmy spraw´ skierowaç do Sàdu i ewentualnie do komornika. Najemcy mogli w oparciu
o te faktury skierowaç doniesienie do prokuratury, aby wyjaÊniç, kto czerpie nieuzasadnione korzyÊci z najmu! Zrzeszenie czy K. Trzeszkowski?
A Wy w imi´ Êwi´tego spokoju najemców co
zrobiliÊcie na drugim posiedzeniu Zarzàdu? Nie
chcieliÊcie s∏uchaç moich wyjaÊnieƒ. Pan Pawlik
stwierdzi „˝e ju˝ dosyç mojego rzàdzenia, nie
po to przej´liÊmy w∏adz´ w Zrzeszeniu, aby dalej kontynuowaç t´ lini´. Natychmiast korygujemy, natychmiast wycofujemy te faktury!!!”
Wobec takiej g∏upoty i szkodnictwa dla interesów Zrzeszenia trzasnà∏em drzwiami i z∏o˝y∏em
rezygnacj´.
Tyle tytu∏em odpowiedzi.
Pozwólcie jeszcze tylko na refleksj´ wynikajàcà z „pracy” nowego Zarzàdu na przestrzeni 4,5
miesiàca od Walnego Zebrania.
Spotykacie si´ 1 raz w miesiàcu, w pierwszy
wtorek miesiàca. ZrobiliÊcie sobie 2-miesi´cznà
wakacyjnà przerw´. Tak na marginesie – nasz
Zarzàd zbiera∏ si´ skutecznie co najmniej raz
w tygodniu bez wakacji.
Ostatnio s∏ysz´, ˝e w „rzàdzàcej wielkiej trójce”
postanowiliÊcie uzupe∏niç w drodze dokooptowania sk∏ad Zarzàdu o jednego cz∏onka. Przypominam wi´c, ˝e vacat dotyczy Prezesa Zarzàdu a nie
cz∏onka Zarzàdu. Prezesa wybiera i odwo∏uje Walne Zebranie Cz∏onków Zrzeszenia. Nie ∏amcie wi´c
§ 20 pkt 4 naszego statutu i zwo∏ajcie bezzw∏ocznie Walne Zebranie. Inaczej cz∏onkowie Zrzeszenia
b´dà zmuszeni wystàpiç do pani Prezydent Warszawy o obj´cie NADZOREM naszego Zrzeszenia.
By∏y Prezes Zrzeszenia – Tadeusz Opieka
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Rok „Damskich wieczorów”
Do Starej Mi∏osnej przeprowadzi∏am
si´
z Boles∏awca. Od
roku, w ka˝dy
pierwszy piàtek
miesiàca o 17.00
organizuj´ w Sulejówku „Damskie wieczory”.
Ostatnio do∏àczy∏y do nas kole˝anki z Weso∏ej. Na spotkania
przychodzà zupe∏nie obce sobie
panie. Z czasem jednak nasze drogi
coraz cz´Êciej si´ spotykajà. Dzielimy
si´ myÊlami, przepisami, wspomnieniami. Od czasu do czasu organizujemy spotkania dla ca∏ych rodzin. By∏y
ju˝ Andrzejki, Bal Karnawa∏owy
i wspólne wyjazdy. Dzi´ki spotkaniom pozna∏am wielu interesujàcych
ludzi. Wa˝ne jest by byç interesujàcym, a nie doskona∏ym. Nie dyskryminujemy facetów, nawet ich lubimy.
Ale czas sp´dzony razem przeznaczony jest tylko dla nas.
Zapraszam wszystkie fajne babki
(oprócz zo∏z i cierpi´tnic), ˝ebyÊmy
wspólnie bra∏y aktywny udzia∏ w ˝yciu.
Nie musisz byç przebojowa, m∏oda,
wygadana, pi´kna ani bogata. Wystarczy, ˝e zechcesz pobyç w mi∏ym towarzystwie. ˚adna z nas nie powinna piç
porannej kawy sama. Mo˝e znasz kogoÊ, kto obejrza∏ fajny film, albo wie
gdzie odb´dzie si´ super koncert?
Mo˝e sama podpowiesz, co zrobiç dziÊ
na obiad, co kupiç synowi na urodziny,
albo czym naprawiç cieknàcy kran. JeÊli robisz coÊ ciekawego, napisz o tym.
Mo˝e organizujesz wyjazd do Nowego
Jorku – daj znaç, pojedziemy z Tobà.
Ale jeÊli nic si´ u Ciebie nie dzieje,
mo˝e tu znajdziesz pomys∏. Twoje
dzieci nie wyjecha∏y nigdzie na wakacje? Niech spotkajà si´ z moimi dzieçmi. To, ˝e myÊlisz tylko o swojej rodzinie, nie gwarantuje, ˝e b´dziesz lepszà
matkà i ˝onà. Zrób coÊ te˝ dla siebie.
Kiedy b´dziesz szcz´Êliwsza dasz bliskim wi´cej szcz´Êcia. Tu jest miejsce,
gdzie mo˝esz si´ dowiedzieç, co innym
daje szcz´Êcie i zdradziç, co Ciebie
czyni radoÊniejszà. Mo˝e ktoÊ czeka
na Twojà rad´?

PS. Og∏aszam konkurs na logo
dla Fajnych babek. Chcia∏abym, aby si´ kojarzy∏o z kobietà silnà charakterem, zaradnà,
ambitnà, która ma w∏asnà to˝samoÊç, a zarazem kobiecà,
otwartà i zwariowanà... Propozycje przesy∏ajcie na adres:
malgorzatamazurkiewicz
@op.pl lub tel. 608 062 162.
Ma∏gosia Mazurkiewicz
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Sportowe wakacje z Judo Fight Club
Kiedy w okresie wakacji wiele organizacji i klubów sportowych og∏asza letnià przerw´ – Judo Fight
Club dzia∏ajàcy w naszej dzielnicy nie zawiesi∏ swojej treningowej dzia∏alnoÊci.
Klub zorganizowa∏ dwa wyjazdowe obozy na których mog∏o aktywnie i w sportowym duchu wypoczywaç kilkadziesiàt dzieci.
Pierwszy obóz o charakterze rekreacyjno-sportowym zaplanowano w doskonale zlokalizowanym dla
tego typu przedsi´wzi´ç miejscu na Warmii, w miejscowoÊci Tarda.
Na obozie wypoczywa∏o ponad 60 dzieci z naszej
dzielnicy trenujàcych w Judo Fight Klubie.
Organizator obozu, oprócz normalnych obozowych zaj´ç, zapewni∏ dzieciom wiele dodatkowych
atrakcji: wycieczk´ do Malborka, jazdy na koniach,
konkursy strzeleckie, wycieczk´ rowerowà.
Rodzice, którzy odwiedzili swoje pociechy,
mogli tak˝e, choç przez chwil´, towarzyszyç
w ˝yciu obozowym. Panowie rozegrali emocjonujàcy mecz pi∏karski. Specjalnie dla paƒ trener
Marcin przygotowa∏ i przeprowadzi∏ 1,5 godzinny
kurs samoobrony. Rodzice aktywnie uczestniczyli
tak˝e w dyskotece dla dzieci, a potem kiedy dzieci
posz∏y spaç – rozpocz´∏a si´ ich „wieczorna integracja”.

Czyste i ciep∏e jezioro, las, Êwietnie po∏o˝ony oÊrodek, gwarantowa∏y dobrà zabaw´. Jednak nie sposób
pominàç tu zaanga˝owanej kadry, która nie pozwoli∏a
dzieciom ani przez chwil´ si´ nudziç.

Zaj´cia plastyczne, taniec wspó∏czesny, mecze
siatkówki i unihokeja, no i oczywiÊcie treningi judoto wszystko zapewni∏o niezapomniane wra˝enia naszym pociechom.
To, co jeszcze zas∏uguje na pochwa∏´ i podkreÊlenie, to doskona∏a kuchnia. Posi∏ki by∏y pomys∏owe, smaczne i ∏adnie podane. Dzieci, które w domu
zazwyczaj wybrzydzajà, nie mia∏y jakichkolwiek problemów z jedzeniem. Wiem, co pisz´. Sp´dzi∏em
w oÊrodku kilka dni, i mimo aktywnoÊci fizycznej,
przyty∏em.
Drugi obóz organizowany przez klub
odby∏ si´ w drugej po∏owie sierpnia.
Obóz zorganizowano w miejscowoÊci
Jedlina-Zdrój
By∏ to obóz o charakterze kondycyjno
– sportowym. Dzieci, które zosta∏y wybrane na ten obóz, zosta∏y starannie wyselekcjonowane przez trenera Rados∏awa Lechowicza. Obozy sportowe w swych za∏o˝eniach majà pomagaç i byç kolejnym
krokiem w rozwoju kariery zawodniczej.
Poprzez indywidualne treningi jego uczestnicy mogli lepiej poznaç tajniki zawodniczego judo, pomog∏y te˝ pokonaç zawodnikom ich w∏asne
ograniczenia i s∏aboÊci.
Ka˝dy obóz sportowy charakteryzuje si´ pewnymi rytua∏ami i specyfikà. Na obozie
w Jedlinie tak˝e tak by∏o.
Codzienna poranna zaprawa, wycieczki w góry, sporty
zespo∏owe na hali i oczywiÊcie trening na macie przed
kolacjà i wspólne grupowe
zaj´cia do 21.00 – powodowa∏y, ˝e po og∏oszeniu ciszy
nocnej dzieciaki zasypia∏y ju˝
po 10 minutach.
Szczególnie trudne dla
dzieci – rozleniwionych co
nieco wakacjami – by∏y
pierwsze 2–3 dni. MyÊl´, ze
ka˝dy z rodziców odbiera∏ telefony czy sms-y, ˝e „jest ci´˝ko”.
Potem by∏o troch´ ∏atwiej – 3 dni luzu, wyjazd
do kina, basen, odkrywanie tajemnic gór Sowich.
Kolejna kaskada w budowaniu wytrzyma∏oÊci nie

UKS Mi∏oÊnik w 2009 roku
Klub sportowy UKS Mi∏oÊnik w tym
roku mo˝e si´ pochwaliç nast´pujàcymi dzia∏aniami:
• kontynuacjà programu Senior Starszy Sprawniejszy (ju˝ drugi rok zaj´cia na sali i basenie),
• rozwojem naszej sekcji cheerleaderek. Grupa „Inez” zdoby∏a III miejsce na Mistrzostwach Mazowsza,
a dwie pozosta∏e: „Zenit” i „Mambo
Girls” dosta∏y si´ do fina∏ów,
• po raz trzeci zorganizowaliÊmy wy-
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jazdy wakacyjne. Tradycyjnie ju˝
– obóz szkoleniowy dla dzieci nale˝àcych do UKS Mi∏oÊnik w Pasymiu na Mazurach oraz obóz sportowo-rekreacyjny survivalowo-ska∏kowy w Podlesicach.
• po raz pierwszy odby∏ si´ wyjazd
sekcji narciarskiej podczas ferii zimowych. Dzieci doskonali∏y swoje
umiej´tnoÊci w czeskim Splindlerowym M∏ynie.
Agnieszka Rudol

by∏a ju˝ tak bolesna dla zaprawionych w pierwszych
dniach m∏odych zawodników. Po kilku dniach intensywnoÊç telefoniczna, przynajmniej moich dzieci,
zmala∏a, co oznacza∏o, ˝e przywyk∏y do zaawansowanych treningów.
Wyjàtkowa aura sprzyja∏a pieszym wycieczkom.
Wraz z przewodnikiem dzieciaki w czasie obozu pokona∏y kilkadziesiàt kilometrów, zwiedzi∏y cztery zamki.
Mia∏em okazj´ podczas dwóch ostatnich dni jako
goÊç uczestniczyç w porannych treningach i musz´

przyznaç, ˝e kondycja sportowej m∏odzie˝y by∏a imponujàca.
Taki by∏ te˝ cel obozu i jestem przekonany, ˝e
uda∏o si´ kadrze ten cel zrealizowaç.
Czy m∏odzie˝ rzetelnie przepracowa∏a ten czas –
oka˝e si´ ju˝ na najbli˝szych turniejach.
Jak widaç, wakacje w Judo Fight Clubie by∏y pracowite. Pracowite dla kadry, która zorganizowa∏a
dwa doskona∏e obozy, ale tak˝e pracowite dla dzieciaków. Wi´kszoÊç dzieci, dzi´ki egzaminom przeprowadzonym na obozach, mog∏o zmieniç „kolor
swojego paska” na ciemniejszy.
Minà∏ czas wakacji, rozpocz´∏y si´ normalne treningi. Po wakacjach i obozowej rzeczywistoÊci pozosta∏y zdj´cia, mi∏e wspomnienia, ale tak˝e wy˝sze
umiej´tnoÊci. Pozosta∏o coÊ jeszcze, co by∏oby
trudne do osiàgni´cia na normalnym obozie czy koloniach. Mimo znaczàcej rozpi´toÊci wiekowej
uczestników obozu (7-16 lat) pozosta∏y przyjaênie
i kole˝eƒskie stosunki pomi´dzy dzieciakami z naszej dzielnicy.
Mariusz D´bski
Latajàca ˚yrafa
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Mamy Mistrza Polski w ¸ucznictwie!!!
W dniach 23-26
Weso∏a przyszed∏
lipca na Stadionie
czas na Panów.
Miejskim w Legnicy
Z∏oto Marcina...
rozegrane zosta∏y LVIII
Nie lada emocji doMistrzostwa Polski
znaliÊmy podczas
Juniorów oraz XXIII
strzelania eliminaM∏odzie˝owe Mistrzocyjnego m∏odziestwa Polski. Pomimo
˝owców w kategostrasznego kataklizmu
rii ∏uków bloczkojaki wywo∏a∏ przechowych. Marcin Kodzàcy przez rejon Dolz∏owski, strzelajàc
nego Âlàska huragan,
w kwalifikacjach
najwa˝niejsze zawody
572 punkty zajw roku mo˝na uznaç
mowa∏ 2. miejsce,
Marcin Koz∏owski – miejsce 1,
za bardzo udane. KS
jednak ju˝ w pojedyn¸ukasz S∏omka – miejsce 5
Weso∏a reprezentokach pokaza∏ na co
wa∏o troje zawodników: Barbara Koz∏owska,
go staç. W koƒcowym, niezwykle zaci´tym poMarcin Koz∏owski i ¸ukasz S∏omka. Po licznych
jedynku, pokona∏ Paw∏a Habd´ z ¸ucznika
∏uczniczych sukcesach Paƒ z Klubu Sportowego
˚ywiec i zdoby∏ tytu∏ Mistrza Polski. Barbara

Koz∏owska i ¸ukasz S∏omka zaj´li 5 miejsca.
W mikstach klubowych nasi zawodnicy zdobyli
z∏ote medale Mistrzostw Polski.

KS Weso∏a wÊród najlepszych

Samorzàdowy
turniej pi∏ki no˝nej

W dniach 31 lipca – 5 sierpnia odby∏ si´ siódmy turniej REMES CUP 2009. Sà to najwi´ksze w Europie Ârodkowej zawody pi∏karskie dla
m∏odych zawodników. Tegoroczna edycja by∏a
rekordowa pod wzgl´dem liczby zg∏oszonych
dru˝yn. W rozgrywkach wzi´∏o udzia∏ ponad

5500 uczestników z 10 krajów. W tym presti˝owym turnieju, m∏odzi pi∏karze z KS Weso∏a osiàgn´li wielki sukces zajmujàc trzecie miejsce
w kategorii U14 (rocznik 1995 i m∏odsi).
Stawka zawodów by∏a bardzo wysoka. Ju˝
mo˝liwoÊç gry na oczach takich s∏aw jak Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek, czy bramkarz reprezentacji Polski i gracz Manchestru United Tomasz Kuszczak jest wielkim wyró˝nieniem. Ponadto by∏a to szansa na zwrócenie na siebie
uwagi obserwatorów z dru˝yn zawodowych.
Nasi m∏odzi zawodnicy nie poddali si´ tremie
i Êwietnie si´ zaprezentowali przegrywajàc tylko
jedno spotkanie w ca∏ym turnieju!
Dru˝yna prowadzona przez trenera Andrzeja
Dêwiga∏´ w sk∏adzie: Krzysztof Banaszek,
Patryk Bogus∏awski, Jakub Ch∏opik, Maciej
Czerwiƒski, Adam Dêwiga∏a, Patryk Gàsior,
Damian Jach, Radek Laszuk, Mateusz ¸ysik,
Maks Mahor, Radek Malesa, Oskar Pohulajew-

ski, Arek Strzelecki (K), Aleksander Szarkowski, Jakub Szewczyk oraz Mateusz Winnicki
trafi∏a do grupy B, gdzie rozegra∏a szeÊç spotkaƒ. Odnios∏a pi´ç zwyci´stw, a jedno spotkanie zremisowa∏a. Nasi pi∏karze strzelili 12 bramek nie tracàc ani jednej! Ten wynik pozwoli∏
zajàç drugie miejsce w grupie i pewnie awansowaç do dalszej cz´Êci rozgrywek.
W çwierçfinale zespó∏ z KS Weso∏a zmierzy∏
si´ ze zwyci´zcami Grupy A, WKS Wroc∏aw.
Wyrównane spotkanie zakoƒczy∏o si´ zwyci´stwem naszej dru˝yny 1:0. W pó∏finale nasi pi∏karze zagrali z póêniejszym zwyci´zcà rozgrywek Pogoƒ-Ekolog Zduƒska Wola. Mecz by∏ bardzo zaci´ty, a KS Weso∏a pokazali, ˝e sà Êwietnà dru˝ynà. Niestety, musieli uznaç wy˝szoÊç
przeciwników i przegrali 0:2.
Prawdziwà próbà charakteru by∏ mecz o trzecie miejsce z RKP 1926 Broƒ Radom. Po naszych pi∏karzach nie widaç by∏o ju˝ Êladu
po ostatniej pora˝ce. Wyszli na spotkanie skoncentrowani, pe∏ni pasji i zmotywowani, by przywieêç z zawodów bràzowy puchar. Przeciwnik
by∏ bardzo wymagajàcy i po regulaminowym
czasie gry na tablicach widnia∏ wynik 0:0. Rozstrzygni´cie zapad∏o w rzutach karnych. Mówi
si´, ˝e karne to loteria i ∏ut szcz´Êcia. To prawda,
ale równie wa˝na jest odpornoÊç psychiczna zawodników. T´ wojn´ nerwów wygrali nasi ch∏opcy w ósmej kolejce, ostatecznie zwyci´˝ajàc 8:7.
Po triumfalnym powrocie dru˝yna zosta∏a
przyj´ta przez Edwarda K∏osa, Burmistrza Dzielnicy Weso∏a, który powinszowa∏ wspania∏ego
wyniku i ˝yczy∏ dalszych zwyci´stw. Wszyscy
jesteÊmy dumni z osiàgni´ç pi∏karzy KS Weso∏a,
serdecznie gratulujemy oraz czekamy na dalsze
sukcesy.
Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Weso∏a

Hanna Koz∏owska

Barbara Koz∏owska – miejsce 5

W sobot´ 12 wrzeÊnia odby∏ si´ Turniej Pi∏ki no˝nej o Puchar Wilanowa, w której wzi´∏y udzia∏ reprezentacje urz´dów dzielnic oraz biur miasta sto∏ecznego Warszawy. Zawody przeprowadzono na terenie
organizatora tj. Sinus Sport Club na warszawskim
Wilanowie. Pochmurnym przedpo∏udniem star∏y si´
dru˝yny Urz´dów Dzielnic Wilanowa, Ursynowa,
Woli, Pragi Pó∏noc i Weso∏ej oraz dru˝yna Urz´du
Miasta st. Warszawy pod wymownà nazwà Bankowy.
System rozgrywek „ka˝dy z ka˝dym” oraz krótkie 15
minutowe mecze wymusza∏y szybkie tempo gry.
Najbardziej na tym ucierpia∏a dru˝yna z Weso∏ej,
która rozpocz´∏a turniej w minimalnym, uniemo˝li-

wiajàcym dokonywanie zmian sk∏adzie: Marian Mahor, Dawid P∏atos, Andrzej Sulej, Marek Kowalik,
Rados∏aw Dmitruk, Aleksander Braniewski, Karol
Cudny. Na szcz´Êcie po pierwszych dwóch meczach do naszego zespo∏u do∏àczy∏ Edward K∏os
– Burmistrz Dzielnicy Weso∏a. To wzmocnienie wyraênie prze∏o˝y∏o si´ na gr´ naszych zawodników.
Po surowej lekcji od gospodarzy turnieju w pierwszym spotkaniu przyszed∏ czas na wyrównanà, zaci´tà walk´ z pozosta∏ymi zespo∏ami. Niestety, nie
uda∏o si´ powtórzyç sukcesu dru˝yny U14 KS Weso∏a z zawodów REMES CUP 2009. Reprezentacja
naszej dzielnicy wykaza∏a si´ ogromnà wolà walki,
o czym Êwiadczà odniesione liczne, drobne kontuzje, ale zabrak∏o skutecznoÊci w ataku. Ostatecznie
pi∏karze dzielnicy Weso∏a zaj´li piàte miejsce. Zwyci´zcà turnieju zosta∏ zespó∏ z dzielnicy Wola. Gratulujemy i obiecujemy rewan˝ za rok!
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Rusza Sàsiedzka Liga Siatkówki
W sobot´ 10 paêdziernika br. wystartuje kolejna edycja Sàsiedzkiej Ligi
Siatkówki. Ju˝ po raz drugi na goÊcinnej sali gimnastycznej SP 173 rozgrywki prowadzone b´dà z podzia∏em
na I i II lig´. W ka˝dej z nich rywalizowaç b´dzie po 6 dru˝yn.
Na podstawie wyników z poprzedniego
sezonu do gry w poszczególnych ligach
uprawnione sà nast´pujàce dru˝yny:
I Liga:
NO NAME – mistrz ligi,
BRACIA – wicemistrz ligi,
KLUB TKM – 3 dru˝yna ligi,
DZI¢CIO¸Y – 4 dru˝yna ligi,
STARSZAKI – 5 dru˝yna ligi,
ROYAL SPIKE – awans z II Ligi.

II Liga:
SZALONE POMIDORY – spadek z I Ligi,
ADS WARSZAWA – 2 dru˝yna II ligi,
JASZCZEMBIE – 3 dru˝yna II ligi,
TURBO PTYSIE – 4 dru˝yna II ligi,
DRU˚YNA A – 5 dru˝yna II ligi,
HIERONIMKI – 6 dru˝yna II ligi.
W przypadku niezg∏oszenia si´ którejkolwiek z w/w dru˝yn, do rozgrywek
kwalifikowane b´dà nowe dru˝yny,
oczywiÊcie w kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Zg∏oszenia dru˝yn do rozgrywek nale˝y sk∏adaç wy∏àcznie na formularzu
„KARTA ZG¸OSZENIA” (do pobrania
ze strony stowarzyszenia/sàsiedzka
liga siatkówki) do dnia 29 wrzeÊnia
2009 roku, do godz. 20.00.

Zg∏oszenia („Karta zg∏oszenia” z podpisami kapitana dru˝yny i wszystkich zawodników) nale˝y sk∏adaç osobiÊcie
w siedzibie stowarzyszenia (stra˝nica
OSP Stara Mi∏osna) w ka˝dy wtorek
w godzinach 20.00–22.00 lub te˝ o dowolnej porze skorzystaç ze skrzynki na listy
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, umieszczonej na bramie OSP.
Zg∏oszenia w innej formie nie b´dà
uwzgl´dniane.
Zapraszam na stron´ stowarzyszenia
wszystkich sympatyków naszej ligi. Mo˝na si´ tam zapoznaç z nowym REGULAMINEM ROZGRYWEK (uwzgl´dniajàcym zmiany sugerowane przez graczy), TERMINARZEM LIGI (rozgrywki
w rundzie jesiennej), a tak˝e przypomnieç sobie wyniki minionego sezonu.
Pawe∏ Malinowski
Dyrektor Ligi Sàsiedzkiej

Na koniec sezonu - VI Maraton w Starej Mi∏oÊnie
O tym, ˝e serce Maratonu Warszawskiego bije
w Starej Mi∏oÊnie, wiedzà wszyscy biegacze. Albo
przynajmniej ci z Warszawy. To na Êcie˝kach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego mo˝na spotkaç zabieganego szefa Fundacji Maratonu Warszawskiego,
Marka Tronin´.
Ale nie wszyscy wiedzà, ˝e ten sam Marek Tronina kilka lat temu wymyÊli∏ i zorganizowa∏ jeden
z najmniejszych maratonów Êwiata – Maraton
w Starej Mi∏oÊnie po∏àczony z Mistrzostwami Starej
Mi∏osny w Maratonie.
Przez 5 lat wiele si´ zmieni∏o. Najmniejszy maraton Êwiata przesta∏ byç najmniejszy, w jubileuszowej V edycji przed rokiem Êciga∏o si´ prawie 50 osób (to mniej wi´cej tyle, co we wszystkich poprzednich edycjach razem wzi´tych). Tak˝e
w ubieg∏ym roku zmieni∏o si´ miejsce startu – biuro zawodów przenios∏o si´ na sam kraniec ul. Fabrycznej w okolice spalonego rancza, które znakomicie nadajà si´ nawet na póênojesienny piknik.
Zmieni∏a si´ równie˝ trasa, która wesz∏a w g∏àb lasu, przesun´∏a si´ mocno w stron´ Zagórza
i – piaszczysta, pe∏na podbiegów – stanowi∏a
prawdziwe wyzwanie dla biegaczy. I wreszcie
– zmiana ostatnia, choç nie najmniej wa˝na – wraz
z maratonem rozegrano bieg towarzyszàcy na dystansie 7,195 km.
Liczba osób, które wzi´∏y udzia∏ w ubieg∏orocznej
edycji, liczne g∏osy zadowolenia i pochwa∏y, które
otrzymali organizatorzy, spowodowa∏y, ˝e postanowiliÊmy Maraton w Starej Mi∏oÊnie ju˝ na trwa∏e wpisaç
do kalendarzy biegowych. ZarezerwowaliÊmy ostatnià
sobot´ paêdziernika, myÊlàc przede wszystkim o warszawskich biegaczach, którzy przez miesiàc zdà˝à odzyskaç si∏y po Maratonie Warszawskim, ale tak˝e
o tych biegaczach, którzy z kolei w drugà niedziel´
paêdziernika b´dà walczyç o wyniki w Poznaniu.
24 paêdziernika b´dà mieli okazj´ zakoƒczyç sezon na urokliwych Êcie˝kach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Tym razem
tras´ skierujemy w stron´ Mi´dzylesia i RadoÊci,
oszcz´dzajàc zawodnikom kilku trudnych piaszczystych podbiegów (ale kilka zostaje). Bieg towarzy-
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szàcy najprawdopodobniej odb´dzie si´ w tym roku
na krótszym dystansie 6 km 195 m – tak aby mogli
w nim wziàç udzia∏ wszyscy, tak˝e bardzo poczàtkujàcy biegacze, oraz ci, którzy zastanawiajà si´
nad rozpocz´ciem przygody z bieganiem. Ich zapraszamy równie serdecznie jak maratoƒczyków.
A, ˝e w staromi∏oÊniaƒskim maratonie warto biegaç najlepiej Êwiadczy fakt, ˝e ledwie uruchomiliÊmy
formularz zg∏oszeƒ na stronie www.staramilosna.org.pl, ju˝ przysz∏y pierwsze zg∏oszenia. I to jakie!
Pierwszym zawodnikiem Maratonu w Starej Mi∏osnej
b´dzie Robert Celiƒski z Anina, który przez trzy kolejne lata zwyci´˝a∏ w staromi∏oÊniaƒskim maratonie,
a w ubieg∏ym roku by∏ drugi. Swój udzia∏ zapowiedzia∏ te˝ twórca biegu, dobry duch imprez biegowych
w Starej Mi∏oÊnie, Marek Tronina. Nieoficjalnie wiemy
te˝, ˝e równie˝ paƒ na trasie nie zabraknie, wst´pnie
zadeklarowa∏a si´ ubieg∏oroczna zwyci´˝czyni-debiu-

tantka, Patrycja Bereznowska. Czy pojawià si´ na trasie byli mistrzowie Starej Mi∏osny z ostatnich lat
– wiele wskazuje na to, ˝e tak. O tytu∏ najlepszego
maratoƒczyka Starej Mi∏osny walka b´dzie zaci´ta.
Jednym s∏owem – emocji nie zabraknie. Tak˝e
dla kibiców. Krótsza p´tla oznacza, ˝e cz´Êciej b´dzie mo˝na dopingowaç zawodników, podziwiaç ich
determinacj´ i walk´ z w∏asnymi ograniczeniami.
Oznacza tak˝e, ˝e na nud´ czy zmarzni´cie zwyczajnie nie b´dzie czasu.
A maratoƒczykom bardzo si´ doping i wsparcie
przyda. To czasami wa˝niejsze ni˝ banan czy kawa∏ek czekolady. Dlatego zapraszamy 24 paêdziernika od godz. 10.00 na Fabrycznà. A tych wszystkich, którzy majà ochot´ spróbowaç w∏asnych si∏
na trasie – do wczeÊniejszej rejestracji na stronie
www.staramilosna.org.pl.
Anna Paw∏owska-Pojawa

Sukcesy UKS Victor
Maj i czerwiec to miesiàc fina∏ów Warszawskiej
Olimpiady M∏odzie˝y w trzech kategoriach wiekowych (dzieci, m∏odzików i juniorów m∏odszych).
Nasza m∏odzie˝ podtrzyma∏a tradycje wynikowe
ostatnich lat i zdoby∏a wiele medali.
W szermierce na Mistrzostwach Warszawy dziewi´ç medali oraz w badmintonie W. O. M. – cztery medale w swoich kategoriach wiekowych.
W wakacje najm∏odsi adepci szermierki mieli
okazj´ trenowania w pierwszej po∏owie lipca na
zgrupowaniu sportowym w Cz∏uchowie. Starsi doskonalili swoje umiej´tnoÊci szermiercze i podnosili sprawnoÊç ogólnà na obozach szkoleniowych
w sierpniu. Pierwsze dziesi´ç dni sp´dzili w Kortowie nad pi´knym jeziorem na obrze˝ach Olsztyna.
Zgrupowanie to poÊwi´cone by∏o w wi´kszoÊci zaj´ciom ogólnorozwojowym.
W drugiej po∏owie sierpnia szkolenie przenios∏o
si´ do Cz∏uchowa, gdzie Polski Zwiàzek Szermierczy
udost´pnia swojà letnià baz´ szkoleniowà klubom
sportowym pracujàcym z dzieçmi i m∏odzie˝à. We

wspania∏ych warunkach treningowych sp´dziliÊmy
pracowicie dziesi´ç dni treningowych.
BadmintoniÊci szlifowali form´ na obozie
w Gwdzie Wielkiej – urokliwej miejscowoÊci
pod Szczecinkiem. Pobyt w otoczeniu lasów i pobliskich jezior to nie tylko praca nad technikà uderzania lotki czy wytrzyma∏oÊcià, ale doskona∏y relaks
przed kolejnym sezonem.
Zaczà∏ si´ nowy rok szkolny, a dla nas nowy sezon sportowy. Mamy nadziej´, ˝e przyb´dzie naszym sekcjom nowych ch´tnych do uprawiania
szermierki i badmintona – dyscyplin olimpijskich,
w którym Polacy odnosili wielkie sukcesy. Zapraszamy do sali szko∏y podstawowej 173.
Szermierka: wtorki i czwartki w godzinach
17.30–19.00 klasy od 3-ciej do 6-tej.
Badminton: wtorki 19.00, czwartki 17.45 starsi,
piàtki 17.45 – m∏odsi
Jacek Szafraƒski, Krzysztof Grzegorek
UKS Victor
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J´zyki obce w Spo∏ecznych
Szko∏ach Fundacji

Szko∏a podstawowa
Realizujemy program nauczania
skoncentrowany na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i mo˝liwoÊciach uczenia si´. Podczas zaj´ç j´zykowych wprowadzamy treÊci powiàzane z innymi obszarami nauczania (np.
sztukà, przyrodà). W klasach 0–III koncentrujemy si´ na rozwijaniu umiej´tnoÊci rozumienia tekstu ze s∏uchu i reagowania na us∏yszane wypowiedzi.
Nasi uczniowie poznajà wyrazy i zwroty,

PIERWSZE GIMNAZJUM
AUTORSKIE

I SPO¸ECZNE LICEUM
piosenki, wiersze i zabawy.
OGÓLNOKSZTA¸CÑCE
W klasach IV–VI dzieci rozwijajà dotychczas nabyte umiej´tnoÊci, uczà si´ gramatyki i doskonalà j´zyk cuskiego DELF, z j´zyka niemieckiego
mówiony. Odkrywajà te˝ tajemnice Grundstuffe), których zdawalnoÊç jest
krajów angloj´zycznych, poznajà ich niemal˝e stuprocentowa. Od wielu lat
Êwi´ta i tradycje. Sprzyja temu realiza- funkcjonuje wymiana m∏odzie˝y ze
cja programu Sokrates-Comenius, któ- szko∏à duƒskà, dzi´ki czemu nasi
rego celami sà m.in. budowanie wi´zi uczniowie bezpoÊrednio poznajà innà
mi´dzy m∏odymi Europejczykami, kultur´, tradycj´, histori´ oraz prakwspó∏praca w mi´dzynarodowym ze- tycznie wykorzystujà znajomoÊç j´zyspole, prze∏amywanie barier j´zyko- ków obcych, wierzymy bowiem g∏´bowych i kulturowych, pokazanie znacze- ko, ˝e doÊwiadczanie jest najlepszà fornia znajomoÊci j´zyków obcych, kszta∏- mà nauki.
Staramy si´ stworzyç atmosfer´ wzacenie kreatywnoÊci w dzia∏aniach indyjemnej ˝yczliwoÊci, zaufania i wspó∏widualnych i grupowych.
dzia∏ania, która sprzyja efektywnej
pracy i pokonywaniu potencjalnych
Gimnazjum i liceum
Kontynuujemy nauk´ j´zyków w ma- trudnoÊci. Pracujemy, wykorzystujàc
∏ych grupach (4–10 osób), na ró˝nych najlepsze i najbardziej ambitne podpoziomach zaawansowania. W ramach r´czniki renomowanych wydawnictw.
Serdecznie zapraszamy do naszych
lekcji
nauczyciele
przygotowujà
uczniów do egzaminów zewn´trznych szkó∏.
(np. z j´zyka angielskiego FCE w gimwww.emanuel.pl
nazjum, CAE w liceum, z j´zyka fran-

Turniej o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a w szachach
8 wrzeÊnia odby∏a si´ kolejna impreza propagujàca „królewskà gr´”
w szachy w naszej dzielnicy wÊród juniorów. Szachy sà dyscyplinà sportu
trzecià co do iloÊci uprawiajàcych jà zawodników w Polsce (po pi∏ce no˝nej i lekkiej atletyce). Zawodników przyj´∏a w swoje goÊcinne progi Szko∏a
Podstawowa nr 173. Organizatorem by∏ Klub Sportowy „Weso∏a” na podstawie dotacji otrzymanej
w ramach konkursu.
Turniej
zgromadzi∏
uzdolnionych szachistów
nie tylko z naszej dzielnicy. Rywalizowa∏o w nim
32 zawodników. Cieszy
fakt, ˝e z roku na rok roÊnie poziom turnieju –
Êredni ranking zawodników wynosi∏ 1414, a we
wczeÊniejszych latach 1266, 1354. G∏ównym s´dzià by∏ s´dzia klasy paƒstwowej p. Wies∏aw ˚ochowski, a s´dzià rundowym p. Adrianna Staniszewska. Rozegrano 8 partii w tempie 15 minut na zawodnika na parti´.
Zwyci´zcà zosta∏a Urszula Staniszewska, drugie miejsce zajà∏ Bartosz
Nowicki, a trzecie Krzysztof Wyszomirski, kolejne miejsca: Micha∏ Tulwin,
¸ukasz Jarmu∏a, Maksymilian Mahor (Bartosz, Micha∏, Maksymilian to
mieszkaƒcy naszej dzielnicy). Najlepszà zawodniczkà, poza zwyci´˝czynià,
zosta∏a Agata Kowalewska, a najlepszym juniorem do lat 10 Bernard K∏opocki. Nagrodzono tak˝e najm∏odszych uczestników: Weronik´ K∏opockà
i Jakuba Lejmana. Puchar i nagrody wr´cza∏ burmistrz p. Edward K∏os.
Pe∏ne wyniki turnieju mo˝na znaleêç na stronie: http://www.chessarbiter.
to.pl/turnieje/t_2521/final_standings&8.html
Miros∏aw Macià˝ek

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

Od 2 wrzeÊnia
zapraszamy do drugiego punktu optycznego
Twój Optyk Emilia ¸opuska-Laskowska, Monika Tabor s.c.
Filia – punkt optyczny:
Salon:

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 11
05-075 Warszawa-Weso∏a
(obok Banku Spó∏dzielczego)
tel. 022 760 02 04

ul. Armii Krajowej 21
05-071 Sulejówek
(w Przychodni Miejskiej nr 2)
tel. 500 013 058
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Tekst sponsorowany

Wszyscy uczniowie naszych szkó∏
obowiàzkowo uczà si´ j´zyka angielskiego i do wyboru j´zyka francuskiego
lub niemieckiego. Dzi´ki oddanym nauczycielom, podzia∏owi na mniejsze
grupy i du˝ej iloÊci godzin zaj´ç j´zykowych od wielu ju˝ lat osiàgamy bardzo
dobre wyniki nauczania, jesteÊmy
w czo∏ówce szkó∏ warszawskich – w tym
roku podczas pierwszego zewn´trznego egzaminu OKE nasi uczniowie
Êrednio zdobyli 95% punktów.

SPO¸ECZNA SZKO¸A
PODSTAWOWA nr 12
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Konkurs na najlepszy przepis kulinarny
dla dziecka w wieku przedszkolnym
Przedszkole 261 „Pod D´bami” og∏asza konkurs dla mieszkaƒców Weso∏ej
na najlepszy przepis kulinarny dla
przedszkolaka w dwóch kategoriach:
• „Palce lizaç” – czyli ulubione danie
przedszkolaka,
• Przepis uwzgl´dniajàcy diet´ bezmlecznà, bezjajecznà lub bezglutenowà.
Konkurs jest elementem programu
„Zdrowe Przedszkole”, partnerami
konkursu sà dr Bardadyn Poradnia
Dietetyczna, Przedszkole nr 259,
Przedszkole nr 260, Przedszkole

apraszamy na warsztaty plastyczne dla ca∏ej rodziny organizowane przez Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, które
rozpocznà si´ 24 paêdziernika
(sobota) o 11.00 w siedzibie
stowarzyszenia (budynek OSP
w Starej Mi∏osnej). B´dziemy robiç
zabawki z papieru i drewna. Koszt
– 5 z∏ od dziecka, 7 z∏ od rodziny.
Do zobaczenia!

Z

nr 262, a tak˝e nasza redakcja. Burmistrz dzielnicy Weso∏a objà∏ konkurs
honorowym patronatem.
Prosimy o dostarczanie przepisów
do dnia 31 grudnia 2009 r.:
• listownie na adres: Przedszkole
nr 261 „Pod D´bami”, ul. Armii Krajowej 72, 05-075 Warszawa-Weso∏a

• pocztà elektronicznà na adres:
p261@edu.um.warszawa.pl
• do skrzynek wystawionych w weso∏owskich przedszkolach.
Komisja wybierze najlepsze przepisy
w styczniu 2010 r., a uroczyste wr´czenie nagród odb´dzie si´ na poczàtku
lutego przysz∏ego roku. Najlepsze przepisy opublikujemy na naszych ∏amach.
Zapraszamy wszystkich do udzia∏u!
Magdalena J´drzejewska

Program Dietetyczno-Edukacyjny „Zdrowe Przedszkole” jest realizowany
przez Przedszkole 261 „Pod D´bami” i obejmuje mi´dzy innymi:
• sezonowe jad∏ospisy oparte na najbardziej wartoÊciowych produktach diety
strukturalnej, konsultacje w zakresie dietetyki oraz realizacji jad∏ospisów
udzielane personelowi przedszkoli,
• przekazanie listy rekomendowanych produktów spo˝ywczych (s∏odycze, napoje,
przekàski) do stosowania podczas imprez okolicznoÊciowych z udzia∏em dzieci,
• szczegó∏owe programy organizacji prezentacji/warsztatów z udzia∏em rodziców i dzieci promujàcych zdrowy styl ˝ycia i prawid∏owe nawyki ˝ywieniowe,
• przepisy na Êwie˝e, naturalne koktajle do wspólnego przyrzàdzania w domu,
• diety zdrowotne i eliminacyjne – dla dzieci z alergià pokarmowà lub innymi chorobami, w których wymagane jest zastosowanie indywidualnych jad∏ospisów,
• diety oparte na produktach EKO obejmujàce jad∏ospisy EKO z ofertà kompleksowego zaopatrywania przedszkoli w certyfikowane produkty spo˝ywcze,
• praktyczne prezentacje dla dzieci i rodziców z zakresu przygotowywania naturalnych koktajli i innych posi∏ków diety strukturalnej prowadzone przez naszych dietetyków.

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza!
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy serdecznie zaprasza Seniorów kochajàcych taniec i dobrà zabaw´ na Wieczorki Taneczne przy najwi´kszych przebojach ubieg∏ego
wieku! Spotkania odbywajà si´ w pierwsze
i ostatnie czwartki miesiàca. Najbli˝sze – ju˝
24 wrzeÊnia o godz. 17.30. Bilety w cenie 5 z∏.
***
OÊrodek Kultury Weso∏a zaprasza:
- Dzieci w wieku 0–3 lata; kobiety w cià˝y; dzieci i m∏odzie˝ w wieku przedszkolnym i szkolnym; rodziców, opiekunów dzieci;
- Uczniów naszego domu kultury: instrumentalistów (pianiÊci, perkusiÊci, gitarzyÊci);
- Mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
W zaj´ciach biorà udzia∏ malutkie dzieci (0-3)
lata wraz z opiekunami (rodzice, dziadkowie, inni ch´tni). Rola doros∏ych polega na towarzyszeniu dziecku w poznawaniu Êwiata muzyki, tzn.
rodzice wraz z dzieckiem zasiadajà do wspólnej
zabawy, w∏àczajà si´ (obowiàzkowo) do Êpiewów, taƒczà ze swoimi dzieçmi. Nie sà biernymi
obserwatorami, ale stajà si´ w mi´dzyczasie
wykonawcami.
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Udzia∏ w zaj´ciach biorà równie˝ starsze dzieci, wszyscy chórzyÊci z zespo∏u Gamelan, którzy prezentujà w czasie zaj´ç wczeÊniej przygotowane Êpiewy wielog∏osowe (wg metody E. E.
Gordona). Âpiewanie znacznie ubogaca zaj´cia
i w ogromnym stopniu podnosi wartoÊç edukacyjnà. Ma∏e dzieci bezpoÊrednio uczestniczà
w koncercie, muzyka wykonywana jest na ˝ywo,
dla dzieci w tym wieku jest to najlepsza i najskuteczniejsza lekcja s∏yszenia muzyki.
Oprócz dzieci Êpiewajàcych swoje pi´ç minut
majà równie˝ dzieci grajàce na instrumentach,
oprócz muzyki wokalnej równie˝ instrumentalna (nie z p∏yty).
KorzyÊç z takich zaj´ç jest wielostronna: maluchy otrzymujà profesjonalne szkolenie muzyczne (teoria uczenia muzyki E. E. Gordona),
starsze dzieci regularnie wyst´pujà, wzmacniamy w nich potrzeb´ bycia wa˝nym, stwarzamy
mo˝liwoÊç regularnego koncertowania.
Do poszczególnych g∏osów do∏àczà rodzice,
ka˝dy ma prawo wybraç ten fragment muzyczny,
w którym b´dzie si´ czu∏ pewnie.
Czas trwania:
Spotkania odbywajà si´ w poniedzia∏ki o godzinie 17 i trwajà ok. 45 minut.

Informacje i zapisy:
W siedzibie OÊrodka Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21 lub telefonicznie – 022 773 61 88.
***
OÊrodek Kultury Weso∏a w sezonie 2009/2010
proponuje mieszkaƒcom Dzielnicy nast´pujàce
zaj´cia artystyczne w ramach dzia∏ajàcych sekcji:
• KLUB MALUCHA
• SEKCJA FORTEPIANOWA
• RYSUNEK I MALARSTWO
• CERAMIKA
• GIMNASTYKA
• JOGA
• TANIEC TOWARZYSKI
• BALET
• ZAJ¢CIA J¢ZYKOWE (w∏oski, angielski)
• HIP-HOP
• ZESPÓ¸ WOKALNY „GAMELAN”
• CHÓR SENIORA
• LEKCJE GRY NA GITARZE
• SZKÓ¸KA PERKUSYJNA
Szczegó∏owe informacje oraz zapisy w siedzibie przy ul. Starzyƒskiego 21 lub pod nr tel.:
022 773 61 88 w godz. 8–16.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O ceramice s∏ów kilka
S∏owo „ceramika” pochodzi z j´zyka
greckiego od s∏owa „keramos”, co
mo˝na przet∏umaczyç, jako „glina garncarska”. Glina, to wyjàtkowy
materia∏, z którego mo˝na tworzyç nie
tylko przedmioty codziennego u˝ytku,
ale równie˝ wielkie rzeêby plenerowe.
Historia ceramiki jest nieod∏àcznà
cz´Êcià historii ludzkoÊci. TwórczoÊç
w glinie ma niezwykle d∏ugà i jedno-

Naczynie kultury Mimbres. Fot. Dorota ¸asisz

czeÊnie bogatà tradycj´. Pierwsze wyroby z tego materia∏u, pojawi∏y si´ ju˝
w okresie górnego paleolitu (40-10 tys.
lat temu), jednak ich upowszechnienie
przypad∏o na okres neolitu, który zaczà∏ si´ oko∏o 10 tys. lat temu. WÊród

Naczynie kultury Nazca. Fot. Dorota ¸asisz

pierwszych wyrobów mo˝emy wyró˝niç
figurki, naczynia do przechowywania
˝ywnoÊci, przedmioty ceremonialne,
jak równie˝ urny grobowe. Poczàtkowo
ceramika charakteryzowa∏a si´ chropowatà fakturà, na której odciskano
wzory za pomocà muszli, sznura, gru-

bego materia∏u, czy nawet drapano, nak∏uwano i ryto.
Wa˝ny dla twórczoÊci
ceramicznej wynalazek,
ko∏o garncarskie, wnios∏a cywilizacja Bliskiego Wschodu. Dzi´ki
niemu, znacznie wzros∏a szybkoÊç wykonywania przedmiotu, jak równie˝ estetyczny
Wspó∏czesne naczynia sycylijskie. Fot. Dorota ¸asisz
wyglàd. CiekaGlina, jako elastyczny surowiec,
wostkà jest natomiast ceramika tworzona przez staro˝ytne pozwala kszta∏towaç si´ r´kami, umo˝kultury Nowego Âwiata, które liwia nadaç indywidualny charakter
to, nie u˝ywajàc ko∏a, tworzy∏y ka˝demu dzie∏u, a nasze pomys∏y mogà
przepi´kne naczynia o rów- nabraç realnych kszta∏tów.
W∏aÊnie dzi´ki glinie mo˝emy pozostanych i idealnie g∏adkich kszta∏tach. Inne kultury pos∏ugiwa∏y wiç po sobie Êlad, który przetrwa wieki…
si´ specjalnie zrobionymi
formami w postaci zwierzàt,
ptaków, ludzkich g∏ów, czy
roÊlin, s∏u˝àcych do odlewów ceramicznych.
Wiele okazów staro˝ytnej
ceramiki z rejonów morza Âródziemnego charakteryzuje si´ wysokim kunsztem wykonania, zw∏aszcza wyroby ze staro˝ytnej Grecji.
Ich kolor i kszta∏t Êwiadczà o wysokim poziomie twórczym ówczesnych garncarzy. Du˝y krok w rozwoju ceramiki poczynili twórcy ze
staro˝ytnych Chin i Japonii. Zacz´li
oni wypalaç gliniane przedmioty
Anio∏ek ceramiczny – autor Dorota ¸asisz
w coraz to wy˝szych temperaturach,
Na zaj´cia z ceramiki dla dzieci,
nadajàc tym samym glinie niebywa∏à
m∏odzie˝y i doros∏ych zaprasza Dorota
wytrzyma∏oÊç.
¸asisz – instruktor
Na przestrzeni dziesekcji ceramicznej,
jów wyroby z gliny staoraz OÊrodek Kulwa∏y si´ coraz pi´kniejtury Weso∏a, ul.
sze. Od czasów ÊrednioStarzyƒskiego 21
wiecza po dziÊ dzieƒ
i OÊrodek Dzia∏aƒ
ceramika towarzyszy
Twórczych „Pogodnam niemal codziennie
na” przy ul. Jaw przeró˝nych dziedzina Paw∏a II 25
nach ˝ycia.
w Starej Mi∏osnej,
Wcià˝ urzeka nas
jak równie˝ Unipi´kno i doskona∏oÊç
wersytet Trzeciego
przedmiotów u˝ytkoWieku w dzielnicy
wych, dekoracyjnych
Weso∏a. Przyjdê, zooraz wyrobów artybacz, zapisz si´!
stycznych wykonywanych tak samo w staroDorota ¸asisz
˝ytnoÊci, jak równie˝
Anio∏ek ceramiczny
wspó∏czeÊnie.
– autor Julka St´pniewska, 5 l.

15

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Kàcik bibliofila
Panna Tryliard
Richard Weber
Danielowi umiera ojciec, co staje
si´ poczàtkiem serii
przypadkowych,
a mo˝e zupe∏nie
nieprzypadkowych
zdarzeƒ. Po dwudziestu leniwie sp´dzonych latach
na jachcie na Karaibach zostaje bez
grosza z propozycjà pracy od wierzycieli ojca. Jako Êwie˝o upieczony administrator domu na Brooklynie próbuje wymyÊliç sposób na powrót
do b∏ogiego ˝ycia, ale… niespodziewanie prosi go o pomoc pi´kna kobieta, która jako jedyna usz∏a ca∏o z wypadku z udzia∏em sekretarza skarbu,
kokainowego barona z Kolumbii
i prokuratora generalnego. Celeste

M∏odym okiem
M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy wita
po wakacjach! Pewnie ka˝dy z was niech´tnie wraca do szkolnych ∏awek. Przecie˝ jeszcze nie ca∏a pla˝a zosta∏a zwiedzona, nie wszystkie góry zdobyte,
a w mazurskich jeziorach nie z∏owiliÊcie
jeszcze wszystkich „taaakich” ryb. Wydaje si´, ˝e wakacje zacz´∏y si´ dopiero
wczoraj, a ju˝ dzwoni pierwszy wrzeÊniowy dzwonek. Nie ma si´ jednak co martwiç, poniewa˝ postaramy si´ zrobiç co
tylko w naszej mocy, aby wype∏niç te
ci´˝kie 10 miesi´cy wieloma atrakcjami.
Po imprezie „Pejza˝e Kulturalne”, która
mia∏a miejsce 12 wrzeÊnia, zapraszamy
na nast´pne wydarzenie zaplanowane na

zabiera z wraku samochodu torby wypchane pieni´dzmi.
Czy to pomo˝e zrealizowaç Danielowi marzenia? Czy uda im si´ uniknàç
konfrontacji z gangsterami?
Wartka akcja przeplatana jest opisanymi wyjàtkowo zgrabnym piórem zakàtkami Europy, czyli miejscami,
do których podà˝ali bohaterowie.
Znajdziemy tu te˝ ciekawostki z ˝ycia
bogatej finansjery, ale i tajniki handlu
dzie∏ami sztuki.
Fikcja literacka, czy z ˝ycia wzi´te?
Autor ksià˝ki, co wiele t∏umaczy, jest
na∏ogowym podró˝nikiem.
Polecam!
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Weber R. – Panna Tryliard
2. Bakow K. M. – Albatros i hiena
3. Pratchett T. – Ciekawe czasy
27 wrzeÊnia. Wtedy to odb´dzie si´ przeglàd zespo∏ów
rockowych „Rock On!”. Mamy nadziej´, ˝e razem z OÊrodkiem Kultury zapewnimy wam niezapomniany
wieczór. A najwi´kszà atrakcjà i gwiazdà
b´dzie wyst´p znanego wszystkim zespo∏u Armia. Z wielkà radoÊcià zapraszamy
Was do kibicowania znajomym zespo∏om
i zabawy przy fantastycznej muzyce rockowej. Przyprowadêcie rodzin´ i znajomych, b´dzie si´ dzia∏o! Start o godzinie
15.00 w OSP przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku
w Weso∏ej. Na koniec chcielibyÊmy
˝yczyç Wam szcz´Êliwego nowego roku
szkolnego 2009/2010!

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

STYLISTA WIZERUNKU
analiza kolorystyczna, kompozycja stroju,
makijaz, fryzura, metamorfozy, zakupy z klientem
tel. 502 600 775

16

Karolina Zadworna
Marek Jadczak

4. Steel D. – Pokochaç znowu
5. Novik N. – Zwyci´stwo or∏ów
6. Pellegrino N. – W∏oskie wesele
7. Kowarz A. – Rydwan bogów
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Rudolfsson M. L. – Bia∏ek poznaje
nowego przyjaciela
2. wybór Sójka-Leszczyƒska A., Potocka M. – Wielka ksi´ga polskiej poezji
dla dzieci
3. Tyszka A. – Czego uszy nie widzà
4. Le Vann K. – Zakochana Tessa
5. Brian K. – Ksi´˝niczka i ˝ebraczka
Literatura popularnonaukowa:
1. Maryaƒska-Zgrzebnicka K. – Ja, Kostek i wojna
2. Gaç J. – Meksyk
3. Spencer J. – ˚ona mormona
4. Chown M. – Teoria kwantowa nie
gryzie: przewodnik po wszechÊwiecie
5. Ignatowicz S. – Gryzonie: nieproszeni
goÊcie
Iza Zych

„Kszta∏ty wzruszeƒ”
to
dotyk ràk
i ta lekkoÊç
co wprawia
cia∏o w dr˝enie
poca∏unek
co wypija eliksir
z kielicha ust
galop serca w przestrzeƒ
zakreÊlonà oddechem
uczucia
splecione z wyobraênià
odbite w spojrzeniach
pejza˝e
ze Êwiat∏a i cienia
Irena ¸ukszo
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Witajcie
wÊród
nas

Co miesiàc publikujemy zdj´cia
najm∏odszych
mieszkaƒców
Weso∏ej. Niestety,
do obecnego numeru nie przysz∏o
ani jedno zg∏oszenie.
A szkoda bo 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@staramilosna.org.pl
(zdj´cie musi byç zeskanowane conajmniej
na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do
9 paêdziernika 2009 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

Kana∏ek Wawerski
Ka˝dy z nas zna nasz Staromi∏oÊniaƒski kana∏ek. Tak naprawd´
ma on swoja nazw´ – Kana∏ Wawerski. Jego nazwa najprawdopodobniej pochodzi od dzielnicy Wawer. Jest to kana∏ wodny o d∏ugoÊci ok. 14 km, powsta∏y z po∏àczenia kana∏u o naturalnym êródle
z ciekami melioracyjnymi. Swoje
êród∏o bierze w podsto∏ecznym
Zakr´cie. Od tego miejsca woda
p∏ynie wzd∏u˝ ulic: Rumiankowej,
Fio∏ków, Zdrojowej i U∏aƒskiej,
Babiego Lata, Bursztynowej, Rubinowej, a nast´pnie przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, a˝
do Anina, gdzie kana∏em przep∏ywa pod ulicà Patriotów i dalej ulicà Floksów p∏ynie przez lasek
wzd∏u˝ Traktu Lubelskiego do ulicy Wodniaków, od tego miejsca
tworzàc Kana∏ Nowe UjÊcie.
Podczas tegorocznych wakacji
postanowiliÊmy z kolegà spenetrowaç go od êróde∏ka a˝ do ujÊcia.
Zadanie nie nale˝a∏o do najprostszych i to z wielu powodów,

m.in. warunków atmosferycznych.
W wielu miejscach kana∏ek jest
niedost´pny i trzeba by∏o mocno
kombinowaç ˝eby jakoÊ si´ przedostaç. Kilka razy uda∏o nam si´
go przeskoczyç, ale nie zawsze
o suchej stopie. Na szcz´Êcie wróciliÊmy w ca∏oÊci...
Wojtek Szewczyk,
¸ukasz Domaƒski
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To ju˝ 10 lat – wspomnienia z poczàtków
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
la mnie Stowarzyszenie to przede
wszystkim ludzie, których spotyka∏am
przez lata mieszkania tutaj. Cz∏onków
Stowarzyszenia ∏àczy to, ˝e podj´liÊmy trud zbudowania w∏asnej rzeczywistoÊci nie czekajàc
na to, a˝ „miasto nam da”. I tak, z inicjatywy kilku paƒ, powsta∏ osiedlowy plac zabaw przy Ka-

D

1999 r., w roku powstania StowaZ perspektywy 10 lat mog´ szczerze powierzyszenia, by∏em ju˝ od 7 lat
dzieç, ˝e nie ˝a∏uj´ ani jednego dnia pracy w Stomieszkaƒcem Starej Mi∏osny. By∏y
warzyszeniu, a wielu ludzi, których przy tym poto bardzo trudne, wr´cz pionierskie lata ˝ycia.
zna∏em, jest do dziÊ moimi przyjació∏mi.
Poniewa˝ by∏em jednym z pierwszych mieszkaƒKrzysztof Kacprzak
ców, który sprowadzi∏ si´ na tzw. Zadanie 07, by(wieloletni Skarbnik SSSM)
∏em bardzo zainteresowany budowà infrastruktury ogólnoosiedlowej. MusieliÊmy zorganizowaç
***
si´ wraz z sàsiadami, aby zatroszczyç si´ o wybudowanie od podstaw kanalizacji, wodociàgu,
acz´∏o si´ od zablokowania przez ówczesieci energetycznej, gazowej a nade wszystko
snà Rad´ Miasta Weso∏a wybranej przez
tymczasowej drogi dojazdowej. Trudna wspó∏mieszkaƒców Starej Mi∏osny Rady Osiepraca z ówczesnà administracjà gminy Weso∏a
dla. Sk∏ad rady nie odpowiada∏ piàtce radnych reoraz ciàg∏e nieporozumienia w ∏onie w∏adz Zeprezentujàcych Starà Mi∏osnà w Radzie Miasta,
spo∏u Budowy Domów sprawia∏y, ˝e my, zwykli
dlatego postanowili nie dopuÊciç do jej powo∏ania.
cz∏onkowie spó∏dzielni budujàcej domy, byliÊmy
bardzo cz´sto pozostawieni bez
jakiejkolwiek pomocy w∏adz.
W takim oto klimacie zrodzi∏a
si´ inicjatywa skonsolidowania
wysi∏ków mieszkaƒców naszego
m∏odego osiedla (wówczas jeszcze dzielnicy) Weso∏ej. Grupa inicjatywna skupiona wokó∏ Marcina J´drzejewskiego i Roberta
W´grzynowskiego zarejestrowa∏a Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna w sàdzie.
Od pierwszej rozmowy z Marcinem i Robertem sta∏o si´ dla
Piknik w rocznic´ powstania Stowarzyszenia – 22 czerwca 2002 r.
mnie jasne, ˝e mamy ze sobà
wiele wspólnego. Zrozumia∏em,
W czasie kilkumiesi´cznej pracy ludzi zwiàzanych
˝e oto rodzi si´ coÊ fajnego, ˝e powstaje instytuz Radà Osiedla wy∏oni∏a si´ du˝a grupa osób, któcja, której g∏ównym zadaniem b´dzie zintegroware nie godzi∏y si´ na jawnà dyskryminacj´ ze stronie naszej spo∏ecznoÊci, w celu poprawy trudnych
ny w∏adz miasta, a dok∏adniej ze strony reprezenwarunków ˝ycia na osiedlu. Zarazi∏a mnie energia
tujàcych nas radnych. Robert W´grzynowski lub
i optymizm tych ludzi. Poniewa˝ nigdy nie lubi´
Marcin J´drzejewski rzucili pomys∏ zorganizowastaç z boku, gdy dzieje si´ coÊ, co mnie dotyczy,
nia si´ w stowarzyszeniu, które da∏oby nam mo˝bez wahania podjà∏em decyzj´: „Musz´ równie˝
liwoÊci niezale˝nego dzia∏ania w sprawach wa˝zaanga˝owaç si´ w t´ inicjatyw´ wnoszàc swoje
nych dla naszego osiedla. Szybko przeszliÊmy
umiej´tnoÊci”. Zosta∏em przyj´ty do Stowarzyszeod pomys∏u do realizacji i 23 czerwca 1999 r. odnia podczas pierwszego Walnego Zebrania Cz∏onby∏o si´ zebranie za∏o˝ycielskie SSSM. Pami´tam,
ków i od razu zosta∏em wybrany do zarzàdu,
˝e tego dnia po du˝ej ulewie dach na budynku
do pe∏nienia funkcji skarbnika.
OSP solidnie przecieka∏ i trzeba by∏o szukaç
na stole suchego miejsca, na którym papiery
nie b´dà zamaka∏y. Jeszcze przed formalnym
powstaniem stowarzyszenia odby∏y si´ organizowane pod szyldem Rady Osiedla pierwsze
imprezy jak Zlot Cyklistów, Mistrzostwa Starej
Mi∏osny w siatkówce, które wesz∏y na sta∏e
do harmonogramu imprez organizowanych
przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie. Rozpocz´∏y
si´ prace organizacyjne zwiàzane z budowà placu zabaw dla dzieci. ZastanawialiÊmy si´ na ile
potrzebna jest nasza obecnoÊç na terenie osiedla, czy zajmujemy si´ tym co mieszkaƒcy
uznajà za najwa˝niejsze. Weryfikacja nastàpi∏a
w czasie wyborów do Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna, które odby∏y si´ w listopadzie 1999 r.
Wigilia – 16 grudnia 2000 r.
Wynik tych wyborów zaskoczy∏ nie tylko na-

W

Z

Bal w „GoÊciƒcu”, zbiórka pieni´dzy
na budow´ Placu Zabaw – 26 luty 2000 r.

na∏ku Wawerskim, potem wspólnie z mieszkaƒcami zbudowaliÊmy pierwszy w Starej Mi∏oÊnie
chodnik uk∏adany spo∏ecznie po to, ˝eby dzieci
i osoby idàce po ciemku na przystanek nie musia∏y skakaç w krzaki uciekajàc przed samochodami.
Na poczàtku wszystkie nasze inicjatywy by∏y nieomal w opozycji do dzia∏aƒ miasta, co w ustroju
demokratycznym wydawa∏o si´ troch´ dziwne,
ale musia∏o minàç kilka lat, ˝eby partnerstwo z organizacjami pozarzàdowymi przyj´∏o si´ u nas
na dobre. Obecnie nie wyobra˝am sobie dzia∏ania
Stowarzyszenia bez wspó∏pracy z samorzàdem.
Pisanie do WiadomoÊci Sàsiedzkich i praca
redakcyjna to nieod∏àczna cz´Êç historii Stowarzyszenia. Od poczàtku mieliÊmy Êwietnych redaktorów: panià Ani´ Susickà, Ew´ i W∏odka
Gruszczyƒskich, Janka Dum´, Roberta W´grzynowskiego i Magd´ J´drzejewskà i wielu innych. Nasze spotkania redakcyjne zawsze
przeciàga∏y si´ do póênej nocy, bo to by∏a
jeszcze jedna okazja do porozmawiania w mi∏ym gronie przyjació∏.
Teraz, gdy w Starej Mi∏oÊnie zrobi∏o si´ nieomal „luksusowo”, ciesz´ si´, ˝e dane mi by∏o doÊwiadczyç takiej „pracy u podstaw”,
którà wykona∏o Stowarzyszenie i przyjaêni
mu ludzie. Nie wyobra˝am sobie innego miejsca na ziemi, bo tu mieszkajà naprawd´ ˝yczliwi i zaanga˝owani spo∏ecznie ludzie.
Ma∏gosia Krukowska
(wieloletni Wiceprezes SSSM)
***
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Otwarcie nowego lokalu Stowarzyszenia
– 14 maja 2002 r.

szych przeciwników ale i nas samych. SpodziewaliÊmy si´ wygranej jednak wygranej w takich
rozmiarach (na 15 miejsc w radzie, kandydaci
Stowarzyszenia wzi´li wszystko) nie przewidywaliÊmy chocia˝ nasze zwyci´stwo jak si´ póêniej
okaza∏o mia∏o znaczenie bardziej presti˝owe ni˝
praktyczne. Takie by∏y poczàtki, potem Stowarzyszenie by∏o i jest nadal autorem wielu ró˝nych
dzia∏aƒ. Wiele uwagi poÊwi´caliÊmy unormowaniu stosunków mi´dzyludzkich na naszym osiedlu. Wyst´powa∏y ró˝nice zdaƒ, dyskusje czasami
do bia∏oÊci rozgrzewa∏y uczestników, kie∏kowa∏y
nowe pomys∏y, przychodzili i przychodzà nowi ludzie. I tak chyba powinno byç.
Józef WojtaÊ
(wieloletni Wiceprezes SSSM)
***
ija 10 lat od zarejestrowania Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna. Min´∏o te˝ 10 lat od kiedy zamieszka∏am na naszym Osiedlu. Czasy to by∏y
pionierskie, trudne, ale na swój sposób urokliwe.
Jak pozna∏am wszystkich moich sàsiadów? Nie
chcia∏am meldowaç si´ na zadaniu, wi´c posz∏am

M

z dokumentem i zbiera∏am podpisy (zadanie – obwspó∏pracujà, a my wcià˝ kontynuujemy ich dzieszar, kwarta∏ ziemski, dawne adresy w Starej Mi∏o. To oznacza, ˝e w ciàgu roku kalendarzowego
∏oÊnie to numer zadania i numer dzia∏ki). Uda∏o
nie ma praktycznie rzecz bioràc czasu wytchniesi´, rada miasta Weso∏a uchwali∏a nazw´ naszej
nia i odpoczynku, bo impreza goni imprez´. Do teuliczki i mog∏am si´ zameldowaç pod normalnym
go przygotowanie materia∏ów na konkursy ofert
adresem. I tak by∏o prawie ze wszystkim. Wspóldotacyjnych, a potem skrupulatne rozliczenie
ne budowanie gazociàgu, linii energetycznej czy
owych dotacji. Jednoosobowo to machina nie
telefonicznej. Okazji do integracji by∏o mnóstwo.
do ogarni´cia. Stàd grono oddanych i naprawd´
Mo˝e dlatego zaproszenie na spotkanie stowarzyzaanga˝owanych ludzi zwiàzanych ze stowarzyszenia wydawa∏o mi si´ tak naturalne? Na pierwszeniem ca∏ym sercem. Stowarzyszenie Sàsiedzszym pi´trze szko∏y j´zyka angielskiego Tom
kie ma bowiem w sobie to coÊ, co przyciàga. I nie
Law’s School of English siedzia∏a grupka osób.
jest to swojsko brzmiàco nazwa. To ludzie. PotenWÊród nich cz∏onkowie za∏o˝yciele Stowarzyszecja∏ nie do przecenienia. Tworzymy zespó∏ pasjonia Sàsiedzkiego, o którym wiedzia∏am tyle, ˝e
natów, spo∏eczników, ludzi bezinteresownych,
b´dzie dzia∏a∏o na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci
którym zwyczajnie si´ chce. Stowarzyszenie jest
na ró˝nych p∏aszczyznach. SiedliÊmy tak przy
jakby platformà do dzia∏aƒ, zapleczem. KtoÊ ma
wspólnym stole i ka˝dy z nas mia∏ o sobie coÊ popomys∏, ktoÊ inny pomaga go realizowaç. JeÊli
wiedzieç, przedstawiç si´. Mój Bo˝e, pomyÊlanie uda si´ tego zrobiç w tym roku, to mo˝e w la∏am, co mam powiedzieç? Nie znam tych
ludzi, oni te˝ mnie nie znajà, co mog´ im zaoferowaç? Nawet nie wiem dok∏adnie co
b´dziemy robiç. Ale czas bieg∏ nieub∏aganie
i pad∏o na mnie. Powiedzia∏am zdanie, które
w gronie cz∏onków stowarzyszenia powoli
obrasta w legend´: Mam na imi´ Iza, jestem
matkà dwójki dzieci i mam du˝o wolnego
czasu. I tak ju˝ zosta∏o. Od dziesi´ciu lat
mój wolny czas wype∏nia po brzegi praca
spo∏eczna. Powiem wi´cej, czasami praca
spo∏eczna poch∏ania mnie tak, ˝e rodzina musi upomnieç si´ o swoje. Przez te
dziesi´ç lat osiedle nam wypi´knia∏o, a˝ mi∏o patrzeç. Zmieni∏y si´ te˝ parytety dzia∏aƒ
w stowarzyszeniu, choç od zawsze
Otwarcie i poÊwi´cenie nowego lokalu Stowarzyszenia
na pierwszym miejscu by∏y wysi∏ki ukierun– 10 kwietnia 2007 r.
kowane na integracj´ naszych mieszkaƒców. Wdra˝a∏am si´ w kolejne projekty, pomaga∏am przy coraz wi´kszej iloÊci imprez.
tach nast´pnych? Spotykamy si´ w ka˝dy wtorek
W koƒcu wesz∏am w sk∏ad Zarzàdu, by przez
o 20.00 w naszej siedzibie przy ulicy GoÊciniec
ostatnie dwa lata pe∏niç honory prezesa. Jak to
w budynku OSP. Przyjdê, zobacz kim jesteÊmy,
jest byç prezesem organizacji pozarzàdowej?
rzuç kolejny pomys∏ i dzia∏aj z nami.
Czasami trudno. Przez dziesi´ç lat wiele pomyIzabela Antosiewicz
s∏ów przerodzi∏o si´ w pokaênych rozmiarów im(obecny Prezes SSSM)
prez´. Cz´sto pomys∏odawcy ju˝ z nami nie

Jubileuszowa Biesiada Sàsiedzka
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna obchodzi w tym roku 10-te urodziny!
Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosiç Paƒstwa na Biesiad´ Sàsiedzkà, która odb´dzie si´ 17 paêdziernika 2009 r. w budynku gimnazjum 119 przy ul. Klimatycznej. Bal b´dzie przeplatany
konkursami na tematy zwiàzane ze Starà Mi∏osnà i dzia∏alnoÊcià naszego stowarzyszenia. Zapewniamy
ju˝ tradycyjnie, ˝e zabawa przy suto zastawionych sto∏ach i dobrej muzyce b´dzie trwa∏a do bia∏ego rana.
Zapraszamy do wykupienia zaproszeƒ, w cenie 100 z∏ od osoby, w ka˝dy wtorek, poczàwszy od 1 wrzeÊnia, w siedzibie stowarzyszenia (budynek OSP, wejÊcie od ul. GoÊciniec) w godzinach 18–22. Przyjmujemy tak˝e rezerwacje telefoniczne: 609 34 94 94 lub 607 31 46 67. Nie przewidujemy stolików mniejszych ni˝ na 6 osób. Liczba miejsc, ze wzgl´du na mo˝liwoÊci lokalowe i organizacyjne, jest ograniczona!

Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
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Wizyta uczniów gimnazjum w Schleiden
W czerwcu tego roku 12 uczniów z naszego
Gimnazjum nr 119 wyjecha∏o na wymian´
z m∏odzie˝à niemieckà ze szko∏y w Schleiden.
Z Warszawy wyjechaliÊmy wieczorem 7
czerwca. PojechaliÊmy pociàgiem z kuszetkami, wi´c podró˝ min´∏a nam wygodnie i bez
˝adnych problemów. OczywiÊcie w nocy nikt
nie spa∏, ca∏à drog´ przegadaliÊmy.
Z niemieckimi uczniami spotkaliÊmy
si´ na dworcu w Kall, miejscowoÊci
niedaleko Schleiden. Nikt nie pozna∏
swojego partnera, dopiero pan Dylla
– niemiecki nauczyciel angielskiego
– przedstawi∏ nas sobie nawzajem.
Z dworca udaliÊmy si´ do szko∏y,
ka˝dy ze swoim nowo poznanym kolegà i wspólnie zjedliÊmy przepyszne
Êniadanie w kawiarence szkolnej.
Potem pan Dylla, który by∏ naszym
przewodnikiem podczas wyjazdu,
przedstawi∏ nam plan wymiany,
dzieƒ po dniu. Póêniej udaliÊmy si´
do domów naszych partnerów i razem z nimi sp´dziliÊmy ca∏e popo∏udnie. Wszyscy byliÊmy zachwyceni pierwszym dniem
w Niemczech.
We wtorek przyszliÊmy do szko∏y i obejrzeliÊmy jà dok∏adnie, zobaczyliÊmy jak wyglàdajà
zaj´cia plastyczne i mogliÊmy podziwiaç widok
na Schleiden z dachu szko∏y. Póêniej udaliÊmy
si´ do auli na muzyczne przedstawienie pt.:
„Sindbad ˚eglarz”, podczas którego jedna z uczennic, której dziadkowie sà Polakami,
t∏umaczy∏a nam jego treÊç na j´zyk polski.
Nast´pnie pracowaliÊmy nad plakatami mówiàcymi m.in. o szkole w Polsce i Niemczech.
Popo∏udnie sp´dziliÊmy u rodzin.

W Êrod´ zwiedzaliÊmy Bonn ca∏à polsko-niemieckà grupà. UdaliÊmy si´ do ratusza i domu
Beethovena. ByliÊmy te˝ w Domu Historii, w którym by∏o wiele ciekawych informacji na temat
najnowszej historii, zarówno dla nas, jak i dla
Niemców. Z Bonn przywieêliÊmy stert´ ˝elków
oraz dobry humor :-)

W czwartek, z okazji Êwi´ta Bo˝ego Cia∏a pojechaliÊmy na msz´ Êwi´tà do klasztoru w Steinfeld, która by∏a nagrywana i pokazywana w niemieckiej telewizji. Tego dnia zwiedziliÊmy równie˝ radioteleskop w Bad Mustereifel. By∏ on
bardzo du˝y i niektórym kojarzy∏ si´ z tarczà antyrakietowà. DowiedzieliÊmy si´ te˝ od pana Dylli, ˝e nazwy regionu Eifel i Wie˝y Eiffel’a zosta∏y
nadane na czeÊç tego samego cz∏owieka. Tego
dnia nasze wi´zy jeszcze bardziej si´ zacieÊni∏y.
W piàtek pojechaliÊmy do Frankfur tu
nad Menem i zwiedzaliÊmy tam Gie∏d´ Frankfurckà, weszliÊmy na taras widokowy, z którego widaç by∏o pi´kno ca∏ego miasta, a nast´p-

Przedszkolaki uczà si´ zasad
ruchu drogowego
W czwartek 10 wrzeÊnia w po∏udnie
starszaki z przedszkola 261 „Pod D´bami” testowa∏y miasteczko ruchu drogowego przekazane przez przedstawicieli Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego m. st. Warszawy.
„Czym skorupka za m∏odu nasiàknie...” cytowa∏ znane przys∏owie pan Tadeusz Grzybowski, wicedyrektor BBiZK
zapytany o zasady realizowanego przez
FRYZJERSTWO DAMSKO-M¢SKIE
KOSMETYKA CHANTARELLE
Germaine de Capuccini

ANGELINA

SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
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05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 29

Gosia Mikulska
Zuzia Krzy˝anowska

zaj´ç z przedszkolakami. „Do koƒca
paêdziernika przeka˝emy 100 takich zestawów warszawskim przedszkolom,

biuro programu poprawy bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w stolicy, którego elementem
jest wyposa˝enie wszystkich miejskich przedszkoli w minimiasteczka
ruchu drogowego. Zebry, sygnalizatory i tory
u∏o˝one z kolorowych

MANICURE – TIPSY, ˚EL AKRYL
PEDICURE, SOLARIUM
, FARBY MATRIX L’Oréal
pon.-pt. – 9.00-20.00
sob. – 8.00-16.00

nie p∏yn´liÊmy statkiem po Renie. Wielu z nas
kupi∏o sobie Apfelstrudel, wi´c mogliÊmy podziwiaç cudowne widoki, delektujàc si´ pysznym jab∏kowym smakiem.
Sobot´ ka˝dy sp´dzi∏ ze swojà rodzinà m.in.
grajàc w mini golfa, robiàc grilla lub na wycieczce w parku rozrywki o nazwie Phantasialand. Ka˝demu podoba∏ si´ ten dzieƒ,
tak˝e dlatego, ˝e mogliÊmy odpoczàç
i zrelaksowaç si´.
W niedziel´ zwiedzaliÊmy Koloni´, tak˝e ka˝dy ze swoim partnerem.
Niektórzy udali si´ do Muzeum Czekolady, na stadion pi∏karski, bàdê do katedry. Jednak wi´kszoÊç z nas mi∏o
sp´dzi∏a ca∏y dzieƒ w domu lub na basenie. By∏ to, niestety, ostatni dzieƒ,
a oko∏o godz. 23 mieliÊmy pociàg powrotny do Warszawy. Wi´kszoÊç osób
by∏a smutna, a niektórzy nawet p∏akali.
ChcieliÊmy zostaç tam jeszcze d∏u˝ej.
MyÊl´, ˝e warto jeêdziç na takie wymiany nie tylko ze wzgl´du na oglàdane miejsca i poznawanie j´zyka, ale te˝ dlatego,
˝e mo˝na dowiedzieç si´, co ludzie z innego kraju jedzà i jakie majà zwyczaje. Wszystkim nam
bardzo podoba∏ si´ program wymiany i polubiliÊmy swoich partnerów, wi´c ch´tnie pojedziemy
na podobnà wycieczk´ za rok. Ju˝ nie mo˝emy
doczekaç si´ 19 wrzeÊnia, bo wtedy zamienimy
si´ rolami z uczniami ze Schleiden i to my b´dziemy im pokazywaç nasz kraj. Mamy nadziej´,
˝e Polska spodoba im si´ równie mocno, jak
nam Niemcy :-) !!

Telefon:

022 773 39 20

puzzli oraz rowery, kaski i kamizelki odblaskowe
– u∏atwià policantom prowadzenie

dziÊ otrzyma∏y je weso∏owskie przedszkola w Zielonej i Weso∏ej Centrum”
– powiedzia∏ dyrektor Grzybowski.
Tekst i foto: Magalena J´drzejewska
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Listy do redakcji
Inwestycje w naszej dzielnicy
Szanowny Panie Marcinie
Przeczyta∏em z uwagà i ze smutkiem ostatnie
Pana informacje na temat drastycznych ci´ç naszego bud˝etu inwestycyjnego przez urz´dników
z Ratusza przy Placu Bankowym.
Mam gorzkà satysfakcj´, gdy˝ ponad rok temu
komentujàc na ∏amach WS niefortunnà wed∏ug
mnie decyzj´ uruchomienia w jednym czasie
dwóch du˝ych inwestycji edukacyjnych hali
sportowej przy Gimnazjum i nowej podstawówki
spowoduje odsuni´cie na kolejne lata budowy
ulic w naszej dzielnicy Starej Mi∏oÊnie podobnie
jak i w Zielonej.
Mam te˝ nieod∏àczne poczucie, ˝e to cywilizacyjne zapóênienie, w którym przysz∏o nam ˝yç
mamy na w∏asne ˝yczenie.
W naszej dzielnicy, zawsze by∏y wa˝niejsze potrzeby i pilniejsze inwestycje. Nie b´d´ ich wymieniaç. Warszawa ma d∏ugà tradycj´ dominacji
propagandy i show off nad zdrowym rozsàdkiem
i pragmatyzmem.
W latach pi´çdziesiàtych woleliÊmy budowaç
Pa∏ac Kultury i Stadion 10-lecia zamiast metra
i ulic. W póêniejszym czasie budowaliÊmy ratusze, a teraz miasto buduje równoczeÊnie dwa stadiony pi∏karskie.
Trudno si´ zatem dziwiç, ˝e Warszawa jako jedyna stolica w Europie nie ma obwodnicy, a 70
procent ulic wymaga natychmiastowego remontu.
Wypada nam zatem podzi´kowaç mieszkaƒcom osiedla wojskowego, bo to ich g∏osami zostaliÊmy mieszkaƒcami stolicy i teraz z naszych
podatków budujemy pomniki na Euro 2012 i malujemy trawniki w ÊródmieÊciu.
OsobiÊcie jestem gotów zrzec si´ ju˝ dzisiaj obywatelstwa Warszawy i zostaç obywatelem miasta
Weso∏a. Proponuj´ nawet w tej sprawie urzàdziç
plebiscyt, a jego wyniki przes∏aç Pani Prezydent.
Mo˝e zostaniemy od∏àczeni od Stolicy. Ostatecznie osiedle wojskowe mo˝e zostaç w granicach
Warszawy. Niech budujà stadiony w ÊródmieÊciu.
Emeryci wojskowi chyba lubià pi∏k´ no˝nà.
Mo˝e po latach Stadion Narodowy jak ju˝ wyjadà ostatni kibice znowu zamieni si´ na najwi´kszy Jarmark Europa. W koƒcu Stadion X lecia te˝
sta∏ latami pusty. Krótkà mamy pami´ç.
Igor Pogorzelski
sales director
***
Czy rzeczywiÊcie bez zmian? – c. d.
Powiadajà: uderz w stó∏ – no˝yce si´ odezwà.
Tak jest i z adwersarzami naszego Zrzeszenia,
a faktycznie to staromi∏oÊniaƒskiego osiedla.
Dwóch autorów, korzystajàc z goÊcinnoÊci pisma, opisuje nasze osiedle, sàczàc jad i przedstawiajàc je jako miejsce zamieszka∏e przez sk∏óconà spo∏ecznoÊç – na tle kreowanych wbrew
faktom rzekomych nieprawid∏owoÊci. Gdy zaÊ
wiceprezes Zarzàdu Zrzeszenia prostuje przeina-

czane fakty, to nie tylko Jego odpowiedê zamieszcza si´ jako „list do redakcji” – lecz pojawiajà si´
kolejne artyku∏y owych adwersarzy, pi´knie zatytu∏owane, z silnymi emocjonalnie mottami przewodnimi.
Skoro obydwaj Panowie, dla wywo∏ania po˝àdanych przez siebie skutków, tak wiele uwagi poÊwi´cajà nowemu kierownictwu Zrzeszenia, zach´ceni tym wyzwaniem, postanawiamy pójÊç
ich tropem.
Odpowiadamy wi´c panom Tadeuszowi Opiece i Józefowi Wojtasiowi: wbrew waszym sugestiom ani Andrzej Bem, ani Stanis∏aw Pawlik,
w aparacie etatowym PZPR nie pracowali. I chocia˝, co do zasady, samego faktu pracy etatowej
w tej strukturze panowie Bem i Pawlik nie uwa˝ajà za kompromitujàcy, a tym bardziej przekreÊlajàcy z góry danego cz∏owieka, to jednak nie mo˝emy tego w ca∏oÊci odnieÊç do pana Tadeusza
Opieki, wielce zas∏u˝onego dzia∏acza partii, pracownika Komitetu Centralnego PZPR do koƒca jej
istnienia.
[...]
Co do poszczególnych, rzeczowych zagadnieƒ
– czas na par´ s∏ów o tym czym dysponuje obecnie wybrany na Walnym Zebraniu Cz∏onków aktualny zarzàd Zrzeszenia. OdziedziczyliÊmy rachunek bankowy z kwotà ca 330 tyÊ. z∏. Zobowiàzania i niezb´dne koszty funkcjonowania Zrzeszenia
wymagajà jednak:
- wyasygnowania co najmniej 50 tyÊ. z∏. na op∏aty zwiàzane z uporzàdkowaniem, kosztami archiwizacji dokumentacji kadrowej i p∏acowej
oraz likwidacji dokumentów nie wymagajàcych
przechowywania – do czego by∏ zobowiàzany
poprzedni Zarzàd – a czego nie uczyni∏.
- wyp∏aty kolejnych 140 tyÊ. z∏, na rozwiàzanie
kwestii osób z tzw. „zamra˝arki”, przy czym 70
tyÊ. z∏ z tej kwoty, to odsetki wynik∏e tylko z tego tytu∏u, i˝ nale˝nà tym osobom kwot´ 70 tyÊ.
z∏ zdeponowano na lokacie terminowej dopiero
w kwietniu 2009 r., zamiast w 2002 r.
- ponoszenia kosztów funkcjonowania kancelarii
Zrzeszenia i Ksi´gowoÊci – oko∏o 10 tyÊ z∏.
miesi´cznie.
Tak wi´c, Zrzeszeniu na bie˝àcà dzia∏alnoÊç
pozostaje kwota oko∏o 110 tyÊ z∏. Nie poruszamy
tutaj kosztów spraw sàdowych, wszcz´tych
za kadencji pana Opieki, bowiem na dzieƒ dzisiejszy nie jesteÊmy ich w stanie okreÊliç. Odnotujmy
jednak˝e, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç z tych
spraw, z góry nie mia∏a szans na powodzenie. Tyle o sumach Zrzeszenia, którymi pan Tadeusz
Opieka tak che∏pi si´ w swym artykule.
[...]
Pan Opieka, tak jak za∏o˝y∏, zosta∏ prezesem
zarzàdu Zrzeszenia i rozpoczà∏ bezpardonowà
walk´ ze spó∏kà ziemskà, walk´, jak twierdzi,
o wszystko, a w rzeczywistoÊci, o nic. W wymienionym powy˝ej artykule pan Opieka rozpisuje si´
o k∏odach jakie mu rzucano pod nogi, gdy chcia∏
zrealizowaç jedynie s∏uszny program (podkreÊlenie nasze). Twierdzimy, ˝e tak nie by∏o, na potwierdzenie czego stawiamy panu Tadeuszowi
Opiece, z licznego arsena∏u spraw rozgrzebanych
przez niego i nie za∏atwionych, tylko cztery kwestie – a czytelników prosimy o wyciàgni´cie stosownych wniosków:

• Jako prezes zarzàdu Zrzeszenia, mia∏ w swoich
rekach od dnia 10 stycznia 2009 r. Postanowienie Sàdu o wpisie ostrze˝enia na hipotek´ Spó∏ki w sprawie o zasiedzenie dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej 20. Wiedzia∏, ˝e w tym czasie by∏y ju˝
zerwane negocjacje pracowników Urz´du Dzielnicy ze Spó∏kà, w sprawie zakupu tej dzia∏ki.
Wiedzia∏, ˝e w dniu 22 stycznia 2009 r. firma
BATEXIM kupi∏a od Spó∏ki dzia∏k´ przy ul. Jeêdzieckiej 20 – kupi∏a bez obcià˝eƒ, bowiem Pan
Tadeusz Opieka nie znalaz∏ czasu by z∏o˝yç ww.
Postanowienie Sàdu o wpisie ostrze˝enia
do Ksi´gi Wieczystej do Sàdu Hipotecznego. Postanowienie o wpisie ostrze˝enia sk∏ada do Sàdu dopiero 23 stycznia 2009r. (dzieƒ po sprzeda˝y dzia∏ki), mimo ˝e dysponowa∏ nim od po∏owy stycznia br. Niestety ta zw∏oka powoduje, ˝e
Postanowienie staje si´ ju˝ przys∏owiowà musztardà po obiedzie, bowiem nieruchomoÊç zosta∏a kupiona bez obcià˝eƒ. PodkreÊli to Sàd Hipoteczny w swym Postanowieniu z dnia 14 lipca 2009 r., odmawiajàc dokonania wpisu ostrze˝enia do KW. Wysuwamy w tym miejscu hipotez´, i˝ wiedzàc o skrupulatnoÊci Notariuszy, odnoÊnie sprawdzania zapisów hipotecznych, ten
ww. stan pan Prezes Opieka po prostu Êwiadomie zatai∏, mamy wra˝enie, ˝e nawet przed pozosta∏ymi cz∏onkami zarzàdu Zrzeszenia. Czy
pozostanie tajemnicà dlaczego tak si´ sta∏o? Co
spowodowa∏o to opóênienie? Jaki cel przyÊwieca∏ panu Opiece, aby dzia∏k´ tà nabywca kupi∏
w stanie bez hipotecznych ostrze˝eƒ, a jednoczeÊnie zniweczyç pozytywny dla Zrzeszenia
skutek ewentualnego stwierdzenia jej zasiedzenia? Stawiamy kolejnà hipotez´, i˝ zrobiono tak
dla prywaty i osobistych korzyÊci, bowiem
w tym czasie pan Opieka dysponowa∏ ju˝ projektem podzia∏u tej˝e dzia∏ki pod przysz∏e apartamenty (domyÊlacie si´ Paƒstwo z pewnoÊcià, ˝e
mia∏ tak˝e i kupca), a nie pod szkol´, którà buduje si´ zazwyczaj na jednej dzia∏ce gruntu
• Dlaczego pan Opieka, jako prezes zarzàdu
Zrzeszenia samoistnie, bez uzasadnienia prawnego, logicznego, spo∏ecznego i ekonomicznego wypowiedzia∏ dzier˝awcom umowy najmu
lokali na nieruchomoÊci przy ul. Jeêdzieckiej 20 i tym sposobem pozbawi∏ Zrzeszenie jedynych comiesi´cznych dochodów? Co wi´cej
i co najwa˝niejsze, swoim post´powaniem
stworzy∏ On podstaw´ dla zg∏oszenia roszczeƒ
przez nabywc´ gruntu przy ul. Jeêdzieckiej 20
równie˝ do istniejàcych na tym gruncie naniesieƒ. Toç to przecie˝ jawne i bezpardonowe
dzia∏anie na szkod´ Zrzeszenia.
• Dlaczego pan Opieka nie dokona∏ archiwizacji
dokumentów po by∏ym Mi´dzyresortowym
Pracowniczym Zespole Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych, rozwiàzanym
w 2001r. – zw∏aszcza dokumentacji osobowej
dla której przewidywany jest 50-letni okres
przechowywania? Stawiamy tez´, i˝ nie mia∏
On na to czasu ani g∏owy, bowiem zajmowa∏
si´ w∏asnymi projektami, wojnami personalnymi oraz problemami b´dàcymi dla Zrzeszenia
sprawami drugorz´dnymi, a w∏aÊciwie to wirtualnymi – zarazem, nie poÊwi´cajàc si´ porzàdnej pracy w Zrzeszeniu oraz wspó∏dzia∏aniu z mieszkaƒcami Osiedla.
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• Dlaczego kierowany przez pana Opiek´ zarzàd
Zrzeszenia nie zwróci∏ wk∏adów pieni´˝nych, zdeponowanych w Zrzeszeniu, oko∏o 100 cz∏onkom
by∏ego Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów, których wk∏ad nie zosta∏
zaliczony na poczet lokalu mieszkalnego lub zakup
dzia∏ki – tj. cz∏onkom z listy tzw. „zamra˝arki”?
Tyle pytaƒ, znajàc zapalczywoÊç naszych adwersarzy zapewne nie pozostanà one retoryczne,
a Ty, drogi Czytelniku, spotkasz si´ z ró˝norodnymi, pokr´tnymi, mniej lub bardziej sensacyjnymi
wyt∏umaczeniami.
Na zakoƒczenie chcemy poinformowaç Szanownych Czytelników, i˝ w dyskusji prasowej,
której ton nadajà Tadeusz Opieka i Józef WojtaÊ,
zabieramy g∏os, jako Zrzeszenie, po raz ostatni,
bowiem ta dyskusja, jest dla nas ˝enujàca i kompromitujàca,
[...]
Za „Zarzàd Zrzeszenia W∏aÊcicieli
Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych
w Starej Mi∏oÊnie” – Stanis∏aw Pawlik
(pisownia zgodna z orygina∏em)
Publikujemy powy˝sze fragmenty listu jaki zosta∏ do nas skierowany, bowiem autorzy, powo∏ujàc si´ na prawo prasowe, za˝àdali sprostowania
naszych wczeÊniejszych publikacji. MoglibyÊmy
w∏aÊciwie pominàç ca∏oÊç tego tekstu, bo ˝adnym
prostowaniem faktów nie by∏. Wi´kszoÊç pomini´tego tekstu to by∏y inwektywy i pomówienia skierowane przeciw naszym autorom, ewentualnie k∏am-
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stwa i plotki, które nijak si´ mia∏y do rzekomego
„prostowania” podawanych przez nas faktów.
˚eby nie byç go∏os∏ownym cytat o naszym autorze i radnym Józefie Wojtasiu: „Przyjmujemy paƒskà uwag´, i˝ jest Pan mieszkaƒcem Starej Mi∏osnej, ale pozostajemy równie˝ przy swojej, i˝ nie
jest Pan mieszkaƒcem osiedla Stara Mi∏osna.” Nie
wiem co merytorycznie prostuje i co w ogóle autorzy mieli na myÊli. Pan WojtaÊ mieszka bowiem
przy ul. Mazowieckiej, po pó∏nocnej stronie Traktu
Brzeskiego. ByÊ mo˝e p. Pawlik nie uwa˝a tego
terenu za Starà Mi∏osnà, ale nie wiem czy podzieli
ten poglàd ok. 1000 mieszkaƒców tej okolicy?
Zdziwi∏by si´ tak˝e pan Pawlik piszàcy w swoim
„wyjaÊnieniu”: „Dla Starej Mi∏osny zrobi∏ Pan jedynie to, i˝ za∏atwi∏ budow´ kanalizacji w ulicy Mazowiecka, jednak˝e i w tà inwestycj´ równie˝ nie w∏o˝y∏ Pan ani z∏otówki, bowiem zosta∏a zrealizowana za pieniàdze Urz´du Dzielnicy”, ile swoich prywatnych pieni´dzy na tà inwestycj´ wy∏o˝y∏ p. WojtaÊ. Bowiem zanim powsta∏a tam kanalizacja, dzia∏a∏ na tym terenie Spo∏eczny Komitet Kanalizacji,
który korzysta∏ z subkonta naszego Stowarzyszenia.
Jako ówczesny Prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego mia∏em wglàd w dobrowolne wp∏aty cz∏onków
Komitetu. Oj zdziwi∏by si´ tym p. Pawlik, oj zdziwi∏...
W jednym si´ z p. Pawlikiem zgadzam – to ju˝
ostatni g∏os obecnego Zarzàdu Zrzeszenia w tej
dyskusji prasowej. Nasza gazeta zawsze ch´tnie
udost´pnia ∏amy wszystkim, tak˝e tym, którzy prezentujà poglàdy inne ni˝ redakcja. Zamieszczamy
je wtedy w dziale „Listy”, czasem, jeÊli wymagajà
sprostowania, dodajemy komentarz. Ale jeÊli ktoÊ,

Sieć sklepów detalicznych

• Twój sklep na codzień
• Gwarancja jakości
• Miła sąsiedzka atmosfera
• Twój dobrze znany personel
• Twoje sprawdzone promocje
W „Groszku” kupisz
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Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki
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DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18
chce za naszym poÊrednictwem rozprzestrzeniaç
plotki, pomówienia czy nawet k∏amstwa (by∏ w tym
liÊcie taki d∏u˝szy fragment dotyczàcy rzekomych
kulisów zakupu dzia∏ki pod szko∏´ podstawowà) to
na to si´ nie godzimy.
Z powa˝aniem
Marcin J´drzejewski
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... „nie straci∏em wiary w ludzi”...
Rok 2009 obfituje w wiele rocznic. M∏odzie˝
Gimnazjum 119 w Warszawie uczy si´ o nich
podczas lekcji, uczestniczy w szkolnych projektach edukacyjnych, spotyka si´ ze Êwiadkami i uczestnikami wydarzeƒ.
Doskona∏à okazjà do pog∏´bienia wiedzy
o II wojnie Êwiatowej okaza∏o si´ spotkanie
z jednym z mieszkaƒców naszego osiedla
– Panem Wies∏awem Stypu∏à.
Dlaczego? Odpowiadajà autorki wyró˝nionych prac poÊwi´conych tej wizycie.
Joanna Wielopolska: – 17 marca 2009 roku
w Gimnazjum nr 119 przy ulicy Klimatycznej odby∏o
si´ spotkanie z wyjàtkowym goÊciem – Panem Wies∏awem Stypu∏à.
Pan Wies∏aw jest starszym, mi∏ym panem o dramatycznej przesz∏oÊci. Urodzi∏ si´ w 1931 roku
na Wo∏yniu. Pierwsze lata jego dzieciƒstwa by∏y
szcz´Êliwe (...).
Wszystko si´ zmieni∏o 17 wrzeÊnia 1939 r., kiedy
do Polski wkroczyli ˝o∏nierze radzieccy. Wtedy dla
wielu Polaków oznacza∏o to utrat´ wolnoÊci, a dla
naszego goÊcia równie˝ utrat´ ojca. By∏ on polskim
policjantem, którego – jak si´ póêniej dowiedziano
– wywieziono do Katynia i… tam zabito.
Ada Domaƒska: – Historia Pana Wies∏awa (...)
ukazuje, jak bardzo ˝ycie ludzkie w okrutnych czasach II Wojny Âwiatowej zale˝a∏o od szcz´Êcia, kaprysu w∏adz, ale tak˝e, a mo˝e nawet przede wszystkim, od ˝yczliwoÊci oraz dobroci innych ludzi.
Agnieszka Krudowska: – Jego przejÊcia zacz´∏y
si´ w dniu, gdy jego rodzina zosta∏a zap´dzona do pociàgu z trasà ustalonà na Sybir, a póêniej zogniskowa∏y si´ w dalekim hinduskim kraju. Kilka d∏ugich lat naznaczy∏o go doÊwiadczeniem, które teraz
nakazuje mu ocalenie tej niezwyk∏ej historii tysi´cy ludzi od zapomnienia. (...) W jego pami´ci tkwi przypadkowo spotkany ˝o∏nierz radziecki, który podrzuci∏
kawa∏ek chleba, Hanka Ordonówna – jedna z opiekunek dzieci w Uzbekistanie, a w koƒcu sam maharad˝a
Jam Saheb – troskliwy „ojciec” polskich sierot.
Paulina Geresz i Karolina Zajàc: – Powodem
(...) podzielenia si´ z nami historià swego ˝ycia by∏a
ch´ç opowiedzenia o bia∏ych plamach w historii Polski oraz zachowania w pami´ci wszystkich ludzi,
dzi´ki którym prze˝y∏ okres wojny. DziÊ – jak podkreÊla∏ – ˝yje w wolnej ojczyênie, doczeka∏ si´ demokratycznych czasów, mo˝e swobodnie mówiç o swojej
przesz∏oÊci, którà upami´tni∏ w ksià˝kach pt. „We
wszystkie Êwiata strony” oraz „W goÊcinie u polskiego Maharad˝y” (ksià˝ki autorstwa Pana W. Stypu∏y
dost´pne sà w Bibliotece Publicznej w Weso∏ej).
Karolina Kasprzak: – Nasz goÊç uzmys∏owi∏ mi,
˝e jesteÊmy jednym z najszcz´Êliwszych pokoleƒ,
które czasy wojny traktuje jako odleg∏à histori´. Nie
wiemy, co to g∏ód, bieda, obca jest m∏odzie˝y ci´˝ka
praca (…) Uwa˝am, ˝e Pan Wies∏aw to niezwyk∏y
cz∏owiek, który mimo swoich tragicznych doÊwiadczeƒ stara si´ dostrzec równie˝ dobre strony ˝ycia,
a jego s∏owa „nie straci∏em wiary w ludzi” z pewnoÊcià sta∏y si´ przes∏aniem tego niezapomnianego
spotkania.
Joanna Weiss: – Pan Wies∏aw – mieszkaniec
Starej Mi∏osnej, sàsiad wielu z nas, a jednoczeÊnie
cz∏owiek, którego ˝yciorys nadawa∏by si´ na scenariusz filmowy (…) nie chowa do nikogo urazy.(…)
Podsumowujàc swoje doÊwiadczenia powiedzia∏:
„To, ˝e si´ uratowaliÊmy, zawdzi´czamy w pewnym
stopniu szcz´Êciu, ale przede wszystkim spotkaniu
na swojej drodze wielu dobrych ludzi, którzy nam

pomogli. I byli to te˝ Rosjanie, dlatego zawsze podkreÊlam, ˝e nie nosz´ w sobie nienawiÊci do Rosjan.
Ludzie nie dzielà si´ na narodowoÊci, ludzie mogà
byç dobrzy lub êli bez wzgl´du na pochodzenie”.
Przytaczajàc wypowiedzi obecnie ju˝ absolwentek naszego gimnazjum zapraszamy
do lektury jednej z wyró˝nionych prac. Pozosta∏e teksty znajdujà si´ na stronie internetowej naszego gimnazjum.
Opr. I. Nowacka

Historia, której nie da si´ zapomnieç
W ostatnim czasie, Gimnazjum nr 119 w Warszawie odwiedzi∏ Pan Wies∏aw Stypu∏a, cz∏owiek, którego II Wojna Âwiatowa nie oszcz´dzi∏a. Jego losy, to
podró˝ z serca Europy do egzotycznych Indii. Niezwyk∏a historia dziecka, które mia∏o ogromne szcz´Êcie spotkaç na swojej drodze ludzi o wielkim sercu.
Na losy naszego bohatera, jak i ca∏ej Polski, rzuci∏
si´ cieniem 17 wrzeÊnia 1939 roku –dzieƒ, w którym
na tereny wschodniej Polski wkroczy∏a Armia Czerwona. Dla Wies∏awa Stypu∏y jest to dzieƒ o tyle pami´tny,
˝e tragiczny. Ale warto zaczàç od samego poczàtku...
Wies∏aw Stypu∏a urodzi∏ si´ w 1931 roku na Wo∏yniu. Gdy mia∏ zaledwie 8 lat, wybuch∏a II Wojna Âwiatowa. By∏ to dla niego poczàtek lat cierpieƒ
i roz∏àki z rodzinà, z jakà musia∏ si´ zmierzyç przez 6
lat swojego utraconego dzieciƒstwa. 17 wrzeÊnia 1939 roku na zawsze straci∏ ojca – policjanta,
którego aresztowali sowieci, i jak si´ dowiedzia∏
po wojnie, zamordowali w Katyniu. Par´ tygodni
póêniej, wraz z matkà i starszym 11-letnim bratem
zosta∏ wywieziony pod ko∏o podbiegunowe.
By∏a to podró˝ straszliwa. Dwa – trzy tygodnie gehenny w wagonach bydl´cych. Brak jedzenia, wody,
jakiejkolwiek pomocy medycznej. Podró˝owa∏ zamkni´ty wraz z innymi przera˝onymi ludêmi. Najgorzej
mia∏y dzieci, ich zw∏oki konwojenci wyrzucali z p´dzàcych pociàgów w Ênieg lub pokryte lodem rzeki.
Par´ tygodni póêniej, Pan Wies∏aw wraz z mamà
i bratem dotarli na miejsce zsy∏ki. Trafili na Syberi´.
Zostali zakwaterowani – zresztà wbrew woli miejscowej ludnoÊci – w drewnianych, starych i ciasnych domach z∏o˝onych z kuchni z piecem, w której wszyscy spali, i maleƒkiego nieogrzewanego
magazynku. W tych domach nie by∏o ubikacji, elektrycznoÊci, ani wody. Wraz z naszym goÊciem w tym
samym budynku mieszka∏o dziewi´ç osób. „To by∏o
jak cofni´cie si´ o 200 lat wstecz” podkreÊla nasz
goÊç – „jedynà oznakà cywilizacji by∏ niewielki
piec, krosna, ko∏owrotek oraz ˝arna do mielenia ziar-

na”. Po krótkim czasie, okaza∏o si´, ˝e ich sublokatorami sà równie˝ wszy i pluskwy, które by∏y wiernymi kompanami wszystkich zes∏aƒców. Jednak˝e warunki, w jakich mieszka∏ Wies∏aw Stypu∏a wraz z rodzinà, by∏y niczym w porównaniu z pracà przy wyr´bie lasów. Aby wy˝ywiç siebie i dwójk´ ma∏ych
dzieci, matka naszego bohatera musia∏a si´ jej podjàç. Pracowa∏a chora, w nieludzkich warunkach,
wÊród surowego klimatu. Rodzina cierpia∏a g∏ód.
Jednak i w takim potwornym miejscu, jak pó∏nocna cz´Êç Azji, trafiali si´ ludzie o wielkim sercu, którzy potrafili si´ z nimi dzieliç po˝ywieniem. I mo˝e
to wydawaç si´ dziwne, ˝e podarowanie komuÊ
kromki chleba nazywane jest wielkodusznoÊcià, lecz
na Syberii takie czyny ros∏y do miana heroizmu.
Mija∏y miesiàce okupione cierpieniem, g∏odem
i nieludzkim zimnem, nic nie zapowiada∏o, jak wielkie zmiany czekajà naszego bohatera. Tymczasem
zbli˝a∏a si´ zima 1941 roku, której rodzina Stypu∏ów
nie mia∏a spokojnie prze˝yç.
Pan Wies∏aw i jego bliscy za wszelkà cen´ chcieli wydostaç si´ z Syberii. Nie majàc poj´cia o nawiàzaniu stosunków dyplomatycznych ZSRR z rzàdem
polskim w Londynie w lipcu 1941 roku i powstaniu
polskiej armii w ZSRR, uciekli. Dopiero potem dowiedzieli si´ o mi´dzynarodowej sytuacji. Wówczas,
postanowili dostaç si´ na po∏udnie, gdzie tworzona by∏a polska armia gen. Andersa. Uda∏o im si´.
Dotarli do celu, lecz tam czeka∏o na nich kolejne nieszcz´Êcie. Na miejscu panowa∏a epidemia tyfusu.
Matka oraz brat Wies∏awa zachorowali. Jego choroba
cudem omin´∏a. I wówczas los si´ odmieni∏.
W 1942 roku, wraz z innymi sierotami, dotar∏
do Indii, gdzie znajdowa∏ si´ ogromny sierociniec
dla polskich dzieci. Tamtejsza ludnoÊç powita∏a ich
niezwykle serdecznie. Przytu∏ek sta∏ si´ dla ma∏ych
wygnaƒców nowym domem, a Indie drugà Ojczyznà. Szczególnie serdecznie, Wies∏aw Stypu∏a
wspomina maharad˝´ Jam Saheba Digvijaye Âinhjie,
w∏adc´ Nawanagar, który pokocha∏ polskie dzieci.
Po pewnym czasie w sierociƒcu stworzono szko∏´,
harcerstwo, zespo∏y muzyczne i sportowe. Dzieci
odzyskiwa∏y utracone dzieciƒstwo i radoÊç ˝ycia.
Mog∏y w miar´ mo˝liwoÊci w przytu∏ku rozwijaç
swoje umiej´tnoÊci i pasje. Jak wspomina nasz
bohater, maharad˝a cz´sto je odwiedza∏, bywa∏
na wszystkich wa˝nych uroczystoÊciach, a nawet zabiera∏ je do swojego pi´knego pa∏acu. Dzieciom nie
brakowa∏o niczego. W ciàgu ca∏ej II Wojny Âwiatowej, w sierociƒcu zmar∏o zaledwie dwoje maluchów,
co Êwiadczy o tym, jak bezpiecznym miejscem okaza∏y si´ dla ma∏ych Polaków Indie.
Wojna si´ skoƒczy∏a. Wies∏aw Stypu∏a nie wiedzia∏, czy jego rodzina ˝yje, czy jeszcze kiedykolwiek zobaczy mam´, tat´ i brata.
Los uÊmiechnà∏ si´ do niego po raz drugi.
W 1946 roku za poÊrednictwem Czerwonego Krzy˝a
dowiedzia∏ si´, ˝e jego mama ˝yje i go szuka. Majàc zaledwie 16 lat stanà∏ przed najtrudniejszà decyzjà w swoim ˝yciu. Czy wróciç do Polski? Wróci∏.
By∏a zima 1948 roku, gdy na peronie zobaczy∏ mam´ i brata. „To by∏a jedna z najwspanialszych chwil
w moim ˝yciu” wspomina. Potem wszystko potoczy∏o si´ bardzo szybko. Obaj z bratem skoƒczyli
szko∏´, potem studia i za∏o˝yli rodziny.
Wies∏aw Stypu∏a nie zapomnia∏ o Indiach, maharad˝y oraz innych dobrych ludziach, którym zawdzi´cza
˝ycie. Wydajàc ksià˝ki i opowiadajàc o nich m∏odzie˝y,
sp∏aca d∏ug wdzi´cznoÊci wobec tych niezwykle ˝yczliwych osób, i mimo, ˝e Jego dzieciƒstwo zdecydowanie
nie by∏o szcz´Êliwe, to nie mówi o swoim cierpieniu,
nie ma równie˝ do nikogo ˝alu. Stara si´ natomiast pokazaç, jak wspania∏ych ludzi spotka∏ na swojej drodze.
Za to nale˝y Mu si´ ogromny podziw.
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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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SPECJALISTYCZNY GABINET

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

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

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

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

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

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

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
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

Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

www.weterynarzwesola.pl

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii
• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

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

•

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

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53 ul. Warszawa-Weso∏a
S∏onecznej Polany 5

MATEMATYKA
dla GIMNAZJALISTÓW I LICEALISTÓW

KURSY PRZYGOTOWUJÑCE
DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
I MATURY Z MATEMATYKI
ORAZ LEKCJE INDYWIDUALNE
Zaj´cia poprowadzi dr Andrzej Filipkowski
– doÊwiadczony pedagog i wieloletni nauczyciel
matematyki renomowanych warszawskich liceów:
LX Eksperymentalnego LO (obecnie Górskiego),
LXIV LO im. Witkiewicza
i 21 SLO im. Grotowskiego.
Kursy odbywaç si´ b´dà w Starej Mi∏oÊnie,
w siedzibie Magicznej Akademii
przy ul. Dolomitowej 14,
(naprzeciwko sklepu „Groszek”)
Zg∏oszenia i informacje pod numerem tel:

0 600 425 310
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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

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

Zabiegi przeciwzmarszczkowe, nawil˝ajàce i rozjaÊniajàce cer´
Piel´gnacja cery tràdzikowej
Zabiegi piel´gnacyjne dla m´˝czyzn
Mikrodermabrazja diamentowa i peeling kawitacyjny, sonoforeza
Piel´gnacja d∏oni i stóp -fotel SPA z masa˝em i koloroterapià
(indywidualne zestawy do zabiegów pedicure)
- Przek∏uwanie uszu
- Depilacja woskiem

• Gabinet masa˝u:
- Masa˝ klasyczny i relaksacyjny
- Masa˝ antycellulitowy i leczniczy
- Masa˝ podciÊnieniowy
- Drena˝ limfatyczny
Zapraszamy na NOWE zabiegi:
- Masa˝ „goràcymi kamieniami”
- Relaksujàco-modelujàcy masa˝ miseczkami kokosowymi

• Bony upominkowe, rabaty dla sta∏ych klientów.
W PAèDZIERNIKU 10% ZNI˚KI DLA STUDENTÓW.

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, elektrokoagulacja
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 3D/4D, USG jamy
brzusznej, sutka, tarczycy, USG Doppler (przep∏ywy naczyniowe)

ZAPRASZAMY!

Zapisy telefoniczne:

0-22 40 30 765

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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Tekst sponsorowany
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Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06

Klub

Fitness Art
...z myÊlà
o potrzebach kobiet

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

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

• Klimatyzowana si∏ownia dla Paƒ
• Fitness Taniec Yoga Pilates
• Solarium
SZALONE PROMOCJE NA
MASA˚E I ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE
CIA¸A – MASA˚ CZEKOLADOWY
TYLKO 50 PLN!!!

Fitness Art
ul. Trakt Brzeski 60/60a
Stara Mi∏osna

C hemia i inne towary
z N iemiec

fitnessart.pl
Tel. (022) 773-14-33

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

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

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

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

www.optimed.waw.pl
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Zapraszamy !!!
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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
946
979
982
981
980
976
971
959
912
977
974
951
939
975
973
962
955
956

Nr
oferty
1212
1211
1210
1203
1200
1197
1196
1192
1184
1183
1181
1179
1170
1213
1199
1198
1195
1191

Pow.
m2
30
24
42,3
52
57,8
39
53
58,7
46
53,5
55
53
86
52
55
92
85
80

Pi´tro Licz.
pokoi
0/2
1
0/4
1
0/1
2
2/3
2
2/3
2
9/10 2
0/2
2
1/2
2
0/2
2
4/4
2
0/2
3
0/2
2
0/2
4
0/3
3
0/3
3
0/2
4
2/3
4
2/3
4

Rejon

Cena
w PLN
Weso∏a
166.000
Wawer
184.000
Weso∏a-Centrum 275.000
Stara Mi∏osna
409.000
Stara Mi∏osna
450.000
Marysin Wawerski 259.000
Anin
476.000
Stara Mi∏osna
460.000
Marysin Wawerski 359.000
Marysin Wawerski 362.000
Weso∏a-Zielona
308.000
Sulejówek
320.000
Stara Mi∏osna
673.000
Stara Mi∏osna
460.000
Stara Mi∏osna
445.000
Stara Mi∏osna
750.000
Stara Mi∏osna
508.000
Stara Mi∏osna
563.000

Pow. Rejon
1188
1647
9000
545
430
1400
2035
1830
400
1600
2000
358
642
2264
425
9 ha
1150
372

Cena
w PLN
Cisie
220.000
Stara Mi∏osna
1.450.000
Weso∏a-Centrum 6.579.000
Stara Mi∏osna
530.000
Stara Mi∏osna
436.000
Wiàzowna
252.000
Cisie
228.000
RadoÊç
915.000
Stara Mi∏osna
490.000
WiÊniowa Góra
799.000
Konik Stary
1.126.000
Stara Mi∏osna
352.000
Halinów
225.000
Marki
1.159.000
Stara Mi∏osna
432.000
16km od W-wy 19.350.000
Cisie
172.000
RadoÊç
111.600

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Bud.-inwest.
Budowlana
Budowlana
LeÊna
Budowlana
LeÊna
Bud.-us∏ug.
Budowlana
Budowlana
Bud.-inwest.
Bud.-inwest.
Rolna
Budowlana
Rolna

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 022-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
604
603
602
601

Pow.
domu
82
820
260
140

Pow.
dzia∏ki m2
200
800
350
225

600

136

597
591

200
380

Rejon

Cena
w PLN
Weso∏a
690.000
Weso∏a Groszówka 3.578.000
Stara Mi∏osna
723.000
Stara Mi∏osna
1.350.000

Rodzaj
domu
Segment
Wolnostojàcy
Bliêniak
Bliêniak

Rok

1980
1991
2007

335

Stara Mi∏osna

749.000

Segment naro˝ny

2008

1005
380

Zakr´t
Stara Mi∏osna

910.000
1.000.000

wolnostojàcy
Segment Êrodkowy

2009
2003

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Bez pod∏óg
i bia∏ego monta˝
Stan surowy zamkni´ty
wykoƒczony
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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

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 bràzujàce.
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
PODWÓJNIE bràzujàce.
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)
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GABINET MASA˚U
Weso∏a, ul. D∏uga 28a
tel. kom. 0 609 450 200

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

APTEKA

WWW.MASAZEWESOL A .PL

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

Karty upominkowe, zabiegi na
cia∏o, masa˝e dla par.

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

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

0-22 745-55-00

Pranie na telefon!!!
dojazd do klienta na terenie Weso∏ej i okolic – gratis
pranie i prasowanie koszul 5 z∏/szt, magiel na miejscu 5z∏/kg

otwarte
pn-pt 7-19
sob 9-14

tel. 888 146 230

Stara Mi∏osna, ul. Sezamkowa 30

Rolety materiałowe i zewn¢trzne ·
˚aluzje · siatki przeciw owadom · okna
pvc i dachowe · Âlusarka aluminiowa
NAJWY˚SZA JAKOÊå
Warszawa
Tel. 0 502 028 554
ul. Łukowska 27

maxim.az@op.pl

SALON

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

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
Najw

i´k

f ert
o
a
z
s

a

ol
w ok

icy

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

„DECOJUMA”

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

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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KWIACIARNIA
przy sklepie

ROMA

ul. Jana Pawła II 13 B / róg Jodłowej

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Nawadnianie •OdÊnie˝anie
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Godziny otwarcia:
pon.- pt. 6.00-21.00
sob. 7.00-18.00
niedz. 9.00-17.00

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”

SPAWANIE ALUMINIUM
I STALI KWASOODPORNYCH
Trakt Brzeski 88
05-077 Weso∏a-Stara Mi∏osna
tel.

022 773 20 03
022 773 30 03

• 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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DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

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

wesela, bankiety, komunie, imprezy firmowe
022 773 35 61, 502 600 775

www.djalicja.waw.pl

BIURO RACHUNKOWE
ATRAKCYJNA OFERTA
DLA MA¸YCH FIRM
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
tel./fax 022 773 26 93
Stara Mi∏osna
0 695 708 695
ul. Irydowa 16
email: fismag@poczta.fm

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

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

PROTEZY • NAPRAWA

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

KOMPUTERY

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ 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.
◗ 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. 0-22 773-82-27 lub
0-516-262-825.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ 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. 773-4964, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy Telap. W ofercie notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci, serwis.
Sprzeda˝ ratalna. Kontakt tel. 022 773 04 40,
0504 251 007.
◗ 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 0603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 022 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 0-602 276 202

◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 0-603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ 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
◗ Mieszkam w Weso∏ej. Jestem rencistkà (renta
po m´˝u), dyspozycyjnà. Podejm´ sprzàtanie,
opiek´ nad starszà osobà. Tel.: 889-715-388.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl Dom Bankietowy
◗ Us∏ugi transportowe, sam. MERCEDES Sprinter.
Max. ∏adow. 1250kg. Wystawiam faktury VAT.
Tel.: 602184541; 0227604283.
◗ Sprzedam mieszkanie, os. Akacjowa, 2-poziomowe, wykoƒczone, pow. 120-98 m2. Cena 720.000 z∏. Tel. 600-414-790.
◗ Sprzedam niemieckie pianino z metalowà p∏ytà.
Tel. 600-414-790.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ DoÊwiadczony pedagog Nauczania Poczàtkowego przygotuje dziecko 6-letnie do klasy pierwszej
w toku nauczania indywidualnego od 1 paêdziernika 2009 r. Tel. 022-773-41-75 – prosz´ dzwoniç po 20.
◗ 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. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ BIOLOGIA – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29; 508 528 249.

◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie. tel. 691-257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd
gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie
nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ 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.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝
kuchenek, pralek itp., wieloletnia praktyka, uprawnienia. Tel. 022 773 82 27, kom. 0 516 262 825.
◗ Przeglàdy instalacji gazu, przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Konkurencyjne ceny.
Tel. 0 600 735 198 lub 0 501 280 165.
◗ Biurko m∏odzie˝owe ∏amane sosnowe kolor naturalny 3 szuflady pó∏ka na klawiatur´, u˝ywane, 781 489 822.
◗ Kanadyjska firma poszukuj´ do wspó∏pracy ludzi
przedsi´biorczych i pracowitych. Ch´tnie z doÊwiadczeniem w nieruchomoÊciach lub sprzeda˝y ubezpieczeƒ. Zarobki od 5.000 do 15.000.
Tel: 0602 575 975, 0602 575 875.
◗ Chemia – przygotowanie do matury, telefon:
605852325.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 2300 m2 zabudowanà, W∏odawa, lubelskie. Wszystkie media, sad owocowy.
Miasto po∏o˝one nad rzekà Bug i W∏odawkà,
a w okolicy jest wiele jezior. Cena: 425.000z∏.
tel. 0 665 832 348.
◗ T∏umaczenia tekstów z angielskiego i na angielski
– biznes, kontrakty, oferty, korespondencja itp
od 20 z∏ strona tel. 509866265.
◗ Pakowacz (SUL/0109/PL). Pakowanie i kontrola
jakoÊci wyrobów gotowych. Graham Packaging,
ul. ˚elazna 32, Sulejówek, tel. (22) 783 09 37.
◗ Wynajm´ lub sprzedam dwupokojowe mieszkanie na Targowej. Tel. 0600 028 363.
◗ PRAWO PRACY – profesjonalne szkolenia dla
ksi´gowych, w∏aÊcicieli firm, kadry kierowniczej
oraz pracowników kadr. Wiedza po∏àczona z praktykà. Zapraszamy na szkolenia: www.askib.pl,
tel.: 503 765 560.

◗ Pedagog reedukator zajmie si´ edukacjà dzieci
z problemami. Przygotuje do egzaminów w renomowanych gimnazjach. Du˝e doÊwiadczenie, referencje. Tel: 601-749-946.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ Poszukuj´ opiekunki dla dwójki dzieci (4 i 8 lat)
2 razy w tygodniu po 4–6 godzin (po po∏udniu).
Wymagany w∏asny samochód. Tel. 608-41-37-60.
◗ Sprzedam po atrakcyjnej cenie ∏ó˝ko dzieci´ce,
dwufunkcyjne w rozmiarze 70x140 firmy VOX
wraz z materacem oraz wózek typu parasolka.
Stan bardzo dobry. Tel. 0665759706.
◗ Matematyka – gimnazjum, student Politechniki
Warszawskiej, tel. 660549145.
◗ Wymiana wodomierzy, INSTALACJE SANITARNE
i inne. Wieloletnia praktyka, solidnie i tanio.
Tel. 022 773 82 27 lub 0 503 583 568.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematyki- szko∏a
podstawowa i gimnazjum – powtórzenia, pomoc
w bie˝àcej nauce, pracach domowych; j´z. polski-liceum – powtórzenia, przygotowanie do matury, pomoc w prezentacjach. Tanio, mo˝liwoÊç
dojazdu, tel. 503 553 622.
◗ Sprzedam miejsce parkingowe na parkingu strze˝onym przy ul. Pogodna 10. W∏asnoÊç hipoteczna – oddzielna KW. Tel. 501057364.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´ do sklepu spo˝ywczego
w Starej Mi∏osnej, tel. 692 40 14 88.
◗ Prace na wysokoÊci (malowanie dachów, zak∏adanie anty-ptaków, mycie rynien itp.) wykona student po kursie wspinaczkowym. 606-808-358.
◗ Studentka filologii rosyjskiej udzieli korepetycji
z j´zyka rosyjskiego na poziomie podstawowym
i Êrednio-zaawansowanym. Pomoc w odrabianiu
lekcji, przygotowanie do matury. 603779535,
od_teraz@tlen.pl
◗ Matematyka, biologia – wszystkie poziomy nauczania. Nauczycielka z wieloletnim doÊwiadczeniem. Stara Mi∏osna 773-13-09.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie i mycie okien. Solidna i dok∏adna. Od 15 do 20z∏/h tel. 601715540.
◗ KOREPETYCJE J¢ZYK ANGIELSKI – studentka
pomo˝e w bie˝àcym materiale szkolnym, przygotuje do matury lub egzaminu gimnazjalnego.
Tel: 0692075391.

ANGIELSKI
DLA DZIECI
w Magicznej Akademii...

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

...to Êwietna zabawa, fascynujàca przygoda
a zarazem skuteczna nauka j´zyka
w niewielkich grupach i ciep∏ej atmosferze...
Tych, którzy chcieliby si´ do nas przy∏àczyç,
zapraszamy na zaj´cia do naszej siedziby
przy ul. Dolomitowej 14,
(naprzeciwko sklepu „Groszek”)
Po wakacyjnej przerwie
zaczynamy dziewiàty rok dzia∏alnoÊci
w Starej Mi∏oÊnie!
Informacje i zapisy pod numerem telefonu:

0 600 425 310
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WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
◗ Profesjonalne zarzàdzanie nieruchomoÊciami:
wspólnoty mieszkaniowe, komercja. DoÊwiadczenie w zarzàdzaniu zasobami „po-komunalnymi”. Posiadana licencja zawodowa zarzàdcy.
Tel. 0601-699-495.
◗ Kupi´ bezpoÊrednio dzia∏k´ powy˝ej 600 m2 lub
dom wolnostojàcy w Starej Mi∏osnej w dobrej lokalizacji. Tel. 697 008 300.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w miejscowoÊci
Jatne, gmina Celestynów 1000 m2. Cena
105 000 z∏. 601 24 25 48.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏osnej
2600m2 (420z∏/m2) w okolicy ulicy Mazowieckiej
cena 1 100 000 z∏. Tel. 604482327.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà, rozmiar 36/38
wzrost 160, d∏uga z tafty, zak∏adana na szyj´
z odkrytymi plecami, Tanio tel. 506258398.
◗ HISZPA¡SKI – wszystkie poziomy. Absolwentka
iberystyki UW, lektor z wieloletnim doÊwiadczeniem. Dojazd do ucznia. Tel. 0604 223 087.
◗ Okresowe PRZEGLÑDY TECHNICZNE budynków
(roczne i pi´cioletnie) tel: 503 583 568.
◗ Korepetycje z j´zyka francuskiego na ka˝dym poziomie. DoÊwiadczenie i dyspozycyjnoÊç. TYLKO
do koƒca wrzeÊnia 2009. Kontakt: 504247847.
◗ Wyjazdy po auta do Niemiec, Holandii. Telefon:
503837033, www.skalskip.com
◗ Pedagog poprowadzi zaj´cia edukacyjne z dzieckiem
niepe∏nosprawnym. Dojazd do domu. Posiadam
doÊwiadczenie i kwalifikacje. Telefon: 607 437 662.
◗ Bukowina Tatrzaƒska- pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalne – dom z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. tel. 504-176-892.
◗ Dom Wczasowy Krystyna nawià˝e wspó∏prace
z biurem podró˝y- zielone szko∏y, wycieczki, kolonie. 37 miejsc noclegowych, domowe posi∏ki, parking, sto∏ówka z kominkiem. tel. 0-504-176-892.
◗ J´zyk ANGIELSKI, FRANCUSKI, POLSKI, HISTORIA, maturzysta udzieli korepetycji, napisze prac´, TANIO tel. 889 654 123.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Pani po 50-tce, doÊwiadczona w pracy z dzieçmi, wieloletnia praktyka w przedszkolu. Nr. kontaktowy 880-332-318.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – konwersacyjne kursy indywidualne, poprawki, matura 2010, egzaminy, t∏umaczenia, konsultacje, absolwentka filologii angielskiej (lektorka). Tel. 668 043 376.
◗ Problemy z komputerami – wirusy, format, pomoc w doborze sprz´tu. 24h i dojazd za darmo
– UWAGA! znajomoÊç pakietu Windows 7.
Tel. 790 014 290.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko turystyczne / kojec firmy
Graco, stan bdb, cena 180 z∏. Weso∏a-Zielona,
tel: 605 602 308.
◗ Korepetycje z matematyki i informatyki – obrazowo i prosto wyjaÊnianie zagadnieƒ, konsultacje
on-line i dojazd za darmo. 509 801 372.
◗ Licealista z certyfikatem FCE udzieli korepetycji
z j´z. angielskiego dla osób na poziomie podstawowym. Dojazd do ucznia. Soboty. 25 z∏/godz. E-mail – cookie.monster@op.pl, tel. 793 636 964.
◗ Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje zarzàdcy budynku oferty prosz´ sk∏adaç wspolnota135@wp.pl
◗ Us∏ugi STOLARSKIE, tel. 502575950.
◗ Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje wykonawcy
krat oraz w∏azów na dach wspolnota135@wp.pl
◗ Dzia∏ka do wynajmu 2000 m w Starej Mi∏osnej
z wjazdem od Traktu Brzeskiego. tel. 664432131
◗ Kupi´ dzia∏k´ na osiedlu Stara Mi∏osna, ch´tnie
przy wi´kszej ulicy np. Jana Paw∏a, Pogodnej,
Rumiankowej, Fabrycznej – bezpoÊrednio; mcviper@wp.pl, 0607594118
◗ 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.
◗ Sprzedam tanio ∏ó˝ko pi´trowe zó∏to-niebieskie
wymiary 199x96 z materacami. Stan bardzo dobry. Telefon kontaktowy: 725569520.
◗ Zatrudni´ osob´ do pracy w zak∏adzie fotograficznym 504 522 699.
◗ Zdj´cia, Êluby, chrzty 504 522 699.
◗ Do wynaj´cia: segment przy ul. Turkusowej;
180 m2. Pilne, 504 522 699.

◗ TANIO SPRZEDAM: wózek g∏´boki, fotelik samochodowy (0-13 kg), ∏ó˝eczko szczebelkowe 3poziomowe, krzese∏ko do karmienia, noside∏ko, staniki do karmienia, spodnie cià˝owe (roz. 38), ró˝ne ubranka dla
maluszka do rozmiaru 74, pluszaki, zabawki edukacyjne i grzechotki. Telefon 0-501 546 848.
◗ Do wynaj´cia: mieszkanie 38 m2 na osiedlu St. Mi∏osna przy ul. Jana Paw∏a II. Tanio 504 522 699.
◗ NAPRAWA AGD-pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis. Tel. 0-501-049-250.
◗ Student informatyki pomo˝e przy problemach
z komputerem 507114084.
◗ Wylewki, posadzki agregatem spalinowym, laserowe nanoszenie poziomów, malowanie mieszkaƒ i hal, glazura terakota, g∏adzie gipsowe zacierane mechanicznie, ocieplanie poddaszy, karton
gips, remonty i prace wykoƒczeniowe. W-wa Weso∏a tel. 509-519-926 lub 022 773-94-67.
◗ 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.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-2078, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19
tel. 0501-086-581.
◗ 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.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Studentka Lingwistyki Stosowanej UW udzieli korepetycji z j´z. angielskiego i niemieckiego.
tel. 600 044 333.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 64m2, w segmencie w Starej Mi∏osnej (pi´tro 2/2). Gara˝. Stan
bardzo dobry. Cena 425tys. Tel. 603 380 163.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja tonerów, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych,
us∏ugi xero, wspó∏praca z firmami. Warszawa, ul.
Zamieniecka 77, tel. 022 870-79-44.
◗ Korepetycje: Chemia (gimnazjum, liceum), Matematyka (szko∏a podstawowa, gimnazjum), z dojazdem do ucznia, nauczycielka z doÊwiadczeniem
w szkole i nauce indywidualnej tel. 773-22-68.
◗ Sprzedam Peugeota 205 rocznik 1991. Tel 502432-205.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela magister germanistyki U. W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 022 773-82-31.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501707236.
◗ Do sprzeda˝y 1/2 bliêniaka130/260 m2, nowy, nowoczesny, do wykoƒczenia w wewn. 550tys z∏.
Tel. 7735549.
◗ J´zyki POLSKI I JAPO¡SKI – absolwentka japonistyki UW i polonistyki UKSW przeka˝e swojà j´zykowo-kulturowà wiedz´. Tel. 602-649-999.
◗ 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.
◗ ROSYJSKI- mgr Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu
Warszawskiego. Korepetycje, t∏umaczenia.
tel. 515 631 107.
◗ M∏oda studentka ch´tnie przyjmie prac´ np. odprowadzi/odbierze dziecko ze szko∏y, zaopiekuje
si´ dzieckiem, rozniesie ulotki. Praca na terenie
Starej Mi∏osnej tel. 606447707.
◗ Dom – nowy, 200m/dzia∏ka 1000m, 2 km za Weso∏à – w miejsc. Zakr´t. Stan deweloperski.
Sprzedam, 840 000z∏. Mirek, tel. 601 620 890, fili-jola@tlen.pl.

◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ Sprzedam rower, wygodny, holenderski. Przerzutki, kosz, Êwiatlo z przodu. tel. 601 299 146.
◗ Klub muzyczny Cafelek Stara Mi∏osna Trakt Brzeski 80, zapraszamy do wspólnej realizacji wszelkich artystycznych projektów, organizujemy imprezy okolicznoÊciowe, koncerty, wkrótce sala
prób tel. 609 840 340.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten telewizyjnych i satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz
multiswitche. Telewizja N, Cyfra +, Polsat
i na kart´, Trwam. Tel. 663-677-701 Weso∏a.
◗ Do wynaj´cia pokój przechodni w Weso∏ej, 3 minuty od stacji PKP. Bardzo dobre warunki, pojój
umeblowany, przechodni, 17m2. Dla jednej lub
dwóch osób. Cena za pokój 600 PLN plus liczniki. Tel. 511790274 lub 721593946.
◗ Naprawa OBUWIA! St. Mi∏osna, Trat Brzeski 55
(obok sklepu spo˝ywczego i pieluch)
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni
osoby na stanowisku: Pizzer/ka. Nie wymagamy
doÊwiadczenia. Wymagana pe∏na dyspozycyjnoÊc.. Tel. 509 440 700.
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni
osoby na stanowisku: Kuponista – osoba roznoszàca ulotki reklamowe. Tel. 509 440 700.
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni
osoby na stanowisku: Dostawca pizzy. Praca
w dni powszednie lub na weekendy. Wymagana pe∏na dyspozycyjnoÊc. Tel. 509 440 700.
◗ Opieka i pomoc w domu osobie starszej, chorej,
niepe∏nosprawnej – Dyplomowana Asystentka
Osoby Niepe∏nosprawnej z doÊwiadczeniem i referencjami. Tel.: 609 097 972.
◗ Sprzedam wózek chico 50z∏, kojec chico 100 z∏
tel. 022-773-94-67.
◗ Sprzedam alu felgi oryginalne do VW 17’’ - 215 rozstaw Êrub 112mm mocowane na 5 Êrób 9 ramienne
tel. 509-519-926 lub 022-773-94-67. Cena 1600 z∏.
◗ Mam na imi´ Piotr i szukam pracy dodatkowej
(kat. B, komputer, oraz inne umiej´tnoÊci). JeÊli
chcesz, to mog´ pracowaç dla Ciebie. Praca równie˝ w nocy. Zadzwoƒ koniecznie 0608570313.
◗ Sprzedam tanio Êlicznà sukni´ Êlubnà. Stara Mi∏osna. Tel. 602351019.
◗ MATEMATYKA-korepetycje, szko∏a podstawowa,
gimnazjum, skutecznie, dojazd, tel. 601492062.
◗ Tanie pranie dywanów, wyk∏adzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Ceny konkurencyjne. Tel
0-728-138-222.
◗ Niemiecki – doje˝d˝am – wieloletnie doÊwiadczenie, wszystkie poziomy – matura, certyfikaty, pomoc w nauce (przygotowanie tak˝e do pojedynczych sprawdzianów) zaj´cia indywidualne
tel. 022 490 52 44 lub 505 936 517.
◗ Wydruki wielkoformatowe, wyklejanie reklam,
banery 0 501 79 79 11.
◗ Dysponuj´ komfortowym camperem 12 m d∏ugoÊci na wyjazdy grupowe krajowe i zagraniczne,
eventy, garderob´, oraz mercedesem sprinter
tel. 601 221 350.
◗ Korepetycje z geografii, magister UW. Tel. kont.:
606 808 358.
◗ Studentka 4 roku poszukuje dodatkowej pracyw domu, najch´tniej przy przepisywaniu ró˝nego
rodzaju tekstów na komputer. Gwarantuj´ solidnoÊç i punktualnoÊç, cena do ustalenia. Tel. 518339-517. e-mail. GraefinK@wp.pl
◗ Uk∏adanie glazury, terakoty, remonty 513 679 083.
◗ Sprzedam mieszkanie na Osiedlu Aleja Akacjowa. 3 pokojowe (2 sypialnie + salon z aneksem
kuchennym) du˝a ∏azienka, dwa balkony, 1 pi´tro,
wysoki standard wykoƒczenia, miejsce postojowe na parkingu strze˝onym na terenie osiedla.
Telefon 0668 27 00 27.

◗ Potrzebna telefonistka od zaraz, 518921561.
◗ Pilnie Sprzedam dom dobra cena pi´kna okolica
w Weso∏a Zielona zagospodarowany ogródek
z basenem Bez poÊredników Tel. 504-266-599
biuro@fajnygadzet.pl
◗ Wynajm´ koparko-∏adowark´, Weso∏a, Sulejówek
i okolice 608 415 915.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub osobà starszà, 24
godz/dob´, pe∏na dyspozycyjnoÊç, na terenie
Warszawy lub okolic 608 062 162.
◗ Kupie dom bez poÊredników, mo˝e byç do remontu, Sulejówek i okolice 608 062 162.
◗ Kupi´ dzia∏k´ pod budownictwo wielorodzinne
w Weso∏ej, bez poÊredników 608 069 169.
◗ Kompleksowy serwis skuterów i motocykli. Wymiana oleju, opon, klocków, ∏aƒcuchów nap´dowych oraz rozrzàdu i wiele innych. tel 785 923 540.
◗ Korepetycje z matematyki i angielskiego. Pomoc
w lekcjach, nauka do poprawek. Poziom podstawówki i gimnazjum. DoÊwiadczenie 3-letnie. 507 728 033.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA uk∏adanie glazury terakoty uk∏adanie paneli pod∏ogowych wymiana drzwi
i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 502 215 245.
◗ Lekcje j. angielskiego dla ucznia 4 klasy. Najlepiej
student (ka). Weso∏a -Zielona, 609 603 001.
◗ MIESZKANIA 38-96 mkw.- nowopowstajàcy budynek przy ulicy Rumiankowej 27/29 w Starej Mi∏oÊnie, tel. 025-632-40-08, www.budomatex.eu
◗ Student poszukuje pracy. 606-808-358.
◗ Pilnie kupi´ bezpoÊrednio mieszkanie w Starej
Mi∏oÊnie do 50 m, tel. 510-785-679.
◗ Remonty i wykoƒczenia, solidnie i perfekcyjnie:
glazura i terakota, elektryka, hydraulika, g∏adzie,
malowanie. Tel. 604776278.
◗ Studentka II roku WUM udzieli korepetycji z biologii i chemii uczniom gimnazjum. Tel: 661 358 180.
◗ Warszawski Klub Kyokushin Karate zaprasza
na treningi karate doros∏ych i dzieci. Zajecia prowadzi mgr AWF, posiadacz stopnia 3Dan. Treningi odbywajà si´: SP173, ul. Trakt Brzeski 18, we
wt. 17:20, sob. 12:00, tel. 0-604-107-118.
◗ Sprzedam eleganckà sukienk´ komunijnà
na 134–140 cm. Satynowa, wyszywana b∏yszczàcà nitkà, z krótkim r´kawem, u˝ywana tylko
raz (przez jedno dziecko), stan idealny. Gratis
stroik i r´kawiczki, na ˝yczenie – buty za pó∏ ceny. Tel. (022) 55 44 214 lub kom. 660-330-450.
◗ Sprzedam dom na wsi k/ W´growa 250 m2 dzia∏ka 900 m2. Wyszykowany gotowy do zamieszkania, ma 2 oddzielne wejÊcia. 2 gara˝e, 2 bud. gospodarcze. cena do uzgodnienia. tel. 511-957-458.
◗ Sprzedam Volkswagena Bora ciemna zieleƒ 1. 9
TDI 2000 rok. tel. 511-957-458.
◗ GITARA. Studenci Akademii Muzycznej udzielà
lekcji gry na gitarze klasycznej, akustycznej oraz
elektrycznej. Mi∏a atmosfera, profesjonalne
podejÊcie, kilkuletnie doÊwiadczenie, indywidualny tok nauki, Wszystkie style muzyczne! Tel.
508 613 097, 668 201 242.
◗ MATEMATYKA, CHEMIA – zakres szko∏y podstawowej i gimnazjum. Tel. 513 240 560.
◗ Manicure (30 z∏), pedicure (40 z∏) w domu klienta. Posiadam certyfikat Mi´dzynarodowej Akademii Estetyki. Tel. 513 240 560.
◗ Poszukuj´ pracy biurowej, posiadam doÊwiadczenie. Tel. 513 240 560.
◗ Wykonam US¸UGI ELEKTRYCZNE-monta˝ gniazdek
i domofonu, wymiana instalacji elektrycznej i inne.
tel: 0501121776 http://www.elektro-bud.waw.pl
◗ MEBLE NA WYMIAR – zabudowa wn´k, meble
kuchenne, biurowe, szafy i inne. www.meblosal.republika.pl Tel. 0 888-78-57-78.
◗ PSYCHOLOG: kontakt: 667-700-609 – Stara Mi∏osna.
◗ Wynajm´ miejsce maniucyrzystce przy fryzjerze
(niska op∏ata) tel. 506258398 Stara Mi∏osna.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:

wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl
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Reklama:
Joanna Januszewska
0 607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl
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WieÊci z hipodromu
W sobot´ 12 wrzeÊnia na terenie OÊrodka Jeêdzieckiego Szwadron Jazdy RP odby∏a si´ Wielka Rewia Kawaleryjska. W trakcie imprezy mo˝na by∏o zobaczyç m.in. Musztr´ Szwadronu Ka-

walerii Wojska Polskiego,
pokazy jazdy napoleoƒskiej,
pokazy w∏adania bronià bia∏à, prezentacj´ wyszkolenia

˝o∏nierzy kawalerii
powietrznej, a tak˝e pokaz uje˝d˝enia w wykonaniu
polskiej olimpijki
pani Wandy Wà-

sowskiej. Kulminacjà rewii by∏a szar˝a poszczególnych jednostek – husarii, jazdy napoleoƒskiej,
kawalerii II RP. Imprezie towarzyszy∏ piknik, podczas którego mo˝na by∏o obejrzeç wspó∏czesne
uzbrojenie i sprz´t wojskowy.
W dniach 26–27 wrzeÊnia zapraszamy na
IX Kawaleryjskie Mistrzostwa Polski Militari
2009. Zawody Militari sà sprawdzianem wyszkolenia kawalerzystów. Tylko prawdziwi pasjonaci
sportu jeêdzieckiego i tradycji kawaleryjskich
uczestniczà w tych trudnych zawodach, podczas
których trzeba wykazaç si´ umiej´tnoÊcià strzelania, wszechstronnego uje˝d˝enia koni oraz w∏adania szablà i lancà. Podczas zawodów przewidzia-

ne sà liczne atrakcje, m. in. mecz polo, pokaz wyszkolenia Kawalerii Powietrznej, pokaz wolty˝erski, pokaz musztry Szwadronu Kawalerii WP, wyst´p orkiestry Wojska Polskiego oraz pokaz uje˝d˝enia w wykonaniu pani Wandy Wàsowskiej.
W dniach 10–11 paêdziernika organizujemy
Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w WKKW.
Zawodnicy zmierzà si´ z wymagajàcymi konkurencjami uje˝d˝enia, skoków oraz z próbà terenowà.
Cross jest najbardziej widowiskowà cz´Êcià zawodów, poniewa˝ polega na pokonywaniu przeszkód
sta∏ych (takich jak k∏ody i rowy) w terenie na odcinku ok. 3 km. Podczas zawodów na terenie OÊrodka b´dzie czynny barek i stoiska handlowe.
Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor OÊrodka
Andrzej WaÊ

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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.

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

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

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

