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DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
W przeciwieƒstwie do wyborów prezydenckich
i parlamentarnych g∏osowanie poza miejscem
sta∏ego zamieszkania w wyborach samorzàdowych nie jest mo˝liwe. Nie mo˝na wi´c wziàç
z Urz´du Dzielnicy zaÊwiadczenia o prawie do
g∏osowania i g∏osowaç w innej miejscowoÊci.
Przyczynà jest fakt, ˝e mieszkaƒcy poszczególnych gmin wybierajà w∏adze lokalne.
Tworzàc rejestry wyborców urz´dy wpisujà
w nie wszystkie osoby zameldowane na pobyt
sta∏y. Jednak zgodnie z kodeksem prawa cywilnego miejscem sta∏ego zamieszkania jest nie tyle
„miejsce zameldowania”, co „miejsce, w którym
dana osoba przebywa z zamiarem sta∏ego pobytu”. W zwiàzku z tym osoby nie zameldowane, ale
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Wybory samorzàdowe 2010
Rozporzàdzeniem z 17 wrzeÊnia 2010 r. Prezes
Rady Ministrów zarzàdzi∏ wybory samorzàdowe
na dzieƒ 21 listopada 2010 r. Zgodnie z ordynacjà
wyborczà ewentualna druga tura wyborów zostanie przeprowadzona 5 grudnia 2010 r.
Wybory samorzàdowe odb´dà si´ w ca∏ej
Polsce. W Warszawie b´dziemy wybieraç prezydenta miasta oraz radnych dzielnic, sejmiku województwa i cz∏onków Rady Warszawy.
Mieszkaƒcy stolicy wybiorà ∏àcznie 15 spoÊród
51 radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Warszawiacy wybiorà tak˝e cz∏onków rady
miasta. Jest ich w sumie 60, ale walka o mandaty odb´dzie si´ w poszczególnych okr´gach,
na jakie podzielono Warszaw´. Mieszkaƒcy Dzielnicy Weso∏a wybiorà 8 radnych do Rady Miasta
Sto∏ecznego Warszawy.
G∏osowaç b´dziemy
tak˝e na radnych samorzàdów dzielnicowych. Rada Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy liczy 15 radnych. Sà oni wybierani w dwóch okr´gach. Wyborcy z okr´gu numer I, który
obejmuje swoim zasi´giem plac
Wojska Polskiego, Wol´ Grzybowskà,
Centrum, Grzybowà oraz Zielonà, wybiorà 8 radnych, a wyborcy z okr´gu II, obejmujàcego Groszówk´ i Starà
Mi∏osnà, wybiorà 7 radnych dzielnicy.
Informujemy, i˝ nastàpi∏a zmiana
siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
1006. Wyborcy z osiedla Groszówka b´dà
g∏osowaç w najbli˝szych wyborach w budynku Urz´du Dzielnicy Weso∏a, a nie jak
do tej pory w budynku hydroforni przy ul. ˚eromskiego 20.
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mieszkajàce na terenie dzielnicy mogà wziàç
udzia∏ w wyborach w miejscu zamieszkania, tyle
˝e muszà w tym celu z∏o˝yç pisemny wniosek.
Wnioski o wpisanie do rejestru mo˝na sk∏adaç przez ca∏y rok. Niemniej jednak, by wziàç
udzia∏ w najbli˝szym g∏osowaniu, wniosek o dopisanie do rejestru wyborców nale˝y z∏o˝yç najpóêniej w Êrod´ przed niedzielà wyborczà.
O wpisaniu wyborcy do rejestru zostaje powiadomiony urzàd gminy, w którym jest on, lub by∏,
ostatnio zameldowany na sta∏e. Tamtejsi urz´dnicy wykreÊlajà go ze swojego rejestru.
G¸OSOWANIE PRZEZ PE¸NOMOCNIKA
Wyborca posiadajàcy
orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci
albo równoznaczne
orzeczenie organu rentowego, jak równie˝
wyborca, który najpóêniej w dniu g∏osowania
ukoƒczy 75 lat, mogà
g∏osowaç przez pe∏nomocnika.
Aby udzieliç pe∏nomocnictwa, trzeba najpóêniej w dziesiàtym
dniu przed wyborami, tj.
do 11 listopada 2010 r.,
z∏o˝yç odpowiedni
wniosek do urz´du,
w którym jest si´
wpisanym do
rejestru. W zwiàzku z tym, ˝e termin tej
czynnoÊci przypada na
dzieƒ ustawowo wolny od
pracy, wnioski b´dà jeszcze
przyjmowane w pierwszym
dniu roboczym przypadajàcym po tym dniu.
Do wniosku nale˝y za∏àczyç:
• pisemnà zgod´ osoby majàcej byç pe∏nomocnikiem na przyj´cie pe∏nomocnictwa;
• kopi´ aktualnego orzeczenia w∏aÊciwego organu orzekajàcego o ustaleniu stopnia niepe∏nosprawnoÊci – je˝eli wyborca w dniu g∏osowania nie b´dzie mia∏ ukoƒczonych 75 lat.
Osoba udzielajàca pe∏nomocnictwa nie musi
sk∏adaç wniosku osobiÊcie. Wniosek i potrzebne
dokumenty mo˝e w jej imieniu z∏o˝yç inna osoba.
Akt pe∏nomocnictwa do g∏osowania sporzàdzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy
udzielajàcego pe∏nomocnictwa do g∏osowania
lub w innym miejscu na obszarze dzielnicy, je˝eli wyborca zwróci si´ o to we wniosku.

Od Redakcji
Szanowni Paƒstwo!
Ju˝ za miesiàc jedno z wa˝niejszych wydarzeƒ dla ka˝dej lokalnej spo∏ecznoÊci
– wybory samorzàdowe. 21 listopada mamy
zecydowaç, komu powierzymy rol´ gospodarza naszej Dzielnicy na kolejne 4 lata.
Serdecznie zach´camy Paƒstwa do udzia∏u
w tych wyborach. Sà one unikalne z jeszcze
jednego powodu – tu ka˝dy g∏os naprawd´
wart jest bardzo wiele. Niejeden ju˝ raz w historii weso∏owskiego samorzàdu 5–10 g∏osów przesàdza∏o o sukcesie lub pora˝ce jakiegoÊ ugrupowania. Byli te˝ radni, którzy
dzi´ki szcz´Êliwemu rozk∏adowi g∏osowania
zostawali radnymi z poparciem nieca∏ych 30
wyborców. Byli wreszcie kandydaci, na których zag∏osowa∏a tylko jedna osoba...
W tym goràcym okresie nieco wi´cej miejsca ni˝ zwykle poÊwi´camy podsumowaniu
pracy samorzàdu. StaraliÊmy si´ zadbaç
o pluralizm wypowiedzi. Prezentowane osoby
w mininej kadencji reprezentowa∏y cztery ró˝ne komitety wyborcze, zarówno z rzàdzàcej
koalicji, jak i opozycji, choç w przypadku Weso∏ej taki podzia∏ w ostatniej kadencji by∏ de
facto ma∏o zauwa˝alny.
Jeszcze raz zach´camy do g∏osowania
21 listopada, a obok kilka wa˝nych informacji
dla osób, które dotychczas nie g∏osowa∏y
w Weso∏ej.
Marcin J´drzejewski
Wyborca ma prawo do cofni´cia udzielonego
pe∏nomocnictwa. Mo˝e ono nastàpiç najpóêniej
na dwa dni przed dniem wyborów, tj. do 19 listopada 2010 r.
Wyborca, który nie cofnà∏ pe∏nomocnictwa,
mo˝e zag∏osowaç osobiÊcie, pod warunkiem ˝e
zrobi to wczeÊniej ni˝ pe∏nomocnik.
W przypadku drugiej tury wyborów procedur´
trzeba powtórzyç po pierwszym g∏osowaniu.
Termin z∏o˝enia wniosku jest taki sam – najpóêniej w dziesiàtym dniu przed ponownym g∏osowaniem, czyli do 25 listopada 2010 r.
Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców
i udzielenie pe∏nomocnictwa mo˝na pobraç ze
strony internetowej urz´du www.wesola.waw.pl
lub w punkcie informacyjnym, a nast´pnie z∏o˝yç w sali obs∏ugi mieszkaƒców, stanowisko
numer 3. Szczegó∏owe informacje na ten temat
mo˝na uzyskaç pod numerami telefonów:
22 773 60 12 i 22 773 60 10.
Z-ca urz´dnika wyborczego
w Dzielnicy Weso∏a
El˝bieta Bareja
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INERGIA ˚arówka
Energo Geni
11W i 14W E27

PUDLISZKI sosy
mix smaków 500g

Oferta obowiàzuje od 01-10-2010 do 31-10-2010 lub wyczerpania zapasów.

249

1749

PUDLISZKI koncentrat
pomidorowy 200g

Ser Ementaler
Włoszczowski luz

399

TUREK
Camembert 120g

399

125

TUREK Brie 125g

1

DR VITA Plastry mix

SKLEPY M&L:
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

MALUTA Jogurt
Bałkaƒski 340g

219

29

5

MALUTA Jogurt
Bałkaƒski Lekki 340g

TWIX baton 51g

835

WEDEL czekolada gorzka,
mleczna, truskawkowa 100g

PEDIGREE
mix smaków 100g

3

2

249

29

49

19

DR VITA
Vitaseptic szałwia,
tymianek 8 tab.

99

5

INERGIA Bateria
KODAK LR3/4

LINDOR
assorted bag,
milk bag 100g

3999

999

WEDEL Ptasie Mleczko
wanilia 420g

699

INERGIA Akumulator
INERGIA Bateria
PHILIPS READY
KODAK LR6/6
HR6 2000 MA

Jeêdziecka 21F, WARSZAWA - Stara Mi∏osna czynne: pon-sob 7-22, niedz 9-18 (Totolotek)
Marsza∏kowska 138, 00-004 WARSZAWA czynne: pon-sob 7-22, niedz 12-22
Dworcowa 67A, 05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18
Kombatantów 78, 05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18 (Totolotek)
Czwartaków 26, 04-417 REMBERTÓW czynne: pon-sob 7-22, niedz. 9-18 (Totolotek)
Patriotów 137, WARSZAWA - Miedzeszyn, czynne: pon-sob. 7-22, niedz. 9-18 (Totolotek)
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Z prac Rady Dzielnicy
WrzeÊniowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ 30 wrzeÊnia. W jej porzàdku znalaz∏o si´ m.in. zaopiniowane
zmian w za∏àczniku bud˝etowym. Zmiany te by∏y podyktowane potrzebà zapewnienia wi´kszych Êrodków na pensje dla nauczycieli. Wed∏ug wyliczeƒ Zarzàdu Dzielnicy wygospodarowane Êrodki jeszcze nie pokryjà potrzeb
w 100 proc., i przed koƒcem roku niezb´dne
b´dà dodatkowe przesuni´cia niewykorzystanych Êrodków, aby móc terminowo wyp∏aciç
grudniowe pensje. Kolejnym punktem by∏a informacja o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów w Dzielnicy, informacja
o przebiegu akcji „Lato w mieÊcie” oraz na temat prac nad przebiegiem WOW. O inwestycjach mogà Paƒstwo przeczytaç w wywiadzie
z burmistrzem Krzysztofem Kacprzakiem, wi´c
pozwol´ sobie rozwinàç jedynie ten ostatni temat. Ca∏y czas w sàdach administracyjnych
trwajà potyczki formalne zwiàzane z prawomocnoÊcià wydanych decyzji Êrodowiskowych. Wyglàda jednak na to, ˝e determinacja GDDKiA
zbli˝a nas do rozpocz´cia tej budowy w wariancie takim, jaki proponowa∏a GDDKiA. Dobrà
wiadomoÊcià jest to, ˝e projektanci ˝yczliwie
podchodzà do szczegó∏owych uwag i wniosków
p∏ynàcych z naszej Dzielnicy, zmierzajàcych do
zmniejszenia ucià˝liwoÊci planowanej inwestycji. I to zarówno tych sk∏adanych przez Urzàd,
jak i przez samych mieszkaƒców. Jedyne dwa,

Dy˝ury radnych

jakie nie zyska∏y na razie zrozumienia, to zwi´kszenia liczby przejÊç i przepustów pod trasà zarówno dla pieszych, jak i dla zwierzàt oraz przeprojektowanie w´z∏a „Zakr´t”, tak by Trakt Brzeski nie szed∏ wiaduktem. Za to zrezygnowano
z w∏àczenia ul. GoÊciniec jako jednego ze zjazdów w stron´ Warszawy. Ponadto przewidziano
ekrany akustyczne o wysokoÊci 6 m, bezkolizyjne przejÊcie w ciàgu ul. Praskiego Pu∏ku bez koniecznoÊci przejazdu przez dwa ronda oraz równoleg∏e do obwodnicy bezkolizyjne przekroczenie linii kolejowej z wyjazdem na ul. Okuniewskà. Bardzo zach´ca∏bym Paƒstwa, aby wszelkie inne uwagi i pomys∏y zg∏aszaç do GDDKiA,
bo, jak widaç, nawet te powa˝ne nie sà bez
szans, jeÊli chodzi o mo˝liwoÊç ich realizacji.
Kolejnym punktem by∏a informacja o planach
inwestycyjnych MPWiK. Cz´Êç radnych dosyç
krytycznie odnios∏a si´ do przedstawionego zakresu i terminarza prac. W wyniku dyskusji przyj´to ustalenie, ˝e na kolejnà sesj´ zostanà zaproszeni przedstawiciele MPWiK, aby osobiÊcie
ustosunkowaç si´ do uwag i wyt∏umaczyç z proponowanego zakresu prac.
Kolejna sesja – wa˝na, bo opiniujàca przysz∏oroczny bud˝et Dzielnicy – zaplanowana jest
na 18 paêdziernika na godz. 14.00. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Na koniec jeszcze jedna wa˝na informacja.
Choç zapewne wi´kszoÊç Paƒstwa kojarzy mnie
z dzia∏alnoÊcià w Stowarzyszeniu Sàsiedzkim,
którego by∏em jednym z za∏o˝ycieli i wieloletnim
Prezesem, to w nadchodzàcych wyborach samorzàdowych b´d´ ubiega∏ si´ o Paƒstwa po-

Zbiórka odpadów gabarytowych
Zespó∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e rozpoczyna akcj´ przyjmowania zg∏oszeƒ odpadów
gabarytowych od mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a.
Nie b´dà odbierane nast´pujàce rodzaje odpadów:
• ulegajàce biodegradacji (bytowe, spo˝ywcze, roÊlinne itp.)
• surowcowe podlegajàce segregacji (szk∏o,
papier, plastik),
• zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
• poremontowe (gruz, farby, lakiery itp.),
• niebezpieczne,
• opony.
Odpady b´dà odbierane u êród∏a. GotowoÊç wystawienia odpadów nale˝y zg∏osiç telefonicznie lub
osobiÊcie do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
(tel. 22 773-60-03). Prosimy o dokonywanie zg∏oszeƒ najpóêniej do godz. 16.00 w czwartek poprzedzajàcy dzieƒ zbiórki na danym osiedlu. W przypadku dnia 11 listopada zg∏oszeƒ nale˝y dokonaç najpóêniej do godz. 16.00 w Êrod´ 10 listopada.
Zg∏aszajàcy b´dzie proszony o podanie nast´pujàcych danych:
• imi´ i nazwisko,
• adres êród∏a odbioru,

• numer telefonu kontaktowego,
• zwi´z∏y opis odpadu zg∏aszanego do odbioru.
Odpady b´dzie mo˝na wystawiç przed posesj´ tylko w ustalonym terminie.
O ewentualnej zmianie terminu odbioru zg∏aszajàcy b´dà powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o demonta˝ wi´kszych odpadów
w miar´ mo˝liwoÊci. Odpady niezg∏oszone, niekwalifikujàce si´ do odbioru lub zg∏oszone
po zakoƒczeniu akcji nie b´dà odbierane.
Poni˝ej przedstawiamy planowane terminy
odbioru z poszczególnych osiedli Dzielnicy Weso∏a (po tych terminach zg∏oszenia nie b´dà ju˝
przyjmowane):
5 listopada – Zielona, Grzybowa, Groszówka
12 listopada – Wola Grzybowska, Centrum,
Plac Wojska Polskiego
19 listopada – Stara Mi∏osna
26 listopada – termin rezerwowy – Wola Grzybowska, Centrum, Plac Wojska Polskiego
– dla wyje˝d˝ajàcych na d∏ugi weekend.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

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
parcie nie z listy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego,
lecz z listy Platformy Obywatelskiej. Od kilku
miesi´cy, z powodów osobistych, nie jestem ju˝
cz∏onkiem Stowarzyszenia, wi´c mój start z jego
listy i póêniejsze reprezentowanie jego barw mog∏oby prowadziç do ró˝nych niezr´cznoÊci, których lepiej zawczasu uniknàç. Dlatego zdecydowa∏em si´ na przyj´cie propozycji PO i start z jej
listy. Wybór ten by∏ dla mnie najbardziej naturalny, gdy˝ z ugrupowaniem tym blisko i harmonijnie wspó∏pracowaliÊmy od 8 lat, wspólnie realizujàc bardzo zresztà bliskie sobie programy wyborcze. Nie jest to wi´c tak modna w Polsce nag∏a zmiana barw i poglàdów, lecz dostosowanie
si´ do zaistnia∏ej sytuacji. Tym bardziej ˝e, choç
nie ma ˝adnych formalnych ustaleƒ, to i tak nie
wyobra˝am sobie bardziej naturalnych sojuszników w przysz∏ej Radzie Dzielnicy.
Z powa˝aniem
Marcin J´drzejewski

Zbiórka makulatury i szk∏a
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
uprzejmie informuje, ˝e poczàwszy
od dnia 16 paêdziernika 2010 roku, w ka˝dà sobot´, na parkingu przy Urz´dzie
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy przy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, odbywaç si´ b´dzie nieodp∏atna zbiórka makulatury oraz
szk∏a od mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a.
Odpady oddawaç b´dzie mo˝na w godzinach 10.00–14.00.

SPROSTOWANIE
W artykule „Wy˝sze zasi∏ki z pomocy spo∏ecznej od 1 paêdziernika 2010”, zamieszczonym
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” nr 117, znalaz∏y
si´ b∏´dne informacje. Wbrew temu, co napisano,
nowe kryteria dochodowe w pomocy spo∏ecznej
nie zacznà obowiàzywaç od 1.10.2010 r.
Do chwili obecnej rzàd nie podjà∏ jeszcze
decyzji o podwy˝szeniu kryterium dochodowego
w pomocy spo∏ecznej. Jak informuje Madalena Kobos z Ministerstwa Finansów, ca∏y czas sà
analizowane skutki finansowe tej podwy˝ki
z uwagi na trudnà sytuacj´ gospodarczà kraju.
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Czas rozliczeƒ
Cztery lata temu kandydaci ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego przedstawili Paƒstwu dosyç ambitny program wyborczy. Troje z nas:
Iza Antosiewicz, Marcin J´drzejewski oraz Józef WojtaÊ, dzi´ki Paƒstwa poparciu
otrzyma∏o mandaty radnych.
Dobry obyczaj nakazuje rozliczenie si´ ze sk∏adanych obietnic, co niniejszym chcia∏bym uczyniç.
Cztery lata temu nasz komitet startowa∏ tylko
w okr´gu Stara Mi∏osna/Groszówka, dlatego program nasz dotyczy∏ jedynie tego obszaru.
Na poczàtku kilka uwag ogólnych. Cztery lata
temu rozpoczynaliÊmy t´ kadencj´ z olbrzymimi
nadziejami na b∏yskawiczny rozwój infrastruktury. Dzi´ki si´gajàcym 30 mln z∏ bud˝etom inwestycyjnym Dzielnicy, wspieranym przez inwestycje innych jednostek m.st. Warszawy, w b∏yskawicznym tempie realizowano kolejne zadania.
Z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowywane by∏y projekty budowlane, dzi´ki czemu co roku zakres rzeczowy planowanych inwestycji by∏
wykonywany praktycznie w 100 proc. Potem
przysz∏o, spowodowane kryzysem, za∏amanie
finansów Warszawy i realizacj´ wielu gotowych
ju˝ do wdra˝ania projektów trzeba by∏o od∏o˝yç
na póêniej. Sà ju˝ one najcz´Êciej na takim etapie,
˝e w miar´ poprawy sytuacji finansowej Warszawy b´dzie mo˝na sprawnie je dokoƒczyç.
Drugà grupa spraw by∏y te, których za∏atwienie nie le˝a∏o w kompetencji Dzielnicy. Nie b´dàc
decydentami ani stronà post´powaƒ, mogliÊmy
jedynie aktywizowaç w∏aÊciwe instytucje.
Czasem z lepszym, czasem z gorszym skutkiem.
A teraz przejdêmy do szczegó∏ów:
• Wy∏onienie kompetentnego Zarzàdu Dzielnicy,
który b´dzie sumiennym gospodarzem naszej
Dzielnicy – jako cz∏onkowie rzàdzàcej koalicji
uczestniczyliÊmy w wyborze i konsekwentnie
wspieraliÊmy aktualny Zarzàd Dzielnicy, desygnujàc do niego z naszego Êrodowiska wiceburmistrza ds. inwestycji Krzysztofa Kacprzaka i popierajàc wybór burmistrza Edwarda K∏osa i wicebur-

Pani

Ani Krzy˝anowskiej
serdeczne wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci

Brata
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mistrza Mariana Mahora. OczywiÊcie moja ocena pracy tego Zarzàdu mo˝e byç czysto subiektywna, ale mam g∏´bokie przekonanie, ˝e Zarzàd
w tym sk∏adzie by∏ dobrym gospodarzem Weso∏ej.
• Rozbudowa bazy sportowo-oÊwiatowej,
w szczególnoÊci budowa hali sportowej z basenem przy Gimnazjum nr 119 oraz budowa kompleksu sportowego na Groszówce, budowa drugiej szko∏y podstawowej we wschodniej cz´Êci
osiedla Stara Mi∏osna, remont kapitalny dotychczasowego budynku Szko∏y Podstawowej nr 173,
budowa nowego przedszkola oraz OÊrodka Kultury w Starej Mi∏oÊnie – hala sportowa w najbli˝szych dniach b´dzie otwarta. Planowany przy niej
basen mia∏ powstawaç w II etapie, który na
szcz´Êcie by∏ odsuni´ty w czasie, a obecnie perspektywa jego powstania odsuwa si´ jeszcze bardziej. Pisz´: na szcz´Êcie, choç oczywiÊcie uwa˝am, ˝e basen by∏by bardzo potrzebny. Jednak
w kontekÊcie za∏amania finansów Warszawy jego
budowa teraz by∏aby nadmiernym i nieuzasadnionym obcià˝eniem bud˝etu Dzielnicy. Podobnie
z kompleksem sportowym na Groszówce.
Budowa drugiej szko∏y podstawowej w Starej
Mi∏oÊnie jest ju˝ mocno zaawansowana. Do koƒca roku powstanie stan surowy, a do wiosny 2012
obiekt b´dzie gotowy. Budynek dotychczasowej
szko∏y jest remontowany na bie˝àco. Wi´ksze
prace remontowo-adaptacyjne b´dà mo˝liwe po
oddaniu do u˝ytku nowej podstawówki.
Pod budow´ przedszkola jest ju˝ pozyskany
grunt; trwa procedura jego odlesienia, na przysz∏y rok sà zabezpieczone Êrodki na wykonanie
projektu budowlanego. Mi∏oÊniaƒska filia MOK
dzia∏a na razie w wynaj´tych pomieszczeniach
w Centrum Pogodna.
• Doprowadzenie do przej´cia przez MPWiK
oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”, co umo˝liwi jej rozbudow´ i modernizacj´, i dokoƒczenie
budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociàgowej
w Starej Mi∏oÊnie, a docelowo w∏àczenie w system kanalizacji warszawskiej – nie uda∏o si´ doprowadziç do polubownego przekazania „Cyraneczki”. Blokuje to mo˝liwoÊç rozbudowy sieci
kanalizacyjnej, bo samorzàd nie mo˝e inwestowaç w sieç przy∏àczonà do oczyszczalni zarzàdzanej przez prywatnà spó∏k´. Sprawa prawie
dwa lata temu trafi∏a do sàdu i trwa proces,
którego termin rozstrzygni´cia ju˝ nie od nas zale˝y. MPWiK koƒczy rozbudow´ SUW (stacji
uzdatniania wody), co umo˝liwi pod∏àczanie kolejnych abonentów. Na przysz∏y rok planowane
jest zbudowanie kilkunastu odcinków wodociàgów. Na Groszówce, która ma sieç kanalizacji
miejskiej, ju˝ w tym roku MPWiK wykona∏o kilka
brakujàcych fragmentów kanalizacji, dalsze planowane sà w roku przysz∏ym.
• Wp∏yni´cie na przebieg Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW), tak by mija∏a Weso∏à (tzw.
Wariant samorzàdowy z Zakr´tu za Sulejówkiem,
przez poligon a˝ do Rembertowa) – to jedna
z tych spraw, w której decyzje zapada∏y poza
Weso∏à. Mimo solidarnych wysi∏ków Zarzàdu
Dzielnicy, organizacji spo∏ecznych i radnych rozstrzygni´cie przebiegu wariantem IIa (planowanym od lat 80.) wydaje si´ byç przesàdzone. Dla-

tego obecne wysi∏ki kierowane sà na wprowadzanie takich zmian, by zmniejszaç ucià˝liwoÊç
tej inwestycji dla mieszkaƒców naszej Dzielnicy.
• Budowa po∏àczenia drogowego Starej Mi∏osny z Mi´dzylesiem (od ronda Graniczna do al.
Dzieci Polskich) – to jedna z trudniejszych,
w czasach ci´ç bud˝etowych, do za∏atwienia
spraw, szcz´Êliwie zakoƒczona sukcesem. W∏aÊnie zosta∏a podpisana umowa i na dniach wykonawca wchodzi na plac budowy.
• Dokoƒczenie budowy g∏ównych ulic Starej
Mi∏osny i Groszówki oraz szybka budowa ulic
o znaczeniu lokalnym – budowà zachodniego
ronda na skrzy˝owaniu Jana Paw∏a II/GoÊciniec
zosta∏a zakoƒczona najwi´ksza inwestycja drogowa Weso∏ej, jakà by∏a budowa ul. Jana Paw∏a II. Wraz z budowà ul. Jeêdzieckiej i Diamentowej zosta∏ dokoƒczony szkielet komunikacyjny
osiedla Stara Mi∏osna. Na realizacj´ czeka kilkanaÊcie gotowych projektów drogowych, m.in.
dokoƒczenie ul. Pogodnej, ul. Mickiewicza, ul.
U∏aƒska, sieç najbardziej zalewanych ulic w rejonie dawnego zad. 07 (Rubinowa, Szmaragdowa, Turkusowa). Ich realizacja zale˝y jedynie
od poprawy kondycji finansów Warszawy.
• Poprawa komunikacji autobusowej, w szczególnoÊci zwi´kszenie cz´stotliwoÊci kursów autobusów je˝d˝àcych do Warszawy w godzinach porannych i wprowadzenie linii autobusowej je˝d˝àcej ulicà Jana Paw∏a II – oczywiÊcie, pewnie mo˝na by jeszcze coÊ usprawniç, ale sàdz´, ˝e mamy
ju˝ komunikacj´ na poziomie nieodbiegajàcym od
innych dzielnic Warszawy. A po zbudowaniu po∏àczenia z Mi´dzylesiem ul. Nowoborkowskà b´dzie
mo˝liwe przed∏u˝enie linii autobusowych doje˝d˝ajàcych dotychczas do Mi´dzylesia.
• Doprowadzenie do modernizacji Traktu Brzeskiego (modernizacja nawierzchni, budowa zatok autobusowych, oÊwietlenia, Êcie˝ki rowerowej i dróg dojazdowych do punktów us∏ugowych) – projekt przebudowy Traktu Brzeskiego
jest ju˝ w trakcie ostatnich uzgodnieƒ. Za kilka
tygodni zostanie ostatecznie zakoƒczony. Niestety kwestia Êrodków finansowych na jego realizacj´ jest nadal sprawà otwartà.
• Zagospodarowanie otoczenia Kana∏ku Wawerskiego jako terenu rekreacyjnego dla mieszkaƒców, m.in. wykonanie Êcie˝ki rowerowej,
chodnika i ∏aweczek dla spacerowiczów – projekt budowlany jest ju˝ gotowy, czeka jedynie
na wygospodarowanie wi´kszych Êrodków finansowych na inwestycje w Dzielnicy.
• Poszerzenie oferty zaj´ç kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkaƒców Weso∏ej
– wprowadzone bàdê rozbudowane programy
dotacji dla organizacji pozarzàdowych na kultur´, sport i rekreacj´ przyczyni∏y si´ do zwi´kszenia oferty tych organizacji dla mieszkaƒców.
Dzia∏ajà tak˝e pr´˝nie jednostki dzielnicowe. To
znowu poglàd subiektywny, ale osoby szukajàce
zaj´ç dodatkowych dla dzieci czy rozrywki dla
doros∏ych majà ju˝ z czego wybieraç.
• Dbanie o jakoÊç wykonania i terminowoÊç inwestycji, w szczególnoÊci egzekwowanie gwarancji od nierzetelnych wykonawców – konsekwentne wyegzekwowanie w pierwszych dwóch
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latach kar umownych za przekroczenie okresów
realizacji inwestycji praktycznie wyeliminowa∏o
zjawisko przeciàgania robót. Zdarzajàce si´ czasem niedoróbki sà usuwane na bie˝àco w ramach gwarancji. Du˝à pora˝ka w tej kwestii by∏o jedynie utopione w przepychankach kompetencyjnych wyegzekwowanie poprawy b∏´dów
przy budowie II odcinka ul. Jana Paw∏a II na odcinku od Granicznej do Diamentowej.
Na koniec, nie chcàc tworzyç wra˝enia, ˝e
udane inwestycje to zas∏uga tylko radnych
z naszego komitetu, pragn´ podkreÊliç, ˝e nic
by si´ w Weso∏ej nie uda∏o, gdyby nie harmonijna wspó∏praca radnych z ró˝nych klubów
i ró˝nych osiedli. Zgodna atmosfera i umiej´tnoÊç zawierania kompromisów powodowa∏y,
˝e zyskiwali wszyscy. MieliÊmy tak˝e wsparcie
i zrozumienie u wielu osób, w szczególnoÊci
wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza oraz
wiceprzewodniczàcej Rady Warszawy Ligii
Krajewskiej. MogliÊmy liczyç tak˝e na Paƒstwa – mieszkaƒców. Rok temu, gdy wa˝y∏y
si´ losy Êrodków na budow´ ul. Nowoborkowskiej, w ciàgu 2 tygodni pod przygotowanym
przez nas wnioskiem do Prezydenta Warszawy
podpisa∏o si´ ponad 2 tys. osób.
Nie chcia∏bym te˝, aby ten tekst sprawia∏ wra˝enie propagandy sukcesu. Mamy ÊwiadomoÊç,
˝e cz´Êci z∏o˝onych obietnic nie uda∏o si´ nam
zrealizowaç, co powy˝ej jasno pokaza∏em. Jednak to, co uda∏o si´ wykonaç, daje nam poczucie, ˝e solidnie przepracowaliÊmy ostatnie 4 lata, ˝e powa˝nie traktujemy nasze wyborcze
obietnice i s∏ów na wiatr nie rzucamy. Przyjmujàc z pokorà wszelkie krytyczne uwagi i zastrze˝enia, jakie cz´Êç z Paƒstwa mo˝e mieç do nas,
liczymy, ˝e i Paƒstwo tak to oceniajà.
A za miesiàc b´dzie najlepsza z mo˝liwych
okazji – wybory samorzàdowe. Cz´Êç z nas
b´dzie ponownie ubiegaç si´ o mandat radnego. Stworzy to dla Paƒstwa wspania∏à okazj´
do jednoznacznej oceny poprzez oddanie swojego g∏osu w wyborach, do czego serdecznie
wszystkich zach´cam.
Marcin J´drzejewski

Ochotnicza Stra˝
Po˝arna w Starej
Mi∏oÊnie zaprasza
do swojego grona
wszystkich ch´tnych. JeÊli chcia∏byÊ pomagaç innym, dzia∏aç w zespole ˝yczliwych i serdecznych ludzi,
przy∏àcz si´ do nas! Potrzebujemy
stra˝aków, w tym dwóch kierowców.
Wi´cej szczegó∏ów podczas naboru,
który odbywa si´ w ka˝dà sobot´
paêdziernika i listopada w godz.
10.00–14.00. Serdecznie zapraszamy!
Zarzàd OSP Stara Mi∏osna

Cztery lata inwestycji w Weso∏ej
Rozmowa z Krzysztofem Kacprzakiem, wiceburmistrzem ds. inwestycji
Koƒczy si´ kadencja obecnego Zarzàdu Dzielnicy, w listopadzie wybierzemy nowych radnych,
a oni powo∏ajà nowy zarzàd. Najwy˝sza pora
na podsumowania. Jakie najwa˝niejsze inwestycje zrealizowano w dzielnicy w tym okresie?
W latach 2007–2010 wydaliÊmy na inwestycje ponad 108 milionów z∏otych (dla porównania
w poprzedniej kadencji wydatki inwestycyjne
wynios∏y 75 mln z∏). ZrealizowaliÊmy za t´ kwot´ 80 tytu∏ów inwestycyjnych. InwestowaliÊmy
g∏ównie w drogi oraz powi´kszenie i zmodernizowanie bazy oÊwiatowej.
Mieszkaƒcy Weso∏ej chcà, by si´ ona zmienia∏a i rozwija∏a – tak dynamicznie jak
w ostatnich latach. Jak to jest mo˝liwe, gdy
Êrodki na inwestycje sà zmniejszane przez
w∏adze Warszawy?
Mijajàca kadencja by∏a kontynuacjà dynamicznego rozwoju naszej Dzielnicy zapoczàtkowanego
przez pana Jacka Wojciechowicza. Obejmujàc
funkcj´ wiceburmistrza ds. inwestycji w grudniu 2006 roku, mia∏em ÊwiadomoÊç, jak du˝e sà
oczekiwania mieszkaƒców Weso∏ej, aby utrzymaç
rozwój Dzielnicy na niezmniejszonym poziomie.
MyÊl´, ˝e poziom rozwoju infrastruktury nie tylko
si´ nie zmniejszy∏, ale dzi´ki wysi∏kowi wszystkich
pracowników Urz´du Dzielnicy, Zarzàdu oraz przy
wsparciu radnych Rady Dzielnicy poziom ten uda∏o si´ podnieÊç. Mimo przeciwnoÊci, jakimi niewàtpliwie by∏y ci´cia bud˝etowe zapoczàtkowane
w po∏owie ubieg∏ego roku przez w∏adze miasta.
WysokoÊç bud˝etu Dzielnicy jest ustalana
przez Rad´ Warszawy. Niewystarczajàce Êrodki,
które mamy do dyspozycji, nie pozwalajà na realizacj´ wszystkich inwestycji. Musimy wi´c
wybieraç, co wybudowaç wczeÊniej, a co póêniej. Te decyzje nie sà ∏atwe; podejmujàc je, pami´tamy jednak przede wszystkim o harmonijnym rozwoju ca∏ej Dzielnicy.
Najwa˝niejsze inwestycje drogowe?
WybudowaliÊmy ponad 17 km dróg wyposa˝onych w oÊwietlenie, chodniki, systemy odwodnieniowe oraz Êcie˝ki rowerowe tam, gdzie to
by∏o mo˝liwe. W budowie sà jeszcze kolejne
2 km dróg gminnych.
Wiele wskazuje na to, ˝e gdy b´dziecie Paƒstwo czytaç ten numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, rozpocznie si´ budowa ulicy Nowoborkowskiej ∏àczàcej Starà Mi∏osnà z Mi´dzylesiem.
A co z zapowiadanà modernizacjà Traktu Brzeskiego, gdzie wcià˝ dochodzi do wypadków?
Projekt modernizacji Traktu Brzeskiego ma byç
gotowy do koƒca tego roku. Zak∏ada on wiele
rozwiàzaƒ zwi´kszajàcych bezpieczeƒstwo zarówno pieszych, jak i pojazdów. Zaplanowano
m.in. oddzielne pasy do ruchu lokalnego i tranzytowego, budow´ skrzy˝owaƒ wyposa˝onych
w zsynchronizowanà sygnalizacj´ Êwietlnà. Mam
nadziej´, ˝e znajdà si´ w bud˝ecie Warszawy
Êrodki finansowe na zrealizowanie tej inwestycji.
Mówi Pan o dynamicznym rozwoju bazy
oÊwiatowej...

Tak, Weso∏a jest jednà z tych dzielnic Warszawy,
gdzie dynamicznie roÊnie liczba mieszkaƒców,
w tym dzieci. Nasze inwestycje pozwoli∏y znakomicie poszerzyç istniejàcà baz´ dydaktycznà. Wybudowany zosta∏ od podstaw budynek Zespo∏u Szkó∏
Nr 94 w osiedlu Zielona za 15,5 miliona z∏otych,
rozbudowane zosta∏y: Szko∏a Podstawowa Nr 171
i Gimnazjum Nr 120 w Centrum za ponad 7 milionów oraz Szko∏a Podstawowa Nr 174 w osiedlu
Plac Wojska Polskiego i Szko∏a Podstawowa Nr 173
w Starej Mi∏oÊnie za ponad 4 miliony z∏otych.

Niedawno w ekspresowym tempie ruszy∏a
budowa tak potrzebnej nowej szko∏y podstawowej przy ul. Cieplarnianej w Starej Mi∏oÊnie
(za 12 milionów z∏otych). Do koƒca grudnia ma
byç gotowy stan surowy.
W tym roku zostanie oddany do u˝ytku budynek poradni psychologiczno-pedagogicznej
przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku. Koszt przystosowania budynku wyniós∏ 650 tysi´cy z∏otych.
W tym roku równie˝ zostanie oddana do u˝ytku nasza najwi´ksza inwestycja dzielnicowa,
czyli nowoczesna hala widowiskowo-sportowa
z 500 miejscami dla widzów, której budowa
kosztowa∏a prawie 19 milionów z∏otych.
Nie zapomnieliÊmy równie˝ o naszych najm∏odszych mieszkaƒcach, których przybywa nam z roku na rok. WybudowaliÊmy dla nich cztery place
zabaw za 1.860.000 z∏otych. W tym roku wydamy
jeszcze 500.000 z∏ na urzàdzenie kolejnych dwóch
placów zabaw: przy ul. Jeêdzieckiej w Starej Mi∏osnej oraz przy ul. Âwierkowej w Woli Grzybowskiej.
Wodociàgi i kanalizacja eksploatowane sà
przez miejskà spó∏k´ MPWiK S.A.
Tak. Obecnie w Weso∏ej, podobnie jak w innych dzielnicach Warszawy, MPWiK S.A. gwarantuje wype∏nianie statutowego obowiàzku
gminy, jakim jest zaopatrzenie mieszkaƒców
w wod´ i odprowadzanie Êcieków.
Na mocy porozumienia z czerwca 2007 roku
przekazaliÊmy do MPWiK S.A. eksploatacj´ naszej
sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej (oprócz sieci
w∏àczonej do oczyszczalni Cyraneczka). Proces
przekazywania by∏ bezprecedensowy w skali Warszawy. ¸àcznie przekazaliÊmy: system inkasencki
dotyczàcy ponad 5000 u˝ytkowników, sieç kana-
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lizacyjnà o d∏ugoÊci ponad 40 km oraz sieç wodociàgowà o d∏ugoÊci ponad 90 km wraz z 5 hydroforniami i dwiema stacjami uzdatniania wody.
PrzekazaliÊmy równie˝ dokumentacj´ projektowà nowych odcinków sieci wodociàgowej
i kanalizacyjnej, która zosta∏a przygotowana
wczeÊniej na zlecenie Urz´du Dzielnicy. Dzi´ki
wspó∏pracy z MPWiK S.A. kolejne inwestycje
wodociàgowe i kanalizacyjne budowane sà
z wykorzystaniem najnowszych technologii,
a modernizacja istniejàcych urzàdzeƒ pozwala
dostarczyç mieszkaƒcom wod´ najwy˝szej jakoÊci oraz zapewniç kontrolowany odbiór Êcieków.
A jak wyglàdajà inwestycje MPWiK S.A.?
Apetyt roÊnie w miar´ jedzenia. Zawsze mo˝na powiedzieç, ˝e mog∏oby byç wi´cej. W latach
2007–2010 sieç kanalizacji sanitarnej w Weso∏ej powi´kszy∏a si´ o ponad 4 kilometry. Zosta∏a
równie˝, za ponad 2 miliony z∏, rozbudowana stacja uzdatniania wody w Starej Mi∏oÊnie.
Dzi´ki tej inwestycji b´dzie mo˝liwa budowa nowych wodociàgów (w latach 2011–2012

MPWiK planuje budow´ w osiedlu Stara Mi∏osna
nowej sieci wodociàgowej o d∏ugoÊci 15 km)
i przy∏àczenie nowych odbiorców na tym osiedlu, które liczy ju˝ ponad 10 tys. mieszkaƒców.
Plany inwestycyjne MPWiK S.A. obejmujà równie˝ osiedla Zielona i Centrum. Ale o planach
mo˝e przy innej okazji.
Jak ocenia Pan zmiany w komunikacji miejskiej z centrum Warszawy?
W 2006 roku, na poczàtku kadencji, Weso∏à
obs∏ugiwa∏o 10 miejskich linii autobusowych
(razem z nocnymi), a SKM doje˝d˝a∏a tylko do
Rembertowa.
Obecnie Weso∏à obs∏uguje 14 linii autobusowych i SKM-ka, która doje˝d˝a do Sulejówka
i cieszy si´ coraz wi´kszym powodzeniem.
Przy stacji kolejowej urzàdziliÊmy tymczasowy
parking, na którym parkuje codziennie ok. 200
pojazdów, a ZTM planuje w tym miejscu budow´
monitorowanego parkingu w systemie „Parkuj
i jedê”. WymieniliÊmy na nowe wszystkie stare,
betonowe wiaty przystankowe.

To by∏y prze∏omowe lata
Rozmowa z Marianem Mahorem, wiceburmistrzem ds. spo∏ecznych
Podlegajà Panu bardzo ludzkie obszary ˝ycia Dzielnicy: oÊwiata, kultura i sport, sprawy
zwiàzane z wyrównywaniem szans, opiekà
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spo∏ecznà dla najubo˝szych, walka z patologiami i przemocà, aktywizacja ˝yciowa ró˝nych grup spo∏ecznych – od dzieci przedszkolnych poczàwszy, na seniorach koƒczàc,
ale tak˝e sprawy mieszkaniowe, podobno
i place zabaw. Sporo tego...
No tak, jest tego rzeczywiÊcie sporo. Ale pragn´ zaraz na wst´pie podkreÊliç jednà rzecz,
mianowicie zespo∏owy charakter i styl pracy tego Zarzàdu Dzielnicy, w którym wiele, naprawd´
wiele przedsi´wzi´ç jest realizowanych w Êcis∏ej
wspó∏pracy, niezale˝nie od przydzielonych formalnie zakresów odpowiedzialnoÊci. OczywiÊcie
kluczowe jest tu doÊwiadczenie i „gospodarskie
oko” burmistrza Edwarda K∏osa, który w trudniejszych momentach daje osobiste wsparcie...
Jego pomoc jest wówczas nieoceniona i nie sà
to czcze komplementy pod adresem szefa.

Na pewno niejednokrotnie rozmawia∏ Pan
z mieszkaƒcami na temat ich oczekiwaƒ dotyczàcych rozwoju osiedli w Weso∏ej.
Przez cztery lata wys∏ucha∏em niezliczonej liczby
g∏osów i opinii mieszkaƒców. Wi´kszoÊç osób postuluje zwi´kszenie nak∏adów na budow´ dróg. Ale
sà i tacy, którzy woleliby szybszà budow´ nowych
Êcie˝ek rowerowych zamiast dróg. Jeszcze inni
chcieliby, aby w dzielnicy wybudowaç wi´cej obiektów sportowych, takich jak basen czy lodowisko.
Prosz´ wszystkich mieszkaƒców o cierpliwoÊç.
Na w∏adzach spoczywa obowiàzek dbania o zrównowa˝ony rozwój ca∏ej Dzielnicy, we wszystkich
dziedzinach i w ramach posiadanego bud˝etu.
Jestem pewien, ˝e jeÊli w kolejnych latach
atmosfera wspó∏pracy radnych Rady Dzielnicy
i Zarzàdu b´dzie tak sprzyjajàca jak w ostatniej
kadencji, to z pewnoÊcià wi´kszoÊç oczekiwaƒ
mieszkaƒców niebawem zostanie spe∏niona.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska
Jest Pan zadowolony z tego, co si´ uda∏o
przez te cztery lata?
Niektóre rzeczy widaç go∏ym okiem. Przede
wszystkim koƒczy si´ budowa hali sportowej
przy Gimnazjum 119. Brak sali sportowej
przy najwi´kszym w sensie liczebnoÊci uczniów
gimnazjum w Weso∏ej by∏ od poczàtku sytuacjà
kuriozalnà, zw∏aszcza ˝e, jakby na przekór tej
sytuacji, szko∏a osiàga wspaniale rezultaty naukowe i... sportowe! JeÊli chodzi o drugà szko∏´
podstawowà na osiedlu, to wydaje mi si´, ˝e
sam fakt dowo˝enia 6-latków do odleg∏ej szko∏y
na placu Wojska dowodzi istniejàcego w jedynej
obecnie szkole SP 173 kolosalnego przepe∏nienia! I to pomimo minimalnej rozbudowy szko∏y
jeszcze w 2007 roku o lokale odzyskane po by∏ych lokatorach mieszkajàcych w przyszkolnych
mieszkaniach. I znów, jakby na przekór, w∏aÊnie
SP 173 od lat osiàga najlepsze w dzielnicy wyniki ze sprawdzianów szóstoklasisty. Podsumowujàc, koƒczy si´ powoli ucià˝liwa sytuacja bazy lokalowej obu placówek oÊwiatowych w Sta-
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rej Mi∏osnej. Chcia∏bym, korzystajàc z okazji,
podzi´kowaç obu szko∏om, przede wszystkim
pani dyrektor Ewie Tucholskiej oraz pani dyrektor
Katarzynie G∏usek-Wojciechowicz, ale tak˝e gronu pedagogicznemu i pracownikom obu szkó∏,
dzieciom i rodzicom – za zrozumienie i cierpliwoÊç, ale tak˝e za fantastycznà prac´ wykonywanà w ciàgu ostatnich lat, w∏aÊnie pomimo
trudnoÊci i niedostatków materialnych.
Ale to, zdaje si´, nie koniec, jeÊli chodzi
o inwestycje oÊwiatowe mijajàcej kadencji,
prawda?
Chcia∏oby si´ powiedzieç: to jedynie poczàtek!
Tak naprawd´, to oÊwiat´ rozbudowywaliÊmy
w ka˝dym niemal zakàtku dzielnicy. W Zielonej
powsta∏ kompletnie nowy dwubudynkowy gmach
Zespo∏u Szkó∏ 94, a przy okazji remontu generalnego od wewnàtrz i od zewnàtrz „doÊwiadczy∏a”
hala sportowa przy placówce. W Centrum, w nowym przestronnym dobudowanym skrzydle, znalaz∏o sale lekcyjne Gimnazjum 120, ale sàsiadujàca SP 171 w ramach wyrównania standardów
przesz∏a gruntowny lifting i chyba nie musi mieç
kompleksów. Tak˝e w Centrum zmodernizowane
zosta∏o Przedszkole „Pod D´bami” i ci, którzy pami´tajà je sprzed lat, nie poznaliby dziÊ tego gmachu tak wewnàtrz, jak i na zewnàtrz. Najmniej
dzia∏o si´ na placu Wojska, choç jednak: dobudowanie jednej sali i modernizacja kilku innych, modernizacja kuchni, odgrodzenie terenu szko∏y
od boiska pi∏karskiego i dostosowanie ciàgów komunikacyjnych do potrzeb niepe∏nosprawnych.
OczywiÊcie, i tutaj przyjdzie czas na kompleksowà popraw´ stanu budynku szkolnego. W sumie
ogromny zakres inwestycji i remontów sprawia,
˝e ju˝ dziÊ mo˝emy z dumà mówiç o chyba najlepszej infrastrukturze oÊwiatowej, jakà posiada
Weso∏a, wÊród wszystkich dzielnic Warszawy.
DonosiliÊmy ostatnio na ∏amach WS o nowej
przychodni psychologiczno-pedagogicznej...
Zgadza si´; mówi si´ o niej znacznie wi´cej,
dlatego ˝e... poradnia ju˝ jest! Od 1 wrzeÊnia
dzia∏a na naszym terenie, choç nie ma jeszcze
swojego sta∏ego miejsca, tymczasowo korzystajàc z goÊcinnoÊci lokalowej Dzielnicowego
Biura Finansów OÊwiaty na placu Wojska i pomieszczeƒ szkó∏. Przygotowywanie sta∏ej siedziby, polegajàce na modernizacji i i adaptacji budynku przy Armii Krajowej 8, zakoƒczy si´
pod koniec paêdziernika i wtedy poradnia ruszy
pe∏nà parà. Ile to mo˝e znaczyç dla jakoÊci
oÊwiaty w dzielnicy, dla pe∏niejszej opieki
nad naszymi dzieçmi – najlepiej powiedzà nauczyciele i rodzice, którzy do tej pory pozbawieni byli takiej wygody, jakà jest fachowe wsparcie
psychologiczne i pedagogiczne w bezpoÊredniej
bliskoÊci, w samej Dzielnicy. Dotychczas trzeba
by∏o jeêdziç a˝ na Prag´ Po∏udnie.
Czy to oznacza, ˝e z poziomem nauczania
w Weso∏ej nie jest najlepiej, ˝e pozostawia
wiele do ˝yczenia?
Tak bym tego nie ujà∏. MyÊl´, ˝e trzecie miejsce w rankingu dzielnic, jeÊli chodzi o sprawdzian szóstoklasisty i równie˝ trzecie w egzaminie gimnazjalnym – a takie wyniki osiàgn´∏y
nasze szko∏y w ubieg∏ym roku szkolnym – to

zupe∏nie przyzwoite wskaêniki, prawda? Niektórzy twierdzà, ˝e wr´cz doskona∏e. Zw∏aszcza ˝e
jeszcze dwa, trzy lata temu to by∏y miejsca bli˝ej
dziesiàtego ni˝ czo∏ówki warszawskiej. W takim
w∏aÊnie rozumieniu: poprawy warunków nauczania oraz wyników nauczania w naszych placówkach oÊwiatowych z pewnoÊcià mo˝emy mówiç
o prze∏omowych latach w dzielnicy Weso∏a.
Pozosta∏y nam jeszcze sprawy opieki socjalnej, zdrowia, wsparcia dla najubo˝szych,
walki z patologiami, sprawy mieszkaƒ dla najubo˝szych...
To, rzec mo˝na, temat rzeka. Zarówno merytoryczny Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Zdrowia, jak
i OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej wykonujà na tym polu ogromnà pozytywnà prac´ wspierania ludzi pozostajàcych w ubóstwie, cz´sto zagubionych, bez
perspektyw... To praca cz´sto trudna do zmierzenia,
ale niezb´dna. Z rzeczy bardziej wymiernych wspomnieç trzeba o uruchomieniu, w porozumieniu
z Biurem Polityki Lokalowej, programu budownictwa komunalnego. Pierwsze mieszkania b´dziemy
oddawaç do u˝ytku juz na wiosn´ 2011 roku.
A place zabaw? Czy uda∏o si´ wreszcie uzyskaç zgod´ Spó∏ki Ziemskiej na u˝yczenie
i dzier˝aw´ dzia∏ek?
Te place powstajà wsz´dzie, w ca∏ej dzielnicy,
nie tylko w Starej Mi∏oÊnie. Podjà∏em si´ rozmów
z Zarzàdem Spó∏ki Ziemskiej – najpierw co
do nieodp∏atnego u˝yczenia dzia∏ki pod dotychczasowy plac zabaw wybudowany przy ul. Jana Paw∏a II ponad dziesi´ç lat temu spo∏ecznie,
przez mieszkaƒców osiedla. Uda∏o si´ i dzi´ki temu mogliÊmy zmodernizowaç ten plac i formalnie nadzorowaç. Ostatnio uzyskaliÊmy w formie
przyst´pnej dzier˝awy nast´pnà wydzielonà
dzia∏k´ przy ul. Jeêdzieckiej na ty∏ach poczty,
gdzie rozpoczynamy budow´ kolejnego nowoczesnego placu zabaw w Starej Mi∏oÊnie. Przyznaç musz´, ˝e Spó∏ka zaprezentowa∏a tutaj bardzo pozytywnà postaw´, od poczàtku manifestowa∏a swà dobrà wol´, a przedmiotem dyskusji by∏y jedynie kwestie techniczne i prawne.
Czy˝by oznacza∏o to jakiÊ prze∏om w podejÊciu
Spó∏ki do potrzeb Dzielnicy i jej mieszkaƒców?
Bo przed Panem niewielu mog∏o si´ poszczyciç
kompromisowymi uzgodnieniami ze Spó∏kà...
Tego nie wiem, ale ˝yczy∏bym i sobie, i wszystkim mieszkaƒcom, aby tak by∏o, natomiast to
czas poka˝e, jak potoczà si´ sprawy.
Ostatnie ju˝ pytanie: czy b´dzie Pan kandydowa∏ w nadchodzàcych wyborach samorzàdowych, a jeÊli tak, to z jakiej listy i do jakiego szczebla Rady?
Tak, podobnie jak cztery lata temu b´d´ kandydowa∏ do Rady Dzielnicy Weso∏a z listy Platformy
Obywatelskiej. Mam g∏´bokie przekonanie, ˝e te
cztery udane lata wymagajà kontynuacji w nast´pnej kadencji. A o tym, czy moje przekonanie
jest s∏uszne, zadecydujà oczywiÊcie wyborcy.
Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´, Panie Burmistrzu i ˝ycz´ powodzenia, bo widz´, ˝e zapa∏u
ma Pan du˝o, wi´c ˝yczyç go nie trzeba.
Ja tak˝e dzi´kuj´.

11 paêdziernika wreszcie
zosta∏a podpisana umowa
z wykonawcà, który wygra∏
przetarg na budow´ ul. Nowoborkowskiej. W ciàgu kilkunastu dni na placu budowy
powinny pojawiç si´ koparki.
O ile zapowiadana sroga zima
poczeka z nadejÊciem do poczàtków grudnia, jest szansa,
˝e zanim zagoÊci na dobre, b´dziemy mogli dojechaç do Mi´dzylesia po równym asfalcie. To chyba
jedna z najd∏u˝ej szykowanych inwestycji. Prowadzi∏ jà ZDM, a po wydzieleniu z jego struktur pionu
odpowiedzialnego za nowe inwestycje – ZMID.
Pierwsze koncepcje ulicy powstawa∏y ju˝ 6 lat temu. Potem by∏a d∏uga batalia o uzyskanie prawa
do gruntu (du˝o dzia∏ek to tzw. NN, czyli niemajàce
w∏aÊciciela), którà szcz´Êliwie zakoƒczy∏o wejÊcie
w ˝ycie ustawy o nabywaniu nieruchomoÊci pod
drogi publiczne. Na jej podstawie w trybie administracyjnym zajmuje si´ grunt pod drog´, a potem
wyp∏aca odszkodowanie w∏aÊcicielom.
Kiedy ju˝ w zesz∏ym roku projekt budowlany
zosta∏ zakoƒczony, rozpocz´∏a si´ kolejna batalia
o zdobycie Êrodków na inwestycje. Niebagatelnà rol´ odegra∏ tu lobbing w∏adz Dzielnicy, podpisana
przez ponad 2 tys. osób petycja do Prezydenta Warszawy, no i wreszcie wsparcie odpowiedzialnego za
inwestycje prezydenta Jacka Wojciechowicza. Kiedy
ju˝ wszystko wydawa∏o si´ zmierzaç do szcz´Êliwego koƒca, zacz´∏y si´ prawdziwe schody. Najpierw
absurdalne przekazywanie projektu z ZDM do ZMIDU
przesun´∏o og∏oszenie przetargu na czerwiec. Potem
okaza∏o si´, ˝e najtaƒsza oferta na budow´ wynosi
7,7 mln z∏, co po dodaniu kwoty niezb´dnej na
wykup gruntu przekroczy∏o posiadane w bud˝ecie
Êrodki finansowe. W sierpniu przygotowana ju˝ by∏a
decyzja o uniewa˝nieniu przetargu i ograniczeniu
inwestycji w tym roku do wykupu gruntu.
Dzi´ki mozolnemu lobbingowi i przekonaniu kilku
decydentów o wadze inwestycji uniewa˝nienie
wstrzymano i rozpocz´to poszukiwanie sposobu obni˝enia kosztów wykupu gruntów. Dzi´ki negocjacjom prezesa Zrzeszenia Mieszkaƒców p. Arkadiusza
Ciupaka Spó∏ka Ziemska, która mia∏a byç beneficjentem ok. 2,4 mln odszkodowania, wst´pnie zgodzi∏a si´ na rezygnacj´ z 3/4 tej sumy. To ju˝ rozwiàzywa∏o problem. Niestety, jak to zwykle ze Spó∏kà
Ziemskà bywa, skoƒczy∏o si´ na ustnych deklaracjach i znów zanosi∏o si´ na zdj´cie inwestycji.
Jednak zrealizowanie jej jeszcze w tym roku mia∏o ju˝ swoich zdecydowanych zwolenników. Znów
dzi´ki wsparciu prezydenta Jacka Wojciechowicza
wprowadzono pewne procedury umo˝liwiajàce rozpocz´cie budowy przed wyp∏atà odszkodowaƒ
za grunt i wreszcie w pierwszych dniach paêdziernika przetarg zosta∏ rozstrzygni´ty. ˚eby nie by∏o za
∏atwo, w tym momencie jedna z przegranych firm
oprotestowa∏a jego wyniki... Na szcz´Êcie nieskutecznie i po kilku nerwowych dniach protest odrzucono i, jak pisa∏em we wst´pie, wreszcie wykonawca, a jest nim znana z dobrze prowadzonych na terenie Weso∏ej inwestycji firma Bruker s.c., mo˝e
wchodziç na plac budowy.

Rozmawia∏a Katarzyna Szaszkiewicz

Marcin J´drzejewski

Rusza Nowoborkowska
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Nowy lokal wyborczy dla Groszówki Bàdê szlachetny
Tradycyjnie, od wielu lat, mieszkaƒcy Groszówki w czasie wszystkich wyborów g∏osowali w budynku hydroforni. Jest to jednak budynek stary i w kiepskim stanie. Zarzàd Dzielnicy uzna∏, ˝e ranga g∏osowania nakazywa∏aby
organizowaç lokale wyborcze w nieco bardziej
reprezentacyjnych miejscach. W zwiàzku
z tym, poczàwszy od najbli˝szych wyborów samorzàdowych og∏oszonych na dzieƒ 21 listopada br., lokal wyborczy na potrzeby mieszkaƒców Groszówki b´dzie urzàdzany w budynku

Urz´du Dzielnicy. OczywiÊcie informacja ta b´dzie przekazywana na obwieszczeniach wyborczych, ale poniewa˝ przyzwyczajenie drugà naturà cz∏owieka, ju˝ teraz piszemy o tym, by
w dniu wyborów niepotrzebnie nie nadk∏adaç
drogi spacerem do hydroforni, ale udaç si´
wprost do Urz´du Dzielnicy. Lokalizacja innych
lokali wyborczych, w placówkach oÊwiatowych, nie ulega zmianie.
Marcin J´drzejewski

Dopalacze w Weso∏ej

Publikacja sfinansowana przez KKW Stowarzyszenie Sàsiedzkie Razem

Trwajàca od soboty
akcja przeciwko dopalaczom obj´∏a ponad
1000 punktów w ca∏ej
Polsce. Praktycznie
wszystkie zosta∏y zamkni´te. W Weso∏ej
funkcjonowa∏ jeden
z nich. W sobot´, gdy akcja si´ zacz´∏a,
policjanci nie zastali tam nikogo. Zamkni´ty na g∏ucho sklep mieli pod sta∏à
obserwacjà a˝ do Êrody, gdy zauwa˝yli
w∏aÊciciela, który w∏aÊnie pakowa∏ towar i likwidowa∏ interes. Towaru by∏o
niewiele, a sam sklep istnia∏ zaledwie od
trzech tygodni. Poniewa˝ w∏aÊciciel wycofa∏ si´ na czas, upomniano go tylko,
bez wyciàgania dalszych konsekwencji.
Mimo ˝e akcj´ przeprowadzono z rozmachem i wyglàda na udanà, problem
dopalaczy nie zniknie. Nowe, silnie dzia-

∏ajàce i toksyczne substancje psychoaktywne – bo tym w∏aÊnie sà „dopalacze” –
dzi´ki post´powi i rozpowszechnieniu
technologii powstajà teraz o wiele szybciej ni˝ dawniej. Nawet po przyspieszeniu procedur do maksimum w∏adze nie
nadà˝ajà z ich delegalizowaniem, a naukowcy z badaniem ich w∏aÊciwoÊci.
Dlatego nadzór nad tym zjawiskiem jest
tak trudny. Specyfiki sprzedawane dotàd jako „substancje kolekcjonerskie”,
to czasem pochodne amfetaminy, a czasem proszek z muchomorów. Potrafi∏y
uszkadzaç mózg lub wàtrob´, powodowaç napady padaczki bàdê wypadanie
z´bów, a mimo to znajdowa∏y nabywców, zwanych, nie bez racji debilami.
Likwidacja sklepów nic nie da, jeÊli nie
wykorzeni si´ tej g∏upoty, a to b´dzie tytaniczna praca.
Dorota Wroƒska

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Sàsiedzkie Razem

Razem wszyscy sàsiedzi
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, g∏osami swoich cz∏onków podczas
Walnego Zebrania postanowi∏o przystàpiç do wyborów samorzàdowych 2010.
W tym celu powo∏aliÊmy Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego,
który upowa˝niono do zg∏oszenia kandydatów na radnych do Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy w obu okr´gach wyborczych.
Po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia Sàsiedzkiego chcemy reprezentowaç RAZEM mieszkaƒców wszystkich osiedli Weso∏ej. Nasze Stowarzyszenie
ju˝ od wielu lat wychodzi ze swojà dzia∏alnoÊcià poza granice Starej Mi∏osny.
Listy kandydatów w obu okr´gach wyborczych majà podkreÊliç nasze dà˝enia
do scalania mieszkaƒców wokó∏ idei spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, ponad podzia∏ami politycznymi.
Chcemy, by myÊlenie o Weso∏ej by∏o myÊleniem ca∏oÊciowym, by ∏àczy∏o
mieszkaƒców Osiedli – wystarczy, ˝e wielokrotnie dzieli nas las.
Nasze dzia∏ania b´dà prowadzi∏y do integracji wszystkich SÑSIADÓW naszej Dzielnicy. Stowarzyszenie Sàsiedzkie rozumiemy jako platform´ dla aktywnoÊci osób, którym zale˝y na poprawie jakoÊci ˝ycia w Weso∏ej.
Izabela Antosiewicz, prezes SSSM
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Zostaƒ wolontariuszem PACZKI – zamieƒ
idea∏y w czyn! Niezwyk∏e doÊwiadczenia, prac´ z niebagatelnymi ludêmi, poczucie sensownoÊci swoich dzia∏aƒ oraz mo˝liwoÊç zmienienia rzeczywistoÊci wokó∏ siebie – to wszystko
mo˝esz zyskaç, do∏àczajàc do SZLACHETNEJ
PACZKI. Szlachetna Paczka to ogólnopolska
akcja Êwiàtecznej pomocy – realizowana od
2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA.
G∏ównym jej za∏o˝eniem jest idea przekazywania bezpoÊredniej pomocy – by by∏a ona skuteczna, konkretna i sensowna.
W Szlachetnej Paczce prywatni darczyƒcy
odpowiadajà na potrzeby najubo˝szych
osób ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadujà si´ wolontariusze,
którzy sami w swoich spo∏ecznoÊciach poszukujà rodzin dotkni´tych biedà, odwiedzajà je i pytajà, czego im najbardziej brakuje.
Oko∏o miesiàca przed Bo˝ym Narodzeniem
informacje te sà umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyƒca móg∏
wybraç konkretnà rodzin´ i przygotowaç dla
niej paczk´ na Êwi´ta.
W Szlachetnej Paczce stawiamy na pomoc
konkretnà i bezpoÊrednià – bo tylko taka pomoc jest skuteczna i mo˝e faktycznie poprawiç trudnà sytuacj´. Prawdziwa bieda jest jak
choroba – aby odpowiednio jà leczyç, niezb´dna jest wczeÊniejsza diagnoza. To w∏aÊnie dlatego najpierw wolontariusze Paczki
odwiedzajà ubogie rodziny i pytajà o ich potrzeby. W ten sposób darczyƒcy mogà przygotowaç paczki, które sà trafionym prezentem
– takim, który mo˝e coÊ zmieniç, jest spe∏nieniem marzeƒ i êród∏em radoÊci.
Paczka to prezent: z jednej strony wymarzony i d∏ugo oczekiwany, a z drugiej – starannie przygotowany, trafiony i szlachetny.
Wolontariusz jest jego poÊrednikiem – to on
kontaktuje si´ z rodzinà i pyta, czego jej brak.
Równie˝ on odpowiada za kontakt z darczyƒcà: dba o dostarczenie mu potrzebnych informacji, odpowiada na pytania o potrzeby
rodziny, a póêniej, po przekazaniu paczki rodzinie, sam dostarcza prezent dla darczyƒcy,
czyli relacjonuje, jak paczka zosta∏a przyj´ta
i ile sprawi∏a uciechy. To wspólne Êwi´towanie radoÊci – ka˝dy jest nià obdarowany!
Prócz niepowtarzalnych doÊwiadczeƒ oraz
przekazania bezpoÊredniej i skutecznej pomocy udzia∏ w Paczce to tak˝e okazja do poznania niezwyk∏ych ludzi.
JeÊli chcesz pomóc innym i zrobi coÊ dobrego, przyjdê do mnie – jestem w ka˝dy wtorek
od 20.00 w Stowarzyszeniu Sàsiedzkim Stara
Mi∏osna (ul. GoÊciniec, budynek Stra˝y Po˝arnej, 1 pi´tro, naprzeciwko Lidla) lub napisz/zadzwoƒ: paczka2010@o2.pl, tel. 728 57 32 24.
Pozdrawiam; do zobaczenia na szkoleniu.
Lider Szlachetnej Paczki w Weso∏ej
Wojtek Szewczyk
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Refleksje pod koniec kadencji...
Od 1999 roku bior´ aktywny udzia∏ w ˝yciu naszej
lokalnej osiedlowej spo∏ecznoÊci. Od poczàtku jestem
zwiàzana ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim. Kiedy
cztery lata temu stan´∏am
przed decyzjà, czy zrobiç
nast´pny krok i dzia∏aç aktywnie na rzecz Starej Mi∏osny, rozwa˝a∏am g∏´boko wszystkie za i przeciw. Zastanawia∏am si´,
czy w moim ˝yciu jest jeszcze czas, który mog∏abym poÊwi´ciç na prac´ radnej. Moi koledzy i bliscy bardzo mocno mnie wspierali, dlatego podj´∏am to wyzwanie. Wolà wyborców zosta∏am obdarzona zaufaniem i pe∏ni´ obecnie funkcj´ radnej kadencji 2006–2010. Mijajàce cztery lata by∏y dla mnie inspirujàcym czasem. Przede wszystkim spotka∏am ogromne grono nowych osób,
poznawa∏am ich poglàdy, dzieli∏am radoÊci i troski. W miar´ dostrzegania, jak sprawy zg∏aszane
przez sàsiadów majà swój owocny fina∏, ros∏o
moje poczucie spe∏nienia i satysfakcji.

Dzi´ki Wam czuj´ si´ dziÊ profesjonalnà radnà.
Oznacza to, ˝e bior´ udzia∏ w posiedzeniach komisji, w których pracuj´. Przygotowuj´ si´, czytajàc wczeÊniej materia∏y i zastanawiajàc nad pytaniami i propozycjami. Bior´ udzia∏ w dyskusji,
kiedy uwa˝am, ˝e mój g∏os wniesie do sprawy
coÊ wartoÊciowego. Dy˝uruj´ w siedzibie Stowarzyszenia, rozpatrujàc sprawy powierzane mi
przez mieszkaƒców. Podejmuj´ trudne zagadnienia, jak problemy komunikacyjne czy wiaty
przystankowe na naszym dworcu PKP. Moja praca jest s∏u˝bà spo∏ecznà, w której si´ spe∏niam.
Chcia∏am podzi´kowaç wszystkim moim wyborcom za zaufanie. Ostatnie cztery lata pokaza∏y mi, ˝e warto pe∏niç funkcje spo∏eczne. Ten
czas to wiele spotkaƒ, wiele decyzji i wiele zmian
na lepsze. Choç ostatnie dziesi´ç lat to skok cywilizacyjny dla naszego osiedla, dobrze wiemy,
˝e jeszcze sporo pracy przed nowymi radnymi
kolejnych kadencji. Weso∏a rozwija si´, wraz
z tym rozwojem zmieniajà si´ priorytety jej
mieszkaƒców, a co za tym idzie i pracy radnych.
W tym miejscu chcia∏am równie˝ podzi´kowaç

Zielona 2006–2010
Wywiad z Leszkiem Winiarskim, radnym Dzielnicy Weso∏a
Dobiega koƒca kolejna kadencja samorzàdu lokalnego, a zatem nadchodzi pora podsumowaƒ. Poza Panem w Radzie Dzielnicy jest jeszcze troje mieszkaƒców Zielonej. Mo˝e na poczàtek
przypomnijmy, kim sà te osoby?
Oprócz mnie do Rady przed
czterema laty zostali wybrani Irena
Kuk, Ma∏gorzata Zaremba oraz Ryszard Brzezik.
Gdyby mia∏ Pan porównaç Zielonà jesienià 2006 roku z tà obecnà,
to jakie ró˝nice mo˝na zaobserwowaç? Które zrealizowane inwestycje i przedsi´wzi´cia sà wed∏ug Pana najwa˝niejsze?
OczywiÊcie najbardziej znaczàcà wydaje si´
byç budowa nowych budynków dla Zespo∏u Szkó∏
nr 94. Jednak równie istotna jest, wed∏ug mnie,
inwestycja w m∏odzie˝. Przed kilkoma laty nasze
gimnazjum mia∏o byç wygaszane, g∏ównie ze
wzgl´du na stosunkowo ma∏à liczb´ uczniów. Ale
razem z panià Irenà Kuk uda∏o nam si´ podjàç
w Radzie temat utworzenia Zespo∏u Szkó∏, co pozwoli∏o na zatrzymanie gimnazjum w Zielonej.
Po wielu latach uda∏o si´ utworzyç oddzia∏ poczty
na ulicy Brata Alberta. Jako kolejne sukcesy
mog´ wymieniç zdecydowanà popraw´ infrastruktury, w tym budow´ ulic PodleÊnej, Piaskowej czy Uroczej oraz rozpocz´cie prac na ulicach
Wschodniej i Wilanowskiej (realizacja w cyklu
dwuletnim). Do przedsi´wzi´ç zrealizowanych zalicza si´ te˝ plac zabaw na ulicy Warszawskiej.
Ponadto we wst´pnej fazie jest koncepcja nowego przedszkola na naszym osiedlu, mi´dzy ulica-

moim kole˝ankom i kolegom z Rady oraz Zarzàdowi za wspólnà prac´ oraz umiej´tnoÊç i wol´
wzniesienia si´ nad podzia∏y dla dalszego rozwoju naszej Dzielnicy.
Izabela Antosiewicz
Przewodniczàca Komisji Zdrowia
i Spraw Spo∏ecznych
Cz∏onek Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu
Cz∏onek Komisji Rewizyjnej
Pe∏niàca funkcj´ Wiceprzedwodniczàcej
Rady przez wi´kszoÊç kadencji
Fot. Dorota Kwiatkowska
najwi´cej dla swojego osiedla, zw∏aszcza ˝e ostatnie cztery lata wydajà si´ byç okresem najwi´kszej
prosperity. Jednak przewa˝nie zawsze znajdowa∏a
si´ grupa osób ch´tnych do porozumienia.
Uprzedzi∏ Pan cz´Êciowo moje pytanie
o ci´cia w bud˝ecie dzielnicy ze wzgl´du na
Euro 2012. Najbli˝sze dwa lata b´dà ju˝ znacznie skromniejsze pod wzgl´dem finansowym?
Wszystko na to wskazuje. Finansowanie inwestycji na mistrzostwa w innych cz´Êciach
Warszawy jest na pierwszym planie, ale równie˝
kryzys Êwiatowy nie pozosta∏ bez znaczenia,
jeÊli chodzi o wielkoÊç bud˝etu stolicy.
Wracajàc jeszcze do obrad Rady, w jakiej
atmosferze przebiega∏a praca?
Ostatnià kadencj´ sp´dzi∏em w opozycji, ale
uwa˝am, ˝e praca w samorzàdzie lokalnym nie
polega na nieustannych k∏ótniach i wytykaniu win,
dlatego zawsze odbywa∏y si´ powa˝ne rozmowy
i wiele naszych postulatów zosta∏o przyj´tych.
Przez ostatnie lata da∏ si´ Pan poznaç jako
organizator licznych turniejów sportowych.
Móg∏by Pan powiedzieç coÊ wi´cej na ich temat?

mi Szerokà oraz Warszawskà.
JeÊli chodzi o skal´ Dzielnicy,
to w koƒcu, po wielu próbach,
uda∏o si´ podjàç i zrealizowaç
temat powo∏ania poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Budowa nowego zespo∏u
szkó∏ wydaje si´ byç najwi´kszym sukcesem w ciàgu ostatnich czterech lat?
Tak, gdy˝ niewàtpliwie poprawi∏a si´ baza edukacyjna.
Bardzo pozytywnym aspektem
wspó∏pracy w Radzie by∏o wypracowanie konsensusu mi´dzy osiedlami. Niewàtpliwie przyczyni∏o si´ to do szybszego ukoƒczenia budowy szko∏y.
Wspomniane przedsi´wzi´cie, jako znaczàce i potrzebne Dzielnicy, mia∏o, jak przypuszczam, stabilnà pozycj´ w trakcie obrad
Rady. A co z mniejszymi inwestycjami?
¸atwo by∏o wypracowaç porozumienie
NOWO OTWARTE CENTRUM NAPRAW
czy raczej trzeba byWarszawa Weso∏a, ul. GoÊciniec 57
∏o mocno stawiaç
tel: 22 511 64 00, 695 340 340,
na swoim?
pon.-pt.: 8.00–18.00, sobota 8.00–14.00
Wszystko jest oczywiÊcie zale˝ne od kweNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE,
stii finansowych. Nie
MECHANIKA, AUTA ZAST¢PCZE
ukrywam, ˝e zdarza∏o
si´ prowadziç d∏ugie
PIERWSZY SERWIS GRUPY VOLKSWAGEN W WESO¸EJ
i ci´˝kie negocjacje, bo
www.ecarservice.pl
ka˝dy chcia∏ zyskaç jak
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Na poczàtku poprzedniej kadencji rozpoczà∏em
organizowanie zawodów pi∏ki no˝nej, których adresatami byli absolwenci szko∏y, w której ucz´. Odzew przeszed∏ moje najÊmielsze oczekiwania. Turnieje znacznie wysz∏y poza granice Weso∏ej, si´gajàc od Pruszkowa po Miƒsk Mazowiecki. W tym roku odb´dzie si´ ju˝ dwudziesta edycja zmagaƒ.
Zwykle pojawia si´ 16 do 24 zespo∏ów, w których
wyst´pujà nawet zawodnicy z pierwszoligowym
doÊwiadczeniem. Wpisowe zasila konto rady rodziców w „mojej” szkole, ale dwukrotnie zosta∏o przeznaczone na cele charytatywne.
Jakie sà plany na przysz∏oÊç dla Zielonej?
Rozumiem, ˝e poza przedszkolem i skwerem
w fazie projektowej sà inne inwestycje?
Na pewno wa˝nà sprawà jest dokoƒczenie inwestycji drogowych, jak wybudowanie ulic
Pstrowskiego oraz Jagielloƒskiej, która b´dzie
zakoƒczona rondem na skrzy˝owaniu z ulicà
Wspólnà. To ostatnie zadanie jest finansowane
przez Zarzàd Dróg Miejskich. Pierwotnie roboty
mia∏y ruszyç w tym roku, ale nie do koƒca wyjaÊniono wàtpliwoÊci z wojskiem posiadajàcym
dzia∏k´ w pobli˝u, ju˝ na terenie Rembertowa.
Miejmy jednak nadziej´, ˝e inwestycja szybko

znajdzie fina∏, dzi´ki czemu mo˝liwe by∏oby odcià˝enie ulicy Brata Alberta oraz u∏atwienie wyjazdu w stron´ Marysina.
A jak wyglàda kwestia planów w skali ca∏ej
Dzielnicy?
Warto by∏oby zwróciç uwag´ na fakt, ˝e Weso∏a
jest jedynà dzielnicà Warszawy, która nie posiada
paƒstwowej szko∏y Êredniej. Wiadomo, ˝e w obecnej sytuacji, gdy wielu uczniów decyduje si´ na wybór szko∏y w centrum stolicy, gdzie jest bardzo du˝o placówek na wysokim poziomie, mogà byç problemy z utworzeniem takiej szko∏y u nas. Jednak
Weso∏a si´ rozrasta, wi´c taka szko∏a w dalszej perspektywie z pewnoÊcià by si´ przyda∏a.
Drugim, niezwykle istotnym elementem Weso∏ej w przysz∏oÊci b´dzie oczywiÊcie Wschodnia Obwodnica Warszawy, która ma przebiegaç
w tunelu. GDDKiA z∏o˝y∏o obietnic´ o zagospodarowaniu terenu nad tunelem zgodnie z sugestià w∏adz Dzielnicy. Du˝à popularnoÊcià cieszy
si´ opcja utworzenia w tamtym miejscu skate
parku, o który od poczàtku swojego istnienia
walczy M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy. W kwestii
samej WOW wszystko jest jasne, projekt zosta∏
ju˝ dopi´ty i raczej nie b´dzie kolejnych zmian.

Pierwotnie poczàtek inwestycji by∏ zaplanowany
na rok 2013, a koniec dwa lata póêniej, jednak
wydaje si´, ˝e nastàpià opóênienia.
Wa˝nym miejscem, na które czekajà w∏aÊciwie wszystkie dzielnice Weso∏ej, jest z pewnoÊcià dom kultury z prawdziwego zdarzenia.
Obecny obiekt w Centrum pozostawia wiele
do ˝yczenia w kwestii funkcjonalnej, natomiast
znany „KoÊciuszkowiec” na osiedlu wojskowym
z roku na rok jest w coraz gorszym stanie.
Warto dodaç, ˝e w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zosta∏ zabezpieczony teren o powierzchni 2 ha pod inwestycje
oÊwiatowe u zbiegu ulic Warszawskiej i WiÊniowej. Jest to dzia∏ka prywatna, jednak plan okreÊla jej przeznaczenie, jak wspomnia∏em.
Sp´dzi∏ Pan ju˝ dwie kadencje w Radzie
Dzielnicy. Czy w tym roku te˝ b´dzie Pan kandydowa∏ w wyborach?
Tak, mam taki zamiar.
Nie pozostaje mi wi´c nic innego, jak tylko
podzi´kowaç za wywiad i ˝yczyç powodzenia
w nadchodzàcych wyborach.
Dzi´kuj´ bardzo.
Rozmawia∏ Karol Dziwiƒski

EDU-Serial spotkania z mistrzami
Êwiata (w kulturze i sztuce)

Rok 2010 zakoƒczymy ucztà duchowà z mistrzem Êwiata w dziedzinie heroicznej walki
o swoje ja – Witoldem Gombrowiczem, pisarzem inaczej polskim i przez to fascynujàcym.

Seriale mogà byç banalne lub fascynujàce,
telewizyjne lub filmowe.
My chcemy zaproponowaç serial, jakiego
nigdzie nie obejrzycie: cykl spotkaƒ artystyczno-kulturalnych w formule klubowej dla wszystkich
pokoleƒ i Êrodowisk z Weso∏ej i nie tylko.
Ten serial stworzy przyjaznà dla ka˝dego atmosfer´, warunki dla wyra˝enia poglàdów oraz
realizacji swoich pasji i zainteresowaƒ.
˚yczliwy kràg klubowy, jaki chcemy stworzyç,
stanie si´ miejscem mi∏ych wieczorów przy kawie dla ka˝dego.

Inauguracja EDU-Serialu:
• 13 paêdziernika (Êroda), godz 17.00, w Szk.
Podst. nr 171, ul. Armii Krajowej 39,
• 27 paêdziernika (Êroda), godz 17.00.
Wst´p wolny.

W realizacji projektu wezmà udzia∏ tak˝e szko∏y:
nauczyciele i m∏odzie˝. B´dà to wi´c spotkania
wszystkich pokoleƒ, najró˝niejszych osobowoÊci, niekiedy bardzo kontrowersyjnych.
W pa˝dzierniku proponujemy spotkanie
z mistrzem Êwiata w∏ócz´gi i poszukiwaƒ swojej Ga∏àzki Jab∏oni we w∏asnej twórczoÊci –
Edwardem Stachurà.
W listopadzie zapraszamy na spotkanie z niedoÊcignionym mistrzem Êwiata w sztuce pianistycznej – Fryderykiem Chopinem. 2010 rok to
jego czas.

Powsta∏o Ko∏o PTTK w Weso∏ej
11 paêdziernika odby∏o
si´ spotkanie za∏o˝ycielskie
Ko∏a PTTK w Weso∏ej. Rozpocz´∏o si´ od opowieÊci
pana Piotra Tederki o jego
wyprawach na A∏taj i Bajka∏.
Nasz goÊç, z zawodu lekarz,
wraz z grupà przyjació∏ od
lat przemierza dzikie i rzadko odwiedzane zakàtki naszego globu, najcz´Êciej zapomniane i odci´te od cywilizacji krainy
dawnego ZSRR. Swojà opowieÊcià, ilustrowanà
pokazem slajdów, przeniós∏ nas w miejsca jakby
z innej epoki, gdzie dawna ludowa tradycja miesza si´ z pozosta∏oÊciami realnego socjalizmu,
a w to wszystko nieÊmia∏o wciska si´ wspó∏czesna cywilizacja... Mieszanka zaiste niezwyk∏a, jak
i ludzie, których tam mo˝na spotkaç. A wszystko
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to w scenerii niewiarygodnie pi´knych, nieska˝onych wp∏ywem cz∏owieka krajobrazów...
Po pokazie rozpocz´∏a si´ formalna cz´Êç zebrania. RozmawialiÊmy o planach dzia∏ania, zastanawialiÊmy si´ nad celami przysz∏orocznych
wycieczek oraz formami propagowania turystyki.
Nie zabrak∏o Êmia∏ych pomys∏ów dalekich wypraw, nawet na drugà pó∏kul´, które byç mo˝e
wkrótce zacznà nabieraç realnych kszta∏tów. Nast´pnie zosta∏ wy∏oniony Zarzàd Ko∏a w sk∏adzie:
Przewodniczàcy – Marcin J´drzejewski, Wiceprzewodniczàcy – Wojciech Chmielewski, Sekretarz – Bo˝ena Jaêwiƒska, Skarbnik – Anna Lato.
Obecnie Ko∏o liczy 13 cz∏onków, jednak na spotkaniu by∏o nas du˝o wi´cej. Ok. 15 nast´pnych
osób wzi´∏o deklaracje cz∏onkowskie i w najbli˝szych dniach majà je z∏o˝yç. Wszystkich, którzy
byliby zainteresowani wspólnymi wyjazdami

moderator
Bogus∏aw Falicki
Wspó∏organizatorem EDU-Serialu jest OÊrodek
Kultury w Weso∏ej i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej.

dniu 8 listopada br. serdecznie zapraszamy na pokaz
slajdów i opowieÊç o Górach Skalistych. Naszym goÊciem b´dzie Maria Jasiƒska.
Spotkanie odb´dzie si´ w Szkole
Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏oÊnie, ul. Trakt Brzeski 18, poczàtek o godz. 19.00.

W

Serdecznie zapraszamy!
Ko∏o PTTK w Weso∏ej
i chcieliby aktywnie w∏àczyç si´ w prac´ ko∏a, serdecznie zapraszamy do naszego grona. Szczegó∏y
dotyczàce zapisu mo˝na uzyskaç pod numerem
telefonu 601 31 48 22.
Marcin J´drzejewski
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Plac Wojska Polskiego
– urwij resor lub po∏am nogi
KilkanaÊcie dni temu mój
przyjaciel z okresu wspólnej
s∏u˝by w naszej zas∏u˝onej
jednostce wojskowej pan
Jan Szostak zapyta∏ mnie:
„Panie Stefanie, dlaczego
ca∏e nasze Osiedle ma ludzkie drogi i chodniki z wyjàtkiem drogi – ulicy pomi´dzy
blokami Nr 151 i 152 a blokami 154 i 155?”.
Otó˝, panie Janku, gwoli wyjaÊnienia, ta droga, a raczej bardziej adekwatna nazwa: wertepy
(patrz zdj´cia), wchodzi w udzia∏ gruntu mieszkaƒców Wspólnot Mieszkaniowych w blokach
151 i 152. Moim zamiarem ju˝ od kilku lat by∏o
ucywilizowanie tego bezdro˝a w∏àcznie z parkingami, dojazdem do altanki Êmietnikowej etc.
Ostatnie rozmowy z przedstawicielami wspomnianych wspólnot – zarzàdów, trwajàce oko∏o
godziny, a wyjaÊniajàce istot´ sprawy, odby∏em,
oczywiÊcie z mojej inicjatywy, oko∏o roku temu.
WyjaÊnia∏em, ˝e istota sprawy polega na wydzieleniu przedmiotowego pasa drogowego
z cz´Êci wspólnej gruntu i przekazanego miastu

sto∏ecznemu Warszawa jako aport w ramach tak
zwanego wspó∏finansowania budowy – to, co
zrobiliÊmy z drogà przygara˝owà. To by∏ problem bardziej z∏o˝ony i ˝eby spe∏niç okreÊlone
wymagania, trzeba by∏o uzyskaç osobowoÊç
prawnà, powo∏ujàc w tym celu Stowarzyszenie.
W opisanym przypadku sprawa jest prozaicznie prosta, tak jak wspomnia∏em: wydzielenie
pasa drogowego na koszt wspólnot mieszkanio-

Dzieƒ Sàsiada na Warszawskiej
Dzieƒ Sàsiada jako lokalna inicjatywa integrujàca mieszkaƒców najbli˝szej okolicy narodzi∏
si´ w Pary˝u w poczàtku lat 90. Pomys∏ wspólnych spotkaƒ sàsiedzkich bardzo si´ spodoba∏
i upowszechni∏ w innych krajach, a przed kilkoma laty trafi∏ do Polski. Na wiosn´ tego roku obchodzony by∏ w Warszawie na osiedlach ÂródmieÊcia, Mokotowa, Pragi, Ochoty – odby∏o si´
w sumie kilkadziesiàt wi´kszych i mniejszych
spotkaƒ sàsiedzkich! Sà to wspólne biesiady
przy herbatce, kawie, z ciastem, z rozmowà,
poznawaniem si´ oraz zabawà.
PoszliÊmy tym Êladem i jako Stowarzyszenie przygotowaliÊmy 26 wrzeÊnia br.
pierwszy w Weso∏ej Dzieƒ Sàsiada, pomyÊlany te˝ jako zakoƒczenie sezonu letnich zabaw i festynów. Celem najwa˝niejszym by∏o jednak sprowokowanie mieszkaƒców do wyjÊcia na zewnàtrz, do otwarcia si´ na innych, spowodowanie, aby
przy wspólnej zabawie lepiej si´ poznali,
zacz´li ze sobà rozmawiaç. Na miejsce
akcji wybraliÊmy nowy plac zabaw na ul.
Warszawskiej, po∏o˝ony opodal siedziby
Stowarzyszenia, w miejscu doÊç symbolicznym, gdzie stykajà si´ stare osiedla,
tzw. bloki, z nowymi. Tu s∏owo „integracja” nabiera ca∏kiem rzeczywistego wymiaru.
PrzygotowaliÊmy wi´c odpowiednie transparenty i plakaty, nasi wolontariusze postarali si´
o ich kolporta˝; wys∏aliÊmy te˝ maile z zaproszeniami do znajomych i sàsiadów. OpracowaliÊmy
krótki harmonogram dzia∏aƒ, reszta mia∏a toczyç

si´ naturalnym rytmem, bez scenariusza. Mo˝e
si´ uda? Na szcz´Êcie pogoda poprawi∏a si´ i ciep∏e s∏oneczko zdecydowanie poprawi∏o humory.
Ju˝ przed po∏udniem
teren udekorowaliÊmy kolorowymi balonami, rozstawiliÊmy stoliki i krzes∏a, zawiesiliÊmy transparent. Oko∏o godz. 13 zjawili si´ pierwsi mieszkaƒcy okolicznych domów,

„bli˝si” i „dalsi” sàsiedzi, przechodnie. Po nied∏ugiej chwili pojawi∏y si´ ciasta, s∏odycze, napoje, coraz wi´cej ludzi w∏àcza∏o si´ do wspólnej biesiady. „Gospodarze” przemieszali si´
z „goÊçmi” – wszyscy byli u siebie. Zapach kie∏basek z grilla sk∏ania∏ do zatrzymania tak˝e przypadkowych przechodniów. Zacz´∏y si´ rozmowy

wych, co wed∏ug mojego rozeznania zamkn´∏oby si´ kwotà oko∏o 2–3 tys. z∏, a reszta, w∏àcznie z wprowadzeniem do planu inwestycyjnego,
projektem (w uzgodnieniu z zarzàdami wspólnot) i budowà przedmiotowej drogi to sprawa
i powinnoÊç Paƒstwa przedstawiciela w Radzie Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy.
Wracajàc jeszcze do meritum
sprawy, to panowie, z którymi
rozmawia∏em, obiecali przedstawiç spraw´ wszystkim cz∏onkom
wspólnot.
Reasumujàc: przeka˝cie Paƒstwo miastu grunt pod drog´,
a z pe∏nà ÊwiadomoÊcià i odpowiedzialnoÊcià mog´ zapewniç, ˝e
w 2011 roku zostanie zakoƒczony
ostatni etap rozbudowy infrastruktury drogowej na naszym Osiedlu.
Wspó∏czuj´ mieszkaƒcom bloków 154 i 155 (mieszkaƒ funkcyjnych), ale moje
szczere ch´ci nie zawsze mogà byç zrealizowane.
Jestem optymistà i wierz´ w zdrowy rozsàdek
naszych mieszkaƒców. Niech nas drogi ∏àczà,
a nie dzielà.
Przewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski
i nawiàzywanie bli˝szych znajomoÊci. Zaprzyjaênieni seniorzy zorganizowali pokaz taƒca ludowego oraz w∏asne prezentacje. Dzieci mog∏y
wziàç udzia∏ w zawodach sportowo-rekreacyjnych, m.in. takich, jak: rzut pi∏kà do kosza, wyÊcig w workach, bieg z jajkiem, konkursie hula-hoop czy te˝ pomalowaç sobie buzi´
w kolorowe wzorki.
Maluchy gania∏y z balonikami i skaka∏y na
wielkich pi∏kach. Na
doros∏ych uczestników, poza smakowitym pocz´stunkiem,
czeka∏a m.in. galeria
malarstwa, kawiarenka pod parasolami,
mo˝liwoÊç rozmowy.
Do biesiady do∏àczali spacerowicze, sporo by∏o
rodziców z dzieçmi spragnionymi zabawy. Przez
kilka godzin spotkania mo˝na by∏o w∏àczyç si´
do biesiady, pocz´stowaç wypiekami, pos∏uchaç muzyki – bezapelacyjnym przebojem by∏
utwór „Jak dobrze mieç sàsiada”!
Dzieƒ (Weso∏ego) Sàsiada na Warszawskiej
by∏ dzia∏aniem tylko cz´Êciowo planowanym;
jego przebieg opiera∏ si´ na spontanicznym
udziale mieszkaƒców. Zawarto nowe znajomoÊci, umocniono stare. Po cichu marzy nam si´,
aby w przysz∏ym roku Dzieƒ Sàsiada zawita∏ tak˝e do innych zakàtków Dzielnicy.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dzi´kujemy! Do zobaczenia w przysz∏ym roku!
[mg, rmk]
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Startuje Sàsiedzka Liga Siatkówki
5.10.2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna dokonano weryfikacji zg∏oszeƒ do kolejnej edycji Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki. OtrzymaliÊmy 17 zg∏oszeƒ (jedno po terminie).
Niestety, mogliÊmy przyznaç prawo gry
tylko dwunastu dru˝ynom.
W rozgrywkach Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki w sezonie 2010/2011 prawo gry
otrzyma∏y nast´pujàce dru˝yny (w nawiasie podajemy przyznany nr startowy):
I Liga:
NO NAME (A), BRACIA (B),
KLUB TKM (C), DZI¢CIO¸Y (D),
LENNOX (E), ROYAL SPIKE (F)
II Liga:
HIERONIMKI (G), GRIM TEAM
(H), JASZCZEMBIE (J), DKB (K),
UKS SUNCO RADOÂå (L), AZALIOWA TIM (M).
Rozgrywki zaczynamy ju˝ 9 paêdziernika o godz. 10.00 w goÊcinnej jak zawsze Szkole Podstawowej nr 173 przy

ul. Trakt Brzeski 18. Nasza Liga zg∏oszona jest do kalendarza Mazowieckiego Okr´gowego Zwiàzku Pi∏ki Siatkowej. Obsad´ s´dziowskà zapewni Wydzia∏ S´dziowski MOZPS. Koordynatorem Ligi jest kol. Maciej Piechocki.
Poni˝ej podajemy terminy nast´pnych weekendów siatkarskich na osiedlu Stara Mi∏osna:
II kolejka – 16.10.2010 r.
III kolejka – 06.11.2010 r.
IV kolejka – 20.11.2010 r.
V kolejka – 11.12.2010 r.
Mecze I Ligi odbywajà si´ w godz.
10.00–14.30, zaÊ mecze II Ligi w godz.
14.30–19.00.
Zapraszamy wszystkich mi∏oÊników
siatkówki do wspierania i goràcego
dopingowania „naszych” siatkarzy.
Gwarantujemy moc wra˝eƒ, nie tylko
sportowych!
Wszystkie informacje o Lidze (terminarz, wyniki, zdj´cia, komunikaty, itp.)

znajdziecie Paƒstwo na stronie internetowej Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna.
Pawe∏ Malinowski

Wyniki I kolejki z dn. 9.10.2010
I Lliga:
NO NAME – BRACIA 0:3 (12:25;
11:25; 24:26)
KLUB TKM – DZI¢CIO¸Y 2:3
(20:25; 28:26; 21:25; 25:20; 15:17)
LENNOX – ROYAL SPIKE 2:3
(25:19; 25:20; 23:25; 26:28; 13:15)
II Lliga:
HIERONIMKI – GRIM TEAM
mecz prze∏o˝ony
JASZCZEMBIE – DKB 0:3 (20:25;
20:25; 21:25)
UKS SUNCO – AZALIOWA TIM
3:0 (25:14; 25:13; 25:15)

BadmintoniÊci z UKS „Dwójka”
Weso∏a rozpocz´li nowy sezon!
W tym sezonie zawodnicy naszego klubu majà komfortowe warunki do trenowania, poniewa˝
trenujà w dwóch grupach ró˝niàcych si´ stopniem wyszkolenia technicznego i rozwoju fizycznego. Treningi odbywajà si´ cztery razy w tygo-

Martyna Suchecka, ZTM Ropczyce 4-5.09.2010 r.
dniu z wykorzystaniem ró˝norodnych i ciekawych metod, równie˝ elementów zabawy.
W badmintonie szczególnie wa˝na jest koordyna-

cja i sprawnoÊç ruchowa zawodników, kondycja
fizyczna, szybkoÊç, a tak˝e odpornoÊç psychiczna na stres, który zawsze towarzyszy zdrowej rywalizacji sportowej. Na te elementy szczególnà
uwag´ zwraca trener w czasie ka˝dego treningu.
Przed zawodnikami, oprócz treningów, jak
zwykle emocjonujàce zawody organizowane na
terenie Warszawy, województwa mazowieckiego
i ca∏ej Polski. Start w zawodach pozwala sprawdziç i zaprezentowaç nabyte umiej´tnoÊci, pokazaç „pazur” swojej woli i walki. Zawodnicy startujà w pi´ciu ró˝nych konkurencjach: singiel m´˝czyzn i kobiet, debel m´ski i kobiecy oraz mikst.
Od poczàtku sezonu, a wi´c od 1 wrzeÊnia,
nasi sportowcy startowali ju˝ w 4 turniejach
ogólnopolskich. Najlepsze wyniki uzyskali na zawodach w Ropczycach i Warszawie:
• ZTM Ropczyce 4–5.09.2010 r.
- singiel – M. Suchecka – 5. miejsce
- debel – M. Suchecka/M. Golenia (UKS Sokó∏
Ropczyce) – 2. miejsce
- debel – A. Kuta/M. Zdunek – 5. miejsce
• ZTJ Warszawa 19.09.2010 r.

Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Porcelana • Zestawy do grilla, wina

Doskonałe na prezenty !!!

Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
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Ropczyce ekipa w komplecie
- singiel – A. MaÊnik – 4. miejsce

• ZTM Warszawa 19.09.2010 r.

- debel – A. Kuta/J. Wachowski (STB Energia
Lubliniec) – 2. miejsce
- debel – M. Suchecka/M. Kokoszka (AZS
WAT W-wa) – 2. miejsce.

Uwaga! Klub zaprasza szczególnie sprawne
ruchowo dzieci klas I–IV SP na trening w piàtki,
w godz. 16.15–17.15.
Wi´cej informacji na stronie klubu: www.badmintonwesola.waw.pl
Anna Janecka
Prezes UKS „Dwójka” Weso∏a
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Szcz´Êliwa siódemka - VII Maraton
i Minimaraton w Starej Mi∏oÊnie
Ale siódemka tym razem to nie tylko siódma
edycja naszego maratonu. To równie˝ zaproszenie dla tych wszystkich, dla których „maraton”
brzmi równie absurdalnie czy nieosiàgalnie jak
„Ksi´˝yc”.
42 km i 195 m to dystans dla twardzieli. 7 km
i 195 m mo˝e przebiec ka˝dy, nawet je˝eli niedawno wsta∏ sprzed telewizora. W sobotnie
przedpo∏udnie, 23 paêdziernika, zapraszamy
na biegowy spacer po lesie – w∏aÊnie na dystansie nieco ponad 1/6 maratonu. To dobry dystans, ˝eby zaczàç biegaç, zobaczyç, jak pi´knie
wyglàda nasz Mazowiecki Park Krajobrazowy je-

sienià i jak wiele radoÊci i satysfakcji mo˝e daç
pokonanie w∏asnej s∏aboÊci.
A po biegu mo˝na, a nawet trzeba pokibicowaç tym, którzy b´dà zmagali si´ z królewskim
dystansem. Mimo ˝e w tym roku Maraton w Starej Mi∏oÊnie przypad∏ w przeddzieƒ Mistrzostw
Polski w Maratonie, które odb´dà si´ w D´bnie
(Zachodniopomorskie), zanosi si´ na to, ˝e b´dziemy mieli kolejny rekord frekwencji maratoƒczyków, którzy w∏aÊnie na Êcie˝kach MPK zechcà zakoƒczyç sezon biegowy 2010.
Tych wszystkich, którzy chcà ciep∏ym s∏owem
wesprzeç maratoƒczyków, zapraszamy w sobo-

t´, 23 paêdziernika, od godz 10.00. na sam kraniec ul. Fabrycznej w okolice spalonego rancza.
A tych, którzy chcà spróbowaç w∏asnych si∏
– zapraszamy najpierw do wype∏nienia formularza zg∏oszeƒ na stronie www.staramilosna.org.pl.
W siódmej edycji naszego maratonu nie zabraknie emocji – swój udzia∏ w biegu ju˝ zapowiedzieli jego triumfatorzy z ubieg∏ych lat, a tak˝e dotychczasowi mistrzowie Starej Mi∏osny,
którzy zmierzà si´ w walce o ten zaszczytny tytu∏. Ale wydaje si´, ˝e i na krótszym dystansie
b´dziemy Êwiadkami wspó∏zawodnictwa na naprawd´ wysokim poziomie i to zarówno wÊród
panów, jak i... wÊród paƒ. Ale o tym jeszcze sza!
Kto przyjdzie – b´dzie móg∏ zobaczyç. I prze˝yç
pi´kne sportowe emocje.
Anna Paw∏owska-Pojawa

III Turniej Szachowy im. Jana Brustmana
W sobot´ 2 paêdziernika br. w SP nr 218
w Aninie odby∏ si´ III Turniej Szachowy im. Jana
Brustmana. Turniej ten poÊwi´cony by∏ pami´ci
wybitnego trenera szachowego, wielkiego mi∏oÊnika królewskiej, gry pracujàcego z dzieçmi
i m∏odzie˝à z ca∏ej Warszawy. Jan Brustman od
1995 r. a˝ do Êmierci w lipcu 2007 r. popularyzowa∏ szachy równie˝ na terenie dzielnicy
Wawer i Weso∏ej. Prowadzi∏ szkó∏ki szachowe
w Klubie Kultury Anin, Domu Kultury w Weso∏ej,
a tak˝e zaj´cia w naszych szko∏ach. By∏ wychowawcà wielu znakomitych szachistek i szachistów, którzy obecnie osiàgajà wysokie wyniki
na terenie naszego kraju, w Europie i Êwiecie.
Doceniajàc zas∏ugi Jana Brustmana, Wydzia∏
Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wawer oraz Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania dla Dzielnicy Weso∏a, Mazowiecki Zwiàzek Szachowy podj´li wspólna inicjatyw´ organizacji turniejów szachowych
nazwanych jego imieniem. Wspó∏organizatorami
turnieju by∏y równie˝: Szko∏a Podstawowa nr 218
im. Micha∏a Kajki, Klub Kultury „Anin” oraz
Uczniowski Klub Sportowy „Mi∏oÊnik”. Organizatorzy przygotowali 40 bardzo atrakcyjnych nagród rzeczowych. Ka˝dy grajàcy zawodnik móg∏
otrzymaç tylko jednà nagrod´, a ewentualna zdublowana nagroda przechodzi∏a dla nast´pnego
w kolejnoÊci.
Do zmagaƒ w turnieju przystàpi∏o 94 zawodników. Rozegrano 9 partii systemem szwajcarskim wed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego
– po 15 minut dla zawodnika. S´dziami turnieju
byli: Agnieszka Brustman, Marek Prus, Andrzej
Bajgrowski, Andrzej Sachanowski.
III Turniej Szachowy im. Jana Brustmana
otworzyli przedstawiciele obu Dzielnic: burmistrz Dzielnicy Weso∏a Marian Mahor, naczelnik
Wydzia∏u Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wawer
Janusz Ol´dzki, przewodniczàcy Komisji Kultury
Fizycznej i Sportu Rady m.st. Warszawy Piotr
Kalbarczyk oraz prezes Mazowieckiego Zwiàzku
Szachowego Andrzej Dobrowolski.
WÊród zawodników najlepszymi w ca∏ym
turnieju okazali si´:

1. Micha∏ Janczarski, MKS Polonia Warszawa –
8,0 pkt
2. ¸ukasz Wiƒski, MKUS Stoczek Bia∏ystok –
7,0 pkt
3. Andrzej ˚urkowski, MKS Polonia W-wa – 7,0 pkt
4. Ewa Haraziƒska, MKS Polonia W-wa – 7,0 pkt
5. Kinga Pastuszko, MKS Polonia W-wa – 7,0 pkt
6. Bartosz Pra˝mowski, UKSz Hetman KDGW
Warszawa – 6,5 pkt
7. Pawe∏ Jarmu∏a, MKS Polonia Warszawa – 6,5 pkt
8. Urszula Staniszewska, UKS Weso∏a – 6,5 pkt
9. ¸ukasz Jarmu∏a, MKS Polonia W-wa – 6,5 pkt
10. Daniel Worobiej, UKS MDK Otwock – 6,5 pkt

W kategoriach rankingowych – III kat.:
I miejsce – ¸ukasz Kamiƒski – KS Legion Legionowo (6,0 pkt)
II miejsce – Maciej Solnicki – MKS Polonia Warszawa (6,0 pkt)
III miejsce – Miko∏aj Brodowski – UKS MDK
Otwock (6,0 pkt)
W kategoriach rankingowych – IV kat.:
I miejsce – Maciej Groszyk – KK „Anin” (6,0 pkt)
II miejsce – Mariusz Woênica – MKS Polonia
Warszawa /SP 173 (5,0 pkt)
III miejsce – Jan Stadnicki – Warszawa (5,0 pkt)
W kategoriach rankingowyh – V kat.:
I miejsce – Mieszko Baszczak – Warszawa (5,0 pkt)
II miejsce – Stanis∏aw Âwiàtkowski – KK „Anin”
(4,5 pkt)
III miejsce – Dzohar Jachimczyk – SP 218 (4,0 pkt)
Najlepszym zawodnikiem bez kategorii zosta∏
¸ukasz Wiƒski (MKUS Stoczek Bia∏ystok), II miej-

sce zajà∏ Bartosz Wid∏ak UKS Otwock, III miejsce
Pawe∏ Kosiƒski (Gimnazjum nr 103).
W kategorii wiekowej do 8 lat:
I miejsce – Mariusz Woênica – MKS Polonia
Warszawa /SP 173 (5,0 pkt)
II miejsce – Jan Kokoszczyƒski – PKS Agape
Bia∏o∏´ka (5,0 pkt)
III miejsce – Jan Wojnowski – SP nr 321 Warszawa (5,0 pkt)
W kategorii wiekowej do 10 lat:
I miejsce – Maciej Solnicki – MKS Polonia Warszawa (6,0 pkt)
II miejsce – Miko∏aj Brodowski – UKS MDK
Otwock (6,0 pkt)
III miejsce – Jan Mrozowski – MKS Polonia Warszawa (6,0 pkt)
W kategorii wiekowej do 12 lat:
I miejsce – Ewa Haraziƒska – MKS Polonia Warszawa (7,0 pkt)
II miejsce – ¸ukasz Jarmu∏a – MKS Polonia Warszawa (6,5 pkt)
III miejsce – Marek Chomczyk – MKS Polonia
Warszawa (6,0 pkt)
W kategorii wiekowej do 14 lat:
I miejsce – Kinga Pastuszko – MKS Polonia Warszawa/Gim. 119 (7,0 pkt)
II miejsce – Pawe∏ Jarmu∏a – MKS Polonia
Warszawa (6,5 pkt)
III miejsce – Bartosz Wieprzyƒski – Korona Góra
Kalwaria (5,5 pkt)
W kategorii wiekowej do 16 lat:
I miejsce – Bartosz Pra˝mowski – UKSz Hetman
KDGW Warszawa (6,5 pkt)
II miejsce – Daniel Worobiej – UKS MDK Otwock
(6,5 pkt)
III miejsce – Agata Kowalewska – UKS Czternastka Ursus (6,5 pkt)
Szczegó∏owe informacje o wynikach turnieju
mo˝na znaleêç na www.chessarbiter.com
Gospodarzami kolejnego IV Turnieju Szachowego im. J. Brustmana b´dzie Dzielnica Weso∏a.
Zapraszamy za rok.
Teresa Osypiuk
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Turniej Szachowy w SP 173
Wakacje to ju˝ tylko wspomnienia. Rozpoczà∏
si´ kolejny rok szkolny – czas nauki, pracy, a tak˝e mo˝liwoÊci rozwijania swoich pasji i zainteresowaƒ. Mi∏oÊnicy gry w szachy swoje zainteresowania mogà rozwijaç i doskonaliç poprzez udzia∏
w zaj´ciach szachowych prowadzonych na terenie naszej szko∏y, jak równie˝ rywalizowaç w organizowanych w SP 173
mi´dzyszkolnych turniejach szachowych.
W sobot´ 25 wrzeÊnia
w SP 173 odby∏a si´
pierwsza w tym roku
szkolnym impreza propagujàca gr´ w szachy: Turniej Szachowy Grand Prix
SP 173 dla Szkó∏ Podstawowych i Gimnazjów. Organizatorem turnieju by∏
Uczniowski Klub Sportowy „Mi∏oÊnik”.Rozegrano 7 partii systemem
szwajcarskim wed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego – po 15 minut dla zawodnika.
Zawody sk∏adaç si´ b´dà z 8 turniejów. B´dzie prowadzona klasyfikacja d∏ugofalowa dla
ka˝dego zawodnika oddzielnie z wszystkich turniejów. Do punktacji wliczone zostanà najlepsze
wyniki z 6 turniejów.
S´dzià turnieju by∏a Agnieszka Brustman, która wy∏oni∏a najlepszych zawodników rozgrywek.
W kategorii Szkó∏ Podstawowych:
I miejsce – Tomasz Woênica – MKS Polonia
Warszawa (6,0 pkt)
II miejsce – Karol K∏opocki – SP 173 (5,0 pkt)
III miejsce – Dominik Rzeszowski – MKS Polonia Warszawa (5,0 pkt)
Sieć sklepów detalicznych

• Twój sklep na codzień
• Gwarancja jakości
• Miła sąsiedzka atmosfera
• Twój dobrze znany personel
• Twoje sprawdzone promocje
W „Groszku” kupisz

ta nie i
•
•
•
•

zdr owe produkty ˝ywnoÊciowe

Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki

nisk ie ce ny
SAMOOBSŁUGA

DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18
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W kategorii Szkó∏ Gimnazjalnych:
I miejsce – Wac∏aw Jasinowicz – UKS MDK
Otwock (6,0 pkt)
II miejsce – Micha∏ Jarzyna – UKS MDK Otwock
(4,5 pkt)
III miejsce – Hubert Tarnacki – UKS MDK
Otwock (4,0 pkt)

Najlepszym zawodnikiem do lat 8 zosta∏ Mariusz Woênica MKS Polonia Warszawa (uczeƒ
SP 173). W kategorii wiekowej do lat 10 najlepszym okaza∏ si´ Hubert Badocha, uczeƒ SP
nr 98 w Warszawie.
Szczegó∏owe informacje o wynikach mo˝na
znaleêç na www.chessarbiter.com
Gratulacje i nagrody zwyci´zcy otrzymali z ràk
Dyrektora Szko∏y nr 173 Lidii Chmielewskiej.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiàgni´tych wyników i zapraszamy na kolejny turniej z edycji Grand Prix SP 173, który odb´dzie
si´ 23 paêdziernika 2010 r.
Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk

ORGANIZUJE

„Gimnastyk´ Przy Muzyce”
Od 6 paêdziernika (Êroda) Stowarzyszenie „Nasza Weso∏a” zaprasza
na bezp∏atne zaj´cia sportowe dla doros∏ych, którzy chcà zadbaç o popraw´ swojej kondycji fizycznej i sylwetki.
Zaj´cia b´dà si´ odbywaç w Ma∏ej
Sali Gimnastycznej Zespo∏u Szkól
nr 94 w Zielonej. Trenerem prowadzàcym zaj´cia jest mgr Bo˝ena Borys, nauczycielka wychowania fizycznego, instruktorka aerobiku
i kinezy, terapeutka z wieloletnim
doÊwiadczeniem.
Zapraszamy na zaj´cia Panie i Panów. B´dziemy spotykaç si´ w Êrody
w godzinach 18.15–19.00. Szczególnie mile widziane b´dà osoby, które
dotàd z ró˝nych powodów nie uczestniczy∏y w takich zaj´ciach.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy
na e-mail Stowarzyszenia bàdê osobiÊcie w dniu zaj´ç u trenera.
ZAPRASZAMY
Stowarzyszenie „Nasza Weso∏a”
www.naszawesola.pl
e-mail: naszawesola@gmail.com
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Powodzianie w Warszawie
Troch´ to trwa∏o, ale dojechali do nas. Powodzianie
ze wsi Budziska gmina ¸ubnice skorzystali z zaproszenia mojego i Roberta Bogdaƒskiego, a tak˝e naszych
sàsiadów, i do nas przyjechali. Sp´dziliÊmy razem
„warszawski” weekend. Rodzina Biskupów w sk∏adzie
Justyna, Stanis∏aw i dzieci
Martynka, Karolinka i Kacper przyjechali w piàtek 24
wrzeÊnia br. W przerwie
mi´dzy porzàdkami, remontem, pracà w polu i innymi codziennymi zaj´ciami
znaleêli dla nas czas. ZwiedzaliÊmy Warszaw´

Je˝eli chcecie Paƒstwo przekazaç pieniàdze
na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian, to prosimy o przesy∏anie darowizn
na nasze konto Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna: 67 1240 2148 1111 0000
3032 1568, koniecznie z dopiskiem „powódê”. Istnieje mo˝liwoÊç odliczenia tych
darowizn od podstawy podatku, wystarczy,
by przelew opisany by∏: darowizna na cele
statutowe organizacji po˝ytku publicznego.
Izabela Antosiewicz
Prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna

i poznawaliÊmy si´. To bardzo mili i zwyczajni
ludzie. Na poczàtku dzieci czu∏y si´ skr´powane
w nowym miejscu, ale gdy si´ oswoi∏y, zostaliÊmy
superciocià i superwujkiem. ByliÊmy na Starówce,
przy Pa∏acu Prezydenckim, w ¸azienkach Królewskich. Dzieciom najbardziej podoba∏y si´ wiewiórki i ogromne karpie. By∏a wizyta w Pa∏acu Kultury
i Nauki. Cieszyli si´, ˝e miejsca, które kiedyÊ widzieli tylko w telewizji, teraz mogà zobaczyç na
w∏asne oczy. GoÊciliÊmy na Hipodromie, ogladaliÊmy u∏anów ze Szwadronu Jazdy RP. Pogoda nam
dopisa∏a. ZrobiliÊmy mnóstwo zdj´ç. By∏ grill i spacer po Starej Mi∏oÊnie. PokazaliÊmy siedzib´ Stowarzyszenia sàsiedzkiego, szko∏y, plac zabaw.
PrzekazaliÊmy naszym goÊciom wszystkie zgromadzone rzeczy przyniesione przez mieszkaƒców

Starej Mi∏osny. By∏a tam ˝ywnoÊç d∏ugoterminowa, koce, ko∏dry, zabawki itd. Na ich twarzach
goÊci∏ uÊmiech. Mówili, ˝e tak jak poprzednim razem wszystkie rzeczy rozdzielà pomi´dzy 13 sàsiednich gospodarstw. My te˝ zostaliÊmy obdarowani. W imieniu Stowarzyszenia przyj´∏am pi´kne
podzi´kowanie oprawione w ramk´. KosztowaliÊmy wiejskich jaj, piekliÊmy „swojskà” kaczk´ –
ma zupe∏nie inny smak, zupe∏nie jak u babci.
Nadal prowadzimy zbiórk´ rzeczy. Wszystkim
darczyƒcom przekazujemy serdeczne podzi´kowania. Szczególnie dzi´kujemy m∏odzie˝y z Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie za wielkie serce
i pomoc, ca∏emu gronu pedagogicznemu równie˝.
Za cz´Êç zebranych pieni´dzy zosta∏y kupione sadzonki truskawek.

tel. 22 763 20 90
ul. Trakt Brzeski 62
05-077 Warszawa-Weso∏a

Decoupage na Pogodnej
WÊród nowych sekcji, które ruszy∏y wraz z poczàtkiem nowego roku szkolnego w OÊrodku Kultury w Weso∏ej, pojawi∏a si´ sekcja o nazwie decoupage.
Technika decoupag'u znana jest g∏ównie z ozdabiania przeró˝nych przedmiotów, takich jak drewniane ramki, szkatu∏ki, korale, czy nawet meble, koloro-

Ma∏gorzata Mazurkiewicz

●
●
●
●
●
●

●
●

Terapie Spa na twarz i cia∏o
Pevonia Botanica
Aromatyczne rytua∏y
Masa˝e z ró˝nych stron Êwiata
Kuracje modelujàco-odchudzajàce
Dietetyka
Power Slim Active – jedna
z najbardziej skutecznych
metod odchudzania
Endermologia
Manicure Pedicure Spa

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bezpieczna opalenizna
Fryzjerstwo Spa
Makija˝ profesjonalny
Przed∏u˝anie w∏osów metodà
Racoon
Trwa∏e usuwanie ow∏osienia
Usuwanie naczynek
Fotoodm∏adzanie
Mezoterapia bezig∏owa
Pakiety odchudzajàce
Bony upominkowe, vouchery
dla firm

wymi serwetkami. Dzi´ki cierpliwoÊci i starannoÊci wykonania, ka˝dy przedmiot wyglàda jak przepi´kna dekoracja malarska. Nasza sekcja cieszy si´ du˝ym powodzeniem, ju˝ powsta∏y kolorowe doniczki, obrazki, a nawet wieszaki na ubrania. Najwa˝niejsza jest jednak ch´ç tworzenia, Êwietny humor i pozytywne emocje, jakie towarzyszà nam przez ca∏y czas trwania zaj´ç.
Sekcja Decoupage. OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”.
Czwartek 17.30–19.30. Instruktor: Dorota ¸asisz
Tel. 22 4273774.
Katarzyna Szaszkiewicz

www.metamorfoza-spa.pl
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
23 paêdziernika godz. 17.00
PSYCHOLOGIA W PERSPEKTYWIE XXI w. Spotkanie poprowadzi dr Mariola Gutkowska-Janicka.

i calówki si∏à artystycznej kreacji Kasia i StaÊ
tworzà domowo-odÊwi´tny, zwariowanie-logiczny, konkretnie abstrakcyjny Êwiat. Badajà meto-

10 listopada (Êroda) godz. 17.00
+/- CZTERDZIESTOLATEK. Spotkanie Klubu
Seniora.

***

***

2 listopada godz. 18.00
GDY WSZYSCY ÂWI¢CI IDÑ DO NIEBA. Zaduszki jazzowe w wykonaniu OLD JAZZ QUARTET
pod kierunkiem Lecha Szprota. Zespó∏ tworzy
czterech profesjonalnych muzyków z wieloletnim, mi´dzynarodowym doÊwiadczeniem estradowym –
Tomasz Wachowski,
Lech Szprot, Andrzej
Owczynnikow oraz
Edward Tomczyk. Zapraszamy do wspólnego uczczenia muzykà
i modlitwà tych, którzy
odeszli, ale wcià˝ sà
w naszej pami´ci.

11 listopada (czwartek) godz. 13.00
„POMNÑC NA DALSZÑ POLAKÓW S¸AW¢,
CZAS DLA MI¸OÂCI OJCZYZNY”. Koncert polskiej muzyki patriotycznej z okazji Âwi´ta Odzyskania Niepodleg∏oÊci w wykonaniu Kamili Hilla
(sopran), Jacka Klubiƒskiego (bas), Romualda
Mateckiego (fortepian) i Olgi Kruszewskiej (komentarz muzyczny). KoÊció∏ OpatrznoÊci Bo˝ej,
ul. Ks. Piotra Skargi 2.

***
6 listopada godz. 19.00
ZAWIROWANIA PIÓRNONSENSU – czyli jest
teÊciowa i zi´ç. Spektakl na podstawie tekstów
Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego w wykonaniu aktorów Towarzystwa Teatralnego Pod Górk´
– Katarzyny ¸aniewskiej i Stanis∏awa Górki.
„Ze Êwiata durszlaków, hydraulicznych kolanek, ogórków, koronkowych serwetek, gazety

ROCK ON
18 wrzeÊnia odby∏a si´ kolejna edycja konkursu amatorskich zespo∏ów rockowych ROCK ON. Motywem
przewodnim by∏a rocznica
zakoƒczenia Powstania Warszawskiego. Na scenie zaprezentowa∏o si´ 7 bardzo obiecujàcych zespo∏ów: REST, PERON PIERWSZY, PULL THE WIRE, ATROPINE, KILLING
SILENCE, YOGA TERROR oraz SAWBLADE.
Gwiazdà wieczoru by∏ zespó∏ LAO CHE.
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dy prania w czasach Napoleona, podglàdajà
anio∏y, bo˝e krówki i Japoƒczyków, trzy siostry
o literackim rodowodzie wysy∏ajà do Ameryki,
a sami jadà do Âwidra – z Chopinem, braçmi
Rojek i G˝eg˝ó∏kà (Alojzym)”.
Gra˝yna Matyszkiewicz
(scenariusz i re˝yseria)

Wst´p na wszystkie wydarzenia artystyczne
organizowane przez OÊrodek Kultury jest bezp∏atny.

A gdzie mogliby wystàpiç aktorzy znani z serialu „Plebania”? OczywiÊcie w sali parafialnej!
Wspólnie z ksi´dzem proboszczem Józefem
Skarpetowskim zapraszamy Paƒstwa do sali
przy koÊciele Êw. Brata Alberta, ul. Szeroka 2.
***
7 listopada (niedziela) godz. 16.00
Przedstawienie teatralne dla dzieci.
***
Wyniki konkursu przedstawiajà
si´ nast´pujàco:
I miejsce – KILLING SILENCE
II miejsce – YOGA TERROR
III miejsce – ATROPINE
Nagrod´ za najbardziej
inspirujàcà interpretacj´
utworu z czasu Powstania
Warszawskiego wyÊpiewa∏
zespó∏ ATROPINE za piosenk´
pt. „Warszawo ma”.
Nagroda specjalna (Z∏oty Mikrofon) od M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy pow´drowa∏a do zespo∏u KILLING SILENCE.
WYRÓ˚NIENIA indywidualne otrzymali:
• dla najlepszego gitarzysty – Jaros∏aw
Kasprzak z PERONU PIERWSZEGO,
• dla najlepszego basisty – Daniel Podsiad∏o
z YOGA TERROR,
• dla najlepszego perkusisty – Krzysztof „¸ysy”
Milczarek z PULL THE WIRE,
• dla najlepszego wokalisty/wokalistki – Martyna Stankiewicz z ATROPINE.
Nagrody g∏ówne ufundowa∏ Zarzàd Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy z nieocenionym Panem burmistrzem Edwardem K∏osem na czele.
Konkurs zorganizowa∏ OÊrodek Kultury w Dziel-

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M. ST. WARSZAWY
05-075 Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net

nicy Weso∏a m. st. Warszawy we wspó∏pracy
z Wydzia∏em Spraw Spo∏ecznych i Zdrowia oraz
Wydzia∏em OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Patronat medialny
nad konkursem sprawowa∏a gazeta internetowa
– www.wesola-gazeta.pl.
Serdecznie dzi´kujemy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej, M∏odzie˝owej Radzie Dzielnicy
oraz Grupie Ratownictwa Medycznego MEDICUS za pomoc podczas ROCK ON-u.
Fot. Majka Musia∏
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W Bibliotece Publicznej...
„Sejf z milionem w Êrodku, czyli Bestseller III b”
– SPOTKANIE Z MA¸GORZATÑ SZYSZKO-KONDEJ
Biblioteka Publiczna goÊci∏a ostatnio na dwóch
spotkaniach z m∏odymi czytelnikami pisark´
i dziennikark´ – Ma∏gorzat´ Szyszko-Kondej.

zosta∏a, specjalnie na t´ okazj´, gazetka o Ma∏gorzacie Kondej i jej pracy literackiej. Dzieci by∏y
wprowadzone w temat i aktywnie uczestniczy∏y
w spotkaniu z pisarkà. Gratkà obu spotkaƒ by∏a
mo˝liwoÊç nabycia ksià˝ki, a tak˝e otrzymanie
dedykacji i podpisu autorki.
CHOPIN W WESO¸EJ
Przedstawienie Teatru Wariacja o m∏odym Chopinie zaproponowaliÊmy ju˝ przed wakacjami m∏odej publicznoÊci ze SP nr 173 w Starej Mi∏oÊnie.
Spektakl bardzo podoba∏ si´ dzieciom i nauczycielom, postanowiliÊmy wi´c „Frycka Chopina” pokazaç po raz drugi, tym razem w Bibliotece G∏ównej.
Na spektakl, 23 wrzeÊnia, zaprosiliÊmy trzy
klasy II ze SP nr 171 i klas´ III SP nr 174. PublicznoÊç pozna∏a dzieciƒstwo i m∏odoÊç Fryde-

Pierwsze spotkanie (17 wrzeÊnia) odby∏o si´
w Bibliotece G∏ównej, uczestniczyli w nim uczniowie klas trzecich ze SP nr 171. Na poczàtku spotkania pani Ma∏gorzata zaprezentowa∏a ksià˝k´
„Sejf z milionem w Êrodku, czyli Bestseller III b”,
przeczyta∏a jej fragmenty i opowiedzia∏a skàd
wzià∏ si´ pomys∏ na fabu∏´ ksià˝ki. Zbiór opowiadaƒ „Sejf z milionem w Êrodku, czyli Bestseller III b” zosta∏ wyró˝niony w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren i wpisany na List´ Skarbów Muzeum Ksià˝ki Dzieci´cej. Ksià˝ka porusza
tematy wa˝ne dla ka˝dego, nie tylko m∏odego
cz∏owieka: przyjaêƒ, akceptacja, choroba. Przedstawione historie bohaterów ksià˝ki sta∏y si´ dla
publicznoÊci pretekstem do podzielenia si´ w∏asnymi przemyÊleniami.
TrzecioklasiÊci ze Starej Mi∏osny równie˝
mieli okazj´ rozmawiaç z autorkà „Bestselleru
III b”. Na drugie spotkanie zaprosiliÊmy naszego
goÊcia do SP nr 173. Szko∏a by∏a znakomicie
przygotowana do tego wydarzenia. Stworzona

przenieÊç si´ w czasy ma∏ego Frycka i byç na jego pierwszym koncercie! M∏odzi widzowie Êledzili drog´ swego rówieÊnika do wielkiej s∏awy.
Wydarzeniom na scenie towarzyszy∏a pi´kna muzyka Chopina.
Spotkania autorskie z Ma∏gorzatà Szyszko-Kondej oraz przedstawienie „Frycek Chopin”
Teatru Wariacja zosta∏y obj´te patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏ej m.st. Warszawy.
WYSTAWA POPLENEROWA
(22.10–5.11.2010 r.)
Zapraszamy na wernisa˝ i wystaw´ prac
uczestników lipcowego pleneru w Weso∏ej organizowanego przez naszà Bibliotek´ w ramach
Obchodów 90. Rocznicy Urodzin Profesora Ludwika Maciàga. Warsztaty malarskie w formie
pleneru mia∏y charakter imprezy otwartej, by∏y
skierowane do wszystkich mieszkaƒców Mazowsza. Plener odby∏ si´ dzi´ki dofinansowaniu
przez Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowieckiego.
Ekspozycj´ b´dzie mo˝na oglàdaç przez dwa
tygodnie (22.10–5.11.2010 r.) w godzinach pracy
Biblioteki G∏ównej. Na otwarcie wystawy poplenerowej zapraszamy 22 paêdziernika o godz. 19.00
do sali wystawowej Biblioteki Publicznej (ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31 – wejÊcie od podwórza OSP).
UWAGA! Zmiana godzin pracy w Filii Nr 3
w Woli Grzybowskiej! Od paêdziernika we wtorki
Biblioteka b´dzie czynna w godzinach od 10.00
do 15.00, w pozosta∏e dni tygodnia bez zmian.
Justyna Kwiatkowska

ryka Chopina. Dzieci
z ogromnym zainteresowaniem przyglàda∏y si´
pierwszej lekcji muzyki
ma∏ego Frycka. S∏ucha∏y
razem z nim mistrzów
– Mozarta, Bacha. MieliÊmy okazj´ na moment

DZIELNICA WESO¸A M. ST. WARSZAWY
oraz
OÂRODEK KULTURY W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY

zapraszajà na wernisa˝ zg∏oszonych prac
i wr´czenie nagród przyznanych

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
WESO¸A – NIEZNANE OBLICZE
pod honorowym patronatem
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Edwarda K∏osa

w dniu 26 paêdziernika 2010 r. o godz. 19.00
w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
przy ul. Jana Paw∏a II 25
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dwie kobiety zostajà uwik∏ane w niezwykle dramatyczne prze˝ycia – co je
∏àczy, czy przesz∏oÊç i teraêniejszoÊç
bardzo ró˝nià si´ od siebie?
Skandynawska proza nie przyspiesza,
toczy si´ spokojnym, sobie w∏aÊciwym
rytmem. Nie oznacza to w ˝adnym wypadku, ˝e jest wolna od dramatyzmu,
czy te˝ znakomitych, wr´cz finezyjnych
obserwacji zachowaƒ i postaw ludzkich.
Goràco polecam!

Kàcik bibliofila
Oczyszczenie
Sofi Oksanen
Âwietna powieÊç
m∏odej fiƒskiej autorki Sofi Oksanen,
jak˝e odmienna od
prozy
amerykaƒskiej. Akcja powieÊci rozgrywa si´
wspó∏czeÊnie w 1992 roku w Estonii.
Starsza, samotna kobieta znajduje
na progu swojej chaty skrajnie wyczerpanà dziewczyn´, która twierdzi, ˝e
zosta∏a pobita przez m´˝a. Prawda,
o czym przekonujemy si´, wchodzàc
w doskonale poprowadzonà narracj´,
okazuje si´ jednak zupe∏nie inna. Oby-

***
Literatura dla doros∏ych:
1. Oksanen S. – Oczyszczenie
2. Fielding J. – Martwa natura
3. Czarnyszewicz F. – Nadberezyƒcy
4. Kowalewska H. – Inna wersja ˝ycia
5. Nurowska M. – Nakarmiç wilki
6. Gross A. – Czarny przyp∏yw

Qlturka

Cafelek – koncertowe miejsce
na naszym osiedlu
Od jakiegoÊ czasu na
naszym osiedlu, przy Trakcie Brzeskim, znajduje si´
klub Cafelek. Pami´tam, ˝e
kiedy powstawa∏, cieszy∏am si´, ˝e b´dzie tutaj
miejsce, do którego b´dà
mogli chodziç m∏odzi ludzie – w koƒcu cz´sto s∏ysza∏am narzekania moich znajomych, ˝e nie
majà gdzie pójÊç, posiedzieç, pogadaç i ˝e to
jedna z najwi´kszych wad naszego osiedla.
Jak˝e zupe∏nie inne informacje dosta∏am od
pana Dariusza Zielskiego.
Pan Dariusz Zielski, prowadzàcy klub Cafelek,
ju˝ od d∏u˝szego czasu zajmuje si´ podobnà dzia∏alnoÊcià. Przed Cafelkiem prowadzi∏ klub „Kot∏y”
na Woli (w którym zorganizowa∏ wiele koncertów), póêniej zajà∏ si´ innym klubem, a˝ w koƒcu
stworzy∏ Cafelek. Jak sam mówi, wynika∏o to mi´dzy innymi z wygody, poniewa˝ od d∏u˝szego
czasu mieszka na osiedlu, a doje˝d˝anie do miejsca pracy wià˝e si´ z kosztami oraz straconym
czasem. Po drugie wybra∏ to miejsce, sàdzàc, ˝e
po prostu powinno tu byç. Obecnie jednak nie ma
pewnoÊci, czy tak w∏aÊciwie jest.
Przez ca∏à naszà rozmow´ przewija∏o si´
stwierdzenie, ˝e m∏odzie˝ z osiedla rzadko odwiedza klub Cafelek. Wspólnie zastanawialiÊmy
si´ nad przyczynami takiego zachowania – czy
m∏odzi ludzie wolà po prostu modne kluby
w Warszawie czy mo˝e ∏awki, bunkry i zaroÊla,
w których urzàdzajà sobie pe∏nà adrenaliny gr´
ze stra˝à miejskà. Poza tym niektórzy przychodzili do Cafelka z sugestià, ˝e mo˝e klub powi-

16

nien zorganizowaç coÊ w rodzaju dyskoteki
z taƒczàcà panienkà i automatami, na co pan
Dariusz, zresztà s∏usznie, nie ma zamiaru si´
zgodziç, bo nie takie by∏o zamierzenie przy tworzeniu tego miejsca.
OczywiÊcie Cafelek ma grup´ sta∏ych klientów, którzy sà przyzwyczajeni do klubu, ale przecie˝ z za∏o˝enia mia∏o to byç miejsce dla m∏odzie˝y, ˝eby mia∏a gdzie pos∏uchaç muzyki, pogadaç przy piwie czy te˝ zagraç na scenie, ale
niestety to si´ nie sprawdza. Pan Dariusz Zielski,
jak sam przyznaje, jest zaskoczony tym, ˝e m∏odzie˝ nie korzysta z mo˝liwoÊci wystàpienia na
scenie i pokazania swoich umiej´tnoÊci – w koƒcu, jak wiemy, nasze osiedle jest pe∏ne ludzi grajàcych na instrumentach i Êpiewajàcych. Na samym poczàtku dzia∏alnoÊci do Cafelka zg∏asza∏o
si´ wi´cej zespo∏ów, a pan Dariusz ch´tnie organizowa∏ koncerty, bo, jak sam mówi, ma dobry
sprz´t i lubi to robiç. Obecnie liczba zespo∏ów
maleje. Chocia˝ w poniedzia∏ki w klubie organizowane sà jam sessions na cafelkowej scenie,
wpada na nie sta∏a ekipa. Pan Zielski mówi, ˝e
mo˝e to wynikaç ze wstydu, z poczucia, ˝e gra
si´ s∏abo, ale jest to nieuzasadnione uczucie, bo
przecie˝, co podkreÊla, nie chodzi o to, ˝eby zagraç supersolówk´ na gitarze, ale ˝eby si´ pokazaç, spotkaç, pograç razem. Prowadzàcy klub liczy∏ na to, ˝e m∏odzi dadzà na scenie upust swojej energii, ˝e m∏odzie˝ sama do niego przyjdzie
i poprosi o zorganizowanie koncertów – liczy
na oddolnà inicjatyw´, poniewa˝ kiedy wszystko
spoczywa na g∏owie jednej osoby powoli koƒczà
si´ pomys∏y. Dlatego te˝ plany na przysz∏oÊç Cafelka sà nieznane, jednak najprawdopodobniej je-

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Carman P. – Dolina szkieletów.
Duch w machinie
2. Dziamska D. – Filmowe origami,
czyli origami p∏askie z ko∏a, kwadratu
i trójkàta
3. Beutelspacher A. – Pitagoras bez cyrkla, czyli jak przejÊç przez pocztówk´
4. Sosnkowska Z. – Przygody kota
Bibelota
Literatura popularnonaukowa:
1. Bereza H. – Koƒcówki: Henryk
Bereza mówi
2. Jangfeldt B. – Majakowski: stawkà
by∏o ˝ycie
3. Iwanov N. – Powstanie Warszawskie
widziane z Moskwy
4. Notten M. – Wybra∏am wolnoÊç
Iza Zych
go dzia∏alnoÊç b´dzie kontynuowana, gdy˝ pan
Zielski wk∏ada w klub bardzo du˝o pracy. Zima
spowodowa∏a zalanie sprz´tu w klubie, jednak
dzi´ki staraniom pana Dariusza obecnie wszystko jest w porzàdku.
Na koncerty do Cafelka cz´sto przyje˝d˝ajà
ludzie z innych miejscowoÊci, jak Otwock czy
Wiàzowna, bàdê z centrum Warszawy, a wcià˝
brak lokalnej m∏odzie˝y. Mimo rozwieszania plakatów na ca∏ym osiedlu nawet podczas trudnych
warunków atmosferycznych oraz faktu, ˝e wi´kszoÊç koncertów jest darmowa (jeÊli nie, to cena za wst´p jest symboliczna i wynosi ok. 10 z∏)
ludzie z osiedla rzadko odwiedzajà Cafelek. Pan
Dariusz opowiedzia∏ mi przypadek ch∏opaka,
który przyszed∏ do klubu z ch´cià zorganizowania swojego koncertu. Nazwano imprez´, rozwieszono plakaty, ale ch∏opak gra∏ do prawie pustej sali. Nawet koledzy, którzy przyszli pos∏uchaç jego muzyki, stali na zewnàtrz klubu.
Cafelek jest otwarty na wszelkie rodzaje muzyki, o czym Êwiadczà koncerty – pojawi∏ si´
tam ju˝ hip hop, muzyka elektroniczna, poezja
Êpiewania, piosenka polityczna, ska, rock czy
te˝ szanty. Pan Dariusz liczy na przeró˝ne inicjatywy – od teatru lalek dla dzieci po koncerty death metalowe. Chcia∏by, ˝eby by∏o to miejsce
do pokazania swoich muzycznych umiej´tnoÊci
– mo˝e w formie otwartych prób, jeÊli ludzie nie
chcà graç koncertów.
Podsumowujàc, mog´ jedynie zacytowaç pana Dariusza, który powiedzia∏: „Fajnie, ˝e takie
miejsce jest, ale jak ju˝ jest, to niefajnie, ˝e jest”.
Ludzie zawsze chcà tego, czego nie majà i to jest,
niestety, smutna prawda. Mo˝e czas to zmieniç?
OsobiÊcie radz´ wszystkim szukaç og∏oszeƒ Cafelka na osiedlowych s∏upach, na pewno znajdziecie coÊ dla siebie i b´dzie to ciekawsze ni˝ picie
kolejnych browarów w naszym lesie.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

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

Witajcie
wÊród
nas

Julianka Janiszewska
Urodzi∏a si´ 3 wrzeÊnia 2010 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga 3440 g, wzrost 54 cm.

Gabrysia Szolc
Urodzi∏a si´ 26 wrzeÊnia 2009 r.
w szpitalu na Solcu.
Waga 2640 g, wzrost 51 cm.

Ka˝dy maluch, którePzemys∏aw Zawadka
PiotruÊ Wroƒski
go zdj´cie publikujeUrodzi∏ si´ 29 stycznia 2010 r.
braciszek Zosi i Krzysia.
my, otrzymuje drobny
Waga 3910 g, wzrost 57 cm.
Urodzi∏ si´ 26 sierpnia 2010 r.
upominek od naszego
sponsora – sklepu
Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowo
narodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie
zdj´cie 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) lub w sklepie dla dzieci Pati na ul.
Borkowskiej 4 (ko∏o drewnianego koÊcio∏a). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç
na adres: wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane co najmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 8 listopada 2010 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie
pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Zapraszamy na wystaw´ malarstwa
i bi˝uterii ceramicznej Gra˝yny Bany, która odb´dzie si´ 19 listopada
w piàtek od godz. 18 oraz na koncert
o godz. 19, w wykonaniu aktorki
i wokalistki zespo∏u De Su Beaty
Kacprzyk w OÊrodku Kultury w Weso∏ej Wola Grzybowska ul. Starzyƒskiego 21 (róg ˚ó∏kiewskiego).

motortest

®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

Zaprasza do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 900–1900, 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´.

www.motortest.com.pl

Kotka Eureka
i jej rodzeƒstwo
szukajà domu
Pr´gowane, sowiookie koci´ta szukajà
przyjaznych ludzi i bezpiecznych domów. Kociczka Eureka (na Êrodku zdj´cia) oraz bardzo podobna do niej siostra i dwóch braci sà
odrobaczone i posiadajà ksià˝eczki zdrowia.
Oprócz tego kociaczki majà ju˝ wszczepione elektroniczne identyfikatory.

Maluchy majà ponad trzy miesiàce, jedzà jak
doros∏e koty i umiejà korzystaç z kuwety. Lubià
spacery i potrafià rozsàdnie korzystaç ze swobody. Urodzone i wychowane wÊród ludzi szybko nawiàzujà przyjazne stosunki. Kocie figle
i nastrojowe mrucz-maszynki gwarantowane.
Adres: Konwaliowa 24, tel. 796 15 99 29.
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Echa Europejskich Dni Ptaków

Nic nie zapowiada∏o, ˝e wycieczka si´ uda...
W tygodniu jà poprzedzajàcym by∏o szaro i mokro, na „próbnych liczeniach” liczba spotykanych gatunków by∏a niewielka. MartwiliÊmy si´,
˝e osoby, które przyjdà na spacer organizowany

w ramach Europejskich Dni Ptaków, b´dà mog∏y
czuç si´ zawiedzione. Na szcz´Êcie sobotni ranek 2 paêdziernika przywita∏ nas radosnymi
promieniami s∏oƒca. WÊród 31 zebranych osób
byli równie˝ goÊcie z innych dzielnic: Chomiczówki, Ursusa oraz z Marek i Miƒska Mazo-

wieckiego, którzy dowiedzieli si´
o akcji ze strony Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków
(OTOP) – www.otop.pl lub
www.birdwatching.pl. Licznie
przyby∏y te˝ dzieci ze Szko∏y
Podstawowej Nr 171.
Zacz´∏o si´ troch´ nietypowo
– od pokazania martwego
osobnika, którego znaleziono
pod kioskiem – niestety nie
prze˝y∏ zderzenia z szybà... Najmniejszy z europejskich ptaków:
5-gramowa oliwkowa drobinka
puchu z ˝ó∏tà czapeczkà – zosta∏ prawid∏owo rozpoznany przez uczestników: to by∏ mysikrólik. Potem ch´tni dostali
karty do notowania gatunków, mapki i wyruszyliÊmy na liczenie.
WÊród sosen zwyczajnych, brzóz brodawkowatych i czarnych oraz sprowadzonych z Ameryki sosen Banksa wypatrywaliÊmy Êpiewajàcych
maluchów. S∏ychaç i widaç by∏o kilkanaÊcie sikor
bogatek i sikor modrych, 1 sikor´ czubatk´ (zauwa˝onà przez ucznia!) oraz kilkanaÊcie mysikrólików. Charakterystycznie odzywa∏ si´ pierwiosnek. Dzieci bez trudu rozpoznawa∏y kawki,
grzywacze, sójki, jaskó∏ki dymówki. W rozpoznawaniu innych gatunków pomaga∏ przewodnik
wycieczki Przemys∏aw Stolarz. MogliÊmy obserwowaç równie˝ dzwoƒce, kopciuszki, drozdy
Êpiewaki. G∏oÊno odzywa∏y si´ kwiczo∏y i rudziki.
Pomi´dzy konarami, wysoko na niebie nagle zauwa˝ono jakiegoÊ drapie˝nika – okaza∏o si´, ˝e
by∏ to rzadko spotykany kobuz.
Inne gatunki dostrzegliÊmy nad ∏àkà na Szkopówce. Majestatycznie lata∏a tam w górze para
kruków (sà sobie dozgonnie wierne jak bociany),
szybowa∏y myszo∏owy (na szcz´Êcie coraz cz´Êciej widywane), szybko przemieÊci∏o si´ 50osobowe stadko szpaków szykujàcych si´
do odlotu. Oko∏o 4-kilometrowy spacer po Groszówce, Szkopówce i Woli Grzybowskiej mia∏ si´

ju˝ ku koƒcowi, gdy niespodziewanie us∏yszeliÊmy charakterystyczne g∏osy ˝urawi. Wszyscy
zacz´li goràczkowo wypatrywaç ich na niebie.
Sà! W zachwycie podziwialiÊmy olbrzymie stado,
które najpierw krà˝y∏o nad lasami Groszówki;
a potem mogliÊmy obserwowaç formowanie si´

kilku kluczy! Zadziwiajàca by∏a zgodnoÊç
i sprawnoÊç, z jakà zmienia∏y szyk lotu. To by∏o
niesamowite... Na podstawie zdj´ç okaza∏o si´,
˝e stado liczy∏o ponad 200 osobników!
Na zakoƒczenie podsumowaliÊmy wszystkie
obserwacje: spotkaliÊmy 23 gatunki i oko∏o 609
osobników... Ca∏kiem nieêle, jak na 2,5 godziny!
Ciekawe, ile b´dzie za rok? Zach´ciliÊmy wszystkich do sprawdzenia tego w paêdzierniku 2011!
W czasie spaceru rozmawialiÊmy równie˝
o tym, ˝e sikory coraz ch´tniej zaglàdajà do
karmników – przeczuwajà nadchodzàcà szybko

zim´ i chcà si´ do niej przygotowaç, dlatego ju˝
teraz mo˝na rozpoczàç zimowe dokarmianie!
Kolejne liczenia przeprowadzane w ramach Europejskich Dni Ptaków b´dà zorganizowane dok∏adnie za rok. WczeÊniej (w lutym) odb´dzie si´
„Zimowe Ptakoliczenie”.
Ju˝ dziÊ serdecznie wszystkich zapraszamy!
Do zobaczenia!
Ewa Stolarz
(Dla poszukujàcych ciekawostek o ptakach i informacji o dzia∏alnoÊci ornitologów polecamy nast´pujàce czasopisma: Ptaki Polskie, Notatki Ornitologiczne, Kulon, Bocian, Ptaki, Ptaki Âlàska).
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Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 173
Szko∏a Podstawowa nr 173 jest jedynà szko∏à
w dzielnicy posiadajàcà certyfikat ISO 9001:2008.
Nasza szko∏a znalaz∏a si´ równie˝ na mapie szkó∏ aktywnych w programie spo∏ecznym „Szko∏a bez przemocy”. W bie˝àcym roku szkolnym otrzymaliÊmy
ponadto certyfikat projektu edukacyjnego wspierania uczniów uzdolnionych „Wars i Sawa” pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy.
Tytu∏y te obligujà nas do ciàg∏ej pracy nad podnoszeniem poziomu dydaktycznego i wychowawczego placówki. Nie otrzymaliÊmy ich jednak bez
uzasadnienia. Dowodem na to sà znakomite wyniki
egzaminów uczniów klas szóstych, którzy od kilku
lat uzyskujà najwy˝sze wyniki w 9-stopniowej skali
staninowej.
W nowym roku szkolnym zamierzamy aktywnie
uczestniczyç w programach: „Wspieranie edukacji
ekologicznej w placówkach oÊwiatowych”, „Ratujemy i uczymy ratowaç”, „Szklanka mleka dla ucznia”
oraz „Owoce w szkole.
Jak co roku nasza placówka b´dzie wspó∏pracowa∏a ze Stra˝à Miejskà, Wydzia∏em Spraw Spo∏ecznych i Zdrowia, UNICEF-em, Caritasem. Zajmiemy
si´ równie˝ koordynowaniem projektów edukacyjnych „Szko∏a z pomys∏em” czy „Otwarta szko∏a”,

promujàcego wspó∏prac´ Êrodowisk szkolnych z organizacjami pozarzàdowymi.
Tradycjà SP 173 sta∏o si´ ju˝ organizowanie Dnia
Otwartego dla przysz∏ych pierwszoklasistów i ich rodziców. Obserwacje dzieci i rozmowy z rodzicami
s∏u˝à lepszemu poznaniu umiej´tnoÊci przysz∏ych
uczniów klas pierwszych. Z sukcesem, po raz drugi,
uda∏o nam si´ tak˝e utworzyç oddzia∏ szeÊciolatków-pierwszaków, zgodnie z za∏o˝eniami nowej
podstawy programowej.
Mimo trudnej sytuacji lokalowej staramy si´
stworzyç uczniom jak najlepsze warunki do
wszechstronnego rozwoju na prowadzonych ko∏ach i zaj´ciach dodatkowych. Propozycja jest bogata. Poczàwszy od zaj´ç sportowych: SKS-y,
„Od zabawy do sportu”, „Otwarte sale, boiska, baseny”, poprzez ko∏a: krajoznawczo-turystyczne,
j´zykowe, dramatyczne, ortograficzne, fotograficzne, komputerowe, wokalne, ekologiczne, gitarowe,
szachowe, plastyczne, teatralne, literackie do kó∏
przedmiotowych, zaj´ç wyrównawczych dla poszczególnych klas oraz rozwijajàcych uzdolnienia
uczniów. Prowadzone b´dà tak˝e zaj´cia z bajkoterapii, arteterapii, przyrodniczo-plastyczne oraz
socjoterapeutyczne. Po raz kolejny ju˝ uczniowie

klas II i III b´dà doskonaliç swoje umiej´tnoÊci
p∏ywackie na basenie.
Jak co roku nasza szko∏a pracuje metodà projektu.
Ten rok szkolny to kontynuacja ubieg∏orocznego projektu „Weso∏a naszym miejscem na Ziemi”. Realizujàc to has∏o, zapoznajemy uczniów z historià i wspó∏czesnoÊcià Weso∏ej. Mimo trudnoÊci lokalowych,
dwuzmianowoÊci i du˝ej liczby uczniów dzieci obj´te zostanà fachowà opiekà wykwalifikowanej kadry
w Êwietlicy szkolnej od godz. 7 do 18. Dodatkowo dla
dzieci szeÊcioletnich z klasy pierwszej wygospodarowano oddzielne pomieszczenie Êwietlicowe.
Naszym zamiarem jest równie˝ koordynowanie, we
wspó∏pracy z rodzicami, ró˝norodnych akcji charytatywnych, np. „Góra grosza”, „Szlachetna Paczka”,
„WOÂP” czy zbiórka darów dla potrzebujàcych. Kontynuowaç b´dziemy równie˝ akcj´ „Lekki plecak”.
Jak widaç znów w naszej szkole du˝o si´ b´dzie
dzia∏o! Z zaanga˝owaniem kadry pedagogicznej,
uczniów i ich rodziców wchodzimy w kolejny, pracowity rok szkolny, liczàc na sukcesy dydaktyczne
i wychowawcze naszych podopiecznych.
Dyrektor SP 173
mgr Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz

Dojrza∏oÊç, styl, klasa i dobra zabawa, czyli...
Ogólnowarszawskie spotkanie UTW na WyÊcigach
W sobot´, 2 paêdziernika wybra∏am si´ na Tor
S∏u˝ewiecki. By∏ to Dzieƒ warszawskich UTW,
które tam w∏aÊnie wyznaczy∏y sobie zlot z okazji
Europejskiego Dnia Osób Starszych. Do wyjÊcia
z domu mobilizowa∏a dopisujàca pogoda i ciekawoÊç – jak te˝ przebiegnie impreza ∏àczàca
Êwi´to przedstawicieli Trzeciego Wieku oraz
pi´knà ide´ uniwersytetów, która tak˝e i mnie
pomaga rozwijaç si´ na tym etapie ˝ycia.
Odpowiedê na to pytanie czeka∏a na S∏u˝ewcu – by∏a widoczna ju˝ w momencie mojego
przyjÊcia. Przygotowany olbrzymi namiot zgromadzi∏ ok. 150 s∏uchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z ca∏ej Warszawy. Od samego poczàtku wÊród przyby∏ych s∏ychaç by∏o zachwyty nad architekturà toru s∏u˝ewieckiego i ca∏ego
kompleksu, który ma 80 lat, a rozmach... spokojnie na nast´pne 50. Có˝ za analogia – pomyÊla∏am – do tego, jaki potencja∏ my jako s∏uchacze UTW mo˝emy jeszcze zaproponowaç
spo∏eczeƒstwu.
Organizatorzy naprawd´ si´ spisali, zapewniajàc bogaty i niezwykle interesujàcy program. W∏odzimierz Bàkowski, dyrektor WyÊcigów Konnych
na S∏u˝ewcu, zaprezentowa∏ zebranym histori´
toru i plany odrestaurowania kompleksu. Zaplanowano te˝ gonitw´ o puchar UTW – moim zdaniem

strza∏ w dziesiàtk´. Wyzwoli∏a ona wiele emocji
wÊród uczestników spotkania. Ale o tym póêniej.
Innà atrakcjà sobotniego s∏u˝ewieckiego dnia
by∏ konkurs na najciekawszy kapelusz. Panie sumiennie przygotowywa∏y si´ ju˝ du˝o wczeÊniej.
Efekt by∏ godny podziwu: kapelusze ró˝norakie
pod wzgl´dem stylu, wielkoÊci, kolorystyki, fantazji. Widaç by∏o, jak kobiety dbajà jednoczeÊnie
o swój wizerunek i pi´kno kapelusza. Gdyby ktoÊ
si´ zastanawia∏, czy wspó∏czeÊnie mo˝na spotkaç damy, odpowiem – tak, widzia∏am je tego
dnia osobiÊcie na S∏u˝ewcu!
W sk∏ad jury konkursu weszli: Micha∏ Szczerba,
pose∏ na Sejm RP, przewodniczàcy Parlamentarnego Zespo∏u ds. WyÊcigów Konnych i Jeêdziectwa,
przyjaciel ruchu UTW – objà∏ uroczystoÊç honorowym patronatem; Krystyna Lewkowicz, koordynator UTW na SGH, przewodniczàca Komisji Forum
Dialogu Spo∏ecznego ds. UTW oraz prorektor SGH
ds. dydaktycznych i studenckich pani profesor dr
hab. Anna Karmaƒska. Przewodniczàcym jury zosta∏ Marek Siudym, aktor, koniarz, przyjaciel Toru
S∏u˝ewieckiego. 60 paniom uczestniczàcym
w konkursie rozdano numery i rozpocz´∏a si´ prezentacja prac. Komisja wybra∏a do fina∏u 8 kapeluszy. Uwag´ wszystkich przyku∏a kandydatka z kapeluszem nr 51. Jak si´ póêniej okaza∏o, ten wspania∏y, w∏asnor´cznie
wykonany kapelusz
utrzymany w interesujàcej kolorystyce ze
strojem zaprezentowa∏a prezes UTW z Weso∏ej Regina Kozerska.
Zdoby∏a pierwszà na505 115 773

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji
tel. 22 773 25 90,
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grod´ i gratulacje organizatorów. Palm´ pierwszeƒstwa podzie∏i∏a jednak z innà w∏aÊcicielkà
kapelusza Mariannà Rakowskà z UTW przy
SGGW. Drugie miejsce przypad∏o w udziale Katarzynie Wachowiak, s∏uchaczce UTW prowadzonego na SGH. Na pewno wspaniale jest wygrywaç,
ale te˝ dzieliç radoÊç z innymi – cieszy∏ mnie sukces wszystkich trzech, tym bardziej ˝e widzia∏am,
jak wiele pracy musia∏y w∏o˝yç, by efekt koƒcowy
tak wspaniale si´ prezentowa∏.
Przed gonitwà, którà zaplanowano na godz. 13,
organizatorzy zapewnili pocz´stunek z kawà, herbatà, a nawet piwem z sokiem. WyÊcig, jak ka˝dy
poprzedni, mia∏ na celu wielkà wygranà. Zadbano
o ciekawà i szczegó∏owà informacj´. Organizatorzy zwracali uwag´ na prezentacj´ koni na padoku
i zach´cali do obstawiania faworytów. Ch´tnych
by∏o wielu, emocje ros∏y. Goràce rozmowy, dyskusje i przekonywania trwa∏y d∏ugo. Konie stan´∏y
w boksach – bomba posz∏a w gór´ – gonitwa si´
rozpocz´∏a. Pi´kne konie w perfekcyjnym ruchu,
jak gdyby p∏yn´∏y w powietrzu. Ka˝dy dopingowa∏
swojego faworyta. Chwile napi´cia i wyczekiwania
ros∏y: czy dobrze obstawi∏am/∏em, czy wygram?
Organizatorzy zapraszali wszystkich seniorów
do cz´stszych odwiedzin na S∏u˝ewcu, zaoferowali promocje i zach´cali do uczestnictwa w obstawianiu wyÊcigów. Wiele radoÊci sprawi∏ mi
Dzieƒ warszawskich UTW na S∏u˝ewcu. Zobaczy∏am wielu ludzi, którzy cieszà si´ ˝yciem, poznajà swiat i uczestniczà w ró˝nych dzia∏aniach.
Oby takich pomys∏ów dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku by∏o coraz wi´cej.
Jojanta
s∏uchaczka UTW w Weso∏ej
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Bu∏hak Êwi´tuje Europejski Dzieƒ J´zyków!
Tego dnia mo˝na by∏o podziwiaç kultur´
Hiszpanii, Niemiec, Danii, Szwecji, Francji
i Rosji. Podziwiaç jak podziwiaç, jednak bardziej chodzi∏o o jedzenie! Dzi´ki tej kulinarnej

wycieczce uczniowie (wraz z nauczycielami)
zaoszcz´dzili na groszkowym Êniadaniu. No
bo kto chcia∏by zjeÊç dro˝d˝ówk´, gdy pi´tro
ni˝ej mo˝e dostaç hiszpaƒskà tortill´, duƒski
mus jab∏kowy z dodatkami (nieskromnie przyznam, ˝e by∏a to najlepsza ze wszystkich potraw, acz niedoceniona przez wymagajàce jury) czy francuskie Êlimaki (jednak na t´ potra-

w´ zbyt wielu ch´tnych nie by∏o, trudno si´
dziwiç – w koƒcu to Êlimaki!!!). Grzechem by
by∏o, gdybym nie opowiedzia∏a o przynajmniej
kilku pieczo∏owicie przygotowanych salach
– w koƒcu tyle bibu∏y na nie posz∏o...
Cofnijmy si´ do tamtego dnia.
W holu wita nas rodowity Hiszpan w sombrero, wygrywajàcy kilka dêwi´ków na gitarze.
Zaprasza do zwiedzenia swojej klasy. W Êrodku bardziej hiszpaƒsko ni˝ w rodowitej Hiszpanii. Dziewczyny przystroi∏y si´ w czerwone
suknie z ˝ó∏tymi motywami, panowie siedzieli
z rozmarzonymi oczami, gapiàc si´ na plakat
hiszpaƒskiej dru˝yny pi∏karskiej. Na Êcianach
wisia∏y bibu∏y w narodowych barwach tego
kraju. Utworzono tak˝e niezwykle oryginalnà
dekoracj´ z papryczek chilli. Póêniej sta∏y si´
one ofiarà konsumpcji klasy III gimnazjum,
która og∏osi∏a zawody – 10 z∏ za zjedzenie ca∏ej (nagrody nie wyp∏acono).
Przejdêmy dalej. Na pi´trze klasa niemiecka. Tutaj te˝ bibu∏owe motywy (tak tani surowiec, a jak˝e skuteczny w nadawaniu klimatu). I choç przedstawiciele tej sali ograniczyli
si´ tylko do niemieckich flag na policzkach, to
zrekompensowali nam to w postaci jedzenia
– babeczki, ciastka, hamburgery (przypada∏a

Sprawdzian szóstoklasisty w SP 173
Jako nauczyciel Szko∏y Podstawowej nr 173
z ogromnà przyjemnoÊcià i dumà przedstawiam
Paƒstwu osiàgni´cia uczniów klas szóstych
w sprawdzianie koƒcowym. Wyniki te potwierdzajà, ˝e – mimo trudnych warunków pracy
– wysi∏ki naszych dzieci i kadry pedagogicznej
oraz dzia∏ania podejmowane przez Dyrekcj´
w celu utrzymania wysokiego poziomu edukacyjnego szko∏y przynoszà oczekiwane efekty.
Rok szkolny
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Natalia Skorupska
uczennica klasy 3
Pierwszego Autorskiego Gimnazjum
im. E. Bu∏haka w Starej Mi∏oÊnie
bardzo niski (2), w 2004 – ni˝ej Êredni (4),
w 2005 – bardzo niski (2), w 2006 – Êredni (5).
W bie˝àcym roku szkolnym nasi uczniowie osiàgn´li Êredni wynik 31,33 punktów. Wysokie noty –
powy˝ej Êrednich dzielnicy – uzyskali w zakresie
wszystkich badanych umiej´tnoÊci (czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce). Dwie uczennice
otrzyma∏y maksymalnà liczb´ 40 punktów.
Aneta Kozio∏

Wynik w skali staninowej
najwy˝szy (9)
najwy˝szy (9)
najwy˝szy (9)
najwy˝szy (9)
najwy˝szy (9)
bardzo wysoki (8)
najwy˝szy (9)
najwy˝szy (9)

Skala staninowa okreÊla dziewi´ç wyników
(jest to pewnego rodzaju forma oceny szko∏y):
1 – najni˝szy, 2 – bardzo niski, 3 – niski, 4 – ni˝ej Êredni, 5 – Êredni, 6 – wy˝ej Êredni, 7 – wysoki, 8 – bardzo wysoki, 9 – najwy˝szy.
W sprawdzianie mo˝na uzyskaç maksymalnie 40 punktów, ale z uwagi na – w uproszczeniu
– ró˝ny stopieƒ trudnoÊci sprawdzianu w poszczególnych latach zakres punktowy poszczególnych
wyników w skali staninowej jest ustalany corocznie. Âredni wynik ogólnopolski sprawdzianu podawany przez Centralnà Komisj´ Egzaminacyjnà to
oczywiÊcie Êredni wynik (5) w skali staninowej.
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Celem wprowadzenia skali staninowej jest
mo˝liwoÊç obserwowania trendów osiàgni´ç
danej szko∏y. B∏´dem by∏oby natomiast porównywanie ze sobà „surowych” wyników punktowych sprawdzianu.
Dla przyk∏adu: Êredni wynik szko∏y 24,2 pkt
w skali staninowej w roku 2003 oznacza∏ wynik

sztuka na klas´, jednak nagi´∏am t´ zasad´
i musz´ si´ przyznaç do kradzie˝y jednego)...
„Klasa rosyjska” przesz∏a jednak samà siebie.
Stare sprz´ty ze strychu dziadka Horacego nada∏y klasie klimat typowej rosyjskiej chaty. „Baby”
cz´stowa∏y blinami, dajàc do popitki kwas miodowy. Pod drzwiami koczowa∏a ˝ebrzàca babulinka (zebra∏a 1,10 z∏), a w kàcie ch∏opcy prezentowali, jak pije si´ na Syberii (wod´, rzecz jasna
– nic innego by nie przesz∏o), rzucajàc co chwil´ kilka zdaƒ po rosyjsku. W tle s∏ychaç by∏o rosyjskie pieÊni, a ca∏oÊç by∏a tak Êwietnie skomponowana, ˝e a˝ szkoda by∏o wychodziç.
To 3 spoÊród 6 krajów, które prezentowaliÊmy
tamtego dnia. Pod koniec lekcji wr´czono nam
dyplomy, które nios∏y za sobà nagrod´ w postaci „niepytania” przez tydzieƒ bàdê dzieƒ – w zale˝noÊci od osiàgni´tego wyró˝nienia. MogliÊmy
oderwaç si´ od monotonii zaj´ç i sp´dziç przyjemnie ca∏y dzieƒ, podjadajàc potrawy z ró˝nych
miejsc Europy (a to, ˝e zaoszcz´dziliÊmy na drugim Êniadaniu, to ju˝ inna sprawa...).

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
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Uroczyste sadzenie d´bów

Tak – dla pokoju!

2 paêdziernika 2010 roku w koÊciele pod wezwaniem Êw. Andrzeja Boboli na os. Plac Wojska Polskiego w Warszawie Weso∏ej w ramach
akcji „Ocaliç od zapomnienia” odby∏a
si´ uroczystoÊç posadzenia pamiàtkowych d´bów, poÊwi´conych ofiarom
mordu katyƒskiego
oraz dwóch d´bów
poÊwi´conych ofiarom katastrofy smoleƒskiej z 10 kwietnia 2010 r.
W uroczystoÊci udzia∏ wzi´∏y w∏adze dzielnicy, motocykliÊci – uczestnicy IX Rajdu Katyƒskiego, wojsko oraz nauczyciele i uczniowie ze
Szko∏y Podstawowej Nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi im. Tadeusza KoÊciuszki w Warszawie-Weso∏ej. W uroczystoÊci uczestniczy∏y

21 wrzeÊnia 1981
roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ zosta∏
proklamowany Mi´dzynarodowy Dzieƒ
Pokoju. Ideà, jaka przyÊwieca∏a twórcom inicjatywy, by∏o zwrócenie uwagi spo∏ecznoÊci
mi´dzynarodowej na
potrzeb´ uczczenia
i przestrzegania pokoju. W tym dniu ONZ wzywa wszystkie paƒstwa
Êwiata do 24-godzinnego zawieszenia broni i wyrzeczenia si´ przemocy, konfliktów oraz wszelkich
aktów wrogoÊci, zach´ca organizacje regionalne
i pozarzàdowe do podejmowania dzia∏aƒ na rzecz
idei pacyfizmu. W wielu szko∏ach upami´tnia si´
21 wrzeÊnia chwilà ciszy, organizowane sà pokojowe marsze czy konferencje. Grono pedagogiczne oraz uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 173
po raz drugi w∏àczyli si´ do obchodów tego dnia.
Naszym patronem by∏ bia∏y go∏àb pokoju, który
wita∏ wszystkich przed wejÊciem do szko∏y.
Uczniowie z wielkim zapa∏em nadmuchali ponad 100 bia∏ych i niebieskich balonów, wykonali
papierowe go∏´bie, które pos∏u˝y∏y do dekoracji
korytarzy. Podczas przerwy odby∏ si´ happening.
Otworzy∏a go pani dyrektor Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz, mówiàc: „Pokój na Êwiecie nale˝y zaczàç od pokoju w nas samych, wÊród kolegów, w rodzinie. Budujmy pokój tu, na w∏asnym
podwórku, aby Weso∏a mog∏a byç naszym bezpiecznym miejscem na Ziemi”. Nast´pnie pani
dyrektor na du˝ym rulonie papieru napisa∏a: Tak
– dla pokoju. Wszyscy uczniowie mogli daç upust
swoim pokojowym zamiarom, podpisaç si´
i „coÊ” narysowaç. Inicjatywa nale˝a∏a do nich.
Swoje „Tak” dla pokoju przelali te˝ na papier nauczyciele i pracownicy naszej szko∏y. W radosnej
atmosferze, z sercami przepe∏nionymi ideà pokoju minà∏ nam ten wyjàtkowy dzieƒ. Mamy nadziej´, i˝ nasi uczniowie godnie b´dà g∏osiç has∏o
„Tak – dla pokoju”.
Lucyna Kryszyƒska
Miros∏awa Ciacharowska
Agnieszka Ska∏ba

poczty sztandarowe, tak˝e z naszej szko∏y.
Ponadto nasi m∏odzi artyÊci uÊwietnili uroczystoÊç krótkim monta˝em s∏owno-muzycznym
„JeÊli zapomn´ o nich, Ty, Panie na niebie, zapomnij o mnie”.
Bo˝ena Dawiec

Zoonozy – Zagro˝enie dla ludzi, cz. I
Zoonozy sà to choroby
i zaka˝enia, które przenoszà
si´ w sposób naturalny ze
zwierzàt kr´gowych na ludzi.
Pojawi∏y si´ w momencie
kontaktu cz∏owieka pierwotnego ze zwierz´tami ∏ownymi
b´dàcymi êród∏em po˝ywienia. Udomowienie wielu gatunków zwierzàt przynios∏o wzrost zagro˝enia chorobami odzwierz´cymi. Choroby odzwierz´ce by∏y
znane ju˝ od dawna, choç przyczyny tych chorób,
g∏ówne êród∏a zaka˝enia, jakim sà zwierz´ta, sposoby roznoszenia, w wi´kszoÊci przypadków poznano
niedawno. Dobrym przyk∏adem jest d˝uma. Epidemie tej choroby dziesiàtkowa∏y mieszkaƒców Azji
i Europy w Êredniowieczu. Wiadomo by∏o, ˝e epidemie d˝umy u ludzi poprzedza∏o zawsze masowe padanie szczurów. Nie wiedziano jednak, ˝e to pch∏y
przenoszà pa∏eczki d˝umy ze szczurów na cz∏owieka. Dopiero w 1894 r. Yersin i Kitasato opisali pa∏eczk´ d˝umy podczas epidemii w Hongkongu.
Wzmianki o zoonozach mo˝na te˝ znaleêç
w Biblii. Opisano tam jednoczesne zachorowania
ludzi i zwierzàt na „czarnà krost´”, czyli wàglik,
ale dopiero czasy Pasteura dostarczy∏y wiedzy
na temat przyczyny tej choroby. Z kolei w kodeksie Hammurabiego opisano wÊcieklizn´ jako
chorob´, na którà chorujà i umierajà ludzie pogryzieni przez psy lub dzikie zwierz´ta.
Du˝à rol´ w pojawieniu si´ zoonoz mia∏o wnikanie dzikich zwierzàt do osiedli ludzkich i wykorzystywanie przez nie pozosta∏oÊci po˝ywienia cz∏owieka. W momencie pojawienia si´ zwierzàt towarzyszàcych cz∏owiekowi nastàpi∏y ÊciÊlejsze
i d∏u˝sze kontakty, a co za tym idzie zwi´kszy∏a si´
mo˝liwoÊç zaka˝enia ró˝nymi chorobami. Na pojawianie i rozprzestrzenianie si´ zoonoz ma wp∏yw
wiele czynników wzajemnie si´ uzupe∏niajàcych

lub pot´gujàcych. Wi´kszoÊç z nich jest zwiàzana z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka, mi´dzy innymi z:
– hodowaniem nowych gatunków zwierzàt,
– wprowadzaniem monokultur na du˝ych obszarach (niszczà nisze ekologiczne zwierzàt),
– globalizacjà handlu, np. transport zwierzàt
(nie tylko egzotycznych) z odleg∏ych terenów,
a wraz z nimi patogenów, których wczeÊniej
na danym obszarze nie by∏o,
– szybkim wzrostem populacji ludzkiej, a w konsekwencji zwi´kszeniem kontaktów ze zwierz´tami dziko ˝yjàcymi,
– wykorzystaniem zwierzàt do tej pory dzikich
jako zwierzàt towarzyszàcych cz∏owiekowi,
– rozwojem turystyki, zw∏aszcza do krajów egzotycznych.
Mimo znacznych wysi∏ków podejmowanych
ze strony ró˝nych s∏u˝b zoonozy nie zosta∏y zlikwidowane, a wr´cz przeciwnie – zaczynajà
w ostatnich latach odgrywaç coraz wi´kszà rol´
w powodowaniu chorób zakaênych u ludzi. Niektóre z nich, uwa˝ane do niedawna za ma∏o groêne lub opanowane, znowu atakujà. Nale˝à do
nich np. wÊcieklizna, salmonelozy, gruêlica, leptospirozy, goràczka Q, d˝uma, grzybice odzwierz´ce oraz liczne parazytozy, zw∏aszcza toksoplazmoza oraz glistnica. Pojawiajà si´ równie˝ coraz
to nowe np. SARS, zaka˝enie wysoko patogennym wirusem grypy ptaków, BSE i zwiàzany z nià
wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba u ludzi, zaka˝enie wirusem Nipah czy goràczki krwotoczne.
W Azji zoonozy, które w Europie od dawna nie
wyst´pujà, powodujà Êmierç wielu tysi´cy ludzi.
Przy masowym ruchu ludnoÊci i zwierzàt istnieje
coraz bardziej realna groêba przeniesienia tych
chorób do Europy, przyk∏adem mo˝e byç d˝uma. Nadal niestety nale˝y liczyç si´ z tym, ˝e b´dà pojawiaç si´ nowe choroby odzwierz´ce.
Na szcz´Êcie bardzo szybko rozwijajàce si´ na-

uki biologiczne i medyczne, a tak˝e odkrycia
z dziedzin takich, jak mikrobiologia, immunologia, wirusologia, epidemiologia skutecznie
wspomagajà walk´ z takimi zagro˝eniami.
W nast´pnych artyku∏ach postaram si´ Paƒstwu przybli˝yç niektóre z chorób odzwierz´cych
wyst´pujàcych w naszej strefie klimatycznej.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii
Gabinet Weterynaryjny
ul. Rubinowa 14, Stara Mi∏osna
tel. 22 773 13 89, 604 871 490
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Pi´kno w chemioterapii
Paêdziernik to mi´dzynarodowy miesiàc walki z rakiem piersi. O potrzebie badaƒ nikogo nie trzeba ju˝
przekonywaç. Jego wykrycie to ju˝ nie wyrok, ale
wcià˝ jeszcze wejÊcie w nie∏atwà rzeczywistoÊç. Dla
tych, którzy si´ w niej ju˝
znajdà, bardzo wa˝ne jest zachowanie si∏y psychicznej i niepoddawanie si´ l´kowi.
BUKIET Z CISU I BARWINKA, CZYLI
CHEMIOTERAPIA JEST NATURALNA!
Paklitaksel, docetaksel czy winorelbina – te
nazwy tchnà bezdusznà zimnà technologià,
a przecie˝ leki te pochodzà z zió∏. Dwa pierwsze
wywodzà si´ z leÊnego drzewa – cisu. W naturze ten rodzaj substancji sprawia, ˝e drewno tego gatunku jest d∏ugowieczne, odporne na rozk∏ad i próchnienie.
Stosowana w leczeniu raka piersi winorelbina
oraz grajàce kluczowà rol´ w leczeniu wielu innych nowotworów winkrystyna i winblastyna majà êród∏o w barwinku madagaskarskim. To
pi´kny, skalny kwiat, który w stanie dzikim zdobi∏ nieprzyst´pne, wapienne urwiska tej goràcej
wyspy. W r´kach ludzi zyska∏ wiele ró˝nokolorowych odmian ozdobnych, lecz w swej ojczyênie
otar∏ si´ o wymarcie – tak cenne okaza∏y si´ zawarte w nim substancje. Majà mo˝liwoÊç zabijania ludzkich komórek, ale i t´ subtelnoÊç, ˝e
w pierwszej kolejnoÊci wybierajà tkanki nowotworu, oszcz´dzajàc zdrowe.
UKRYTA MÑDROÂå
Nie ma w leczeniu nowotworów metod, które
nie wynika∏yby z dog∏´bnej obserwacji i inspiracji naturà. W garÊci gleby zebranej u podnó˝a
trzynastowiecznego zamku Monte Puglia w∏oscy
naukowcy odkryli pó∏ wieku temu bakterie wytwarzajàce intrygujàcy czerwony barwnik. Na
czeÊç morza, nad którym go znaleziono, nazwali go Adriamycynà (inna nazwa to doksorubicyna). Sta∏ si´ on lekarstwem, którego w leczeniu
raka piersi u˝ywa si´ do dziÊ.
Cennym sprzymierzeƒcem jest szlachetny
metal: platyna. Jej atomy w odpowiedniej
oprawie (cisplatyna lub karboplatyna) przywracajà porzàdek, kierujàc komórki nowotworu na drog´ samolikwidacji. Pod topornymi
nazwami trastuzumab, bewacizumab i inne
„maby” kryjà si´ przeciwcia∏a, czyli ˝ywa,
choç po˝yczona z zewnàtrz odpornoÊç, podobna do surowicy, którà podaje si´ przy ukàszeniu ˝mii.
Jest te˝ grupa leków, które zosta∏y dopasowane jak klucz do zamka do receptorów naszych w∏asnych hormonów, umo˝liwiajàc
Êwiadomà kontrol´ nad ca∏ym ich systemem. I znowu nazwy tak dziwaczne, ˝e a˝ z´by bolà: tamoksifen, fulwestrant, anastrozol,
letrozol czy exemestan. Medycyna szpeci si´
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tym j´zykiem. Ow∏adni´ta dà˝eniem do skutecznoÊci sama odrzuca swoje pi´kno, a przecie˝ to krzywdzàce, ˝eby tyle darów natury
i ludzkiego geniuszu okreÊlaç pogardliwym
mianem „chemii”!
ZADBAå O NASTRÓJ
W szpitalnej przestrzeni nierzadko mo˝na si´
poczuç jak w fabryce do naÊwietlaƒ i podawania
leków. Na szcz´Êcie, jako alternatywa dla starych szpitali-molochów, wyrastajà nowe oÊrodki, gdzie panujà ju˝ inne zwyczaje. Przyk∏adem
jest lecznica w Otwocku, gdzie do podawania
chemioterapii przystosowano pi´kny taras widokowy i zadbano o nadanie temu zabiegowi atmosfery wygody i relaksu.

CZAS MNO˚Y NADZIEJE
Zbierajàce si´ przez lata doÊwiadczenia czynià ˝ycie normalniejszym. Pojawienie si´ dziecka równoczeÊnie z chorobà nie jest w tej chwili
dramatem, bo sà ju˝ leki potwierdzone jako nieszkodliwe dla p∏odu.
Nawet póêno wykryty, rozsiany nowotwór
piersi staje si´ coraz cz´Êciej chorobà przewlek∏à, której kolejne nawroty dajà si´ na d∏u˝ej zaleczyç. Nie brak te˝ naprawd´ wielkich odkryç,
takich jak to, ˝e popularne leki nasercowe, betablokery, zatrzymujà równie˝ w´drówki komórek
nowotworowych, nie dopuszczajàc do powstawania przerzutów.
Czas i praca armii uczonych dzia∏ajà na naszà
korzyÊç, dlatego nawet jeÊli dziÊ wszystko wyglàda êle, warto zobaczyç, co przyniesie kolejny
dzieƒ.
Dorota i Andrzej Wroƒscy
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JU˚ OTWARTA!!!
TRAKT BRZESKI 50A
05-077 STARA MIŁOSNA
OBOK STACJI BP

PROMOCJA!!!

6,90
9,90

KOSZULA, SWETER, BLUZKA
SPODNIE, SPÓDNICA

PIERZEMY W WYSOKIEJ JAKOÂCI PREPARATACH WŁOSKICH
25
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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

BIURO RACHUNKOWE
DORADCY PODATKOWEGO
Licencja Min. Fin. 9131/98

• 18 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej
Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

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
✓ 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 !!!

USŁUGI TRANSPORTOWE
WYCINKA DRZEW
WYBURZANIE
Niwelacje terenu
Wywóz gruzu
Wykopy
Piach • Zwir • Ziemia

☎ 695 73 22 24

Klinika Medi
MediDerm
Derm
dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

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

15 lat doÊwiadczeƒ, najnowsze technologie, autoryzacje
i certyfikaty gwarantujàce najwy˝szà jakoÊç us∏ug
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NowoÊç – Icon – innowacyjne leczenie próchnicy bez borowania!

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych

KONSULTACJE ORTODONTYCZNE
czwartek 4 listopada od 15.00, zapisy telefonicznie

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
OPTYKA-OKULISTYKA A. TRACEWICZ
NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Warszawa-Stara Miłosna, ul. J. Pawła II 15H-I, tel. 022 760 85 27, tel./fax 022 773 29 49
ZESPÓŁ LEKARZY SPECJALISTÓW CHORÓB OCZU ZAPRASZA
• Diagnozujemy i leczymy choroby oczu osób dorosłych.
• Badamy dno oka z oceną obwodu siatkówki.
• Wykonujemy badania jaskrowe (pomiar ciśnienia śródgałkowego
– tonometr Schitza i aplanacyjny, gonioskopia).
• Leczymy jaskrę, zaćmę i zespół suchego oka.
• Przeprowadzamy badania kierowców, badania profilaktyczne do pracy.
• Dobieramy wszystkie rodzaje soczewek kontaktowych.
PORADNIA DZIECIĘCA
Diagnozujemy i leczymy choroby oczu dzieci od 0 lat:
• Leczenie zachowawcze zeza z możliwością operacji w warunkach szpitalnych.
• Łzawienie, ropienie oczu u niemowląt – możliwość diagnostyki i leczenie niedrożności dróg łzowych.
• Leczenie krótkowzroczności.
Nowe kolekcje opraw korekcyjnych dla dzieci i młodzieży: Barbie, Action Man, Fischer Price,
Hot Wheels, Oio, Zeiss, Transformers, Solano.

AKTUALNOŚCI I PROMOCJE OPTYCZNE
• Ponad 1400 modeli opraw okularowych w cenie już od 39 zł.
• Wykonujemy okulary na recepty NFZ i prywatnie.
• Posiadamy w sprzedaży pełną ofertę magazynową soczewek kontaktowych marki
Johnson&Johnson – rewelacyjne promocje, karty stałego klienta.
• Szeroki asortyment płynów do soczewek kontaktowych,kropli nawilżających,
futerałów, chusteczek i płynów do czyszczenia okularów.
• Serwis, naprawy, wykonywanie prac w 1 godzinę.
• Nowoczesny i profesjonalny system doboru soczewek progresywnych VisuReal.
OFERTA SPECJALNA
• 20-30% rabatu na okulary p/słoneczne
• GRATIS – płyn do soczewek kont.-przy zakupie soczewek kontaktowych OASYS.
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SULEJÓWEK

Listy do redakcji

ostatnie mieszkania
66,20 m2 z ogródkiem 160 m2
cena 405 tys.
segmenty 150 m2 z działkà 240 m2 od 690 tys.

TEL.:

Szanowna Redakcjo!
Za∏àczam zdj´cie zrobione w niedziel´, 26 wrzeÊnia 2010. Ilustruje ono
ambicj´ niektórych naszych sàsiadów, ˝eby wjechaç samochodem do
sklepu. Najlepiej pomi´dzy
rega∏y. Jeszcze nikomu si´
nie uda∏o, ale próby trwajà.
Pozdrawiam serdecznie.
Piotr Kasprzycki

22-783-00-46

***
Szanowna Redakcjo!
Jestem mamà Jasia –
zawodnika Klubu KS Weso∏a rocznik 2000/2001. Serdecznie dzi´kuj´ za
wydrukowanie w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” artyku∏u o naszym klubie
i Trenerach. Podpisuj´ si´ pod ka˝dym zdaniem i s∏owem mam, które
stworzy∏y artyku∏.
W naszym zabieganym Êwiecie niewielu jest tak wspania∏ych ludzi, jak
Trener Krzysztof i jego pomocnik Piotr, którzy oprócz tego, ˝e uczà i wychowujà, dajà superprzyk∏ad naszym synom.

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

www.belweder.info

tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl

meble sosnowe
oferujemy:

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

www.meblesosnowe.eu e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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Nie znam nikogo innego, kto tak jak Trener Krzysztof umie wychowywaç, uczyç, nagradzaç i „karaç”. Trener zna dok∏adnie ka˝dego ze swoich
podopiecznych i na ka˝dego ma sposób ☺.
Przyk∏ad – prosz´ bardzo. Mój syn jest grymaszàcym, okrutnie marudzàcym niejadkiem. Za z∏e zachowanie na obozie zimowym JaÊ zosta∏ ukarany – szklankà soku pomidorowego ☺. Kara nie doÊç, ˝e zdrowa, to i baaardzo skuteczna. Po wypiciu szklanki soku JaÊkowi na d∏ugo odechcia∏o
si´ wybryków, nawet w domu.
Dzi´ki temu, ˝e Jasiek jest zafascynowany treningami w KS Wesola, ca∏a nasza rodzina zyje ciekawiej i zdrowiej. Uczestniczymy w turniejach, kibicujemy podczas meczy i ka˝dà wolnà chwil´ sp´dzamy z pi∏kà na Êwie˝ym powietrzu. A JaÊ z ut´sknieniem czeka na sms-y od Trenera: „Witam,
syn zosta∏ powo∏any...”. Pozdrawiam.
Karina Marasinska
***
Witam!
Od pó∏tora roku mieszkam na osiedlu Stara Mi∏osna i jestem w∏aÊcicielkà rocznej kotki, która w sobot´ 25.IX.2010 r. ok. godz. 13 zosta∏a postrzelona, prawdopodobnie z wiatrówki i prawdopodobnie z bliska. Wskutek postrza∏u w ∏ap´ nastàpi∏o z∏amanie koÊci z przemieszczeniem. Kotka przejdzie jutro drugà operacj´. Jestem w posiadaniu zdj´cia RTG tej z∏amanej
∏apy oraz pocisku, który chirurg wyjà∏ z koÊci. Niestety nie wiem, kto jest
sprawcà! Wiem natomiast, ˝e kilka lat temu w pobli˝u mojego miejsca zamieszkania mia∏y miejsce ró˝ne dziwne zdarzenia z udzia∏em kotów, o których czyta∏am w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”.
Zamierzam udaç si´ na policj´ z oÊwiadczeniem wydanym mi przez lekarza weterynarii i zg∏osiç to przest´pstwo; mam tylko watpliwoÊci, czy bez
wskazania sprawcy policja zadzia∏a?
Mo˝e warto uczuliç innych w∏aÊcicieli zwierzàt i powiadomiç ich o tym
fakcie? Z powa˝aniem.
Anna Leszczyƒska

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

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

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

Sklep PAKO rozszerzy∏ ofert´
o artyku∏y bezglutenowe firmy „BEZGLUTEN”.
W sprzeda˝y pieczywo, màki, makarony oraz
od 22.09.2010 garma˝erka oraz s∏odycze.
Informacje w sklepie:
Stara Mi∏osna ul. Pogodna 25 lok. U4a lub telefonicznie 664 778 492

PRZEPROW ADZKI
TRANSPORT
Bardzo tanio.

tel. 608-347-552
05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1064 75
0/1
3
1070 42
0/2
2
1072 82
3/3
3
1071 63
3/3
3
1069 86
1/3
3

Nr
Pow. Rejon
oferty
1315 1325 Mi´dzylesie
1316
581 Stara Mi∏osna
1278 1200 Glinianka
1234
473 Stara Mi∏osna
1309 1200 Halinów

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

Cena
w PLN
435.000
340.000
570.000
490.000
502.000

Cena
w PLN
1.126.000
421.000
147.000
550.000
330.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty
672
671
648
668

Pow. domu
171
86
160
103

Pow. dzia∏ki m2
450
214
1600
130

Rejon
Stara Mi∏osna
Wawer
Glinianka
Wawer

Cena w PLN
737.000
513.000
550.000
500.000

Rodzaj domu
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment

Rok
1960
1996
2010

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Deweloperski

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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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

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

OSTRZENIE
• NO˚E
• NO˚YCZKI
• CÑ˚KI
• NO˚E DO MASZYNEK
DO MI¢SA
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Licencja
nr 0000505

DETEKTYW

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

www.renoma2.com.pl

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

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

22 745-55-00

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

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

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

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

www.remont-expert.pl
✔ profesjonalne adaptacje ∏azienek

granit, marmur, trawertyn, gres, drewno, stal nierdzewna
✔ izolacje tarasów i balkonów

tel.

602-372-102

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

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

PROTEZY • NAPRAWA
KSEROKOPIARKI

DRUKARKI
TONERY

SPRZEDA˚ • SERWIS
A

• 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

AFOCOPY

• Gimnastyka korekcyjna – zaj´cia indywidualne i grupowe

05-077 Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 3c
tel. 22 357 90 26, e-mail: afocopy@wp.pl

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

z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

tel. 501 671 999,

602 58 96 58 dojazd bezp∏atny

AUTO NA GAZ
R

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

s

Exp

res

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

D

A

N

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

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

tel.

22 773 22 53

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

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228
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

www.warszawskieokna.com.pl

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

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

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

§

Us∏ugi posadzkarskie
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy 8
tel. 22 773 28 98, 603 379 677
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US¸UGI ELEKTRYCZNE
Monta˝ i naprawa video- i domofonów.
Naprawa sprz´tu AGD (pralek, zmywarek
lodówek itp.) i pod∏àczanie nowych urzàdzeƒ.
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych.

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

biuro rachunkowe
www.zapis.pl
Warszawa-Wesoła
ul. Brata Alberta 2C

Halinów - Cisie, ul. G∏ówna 114

(vis a vis delikatesów K&M,
nad pocztą )

tel. 22 773 43 17
Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 22 40 30 765
Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400
• Medycyna estetyczna:
Botox, kwas hialuronowy, mezoterapia, peelingi medyczne,
depilacja laserowa VPL, fotoodm∏adzanie – rabat 25%
z tym numerem „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
• Specjalistyczne gabinety lekarskie:
ginekologia, dermatologia, pediatria, interna, chirurgia,
medycyna pracy, szeroki zakres badaƒ USG
• Kosmetyka twarzy i cia∏a
• Makija˝ permanentny BioEvolution
• Przed∏u˝anie rz´s Nouveau Lashes – cena promocyjna
399 z∏ do 15 grudnia 2010 r.
• Odm∏adzanie metodà radiofrekwencji RF
• Lipoliza kawitacyjna (modelowanie sylwetki) –30%
• Piel´gnacja d∏oni i stóp – nowa oferta
• Gabinet masa˝u
• Bogata oferta zabiegów redukujàcych przebarwienia skóry

www.medikocentrum.pl
33

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

34

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Sprzedam Opony zimowe 225/45R17 w dobrym
stanie-513-148-238.
◗ M∏oda kobieta przyjmie sprzàtanie biura lub gabinetu. tel. 728 380 015.
◗ Sprzedam dom w Targówce ko∏o Miƒska Maz.
o pow. 120 m2 na dzia∏ce 866 m2, zamieszka∏y,
wykoƒczony pilne tel. 516 950 765.
◗ Przyjm´ reklam´ na ogrodzenie znajdujàce si´
przy ul. Jana Paw∏a II w Starej Mi∏osnej w jej centralnym punkcie tzn. przy ul. Fabrycznej (ma∏e lub
du˝e do ok 15metrów) tel. 502-811-688.
◗ Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum, tel: 505-329-323.
◗ Kompleksowy serwis motocykli i skuterów. Wymiana oleju, opon, klocków, ∏aƒcuchów nap´dowych oraz rozrzàdu i wiele innych. Stara Mi∏osna.
tel 785 923 540.
◗ Wynajm´ mieszkanie 80m na ulicy Rumiankowej.
Dwa niezale˝ne pokoje i du˝y salon po∏àczony
z aneksem kuchennym, balkon, ∏azienka. Mieszkanie bez umeblowania. Wolne od zaraz.
Tel. 607 263 604.
◗ Nietypowe, gustowne i unikatowe malarstwo olejne np. romantyczne lub humorystyczne portrety,
stada koni itd ~1000 zl za metr 512 156 625.
◗ Pranie dywanów, wyk∏adzin, tapicerek meblowych, samochodowych. Skuteczniei solidnie.
Ârodkami firm PROFCHEM, CHEMSPEC, BUZIL.
Firma CLEAN SYSTEM, faktury VAT. 502 200 196.
◗ Angielski do matury. DoÊwiadczona nauczycielka i egzaminatorka OKE udziela korepetycji w zakresie szko∏y Êredniej i matury. Tel. 601-371-704
(wieczorem).
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, mycie okien.
Osoba niepalàca, solidna z referencjami. tel. 601715-540
◗ J. japoƒski – od podstaw. Tanio, skutecznie, z dojazdem do klienta (Stara Mi∏osna i okolice). Student UW; Tel. 503-033-015.
◗ Drobne naprawy ogólno-budowlane, malowanie,
hydraulika elektryka, tel: 606 478 725.
◗ Kompleksowa obs∏uga i serwisowanie mieszkaƒ,
domów oraz bie˝àca naprawa i konserwacja.
Uczciwie i solidnie tel: 512 623 155.
◗ Szukam osoby, która podejmie si´ nauczenia
9-letniej dziewczynki podstaw gry na gitarze. tel.
605 603 866.
◗ Sprzedam komplet mebli u˝ywanych firmy black
red white: szaf´, witryn´, komod´ i szafk´ wiszàcà. Stan bardzo dobry, wr´cz idealny. Mo˝liwoÊç
kupna oddzielnie. Tel: 605676507.
◗ Sprzedam Êrodkowy segment lub zamieni´ na
100 m mieszkanie w Starej Mi∏osnej. Telefon
501 313 194.
◗ Absolwentka filologii japoƒskiej UW pomo˝e
w opanowaniu j´zyka i kultury kraju kwitnàcej wiÊni. Tel. 602-649-999.
◗ Matematyka. Korepetycje (gimnazjum i liceum).
Student Politechniki Warszawskiej. Tel. 660549145.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub innym dodatkowà
pracà w godz. 7–14. Jestem na wczeÊniejszej
emeryturze, dyspozycyjna z samochodem.
Tel 501 228 085.
◗ Sprzedam mieszkanie, 4 pokoje 80 m, ul. Biesiadna, 1 pi´tro/3, w pokojach d´bowy parkiet, okna
pcv, ∏azienka i kuchnia glazura i terakota, blok
ogrodzony, cena 545000 z∏ + gara˝ 25000 z∏.
◗ Sprzedam huÊtawk´ pokojowà, do 35 kg. Przymocowuje si´ jà do framugi w drzwiach. Cena 25 z∏. Tel. 501 546 848.
◗ Sprzedam / zamieni´ dom w Starej Mi∏osnej
(280 m2 – o trzech samodzielnych mieszkaniach)
na dwa ma∏e mieszkania lub jedno z dop∏ata.
Tel. 668 287 681.
◗ Sprzedam kozaki dla dziewczynki firmy Bartek
w rozm 25 w stanie b. dobrym. Pó∏buty Bartek
rozm. 22 oraz kozaki rozm. 22. Tel. 728 380 015.
◗ Sprzedam 2 kurtki ch∏opi´ce (na 24m i na rozmiar 74) oraz czapeczki. Tel. 728 380 015.
◗ Sprzedam ubranka dla dziewczynki w rozm.
104–116. Tel. 728 380 015.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia w okolicach: Starej Mi∏osnej, Marysin, Weso∏a od listopada niedu˝e
mieszkanie 1 lub 2 pokojowe, mo˝e byç umeblowane lub nie. Prosz´ o kontakt email sylviazett@interia.pl lub Tel 794-713-448.

◗ Korepetycje z matematyki. Studentka SGH pomo˝e w nadrobieniu zaleg∏oÊci. Tanio + dojazd gratis. tel. 513 989 512.
◗ Korepetycje. Matematyka, szko∏a podstawowa,
gimnazjum, liceum, profesjonalnie, skutecznie,
dojazd. studentka 5 roku matematyki tel.
601492062.
◗ Korepetycje z angielskiego i pomoc w odrabianiu
lekcji. Studentka pedagogiki absolwentka liceum
dwuj´zycznego. 40z∏/h z dojazdem. Telefon:
790676726 fretka_tlumaczy@wp.pl
◗ Oddam wózek Tako Natalia g∏´boko-spacerowy,
u˝ywany 3 lata, stan dobry – tapicerka do odÊwie˝enia. Kolor jasno szary + ró˝. 503 984 955
Prosz´ o kontakt po 19-tej. Odbiór w Weso∏ej.
◗ Remonty solidnie – glazura, terakota, k/g, g∏adzie,
malowanie, elektryka, hydraulika, panele pod∏ogowe i Êcienne i wiele innych prac do uzgodnienia. Dawid, tel. 724 348 220.
◗ Psycholog z wieloletnim doÊwiadczeniem. Porady, konsultacje, diagnoza. Tel. 663 410 339.
◗ J´zyk polski – pomoc przy problemach z jez. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie
do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 7734 087.
◗ J´zyk rosyjski – skutecznie, sympatycznie – nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez.
ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Ogrody, ogródki, zielone tereny, dachy, tarasy,
wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj.
z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo,
nadzór, piel´gnacja, systemy nawadniajàce,
tel. 507 285 400.
◗ Glazura – hydraulika ogrzewanie pod∏ogowe,
uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych,
wymiana drzwi, uszczelnianie tarasów i wszelkie
remonty osobiÊcie tel. 502-215-245
◗ Pracujàca para, bez na∏ogów szuka niedrogiego,
samodzielnego mieszkania do wynaj´cia w Starej
Mi∏osnej i okolicy. Tel. 506724084.
◗ Tanie i solidne us∏ugi ksi´gowe i informatyczne.
Bezp∏atny odbiór dokumentów, pierwszy miesiàc
us∏ug gratis. Raich, ul. Pogodna 27, 05-077 Warszawa, tel. 22 773 83 55, www.raich.pl, biuro@raich.pl
◗ Drobne us∏ugi naprawcze: budowlane, Êlusarskie,
hydrauliczne – 22 773 89 23.
◗ Makmed – Profesjonalne us∏ugi piel´gniarskie
w Twoim domu. Noworodki, dzieci oraz osoby
doros∏e – pe∏en zakres us∏ug. Wspó∏praca z Laboratorium Diagnostycznym. Tel. 600 885548.
www.twojapielegniarka.pl
◗ Matematyka – korepetycje, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i matury. Dojazd
do klienta. tel: 604 522 877
◗ Udzielam korepetycji z francuskiego na ka˝dym
poziomie: pomoc w nauce, przygotowanie do egzaminu i konwersacje. tel: 504 049 084 Promocyjne ceny w paêdzierniku.
◗ Dzia∏ka atrakcyjna w Woli Karczewskiej ko∏o
Otwocka 7 min do Âwidra. Dzia∏ka budowlana,
ogrodzona z 2 stron, przy∏àcze elektryczne. Urocza. Okolica lasów. Cena do uzgodnienia, bezpoÊrednio! 509598441.
◗ Pokój do wynaj´cia. Stara Mi∏osna, ul. Biesiadna.
Tel. 501 035 030
◗ Peugeot 106 1998r. sprzedam. 954 cm3, przebieg 98 tys., elek. szyby, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, radio. Cena 4950 z∏ (do negocjacji) tel. 602-306-969, 602-522-924.
◗ Matematyka – szko∏a podstawowa, gimnazjum,
liceum-przygotowanie do matury podstawowej.
Cierpliwy student nauczy ka˝dego 604-444-135.
◗ Sprzedam rower dzieci´cy (8-10 lat), stan b. dobry, cena 100 z∏. tel. 693-120-540
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336 Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ 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.
◗ Bramy, balustrady, ogrodzenia, podmurówki
kompleksowo. Równie˝ renowacja, przerabianie
i monta˝ gotowych elementów. 604 210 338.

◗ Sprzedam Peugeot Partner XII 1999r. 1.8 benzyna, przebieg 225000, serwisowany, 4 drzwiowy-drzwi boczne przesuwne, przeszklony z homologacja na ci´˝arowe, 2 w∏aÊciciel, cena do uzgodnienia. Tel. 604 21 03 38.
◗ Firma „Wena ¸upkowscy” poszukuje operatora
dêwigu samojezdnego – pilne. kontakt: 22-77339-46,500-004-598 wena@wenadom.com.pl.
◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie
sprz´tu. Dojazd do klienta. Szybko i tanio. Zapraszam 602309190
◗ Studentka SGH pomo˝e w odrabianiu lekcji oraz
nauce j´zyka francuskiego i matematyki. Tanio+dojazd gratis. tel. 513 989 512.
◗ Us∏ugi transportowe do 3,5 t. Ieco Dajly, kontener 8 europalet. Kontakt 601-38-19-18.
◗ Student pomo˝e przy problemach z komputerem
– gwarantowana skutecznoÊç. Tel. 507114084.
◗ Oddam piec akumulacyjny kontakt 7731706.
◗ Pracownia krawiecka zaprasza: poprawki, przeróbki, szycie na mir´, kaletnictwo. Wyprzeda˝
p∏aszczy, kurtek, palt, garsonek (rozm. 42-54).
Weso∏a ul. Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna).
pon-pt 11-17, soboty na tel. 609-711-754.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà Primavera z kolekcji San
Patrick z salonu Madonna. Naturalna biel,
wzrost 175 cm, rozmiar 38, mo˝liwa regulacja
rozmiaru. Oryginalna, lekka, wygodna. Tel. kontaktowy: 602269119.
◗ Matematyka!! Studentka SGH udzieli korepetycji
z matematyki na poziomieszko∏y podstawowej,
gimnazjum i liceum. tel. 609084967.
◗ Niemiecki – studentka germanistyki udzieli korepetycji z j. niemieckiego w zakresie szko∏y podstawowej, gimnazjum. Tanio! tel. 0697 583 096
◗ Sprzedam tanio w dobrym stanie dwie kurtki zimowe, ch∏opi´ce H&M (rozm. 104 i 110) wraz ze
spodniami. tel. 502-182-296.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia gara˝u. Tel. kont.
662 098 850.
◗ Kobieta 33 lata. Szukam pracy biurowej. Posiadam doÊwiadczenie w pracy w ksi´gowoÊci.
Tel. 502-616-817.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe – podcinanie
i wycinanie drzew, naprawa i czyszczenie rynien,
monta˝ p∏otków Ênie˝nych itp. Tel. 606-808-358
◗ Ksi´gowa z doÊwiadczeniem zawodowym (licencja MF) przyjmie do prowadzenia ksi´gi rachunkowe: KPiR, ksi´gi handlowe (równie˝ na umow´
zlecenie). tel. 507 625 453
◗ Korepetycje z matematyki dla studentów, tel.
603 873 285.
◗ Poszukuj´ pracy, mo˝e byç dorywcza, posiadam
samochód Kombi wraz z przyczepkà. Mam du˝e
doÊwiadczenie za kierownicà i doskonale znam
Warszaw´. Tel. 507 231 918.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝
kuchenek pralek itp., wieloletnia praktyka, uprawnienia, wymiana wodomierzy. Tel. 22 773 82 27,
kom. 516 262 825.
◗ Sprzedam samochód marki VOLVO V40 1,9 D,
rok produkcji 1999, stan wizualny i techniczny
bardzo dobry. Tel. 507 231 918.
◗ Matkurs – kursy przygotowawcze z matemaytki.
Kursy maturalne, testy gimnazjalne, korepetycje.
Zaj´cia w Szkole w Weso∏ej. Ju˝ trwajà zapisy
tel. 0-519-371-372. www.matkurs.pl
◗ Studentka filologii rosyjskiej udzieli korepetycji
z j´zyka rosyjskiegona poziomie podstawowym
i Êrednio-zaawansowanym. Pomoc w odrabianiulekcji, przygotowanie do matury. 603779535,
od_teraz@tlen.pl
◗ Sprzedam ∏ó˝ko dla dziecka, drewniane z materacem. Wymiary 90 x 180 cm. Z barierkà zabezpieczajàcà przed wypadni´ciem. U˝ywane rok. W doskona∏ym stanie. Cena 400 z∏. tel: 605 602 308.
◗ Pokój wynajm´ osobie spokojnej, mieszkanie
w bloku w Weso∏ej- Zielonej tel. 790 202 938
◗ Student UW udzieli korepetycji z j´zyka polskiego,
angielskiego lub francuskiego. Mi∏a atmosfera,
tanio i skutecznie! Mam doÊwiadczenie w pracy
z dzieçmi. tel. 889 654 123
◗ Student ch´tnie pomo˝e Twojemu dziecku w nauce
j´zyka angielskiego oraz odrabianiu lekcji na poziomie szko∏y podstawowej. Zaj´cia z dojazdem do
ucznia. Kontakt pod numerem: 516-746-815.
◗ Matematyka – profesjonalne korepetycje prowadzone przez doÊwiadczonego nauczyciela (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751.

◗ Toczenie – szukam kogoÊ kto mo˝e dorobiç niedrogo kilka wa∏ków i tulejek do motocykla. 505945986.
◗ Audyty i Certyfikaty energetyczne budynków,
www.SAQR-Therm.pl tel. 519-698-928.
◗ Hawajskie masa˝e ca∏oÊciowe lub wybranych
partii cia∏a. Przyst´pne ceny. Weso∏a – Wola
Grzybowska. Tel. 694 593 086
◗ Grafika komputerowa, strony www, us∏ugi wideo:
filmowanie, monta˝, autoring. Tel. 692 42 58 53
◗ Tanio fotelik samochodowy, podwójny kojec, wózek g∏´boki i spacerówka (komplet) oraz ∏ó˝eczko. Tel. 692 574 662
◗ Mistrz kominiarski wykonuje us∏ugi; obowiàzkowe przeglàdy roczne budynków, czyszczenie,
udra˝nianie, uszczelnianie przewodów kominowych, monta˝ nasad wiatrochronnych, opinie
do architektury i gazowni oraz protokó∏ dla ubezpieczyciela. Tel. 507 196 669.
◗ Student podejmie opiek´ nad stronà WWW. Tel.
507114084.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub dzieçmi od 6 mies.
˝ycia (u siebie lub u kogoÊ), od pon. do pt. Mam
du˝e doÊwiadczenie i kocham dzieci, szczegó∏y
do uzgodnienia. Dodatkowo mog´ pomóc przy
przyj´ciu urodzinowym dziecka. Mieszkam
w Weso∏ej. Tel. 501649071.
◗ Termowizyjne badanie budynków i instalacji
www.SAQR-Therm.pl, tel. 519-698-928.
◗ Okazja! Tanio sprzedam zamra˝ark´ Whirpool
szufladowà, wys. 140 cm, szer. 59 cm, g∏´b.
54 cm. Stan bardzo dobry. tel. 501649071.
◗ Pomog´ i dotrzymam towarzystwa osobie starszej,
pe∏nosprawnej na terenie Weso∏ej. tel. 501649071.
◗ Cieknie kran, zapcha∏ si´ kibelek, trzeba zgrabiç
liÊcie, wymieniç ˝arówk´, wyczyÊciç syfon umywalki, wyczyÊciç rynny lub nasmarowaç piszczàce drzwi... dzwoƒ 512623155.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD oraz
monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna,
tel. 500-322-255 – Jan Stachyra.
◗ Remonty oraz prace wykoƒczeniowe w szerokim
zakresie wykonuj´ osobiÊcie, tel. 601 918 049.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ S.O.S. dla rodziców! Je˝eli Czeka Ci´: wizyta u lekarza, sprawa w urz´dzie, wa˝ne spotkanie itp.
ch´tnie zaopiekuje si´ w tym czasie Twoim dzieckiem. Dyspozycyjna mama – tel. 516 262 825
◗ Ogrody – projektowanie, realizacja, piel´gnacja.
Zni˝ki na us∏ugi projektowe w okresie jesienno-zimowym! Realizacja na wiosn´! tel. 692-081-969.
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budynków (roczne i pi´cioletnie), tel 503583 568.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Tel. 516 622 582.
◗ Us∏ugi remontowe od A do Z. Glazura, terakota,
uszczelnianie tarasów, ocieplanie i adaptacja poddaszy, Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie, sufity podwieszane, drobne prace ogrodnicze, domowe, itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Nadruki na odzie˝y. Drukujemy na odzie˝y sportowej, dzieci´cej, roboczej, na elementach tkanin
itp.(od 1 sztuki) 22 773 70 41. Warszawa Weso∏a ul. Narutowicza 19.
◗ Zamieni´ dom 180/135 m2 stan b. dobry na zadbanej dzia∏ce 1200 m2 Weso∏a na mieszkanie
ok. 100 m2 w osiedlu zamkni´tym okolice Weso∏a mo˝e byç stan deweloperski 509-043-885.
◗ Niedrogo wynajm´ lub sprzedam pawilon handlowy (23 m2) przy Trakcie Brzeskim (z lokalizacj´
lub do przeniesienia). Tel. 668 278 565 lub
696 655 830.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w starej mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna,
605 981 175 dzohar1@wp.pl
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW. Dojazd do ucznia gratis 602120 632.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 22-499-80-59.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury,
paneli pod∏ogowych, malowanie, sucha zabudowa,
wszelkie prace wykoƒczeniowe. Staranne i fachowe
wykonanie, osobiÊcie, niepijàcy tel: 503-769-763.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
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◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 603-313-938.
◗ Studentka III roku filologii francuskiej (UW) udzieli
korepetycji z j´zyka francuskiego. Telefon kontaktowy: 694-224-677 lub mail: ela.chudzik@wp.pl
◗ 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, 22 773 35 61.
◗ Matematyka, fizyka, chemia – Absolwent Politechniki Warszawskiej – magister in˝ynier, laureat olimpiad udzieli korepetycji. Zakres: podstawówka, gimnazjum, technikum i LO. W∏asny dojazd. Cena: 50 z∏/h. tel. 601 602 132.
◗ 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. 22 872 96 31, kom. 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. 22 773-82-27 lub 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. 22 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 22 77349-64, 602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 504- 960-914.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki, pod∏àcze, us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c.o. Tanio!!! Solidnie!!! tel. 22 773-82-27 lub tel. kom. 503 583 568.
◗ Komputery – sklep internetowy Telap. W ofercie
notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci, serwis.
Sprzeda˝ ratalna. Kontakt tel. 22 773 04 40,
504 251 007.
◗ 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.
◗ Klub malucha „MAJ” Zaprasza Dzieci w wieku
2–5 lat. www.klubmaj.plul. Potockich 73, Marysin. Wolne miejsca! Fachowa opieka, domowa atmosfera. Mo˝liwoÊç pozostawienia na godziny.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie. Tel. 691-257-038.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 22-773-28-29; 508 528 249.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie
nauczania tel. 22-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 501-975-329.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 22-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl Dom Bankietowy.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. 603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.

◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie, konkursy, 502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ 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.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501 707 236.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy
jako opiekunka lub niania. Referencje. Praktyka
krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi.
Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 22 773-2078, 509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 513-144-668.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 22-773-28-21, 506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 22-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 60162-22-62.
◗ Zu˝yte opony do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´.
Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19.
Tel. 501-086-581.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 608-612-979.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Gabinet Weterynaryjny ul. Hebanowa 16 oferuje
opiek´ stacjonarnà dla kotów na czas wyjazdu
w∏aÊciciela. Tel. 22 773 10 88, 606 482 555.
◗ Business & General English – lektorka akademicka tel: 604433728.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296
– wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47,
22 845 22 80, 502 730 878, 503 183 082.
◗ Kupi´ ma∏e mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub okolicy. Tel. 501 072 917.
◗ Zatrudni´ do sprzeda˝y prywatnych emerytur i innych nowoczesnych produktów finansowych
(bankowo-inwestycyjnych) oferowanych przez
holenderskie korporacje finansowe. Jacek.Rembiszewski@polrentier.pl
◗ Us∏ugi transportowe sam. Mercedes Sprinter, ∏ad.
1400 kg, szybko, solidnie. Telefon: 602 184 541.
◗ Niedrogo wynajm´ lub sprzedam pawilon handlowy (23 m2) przy Trakcie Brzeskim (z lokalizacj´
lub do przeniesienia). Tel. 668 278 565
lub 696 655 830.
◗ Angielski dla wszystkich! Korepetycje, konwersacje
– bezstresowo. Tel. 698-054-151, 22 226-92-26.
◗ Ogrody – firma ogrodnicza ze Starej Mi∏osnej oferuje kompleksowe i profesjonalne us∏ugi w zakresie piel´gnacji, realizacji, projektowania ogrodów
oraz automatycznego nawadniania. tel.: 504167-731, www.greenpartner.pl
◗ Sprzàtanie i czyszczenie grobów na cmentarzu.
uczciwie i solidnie tel. 606478725.
◗ Kupi´ lub wynajm´ kawalerk´ w Weso∏ej, Starej
Mi∏osnej – 608 062 162.
◗ Wynajm´ koparko-∏adowark´ 608 415 915.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Weso∏ej, powy˝ej 1 tys. m2, bez
poÊredników – 608 069 169.
◗ Sprzedam akwarium panoramiczne 60l z pokrywà i ca∏ym wyposa˝eniem. Cena 100 z∏. Telefon
728 201 033.
◗ Informatyk naprawia komputery. Masz problem
dzwoƒ 728 20 10 33.
◗ Sprzedam buty Heelys w doskona∏ym stanie, u˝yte 1 raz, czarny zamsz, hallowa podeszwa, w oryginalnym pude∏ku, cena 199 z∏. Tel. 600 024 315.
◗ Doradztwo w aran˝acji wn´trz, rzetelnie i z fantazjà, 100z∏ za godz. z dojazdem. Tel. 600 024 315.

◗ Sprzedam meble sosnowe: stó∏ o Êr. 104-144/75
z 4 krzes∏ami tapicer. (c. zieleƒ), rega∏ 83/191/31,
komoda 123/80/38 (2-drzwi i 4szuflady). Stan
bardzo dobry. Tel. 600 024 315.
◗ Prace remontowo-wykoƒczeniowe: zabudowy
z karton-gipsu, szpachlowanie, malowanie, glazura, terakota, tel. 514 56 86 55.
◗ Absolwent Wydzia∏u Geografii UW udzieli korepetycji z geografii. 606-808-358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ Us∏ugi Ogrodowe: Zak∏adanie ogrodów, trawników,
opryski koszenie, wycinka drzew. 513-148-238.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten telewizyjnych
i satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny
oraz multiswitche. Telewizja N, Cyfra+, Trwam,
Polsat i na kart´. Tel. 663-677-701 Weso∏a,
www.swiatanten.pl
◗ Kodnatury – architektura krajobrazu, architektura
wn´trz, grafika. Us∏ugi ogrodnicze-realizacja, piel´gnacja. Konsultacje i porady. Zapraszamy
na www.kodnatury.pl; 692081969 lub 511601691
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà Sulejówek ul. Orla.
2000 m, media; kanalizacja, wodociàg. Tel.
608464871.
◗ Polexim – sprzeda˝ r´baków, ∏uparek, zag´szczarek, glebogryzarek, motopomp, myjek ciÊnieniowych i wiele wi´cej; info na www.polexim-online.pl, tel. 692555049.
◗ Sprzedam Fiata 126el 94r i telewizor czarno-bia∏y. Tanio! 514-72-33-15.
◗ Naprawa AGD-pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne.
Tel. 0-501-049-250.
◗ Strony www, projektowanie, administracja, umieszczanie na serwerze 662-068-800 www.agigo.pl
◗ Przygotowanie do matury z matematyki (tabliczka mno˝enia gratis), tel. 603 873 285.
◗ Sprzedam u˝ywane, ale w bardzo dobrym stanie:
le˝aczek firmy CHICCO, 0–9 kg, czerwono-be˝owy;
krzese∏ko do karmienia Galileo – firmy CONECO, pomaraƒczowo-szare; fotelik samochodowy BEBE
COMFORT, 0–18 kg niebieski. Tel. 608-111-443.
◗ Poszukuje pracy w charakterze opiekunki
do dziecka lub zaopiekuje si´ osoba starsza tel
kont. 518-051-567.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia niedrogiego, dwupokojowego mieszkania (z ma∏ym psem) Tylko BEZPOÂREDNIO! Tel: 600 33 53 63.
◗ Chemia, biologia, j´zyk angielski – korepetycje.
Dojazd do ucznia. tel. 516-516-352.
◗ Logotypy, grafika u˝ytkowa i reklamowa – projektowanie identyfikacji wizualnej firm i osób prywatnych. tel: 511-601-691.
◗ Rowerek markowy (Decathlon!, ko∏a szprychowe
16”. Kolor: szaro-pomaraƒczowy. Sà te˝ boczne
kó∏ka. Baga˝nik, torba, dwa hamulce. Stan bdb!
Cena 190 z∏. Tel. 662 190 517.
◗ Architekt krajobrazu – projektowanie i realizacja
ogrodów, konsultacje i porady, atrakcyjne ceny.
tel. 692-081-969.
◗ Nauka gry na gitarze. Lekcji udzielajà Studenci
Akademii Muzycznych. Kilkuletnie doÊwiadczenie
w nauczaniu. Âwietna atmosfera. Grasz to co
chcesz. Zapraszamy bez wzgl´du na wiek.
Tel: 510 727 363, 508 613 097.
◗ Sprzedam stó∏ na wysoki po∏ysk oraz 6 krzese∏,
stan dobry, weso∏a, tel. 515 999 541.
◗ Us∏ugi Ksi´gowe – Obs∏uga Spó∏ek i Dzia∏alnoÊci
Gospodarczych m.in. zak∏adanie firm, wybór formy opodatkowania, wyprowadzanie zaleg∏oÊci
podatkowych – dojazd do klienta: Emilia Tym,
502-374-967; emiliatym@o2.pl.

◗ Do sprzeda˝y dzia∏ka w Weso∏ej o pow. 953 m2
z budynkiem, wymiary: 26x37, media, asfalt;
punkt na prow. dz. gosp. cena: 710tys do neg.
tel. 507 952 121.
◗ Do sprzeda˝y mieszkanie w Starej Mi∏osnej os.
Akacjowa 65 m2 i 80 m2, wysoki standard; cena: 472tys i 610tys tel. 22 773 55 49.
◗ Dywany dwa, u˝ywane. Wrzosowy (1,95x2,75m)
cena 140 z∏ i niebieski (1,4x1,9m), cena 90 z∏.
Tel. 662 190 517.
◗ BezpoÊrednio sprzedam trzypokojowe mieszkanie (82m2) z du˝ym ogródkiem (91m2), dwoma
miejscami parkingowymi w gara˝u podziemnym
oraz piwnicà, na osiedlu Aleja Akacjowa w Starej
Mi∏osnej. Mieszkanie i ogródek od strony g∏ównej, zielonej alei osiedla, widna kuchnia, du˝a
garderoba. Tel 888-871-971.
◗ Lodówk´ i kuchni´ gazowà – sprawne, przyjmie
rodzina z dzieckiem. Kontakt tel. 796091279;
796433217.
◗ Stolik (zielony) i krzese∏ko (fioletowe) z IKEI, dla
maluchów. Stan bdb, jak nowe! Cena: krzese∏ko 25 z∏, stolik 45 z∏. Tel. 662 190 517.
◗ Nauczyciel z doÊwiadczeniem udziela korepetycji
z matematyki – Tanio, solidnie. Telefony kontaktowe: 22 773 90 83, 662473914.
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy wielofunkcyjny (gondola, nosid∏o, spacerówka) duze pompowane ko∏a.
stan dobry, w komplecie pokrowiec, torba w kolorze wózka, tele 500 200 223, atrakcyjna cena.
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne – monta˝ gniazdek
i domofonu, wymiana instalacji elektrycznej i inne.
tel: 508975322 http://www.elektro-bud.waw.pl
◗ Na sprzeda˝ dwie dzia∏ki w centrum Weso∏ej
o pow. 690 m2 i 705 m2; media, asfalt, 200m stacja SKM, przystanek ZTM; cena: 567 tys., tel.
507 952 121.
◗ Us∏ugi przeciwpo˝arowe – legalizacja, naprawa,
sprzeda˝. ul. Jeêdziecka 20 tel. 22 296 11 66.
◗ Matematyka, fizyka – dla szkó∏ Êrednich i studentów, doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798. Sprzedam
dom w Starej Mi∏osnej -400m. kw., atrakcyjnie
po∏o˝ony, dobrydojazd. kontakt: 606-373-987.
◗ Zawioz´ do Êlubu nowym mercedesem E klasy
tel 784-891-822.
◗ Sprzedamy dochodowy sklep z artyku∏ami dla dzieci. Dzia∏ajàcy 8 lat w Starej Mi∏osnej. Dobrze zlokalizowany. Posiadajàcy solidnà mark´ oraz grono
sta∏ych Klientów. Tel. 608-400-301; 601-920-603.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Czyszczenie klinkieru, piaskowca, betonu itp solidnie i tanio tel: 606 478 725.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dom szeregowy, segment Êrodkowy, 1990 rok, powierzchnia ca∏kowita 200 m2, drewniany, siding, Stara Mi∏osna, lubzamieni´ na 2 mieszkania. Telefon (22) 773 12 81
◗ Fotelik samoch. Concord Lift, dla dziecka 3–12 lat
(15–36kg). Stan: dobry minus. Kolor: ziel-nieb-pomar-˝ó∏ty. Cena 90 z∏. Tel. 662 190 517.
◗ Sprzedam betoniark´ pojemnoÊç 130dm na gwarancji cena do uzgodnienia 516-628-451.
◗ Matematyka – skuteczna nauka matematyki
w mi∏ej atmosferze na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Tel. 692 57 64 75.
◗ Poszukuj´ pracy dodatkowej w charakterze pomocy domowej, ch´tnie posprzàtam, wyprasuje.
Praca po godz. 16.00 i w soboty. Prosz´ o kontakt po godz. 18.00. Tel. 503 344 369.
◗ Us∏ugi elektryczne, pe∏en zakres, pomiary, domofony – 516-108-576.
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Reklama:
Joanna Januszewska
607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl
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POSZUKUJEMY: DOMÓW, MIESZKA¡
I DZIA¸EK W STAREJ MI¸OSNEJ
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Przygotuj si´ do zimy
oddzwoni´

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

Autoryzowany Serwis

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

przeglàdy, konserwacje, naprawy
tel.

666 200 810 envir@envirtechnology.pl
Zachowaj Kupon – wa˝ny do koƒca 2010 r.

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

