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Szanowni Czytelnicy,
Praktycznie w przededniu wyborów samorzàdowych oddajemy w Wasze r´ce kolejny numer
WiadomoÊci Sàsiedzkich. Jest w nim sporo materia∏ów zwiàzanych z wyborami, ale w takim
okresie jest to chyba zrozumia∏e. Aby jednak nie
zdominowaç numeru prezentacjami kandydatów
(a zwróci∏y si´ do nas o p∏atne reklamy wyborcze
a˝ cztery Komitety Wyborcze), pozwoliliÊmy sobie na pewien zabieg techniczny. Poniewa˝ ze
wzgl´dów technologicznych nie mo˝emy obecnie oprawiaç gazety o obj´toÊci wi´kszej ni˝
40 stron, niniejszy numer WS zosta∏ wydany
w dwóch wersjach. Obie ró˝nià si´ od siebie
tylko czterema stronami – 15, 16, 21 i 22. To
strony zawierajàce informacje Komitetów Wyborczych. W wersji rozprowadzanej na terenie
Starej Mi∏osnej oraz Groszówki na tych stronach
znajdziecie Paƒstwo informacje o kandydatach
startujàcych do Rady Dzielnicy w okr´gu nr 2
(Stara Mi∏osna, Groszówka). Druga wersja, rozprowadzana w pozosta∏ych osiedlach Weso∏ej,
na tych stronach zawiera prezentacje kandydatów z okr´gu wyborczego nr 1 (Zielona, Centrum,
Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska).
W kilku punktach, gdzie gazetk´ mogà braç osoby z obydwu okr´gów wyborczych w niewielkiej iloÊci nak∏adu, te cztery strony sà wstawione podwójnie. Nie jest to b∏àd oprawy, ale nasz celowy zabieg,

aby ka˝dy Czytelnik móg∏ znaleêç w gazecie informacje o kandydatach z jego okr´gu wyborczego.
Chcia∏bym tak˝e podkreÊliç, ˝e prezentowani
kandydaci to nie wszyscy ubiegajàcy si´
o mandaty. Cz´Êç Komitetów nie zwraca∏a si´
do nas o publikacj´ swoich materia∏ów, zapewne planujàc dotarcie do Paƒstwa ze swoimi informacjami innà drogà.
Na koniec po raz kolejny pozwol´ si´ przy∏àczyç do wszystkich apelujàcych o liczny udzia∏
w wyborach. 21 listopada naprawd´ warto iÊç
na wybory. Przede wszystkim dlatego, ˝e wybieramy gospodarzy naszej Dzielnicy na kolejne
cztery lata. Ludzi, którzy b´dà zajmowaç si´
sprawami, które cz´sto b´dà dotyczy∏y nas osobiÊcie. Lokalnymi inwestycjami, utrzymaniem
zieleni, odÊnie˝aniem, zarzàdzaniem szko∏ami,
kulturà, sportem... Po drugie warto iÊç na te wybory, bo wybiera si´ nie spoÊród anonimowych
polityków, ale wÊród ludzi mieszkajàcych po sàsiedzku, których mijamy na spacerach, którzy robià zakupy w tych samych sklepach co my, odprowadzajà dzieci do tej samej szko∏y czy przedszkola... No i w koƒcu dlatego, ˝e w nich g∏os ka˝dego z nas liczy si´ naprawd´ na wag´ z∏ota.
W poprzedniej kadencji by∏ ju˝ radny, który zyska∏
poparcie zaledwie 26 osób...
Marcin J´drzejewski

Cisza dla ka˝dego
Z du˝ym zainteresowaniem bior´ do r´ki kolejne,
nowe numery „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Jest w nich
zawsze sporo ciekawych informacji o tym, co w najbli˝szym czasie b´dzie dzia∏o si´ w Starej Mi∏osnej.
Spotkania ze znanymi ludêmi, zebrania, wycieczki,
konkursy... widaç, ˝e okolica t´tni ˝yciem! Du˝o si´
dzieje... ciàgle coÊ interesujàcego... kolejne wydarzenia, kolejne sprawy, kolejne terminy... i tak wsz´dzie
– i w ˝yciu spo∏ecznym, i w naszym ˝yciu zawodowym, i w naszych domach... mnóstwo punktów, które wskakujà nam do kalendarza jako „pilne”, do za∏atwienia na „ju˝”. Punktów przybywa, czasu ubywa,
punktów nadal przybywa, a czasu nie! Najwa˝niejsze
to jednak zdà˝yç ze wszystkim na czas! Zaczynamy
traciç z oczu punkty spychane na „póêniej”, te, które
nie sà dla nas „najpilniejsze”. Pami´tamy ca∏y czas
równie˝ o wszystkich nie pilnych, ale wa˝nych, ale te
wa˝ne w nat∏oku pilnych przesuwajà si´ i przesuwajà... a˝ nadchodzi taki moment, kiedy uÊwiadamiamy
sobie, ˝e te wa˝ne nie mogà ju˝ d∏u˝ej czekaç... ˝e
trzeba pochyliç si´ i nad nimi... tylko wsz´dzie jest tak
gwarno, tak nerwowo... trudno skupiç si´ nad tym, co
chcielibyÊmy przemyÊleç...

Otwarcie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
W dniu 8 listopada, odby∏o si´ uroczyste oddanie do u˝ytku siedziby utworzonej od 1 wrzeÊnia
br. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23
w Weso∏ej przy ul Armii Krajowej 8. WÊród goÊci,
którzy swojà obecnoÊcià uÊwietnili niniejszà uroczystoÊç, byli m.in.: Pani Ligia Krajewska Wice-

przewodniczàca Rady m.st. Warszawy, Pan W∏odzimierz Paszyƒski Zast´pca Prezydenta m.st.
Warszawy, Pan Jacek Wojciechowicz Zast´pca
Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a, Pan Stefan S∏owi-

kowski Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a,
Pan Czes∏aw Ochenduszka Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Rembertów, Pani Beata Murawska Zast´pca Dyrektora Biura Edukacji, Pan Piotr Komorowski Zast´pca Dyrektora Biura Edukacji, dyrektorzy naszych placówek oÊwiatowych, DBFO, Biblioteki, OÊrodka Kultury, OPS, przedstawiciele Policji, Stra˝y Miejskiej i wielu innych.
Po uroczystym przekazaniu kluczy dyrektorowi placówki, Pani Annie Kwiatkowskiej-Skibniewskiej, poÊwi´cenia pomieszczeƒ dokona∏
proboszcz Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej, ksiàdz
Zbigniew Wojciechowski. Poradnia obejmuje
swoim dzia∏aniem dzieci i m∏odzie˝ w wieku
przedszkolnym i szkolnym z Dzielnic Weso∏a
i Rembertów i s∏u˝y mieszkaƒcom obu Dzielnic w zakresie bezp∏atnych konsultacji, terapii
i orzecznictwa. Aktualnie w gronie specjalistów
zatrudnionych w poradni jest logopeda, dwóch
psychologów (w tym jeden psycholog – terapeuta szkolny) i trzech pedagogów (w tym jeden
zawodoznawca). OczywiÊcie powy˝szy zespó∏
sukcesywnie b´dzie si´ powi´ksza∏ a my ˝yczymy
mu ju˝ dzisiaj wielu sukcesów.
Marian Mahor

Ale i tu Stara Mi∏osna ma nam „coÊ” do zaproponowania. Na zalesionym wzgórzu przy ul. Borkowskiej 1, w przecudnym, drewnianym koÊciele
w ka˝dy pierwszy piàtek miesiàca od 19.00 odbywa
si´ Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu. W ciszy,
przy przygaszonych Êwiat∏ach, spotykajà si´ ci, którzy sprawom wa˝nym chcà poÊwi´ciç choç kilka
chwil... ¸atwo tu si´ skupiç, wyciszyç, zag∏´biç
w swoje ˝ycie i spojrzeç na nie z innej perspektywy.
Ca∏kowita cisza jest nast´pnie od 20.00 przeplatana krótkimi, dajàcymi du˝o do myÊlenia modlitwami wypowiadanymi przez kap∏ana i pi´knymi, nastrojowymi pieÊniami granymi na gitarach przez
m∏odych. WÊród tej ciszy, trwajàc przy NajÊwi´tszym Sakramencie i adorujàc Go, ∏atwiej si´ odnaleêç, ∏atwiej odnaleêç Boga i otworzyç si´ na Jego
mi∏oÊç, a potem próbowaç otwieraç si´ na innych
i znajdowaç dla nich czas, bo dopiero z tego miejsca widaç, ˝e czas znaleêç si´ mo˝e... Adoracja
koƒczy si´ o 21.00 uroczystym, wspólnym odÊpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
Godziny ciszy stajà si´ godzinami odnalezienia.
Na kolejne Adoracje przychodzi coraz wi´cej osób...
Ewa Stolarz

Fot. Ewa Stolarz
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1999

Oferta obowiàzuje od 01-11-2010 do 30-11-2010
lub do wyczerpania zapasów.

kg

Szynka Włoska (Korona)

2899

kg Kiełbasa Krakowska

sucha premium (Sobsmak)

2149
kg

359

Szynka Guliwer (Indykpol)

Podravka pomidory krojone
mix smaków karton 390g

99

2

Podravka przecier
pomidorowy karton 500g

349

Warmia ser plastry ró˝ne 150g

Wedel czekolada
mleczna Duet 100g

269

09

2

Winiary
Zupa Jak U Mamy
mix smaków 40–53g

49

3

Warmia serek
Capresi ró˝ne 150g

999
kg

Garwolin twaróg
delikatesowy
półtłusty krà˝ek

1999

kg Wedel
Mieszanka luz.

089

Nestle Lion ró˝ne smaki 41–43g

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

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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Po˝egnalne posiedzenie Rady Dzielnicy
8 listopada, w przeddzieƒ
oficjalnego zakoƒczenia kadencji odby∏a si´ ostatnia
w tej kadencji samorzàdu
sesja Rady Dzielnicy. Poprzedzi∏o ja krótkie spotkania z pracownikami Urz´du,
na którym przewodniczàcy
podzi´kowa∏ wszystkim za
4 lata wspólnej pracy.
Sama sesja (59. w tej kadencji) mia∏a ju˝ charakter czysto roboczy. Na poczàtku Rada zaopiniowa∏a pakiet 3 uchwa∏ przenoszàcych Êrodki
w tegorocznym bud˝ecie. Chodzi∏o o zapewnienie finansów na wynagrodzenie nauczycieli (dostaliÊmy na to z Warszawy dodatkowe 300 tys.
z∏), sfinansowanie drobnych prac adaptacyjnych, które okaza∏y si´ niezb´dne na etapie odbioru hali sportowej przy gimnazjum nr 119 oraz
lepsze wykorzystanie Êrodków przez OPS. Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ ze stanem realizacji
bud˝etu za 3 kwarta∏y 2010 r. Nie by∏o wi´kszych problemów i zagro˝eƒ, wi´c informacja
zosta∏a przyj´ta bez d∏ugich dyskusji, podobnie
jak kolejna – Informacja o stanie zaawansowania robót inwestycyjnych.

Nast´pnie by∏y informacje o stanie przygotowaƒ do zimy (tu cz´Êç radnych zg∏osi∏a kilka
dodatkowych miejsc, które powinny zostaç obj´te odÊnie˝aniem), o stanie czystoÊci w Dzielnicy oraz pomocy najubo˝szym w okresie zimy.
W tym punkcie by∏ poruszony temat jakiejÊ bardziej docelowej siedziby dla fundacji Alter Ego,
wydajàcej posi∏ki ubogim i bezdomnym.
Nast´pnie Przewodniczàcy Rady przekaza∏ informacj´ o z∏o˝onych sprawozdaniach z prac
komisji rady. Tradycyjnie, koƒcówka posiedzenia
to by∏y odpowiedzi na pytania i interpelacje oraz
wolne wnioski. Na koniec przewodniczàcy wr´czy∏ wszystkim radnym pamiàtkowe dyplomy,
panie otrzyma∏y tak˝e wiàzanki kwiatów.
Mi∏ym gestem by∏o to, ˝e wbrew nowej polskiej
tradycji, która nakazuje postawienie relacji mi´dzy
ró˝nymi ugrupowaniami na ostrzu no˝a, wi´kszoÊç
z nas, ˝egnajàc si´, ˝yczy∏a innym, tak˝e startujàcym z innych komitetów, sukcesu w wyborach. Tak
na zakoƒczenie kadencji to taki kolejny powód do
zadowolenia, ˝e oprócz pewnych bardziej namacalnych sukcesów, np. w zakresie inwestycji, uda∏o
nam si´ póki co uchroniç Weso∏owski samorzàd od
wszechobecnej ostrej wojny politycznej.
Marcin J´drzejewski

Jak g∏osujemy

kowana procedura spoÊród wszystkich wyborów.
W najbli˝szych wyborach wyborca otrzyma
cztery karty do g∏osowania:
1) kart´ do g∏osowania w wyborach do rady
m.st. Warszawy – kolor bia∏y,
2) kart´ do g∏osowania w wyborach do rady
dzielnicy – kolor ˝ó∏ty,
3) kart´ do g∏osowania w wyborach do sejmiku
województwa mazowieckiego – kolor niebieski,
4) kart´ do g∏osowania w wyborach Prezydenta
m.st. Warszawy – kolor ró˝owy.
Wyborca g∏osuje stawiajàc znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwiska tylko jednego kandydata na ka˝dej z czterech kart do g∏osowania.
G∏os jest niewa˝ny, jeÊli wyborca:
1) odda g∏os na kandydatów z ró˝nych list w wyborach do rady m.st. Warszawy, rady dzielnicy i sejmiku województwa,
2) odda g∏os na wi´cej ni˝ jednego kandydata
w wyborach prezydenta,
3) nie postawi znaku „x” przy nazwisku ˝adnego
kandydata,
4) postawi znak „x” w kratce wy∏àcznie przy nazwisku kandydata skreÊlonego z listy kandydatów,
5) postawi znak „x” w kratce wy∏àcznie przy na-

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze)
do danej rady ma ka˝dy obywatel polski, który
najpóêniej w dniu g∏osowania koƒczy 18 lat i stale zamieszkuje na terenie danej rady. Te same
przepisy dotyczà udzia∏u w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów.
Prawa g∏osu nie majà osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sàdowym – sà to osoby skazane
za najci´˝sze przest´pstwa, wobec których
sàdy stosujà jako dodatkowy Êrodek karny pozbawienie praw publicznych, w tym pozbawienie biernego i czynnego prawa wyborczego,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem
Trybuna∏u Stanu,
3) ubezw∏asnowolnione prawomocnym orzeczeniem sàdowym.
W wyborach samorzàdowych mogà uczestniczyç obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej, którzy na sta∏e mieszkajà w Polsce.
G∏osowanie w wyborach samorzàdowych to
– z punktu widzenia wyborcy – najbardziej skompli-

Otwarcie Hali Sportowej
Z wielkà radoÊcià informujemy, ˝e zakoƒczy∏a si´ budowa hali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum 119 w Starej
Mi∏oÊnie. Otwarcie jej nastàpi dnia 16 listopada 2010 roku (wtorek) o godzinie 14.00. Wst´g´ uroczyÊcie przetnie pani Prezydent Warszawy Hanna Gronkie-

wicz-Waltz, w∏adze Dzielnicy Weso∏a oraz
przedstawiciele spo∏ecznoÊci szkolnej.
Wszystkich ch´tnych, a przede wszystkim rodziców serdecznie zapraszamy na
zwiedzanie hali w godzinach od 17.00 do
20.00 w dniu otwarcia, czyli 16 listopada.
Ewa Tucholska, Dyrektor Gimnazjum

Zapraszamy na turnieje:
XX Otwarty Halowy Turniej Pi∏ki No˝nej
3–5 grudnia 2010 r.

I Otwarty Turniej Pi∏ki Siatkowej
26–28 listopada 2010 r.
Zapraszam do udzia∏u w XX Otwartym Halowym Turnieju Pi∏ki No˝nej, który odb´dzie
si´ w dniach 3–5 grudnia 2010 w Zespole
Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej Zielonej. Oferta kierowana jest do osób doros∏ych.
Zg∏oszenia do turnieju do 28 listopada.
Chcemy równie˝ zapoczàtkowaç coroczne
turnieje pi∏ki siatkowej dla doros∏ych. Oferta
kierowana jest zarówno do kobiet, jak i m´˝czyzn. I Otwarty Turniej Pi∏ki Siatkowej odb´dzie si´ w dniach 26–28 listopada 2010
w Zespole Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej Zielonej.
Zg∏oszenia przyjmujemy do 20 listopada.
Jest to wprawdzie szczególny weekend, ale
tak dostosujemy godziny rozgrywania turnieju, by nie kolidowa∏y z „Andrzejkami”.
Informacje o turniejach i zg∏oszenia przyjmuje Leszek Winiarski pod numerem telefonu
663 92 98 98.
Leszek Winiarski
zwisku kandydata z listy kandydatów, którego
rejestracj´ uniewa˝niono.
Dopiski poza kratkami nie majà znaczenia.
JeÊli wyborca si´ pomyli i postawi znak „x”
nie tam, gdzie zamierza∏ – nie otrzyma nowej
karty do g∏osowania.
Informacja o tym, jak oddaç g∏os, ˝eby by∏ wa˝ny, jest umieszczona na ka˝dej karcie i na plakatach
w lokalach wyborczych. Powinni nià s∏u˝yç te˝
cz∏onkowie obwodowej komisji wyborczej, oczywiÊcie nie sugerujàc, na kogo nale˝y zag∏osowaç.
Nadchodzàce wybory samorzàdowe sà pierwszymi wyborami samorzàdowymi w Polsce,
w których b´dziemy g∏osowaç w godz. 8–22.
Wed∏ug przepisów wyborczych przed otrzymaniem karty do g∏osowania wyborca powinien
si´ wylegitymowaç komisji dokumentem to˝samoÊci. Nie wynika z nich jednak, ˝e musi to byç
dowód osobisty. Mo˝na g∏osowaç na podstawie
paszportu, prawa jazdy czy innego dokumentu
umo˝liwiajàcego ustalenie to˝samoÊci wyborcy.
El˝bieta Bareja
Zast´pca urz´dnika wyborczego
w Dzielnicy Weso∏a
u˝ w grudniu rozpoczynamy sezon
narciarski – b´dzie to kontynuacja wyjazdów z poprzednich lat. Jedziemy do Poronina/Bia∏ki Tatrzaƒskiej w terminie
16–19 grudnia. Dok∏adna cena oraz termin
rozpocz´cia zapisów zostanie podana na
stronie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara
Mi∏osna do dnia 14 Listopada. Serdecznie
wszystkich zapraszam.
Anna Lato
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Ludzie mówià...
Lubi´ chodziç na spacery ulicami Weso∏ej, bo
mo˝na dowiedzieç si´ ró˝nych ciekawych rzeczy.
O Weso∏ej, o Êwiecie, o sobie samym. Ostatnio podczas takiego spaceru spotka∏am znajomà, która rozmow´ zacz´∏a: „Bo wie Pani, ludzie mówià, ˝e...”.
Znowu okaza∏o si´, ˝e zdawa∏oby si´ wyjaÊnione
dawno sprawy od˝ywajà. Chcia∏abym wi´c wyjaÊniç
i sprostowaç to, co ludzie mówià, a co sprostowania
i wyjaÊnienia wymaga. Szczególnie dwie sprawy poruszy∏y mnie, wi´c o nich chc´ napisaç.
Jak wiemy wszyscy, wod´ w naszym dzielnicowym wodociàgu mamy z w∏asnych uj´ç. Wod´ dobrà, smacznà, zdatnà do picia. I tak pozostanie. Nie
ma ˝adnych planów pod∏àczenia nas do wodociàgu
warszawskiego. Chodzàce plotki, ˝e MPWiK chce
zmiany sà nieprawdziwe. Ci z Paƒstwa, którzy Êledzà
inwestycje w Weso∏ej wiedzà, ˝e zosta∏y zmodernizowane Stacje Uzdatniania Wody, aby zwi´kszyç po-

da˝ wody w zwiàzku z rozwojem Weso∏ej i zwi´kszeniem si´ liczby mieszkaƒców. Po co MPWiK inwestowa∏oby w coÊ, co nie b´dzie przydatne? Dlatego
mog´ Paƒstwa uspokoiç, ˝e nasza, Weso∏owska woda b´dzie taka, jak do tej pory.
Od wielu lat w Weso∏ej Centrum dzia∏a w czwartki
targowisko. Wielu mieszkaƒców robi tutaj cotygodniowe zakupy, bo Êwie˝e warzywa i owoce, bo taniej,
bo du˝y wybór. A ja podobno chc´ to targowisko zlikwidowaç. Chcia∏abym wi´c powtórzyç, nie mam takiego zamiaru, nie mia∏am i mieç nie b´d´. Jedyne,
co chc´ zrobiç to uporzàdkowaç parkowanie wokó∏
niego. Ulica Armii Krajowej na tym odcinku jest doÊç
ruchliwa. Jeêdzi autobus, rodzice dowo˝à dzieci
do szko∏y. W czwartki rano nie mo˝na przejechaç,
gdy˝ parkujàce samochody blokujà jeden pas jezdni.
Równie˝ idàcym na zakupy trudno si´ poruszaç, bo
nie wiadomo, z której strony wyskoczy p´dzàcy samochód. Na razie nie dosz∏o do wypadku, ale zawsze
lepiej zapobiegaç, ni˝ póêniej ˝a∏owaç biernoÊci. Sà
miejsca parkingowe wzd∏u˝ Praskiego Pu∏ku. I sà one

Darmowe czipowanie psów i kotów
Ju˝ tylko do 15 grudnia mieszkaƒcy Warszawy
majà mo˝liwoÊç dokonania bezp∏atnego elektronicznego oznakowania swoich czworonogów.
W wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych
po wype∏nieniu formularza i okazaniu swojego
dowodu to˝samoÊci oraz karty szczepieƒ pupila
dokonywany jest ca∏kowicie bezpieczny, szybki
zabieg wszczepienia mikroczipa pod skór´ mi´dzy ∏opatkami lub na szyi zwierz´cia.
Czip wielkoÊci ziarenka ry˝u zawiera zakodowane informacje o w∏aÊcicielu czworonoga, które zostajà wprowadzone do mi´dzynarodowej bazy da-

nych Safe-Animal. Dzi´ki temu w przypadku zagini´cia zwierz´cia znaczàco wzrasta szansa na jego odnalezienie. JeÊli tylko trafi w r´ce Stra˝y Miejskiej lub do schroniska, dane z czipa zostanà odczytane i w∏aÊciciel niezw∏ocznie powiadomiony.
Ten sposób oznakowania zwierzàt jest równie˝ niezb´dnym wymogiem do podró˝owania
z psem lub kotem po krajach Unii Europejskiej.
Wykaz weso∏owskich placówek dokonujàcych bezp∏atnego czipowania zwierzàt:
1. Przychodnia Weterynaryjna
ul. I-go Praskiego Pu∏ku 31, tel. 22 773 40 95

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna organizuje zbiórk´ darów Êwiàtecznych dla powodzian ze wsi Budziska. Zbieramy tylko prezenty nowe. Profil wiekowy i zainteresowania
dzieci i modzie˝y przeka˝e zaineresowanym
koordynator akcji – Ma∏gosia Mazurkiewicz,
tel. 608062162.
Prezes Stowarzyszenia
Izabela Antosiewicz
w czwartki puste. Wiem, bo sama tam parkuj´ idàc
w czwartek na targ. Dlaczego inni kierowcy nie mogà
zrobiç tego samego? W znaczny sposób przyczyni∏oby si´ to do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa. I tylko tego
dotyczy moje zainteresowanie targowiskiem.
Anna Ksi´˝opolska
Radna Dzielnicy Weso∏a
Weso∏a – Centrum
pon-pt 11–19; sob 10–14
2. Przychodnia Weterynaryjna
ul. Brata Alberta 34a, tel. 22 773 42 09
pon-pt 16–20; sob 10–13
3. Gabinet Weterynaryjny
ul. Moniuszki 14, tel. 22 773 78 60
pon-pt 10–12; 15–20; sob 10-15
4. Gabinet Weterynaryjny
ul. Wilanowska 39a, tel. 22 773 40 69
pon-pt 11–19; sob 12–15
5. Gabinet Weterynaryjny AMICUS
ul. Hebanowa 16, tel. 22 773 10 88
pon-sob 19–21
Hanna Kowalska

Weekendowe Êcieranie
Zamkni´cie ulicy Praskiego Pu∏ku na weekend 8–10 listopada nie by∏o
na szcz´Êcie dla kierowców zaskoczeniem, bo tablice informacyjne pojawi∏y si´
wystarczajàco wczeÊnie. Nadszed∏ czas na d∏ugo wyczekiwany remont nawierzchni tej g∏ównej arterii przecinajàcej Weso∏à. ¸aty wykonane przez MPWiK
po pod∏àczeniach wodno-kanalizacyjnych nie by∏y wizytówkà dzielnicy, stàd starania Zarzàdu, by wyremontowaç ten odcinek drogi. Na szcz´Êcie jesienna aura
jest wcià˝ ∏askawa i ju˝ od poniedzia∏ku b´dziemy komfortowo jeêdziç przez centrum Weso∏ej. Zarzàd Dzielnicy zabiega w Zarzàdzie Dróg Miejskich o gruntowny
remont tej drogi, z wykonaniem nowych chodników oraz uporzàdkowaniem poboczy, tak jak obecnie wykonywana jest ul. Wspólna.
Izabela Antosiewicz
OÂRODEK KULTURY W DZIELNICY WESO¸A M. ST. WARSZAWY
serdecznie zaprasza muzyków amatorów bez ograniczeƒ wiekowych
(z wyjàtkiem uczniów szkó∏ muzycznych)

do udzia∏u w konkursie na instrumentalne wykonanie kol´d

„Hej kol´da, kol´da!”
który odb´dzie si´ 18 grudnia 2010 r.
w siedzibie OÊrodka przy ul. Starzyƒskiego 21.
Przes∏uchania konkursowe odbywajà si´ w dwóch kategoriach: soliÊci oraz duety/zespo∏y. Uczestnicy konkursu wykonujà jednà lub dwie kol´dy na dowolnych instrumentach akustycznych (nie elektronicznych). Zg∏oszenia do udzia∏u w konkursie
przyjmowane sà do 8 grudnia 2010 r. (decyduje data otrzymania zg∏oszenia, a nie
stempla pocztowego). Mo˝na sk∏adaç je osobiÊcie w sekretariacie OÊrodka Kultury,
a tak˝e drogà elektronicznà na e-mail: wesolakultura@domkulturywesola.net, pocztowà
lub faxem (tel. 22 773 61 89). Regulamin i karta zg∏oszenia dost´pne sà na naszej stronie internetowej www.domkulturywesola.net oraz w sekretariacie (tel. 22 773 61 88).
Szczegó∏owych informacji nt. konkursu udziela p. Swiet∏ana Parka, g∏ówny instruktor ds. muzyki w OÊrodku Kultury – tel. 22 773 61 93, 606 749 503.
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Dzielnicowe Obchody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci
W dniu 10 listopada w Weso∏ej odby∏y si´
Dzielnicowe Obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, które zosta∏y zorganizowane przez
Rad´ i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.

minajàc wydarzenia zwiàzane
z ustanowieniem Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, a nast´pnie
Orkiestra Wojskowa wykona∏a
„PieÊƒ legionów polskich we W∏oszech”.
Kolejnym elementem by∏ Apel Pami´ci
odczytany przez kpt.
Henryka Blaszyƒskiego, po którym
Kompania Honorowa
odda∏a salw´ honorowà. Ostatnim akcentem by∏o uroczyste z∏o˝enie wieƒców pod Pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej: w imieniu Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy – Ligia
Krajewska, w imieniu Rady Dzielnicy Weso∏a – Stefan S∏owikowski, Irena Kuk oraz
Marcin J´drzejewski, w imieniu Zarzàdu
Dzielnicy Weso∏a – Edward K∏os, Krzysztof
Kacprzak, Marian Mahor, w imieniu Dowództwa 1. Warszawskiej – kpt. Henryk
Blaszyƒski.
Po cz´Êci oficjalnej, uczestnicy uroczystoÊci zostali zaproszeni na ciep∏y posi∏ek
z kuchni polowej.

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ w KoÊciele
Âwi´tego Brata Alberta o godzinie 13.00
Mszà Âwi´tà celebrowanà przez Ksi´˝y ze
wszystkich parafii dzielnicy Weso∏a, którà
uÊwietni∏y pieÊni patriotyczne w wykonaniu Pani Ma∏gorzaty Kubali.
Po mszy uczestnicy uroczystoÊci udali
si´ pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej w asyÊcie Kompanii Honorowej
oraz Orkiestry Wojskowej 1. Warszawskiej
Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki. Ceremoni´ pod pomnikiem rozpoczà∏ Pan Tadeusz Lempkowski, przypo-

Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Utrzymaç tempo rozwoju...
Rozmowa z Edwardem K∏osem, burmistrzem dzielnicy Weso∏a
Mieszkaƒcy Centrum narzekajà, ˝e nic si´
u nich nie robi, a wszystkie pieniàdze idà
na Starà Mi∏osnà. Podobnie mówi si´ w Zielonej. ZaÊ mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej odwrotnie,
narzekajà na brak inwestycji u nich, wskazujàc
doskona∏à infrastruktur´ w Centrum... Jak to
jest naprawd´ z tymi inwestycjami?
Mo˝na t´ sytuacj´ porównaç do rozmowy m∏odego ze starym. Ten pierwszy zazdroÊci drugiemu,
˝e ma ju˝ dom, emerytur´ itp., a drugi zazdroÊci
pierwszemu dobrego zdrowia i wyglàdu. Od wielu
lat Weso∏a rozwija si´ równomiernie – jeszcze
w 2000 roku, jako radny miasta Weso∏a, zaproponowa∏em, aby na rozwój ka˝dego z osiedli na inwestycje przeznaczaç kwot´ proporcjonalnà
do liczby mieszkaƒców w danym osiedlu. Ta zasada obowiàzywa∏a przez wiele lat i zapewnia∏a jednakowy rozwój ka˝dego z osiedli. Taki podzia∏ pozwoli∏ Zarzàdowi Dzielnicy kierowaç wysi∏ki na zapewnienie du˝ego bud˝etu na inwestycje i eliminowa∏ spory o jego podzia∏. Ârodki na inwestycje zatwierdza Rada Dzielnicy z∏o˝ona z przedstawicieli
wszystkich osiedli. Ten fakt oraz obecny sk∏ad Zarzàdu Dzielnicy gwarantuje sprawiedliwy podzia∏.
Wystarczy zresztà przejÊç po ka˝dym z osiedli,
aby przekonaç si´, ile potrzebnych inwestycji powsta∏o w ka˝dym z nich.

Wreszcie ruszy∏a budowa ul. Nowoborkowskiej. Czy koniec paêdziernika to nie jest troch´ za póêno na rozpoczynanie tak wielkiej inwestycji?

Niewiele brakowa∏o, aby rozpocz´cie tej inwestycji w ogóle przesun´∏o si´ na rok nast´pny,
a mo˝e jeszcze kolejny. Dok∏adnie rok temu zosta∏o wydane pozwolenie na budow´ ul. Nowoborkowskiej. Dzi´ki przychylnoÊci Prezydenta
Jacka Wojciechowicza do bud˝etu miasta zosta∏a wpisana kwota 9 mln z∏ potrzebna na budow´.
Przetarg i wycena gruntów pokaza∏y, ˝e na ca∏à
inwestycj´ brakuje sporo Êrodków. Praktycznie
zapad∏y ju˝ decyzje o rezygnacji z realizacji tej
inwestycji w tym roku. Dopiero dzi´ki naprawd´
intensywnemu lobbingowi, troch´ mojemu
z urz´du, ale g∏ównie Wiceprzewodniczàcego
Rady Dzielnicy Marcina J´drzejewskiego, uda∏o
si´ doprowadziç do tego, ˝e inwestycja ruszy∏a.
Bioràc pod uwag´, ile to kosztowa∏o wysi∏ku i jak
niewiele brakowa∏o, aby si´ w ogóle nie doczeka∏a realizacji, póêny termin jest usprawiedliwiony. Najwa˝niejsze, ˝e na wiosn´ 2011 roku
b´dziemy mieli nowe, wygodne po∏àczenie
z Dzielnicà Wawer i dalej z centrum Warszawy.
W ciàgu ostatnich dwóch lat kwoty Êrodków
na inwestycje zmniejszy∏y si´ o po∏ow´. Jak
radzi sobie z tym Dzielnica?
Dysponujemy mniejszymi Êrodkami na inwestycje, poniewa˝ powa˝nie zmala∏y przychody
w bud˝ecie Warszawy. Obecnie mamy tylko
projekt bud˝etu na 2011 rok i zapisanà w nim
kwot´ prawie 16 mln z∏ na inwestycje. Ju˝ dziÊ
wiemy, ˝e zostanie ona zwi´kszona o 2,2 mln z∏.
W opinii do projektu bud˝etu na 2011 rok, Rada
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Dzielnicy wnioskuje o kolejne zwi´kszenie
w kwocie 2,7 mln z∏ z przeznaczeniem na budow´ dróg. Sàdz´, ˝e jest spora szansa, aby ten
wniosek uzyska∏ akceptacj´. Warto wiedzieç, ˝e
starania Zarzàdu skutkowa∏y zwi´kszeniem bud˝etu na inwestycje w roku 2009 o 6,4 mln z∏,
a w roku 2010 o 3,6 mln z∏. Je˝eli dodamy do tego budow´ Nowoborkowskiej i inwestycje planowane przez MPWiK, to w 2011 roku iloÊç
Êrodków przeznaczonych na inwestycje w Dzielnicy b´dzie przyzwoita.
Na terenie przy ulicy Jod∏owej, który
przed laty by∏ przeznaczony pod przedszkole
w Starej Mi∏oÊnie, powstaje osiedle bloków.
Dodatkowo, oburzenie budzi fakt, ˝e wsz´dzie
w okolicy jest zabudowa jednorodzinna.
Historia tej inwestycji si´ga 2005 roku, kiedy to Delegatura Biura Naczelnego Architekta
m.st. Warszawy wyda∏a warunki zabudowy
dla tej inwestycji. Pierwsze pozwolenie na budow´ zosta∏o oprotestowane przez sàsiadów.
W styczniu 2008 roku Biuro Naczelnego Architekta m.st. Warszawy ponownie wyda∏o
pozwolenie na budow´, które tym razem si´
uprawomocni∏o. Dzielnica nie by∏a stronà tych
post´powaƒ. Spotka∏em si´ z grupà mieszkaƒców ul. Jod∏owej, planuj´ te˝ spotkanie
z inwestorem. Zbieramy informacje potrzebne
do analizy sytuacji i rozwiàzania tego proble-

mu, tak aby uwzgl´dniç racje sàsiadujàcych
z budowà mieszkaƒców.
By∏ Pan Burmistrzem przez 4 lata. Co dla
Pana osobiÊcie by∏o w tym okresie najtrudniejsze?
W poczàtkowych latach tej kadencji nie by∏o
jasno zdefiniowanych kompetencji Burmistrza
oraz urz´du Dzielnicy. Utrudnia∏o to szybkie za∏atwianie wszystkich spraw mieszkaƒców. Tworzy∏o te˝ rozdêwi´k mi´dzy oczekiwaniami interesantów, ch´cià za∏atwienia ich spraw a rzeczywistymi mo˝liwoÊciami urz´du. Poprawi∏o sytuacj´
uchwalenie Statutu Miasta Sto∏ecznego Warszawy i Statutu Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Czy praca Burmistrza jest stresujàca?
Stres jest obecny w mojej pracy, ale staram
si´, ˝eby nie by∏ widoczny i rzadko roz∏adowuj´
go w pracy. Pomaga mi w tym mój spokojny
charakter. Na szcz´Êcie wspiera mnie rodzina.
Choç czasem musi to byç dla nich trudne, kiedy
po ci´˝kim dniu jestem bardzo zm´czony czy
odreagowuj´ pracowy stres i nie mam dla nich
wystarczajàco du˝o czasu.
Jak wyglàda typowy dzieƒ pracy Burmistrza?
Rozk∏ad ka˝dego dnia zapisany jest w kalendarzu, g∏ówne pozycje w nim to: spotkania, narady oraz wizyty. Czas pomi´dzy nimi wype∏niajà rozmowy ze wspó∏pracownikami i udzielanie
odpowiedzi na korespondencj´ wp∏ywajàcà

do Urz´du. Ka˝dego dnia jestem w terenie, aby
osobiÊcie sprawdziç, jak funkcjonuje dzielnica.
Wizytuj´ inwestycje i nasze jednostki organizacyjne. Moim dniem roboczym zarzàdza Wydzia∏
Organizacyjny, którego pomoc w tym zakresie
jest du˝a. Cz´sto dzieƒ roboczy koƒczy si´ póêno, poniewa˝ moje godziny pracy sà nienormowane. Je˝eli do∏o˝ymy do tego ró˝ne obowiàzki
w weekendy, to nie tylko dzieƒ, ale ka˝dy tydzieƒ
jest wype∏niony s∏u˝bowymi sprawami.
Sà ju˝ znane listy wyborcze, wiemy wi´c, ˝e
startuje Pan do Rady Dzielnicy z listy PO. Czy
po wyborach b´dzie si´ Pan ubiega∏ ponownie o wybór na stanowisko Burmistrza?
Takie sà moje plany, choç o tym zdecydujà
wyborcy. Jednak nawet jak tak si´ stanie, to b´dzie to raczej ju˝ ostatnia moja kadencja.
Jakie wa˝ne zadania stojà przed samorzàdem w nast´pnej kadencji?
Najwa˝niejsze jest utrzymanie takiego samego
tempa rozwoju jak w latach ubieg∏ych. Pozwoli to
zbudowaç infrastruktur´ (szczególnie drogowà),
jakiej oczekujà mieszkaƒcy. Oprócz tego dokoƒczenie budowy szko∏y w Starej Mi∏osnej, budowa
dwóch przedszkoli oraz parkingu Park&Ride
przy stacji SKM... Lista jest naprawd´ d∏uga. Ale
mam nadziej´, ˝e b´d´ móg∏ uczestniczyç w jej
realizacji.
Rozmawia∏a Katarzyna Szaszkiewicz

Cztery lata sto∏ecznych inwestycji

˝enia stawek podatkowych. W Warszawie stosunkowo du˝o osób p∏aci∏o górnà stawk´ 40%. Obecnie zoRozmowa z Jackiem Wojciechowiczem, zast´pcà Prezydenta m.st. Warszawy
sta∏a ona obni˝ona do 32%. Kryzys
Gdziekolwiek by si´ nie ruszyç, ca∏a Warponad 20 km dróg ekspresowych, m.in. odcinek
w budownictwie zahamowa∏ obrót nieruchomoszawa jest rozkopana. Zdaje si´, ˝e to za Pana
autostrady od Konotopy, który ma byç otwarty
Êciami, a wi´c i wp∏ywy z podatku PCC. Do tego
sprawà?
ju˝ 15 grudnia, a gdyby doliczyç inwestycje
dochodzi koniecznoÊç p∏acenia tzw. janosikoweJestem wiceprezydentem odpowiedzialnym
GDDKiA i PKP to by∏oby to ok. 20 mld z∏.
go, czyli podatku na rzecz mniej zamo˝nych sam.in. za inwestycje, wi´c bez wàtpienia mo˝Patrzàc na bud˝ety dzielnic, mo˝na odnieÊç
morzàdów, który w tym roku wynosi nieco ponad
na by tak powiedzieç. MyÊl´ jednak, ˝e to dowra˝enie, ˝e inwestycje centralne sà prowa1 mld z∏. To wszystko trzeba by∏o jakoÊ zbilansobrze, bo jak coÊ ju˝ jest rozkopane, to jest nadzone kosztem obrze˝y?
waç. ZrezygnowaliÊmy z kilku wa˝nych inwestycji
dzieja, ˝e wkrótce b´dzie skoƒczone. Na razie,
OczywiÊcie mo˝e byç takie wra˝enie. Trzeba
takich jak most Krasiƒskiego, jak obwodnica na
póki prowadzimy jakieÊ inwestycje, mo˝e to byç
jednak pami´taç, ˝e miasto daje dzielnicom wi´Pradze. W zwiàzku z tym, tak˝e dzielnice muszà
ucià˝liwoÊç, ale po ich zakoƒczeniu b´dzie to
cej ni˝ to wynika∏oby z ich w∏asnych dochodów.
nieco ograniczyç swoje oczekiwania.
wielka wygoda. Przyk∏adów jest wiele – w´ze∏
Trzeba te˝ pami´taç, ˝e inwestycje ogólno miejTak a propos mostów – trwa budowa mostu
¸opuszaƒska, ul. Dêwigowa, otwierana za kilka
skie ze wzgl´du na swój rozmiar sà inwestycjami
pó∏nocnego. Czy w planach sà kolejne mosty,
dni ulica Francuska czy koƒczony obecnie w´ze∏
du˝o bardziej kapita∏och∏onnymi. Np. jeden w´ze∏
w szczególnoÊci ten, o którym sporo si´ kieMarsa. Trzeba pami´taç, ˝e Warszawa ma
Marsa za 150 mln z∏ to kilkanaÊcie, a mo˝e nadyÊ mówi∏o – most na Zaporze?
do nadrobienia wieloletnie zaniedbania, szczewet kilkadziesiàt inwestycji dzielnicowych. TrudOczywiÊcie, ˝e jest w planach. Trzeba pami´gólnie w zakresie infrastruktury drogowej.
no jednak sobie wyobraziç, aby tych wielkich,
taç jednak, ˝e mamy praktycznie gotowy PROObecny kryzys bardzo g∏´boko dotknà∏ fistrategicznych inwestycji nie robiç, albo ich realiJEKT mostu Krasiƒskiego, który b´dzie mia∏
nanse Warszawy. Jak to si´ odbija na sto∏eczzacj´ rozk∏adaç na wiele lat. Przecie˝ z nich kopierwszeƒstwo w realizacji. Wawer i Weso∏a
nych inwestycjach?
rzystajà wszyscy, tak˝e mieszkaƒcy obrze˝y.
majà za to szans´ szybciej, bo mo˝e ju˝ nawet
OczywiÊcie kryzys ten odbija si´ bardzo mocno
Czy jest zatem szansa, ˝e po Euro 2012 i dow roku 2015, zyskaç most autostradowy ∏àczàna finansach Warszawy. Ale mimo tego z inwestykoƒczeniu tych inwestycji dzielnice obrze˝ne
cy je z Wilanowem, w ciàgu trasy ekspresowej
cjami radzimy sobie ca∏kiem nieêle. W tej kadencji
dostanà Êrodki na rozwój infrastruktury zbli˝ai po∏udniowej obwodnicy Warszawy. Inwestorem
inwestycje samego tylko miasta wynios∏y ponad
jàce ich poziom do innych cz´Êci Warszawy?
jest tam GDDKiA i choç procedury si´ mocno
9 mld z∏. Dla porównania, w poprzedniej kadencji
To nie jest kwestia EURO jako turnieju pi∏karprzed∏u˝ajà, to powoli majà si´ ku koƒcowi i nieby∏o to zaledwie ok. 4 mld z∏. Mo˝na powiedzieç,
skiego, ale raczej euro jako pieni´dzy. Bo to nie
d∏ugo ruszà prace budowlane.
˝e mimo kryzysu, inwestycje sà obecnie na pozioEURO 2012 rzutuje na ograniczenie inwestycji
Ruszy∏a budowa ul. Nowoborkowskiej, ∏àmie najwy˝szym od 20 lat. Do tego dochodzà inw dzielnicach, ale ogólnie du˝o mniejsze wp∏ywy
czàcej Starà Mi∏osnà z Mi´dzylesiem. To zdaje
westycje GDDKiA, PKP, Przedsi´biorstwa Porty
do bud˝etu. Przecie˝ nie ograniczaliÊmy tylko insi´ tylko niewielki poczàtek ca∏ej inwestycji,
Lotnicze, Stadion Narodowy... Warto wiedzieç, ˝e
westycji w dzielnicach, bardzo powa˝nie musieliktórej kluczowym elementem ma byç budowa
wartoÊç prowadzonych obecnie przez ró˝ne jedÊmy tak˝e ograniczyç inwestycje centralne. Od
tunelu pod torami kolejowymi w Mi´dzylesiu
nostki i instytucje na terenie m.st. Warszawy inwedwóch lat bud˝et Warszawy skurczy∏ si´ o ok.
i przebudowa ca∏ego ciàgu komunikacyjnego
stycji wynosi obecnie ok. 13,5 mld z∏. Jest w tym
2 mld z∏ (ok. 20%). Wynika to m.in. z faktu obnial. Dzieci Polskich i Zwoleƒskiej?

4

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

To bardzo wa˝na inwestycja i dla Weso∏ej, ale
tak˝e i dla Mi´dzylesia. W istotny sposób powinna poprawiç sytuacj´ komunikacyjnà w tym rejonie. Jest ona zapisana w WPI na lata 2014–2016.
Prace planistyczne sà na ukoƒczeniu i nale˝y si´
spodziewaç, ˝e b´dzie realizowana terminowo.
W bardziej odleg∏ej przysz∏oÊci planowana jest
tak˝e budowa ul. Nowozwoleƒskiej jako podejÊcia
w kierunku przysz∏ego mostu na Zaporze. Sà te˝
wst´pne koncepcje budowy Trasy Olszynki Grochowskiej, biegnàcej pomi´dzy Traktem Lubelskim a Patriotów. Ma ona ciàgnàç si´ od Wawra a˝
do Bia∏o∏´ki, ale to ju˝ bardziej odleg∏a przysz∏oÊç.
Choç, paradoksalnie, sporo si´ w tej sprawie dzieje, bo gdy zg∏aszajà si´ w∏aÊciciele dzia∏ek le˝àcych na trasie jej przebiegu, to odmawiajàc im pozwolenia na budow´ musimy wykupywaç te grunty, przybli˝ajàc w ten sposób termin jej realizacji.
Wawer, a zaraz potem Weso∏a to chyba
dwie najs∏abiej skanalizowane dzielnice Warszawy. A dzia∏alnoÊç MPWiK na ich terenie
póki co jest symboliczna. Kiedy to si´ zmieni?
JeÊli chodzi o Wawer to tak, natomiast jeÊli
chodzi o Weso∏à, to stopieƒ jej skanalizowania
jest ca∏kiem wysoki, wy˝szy ni˝ w wielu innych

dzielnicach, choçby np. ni˝
w Wilanowie. JeÊli chodzi
o MPWiK, to trzeba pami´taç, ˝e Warszawie grozi∏y kilkusetmilionowe op∏aty za korzystanie za Êrodowiska oraz
kary za zrzut nieoczyszczonych Êcieków. Dlatego rozbudowa oczyszczalni „Czajka” by∏a absolutnym priorytetem. Trwa jeszcze budowa
ca∏ego systemu przesy∏u
Êcieków z prawobrze˝nej
Warszawy pod Wis∏à. Trzeba
pami´taç, ˝e ca∏y czas 48%
Êcieków jeszcze nie jest
oczyszczanych. Równolegle
trwa∏y prace nad rozbudowà
sieci kanalizacyjnej. Jednak Warszawa jest tak dynamicznie rozwijajàcym si´ miastem, ˝e mimo
najszczerszych ch´ci MPWiK nie jest w stanie
od razu nadrobiç wszystkich zaleg∏oÊci. Mo˝na by
by∏o zwi´kszyç bud˝et MPWiK, ale ∏àczy∏oby si´
to z podniesieniem op∏at za wod´ i Êcieki, czego
nikt nie chce. MPWiK i tak dysponuje ogromnymi
funduszami pochodzàcymi z Unii Europejskiej
oraz EBOR-u, dzi´ki czemu prowadzi szereg inwestycji. Jednak nawet i te Êrodki nie sà nieograniczone. Robione jest tyle, na ile starcza mo˝liwoÊci. Tak jak nikt nie oczekuje, ˝e ktoÊ przebiegnie 100 m w 5 s, bo na razie mo˝liwoÊci cz∏owieka sà na poziomie 9 s, tak nie mo˝na oczekiwaç, ˝e natychmiast zostanie zbudowana ca∏a
brakujàca kanalizacja.
Budowa w´z∏a Marsa ciàgnie si´ jeszcze
od poprzedniej kadencji. Kiedy jest planowane jej zakoƒczenie i jaki zakres robót jeszcze
ma byç wykonany?
Estakady zosta∏y otwarte 31 paêdziernika,
chcia∏bym podkreÊliç, ˝e by∏o to przed planowanym terminem. Do koƒca roku majà byç budowane jeszcze przejÊcia podziemne oraz dokoƒczenie
ronda na poziomie zero. No i pozostaje zagospoda-

Wspólna w nowej szacie
Jadàc z Marysia Wawelskiego wyremontowanà
niedawno ul. Korkowà lub z Weso∏ej-Centrum nowà
nawierzchnià ul. J. U. Niemcewicza, kierowcy wpadali w Zielonej w wielokrotnie ∏atany (jeÊli nie dziurawy) asfalt ul. Wspólnej, a piesi brn´li przez ka∏u˝e
lub stare, pami´tajàce czasy PRL, chodniki.
Ulica Wspólna jest bardzo wa˝nà arterià
w systemie drogowym Weso∏ej. Od dawna mieszkaƒcy Osiedli Zielona i Grzybowa zwracali wi´c uwag´, ˝e w∏aÊnie ten obszar naszej
Dzielnicy wymaga pilnego uporzàdkowania.
Choç ucià˝liwoÊci odczuwali na pewno tak˝e
mieszkaƒcy innych osiedli, bowiem to w∏aÊnie
Wspólna, obok Traktu Brzeskiego jest g∏ównym
po∏àczeniem Weso∏ej z centrum Warszawy.
To wszystko ma si´ zmieniç jeszcze w listopadzie br. Ruszy∏y bowiem prace przy modernizacji tej ulicy na odcinku od ul. J. U. Niemcewicza
do skrzy˝owania z ul. Jagielloƒskà.

rowanie terenu i zieleƒ, co b´dzie realizowane
z oczywistych powodów na wiosn´. JednoczeÊnie
jeszcze w listopadzie odb´dzie si´ przetarg na kolejny etap, jakim b´dzie budowa nowych wiaduktów nad torami kolejowymi. Sà ju˝ na to zaplanowane Êrodki finansowe. W obecnej sytuacji bud˝etu z wygospodarowaniem Êrodków na ten etap ju˝
by∏o bardzo ci´˝ko, ale ze wzgl´du na fatalny stan
techniczny tych wiaduktów trzeba by∏o to koniecznie zrobiç. Kolejne etapy to estakada przy skrzy˝owaniu z Che∏m˝yƒskà oraz dwupoziomowe skrzy˝owanie z ˚o∏nierskà. Zapewne dopiero te inwestycje rozwià˝à ostatecznie problemy korków w tym
rejonie. Niestety, z powodów finansowych, póki co
trudno mówiç o terminie ich realizacji.
By∏ ju˝ pan wiceburmistrzem Wawra, burmistrzem Weso∏ej, pos∏em na Sejm a teraz
wiceprezydentem Warszawy. W której roli
czu∏ si´ Pan najlepiej?
Chyba we wszystkich tych funkcjach czu∏em
si´ dobrze. Aczkolwiek wyzwania zwiàzane ze
stanowiskiem burmistrza dzielnicy sà bez porównania mniejsze ni˝ wiceprezydenta. Szcz´Êliwie pe∏ni∏em te funkcje w takiej kolejnoÊci, ˝e
ka˝da z nich przygotowywa∏a mnie do nast´pnych wyzwaƒ. Dzi´ki temu do obecnej roli czuj´
si´ naprawd´ dobrze przygotowany. Mam te˝
poczucie i osobistà satysfakcj´, ˝e sprawy którymi si´ zajmuj´, czyli inwestycje, s∏u˝ba zdrowia, infrastruktura czy komunikacja w ostatnich
latach bardzo si´ w Warszawie rozwin´∏y.
Praca w samorzàdzie jest pracà kadencyjnà.
Jakie ma Pan plany na okres po wyborach?
To jest moja piàta kadencja w samorzàdzie, razem 20 lat. Nigdy nie czyni∏em sobie konkretnych
planów, co po wyborach i teraz te˝ nie zamierzam
tego robiç. Mam tylko nadziej´, ˝e minione 4 lata
i kadencja prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz
zostanà docenione przez warszawiaków, a b´dzie
to te˝ przy okazji ocena mojej pracy.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏ Marcin J´drzejewski
Teraz zostanie zmodernizowana w standardzie
takim, jak niedawno zosta∏a wykonana ul. Korkowa. W ramach prowadzonych prac odb´dzie si´
m.in. frezowanie nawierzchni oraz po∏o˝enie
nowej warstwy Êcieralnej asfaltu, przebudowa
chodników, wykonanie systemu odprowadzania
deszczówki na pó∏nocnym odcinku mi´dzy ul.
Brata Alberta a ul. J. U. Niemcewicza.
Na koniec trzeba zauwa˝yç, ˝e inwestycja prowadzona jest przez ZDM, a wszelkie koszty pokrywane sà z bud˝etu tej jednostki, nie obcià˝ajà wi´c
bud˝etu dzielnicowego w Zielonej, dzi´ki czemu
równolegle mogà byç budowane ul. Wschodnia
i Wilanowska, co dla mnie, jako przewodniczàcego Komisji Bud˝etu i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy Weso∏a, jest niezwykle istotne. Mam
nadziej´, ˝e szczególnie teraz, kiedy sà tak powa˝ne ci´cia w bud˝etach inwestycyjnych dzielnic,
takich inwestycji, prowadzonych przez inne jednostki m.st. Warszawy, uda si´ na naszym terenie
realizowaç coraz wi´cej.
Ryszard Brzezik
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Âwi´to Brygady
W pi´kny s∏oneczny popo∏udniowy dzieƒ 11 paêdziernika o godzinie 14.00
rozpocz´∏y si´ obchody
Âwi´ta 1. Warszawskiej
Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki.
11 paêdziernika, przeddzieƒ 57. rocznicy bitwy pod
Lenino 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki, to te˝ przeddzieƒ bitwy 1. pu∏ku piechoty wchodzàcego organizacyjnie w sk∏ad 1. Dywizji Piechoty i to Ich wspólny chrzest bojowy.
Szlak bojowy pu∏ku wiód∏ od Lenino do Berlina,
a we wrzeÊniu 1944 r. pu∏k walczy∏ o prawobrze˝nà cz´Êç stolicy – Prag´.
W ramach reorganizacji si∏ zbrojnych RP
w 1994 r. 1. Praski Pu∏k Zmechanizowany przeformowano w 1. Warszawskà Brygad´ Pancernà
im. Tadeusza KoÊciuszki. Od 1994 brygada
otrzyma∏a zaszczyt i prawo dziedziczenia tradycji nast´pujàcych jednostek Wojska Polskiego:
• I Regimentu Pieszego Królowej Jadwigi
utworzony w XVIII wieku. Ws∏awiony udzia∏em
w walkach w obronie Konstytucji 3 Maja oraz
walkami w Insurekcji KoÊciuszkowskiej;
• I Pu∏ku Piechoty Legii NadwiÊlaƒskiej
funkcjonowa∏ w latach 1797–1814. Jednostka zosta∏a utworzona we W∏oszech. Walczy∏a
we W∏oszech, Hiszpanii, wzi´∏a udzia∏ w wyprawie Napoleona na Moskw´ w 1812 r.;
• Pu∏ku I Piechoty Ksi´stwa Warszawskiego
istnia∏ w latach 1806–1814. Pu∏k walczy∏
z wojskami pruskimi i austriackimi, a tak˝e
bra∏ udzia∏ w wyprawie Wielkiej Armii na Moskw´ w 1812 r.;
• Pu∏ku I Piechoty Liniowej
utworzony w 1815 r. Bra∏ czynny udzia∏ w Po-

wstaniu Listopadowym 1830 r. – walczy∏ pod
Wawrem, Olszynkà Grochowskà, Lubartowem. We wrzeÊniu 1831 r. pu∏k przekroczy∏
granic´ Galicji i zosta∏ rozwiàzany;
• 1. Pu∏ku Piechoty Legionów
utworzony rozkazem Józefa Pi∏sudskiego dnia
17.08.1914 r. Pu∏k bra∏ udzia∏ w walkach o odzyskanie niepodleg∏oÊci, wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz w wojnie obronnej 1939 r.
To tylko krótki rys historyczny Naszej Jednostki Wojskowej 1312, ale wracajàc do uroczystoÊci, to w godzinach rannych w koÊciele garnizonowym, oczywiÊcie na Placu Wojska Polskiego,
zosta∏a odprawiona Msza Âwi´ta w intencji
wszystkich ˝o∏nierzy brygady, którà odprawi∏ ks.
Kapelan pp∏k Piotr Majka – proboszcz.
Fot. Wies∏aw Cegie∏ka

I tak o godzinie 14.00 dowódca uroczystoÊci
pp∏k Jerzy Brejnak z∏o˝y∏ meldunek pe∏niàcemu
obowiàzki dowódcy brygady p∏k. dypl. Januszowi Wiatrowi. Po przysi´dze pododdzia∏ów brygady p∏k Wiatr powita∏ zgromadzonych licznie goÊci, a wÊród nich: Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Zast´pc´ Dowódcy Operacyjnego Si∏ Zbrojnych gen. dyw. Jerzego Micha∏owskiego, pos∏ów na Sejm RP, Burmistrza Dzielnicy Edwarda K∏osa i Przewodniczàcego Rady Dzielnicy Stefana S∏owikowskiego,

Badminton, sport Azjatów
Badminton to dyscyplina sportu szalenie popularna w Azji, a szczególnie w takich paƒstwach jak:
Indonezja, Malezja, Chiny, Korea, Japonia. W Indonezji badminton jest sportem numer jeden. Po raz
pierwszy zosta∏ wprowadzony do programu Igrzysk
Olimpijskich Barcelona 1992. Po powrocie z tych
Igrzysk indonezyjscy z∏oci medaliÊci Alan Kusuma
i Susi Susanti zostali bohaterami narodowymi. Jednak nie tylko w Azji sport ten ma ogromne uznanie.
W Danii popularnoÊç badmintona okreÊla si´ na równi z pi∏kà no˝nà. Tam oko∏o 500 tys. ludzi cieszy si´
na co dzieƒ grà w badmintona. Ta dyscyplina sportowa od lat jest równie˝ bardzo popularna w Szwecji,
Anglii, Niemczech, a tak˝e w naszym kraju rozwija
si´ coraz dynamiczniej. Na ostatnich Igrzyskach
Olimpijskich PEKIN 2008 reprezentanci Polski Micha∏ ¸ogosz i Robert Mateusiak w grze podwójnej
m´˝czyzn oraz Robert Mateusiak z Nadià Kostiuczyk
w grze mieszanej zaj´li punktowane 5. miejsca. Para
Robert Mateusiak i Nadia Zi´ba (Kostiuczyk) aktualnie sklasyfikowana jest na 3. miejscu na Êwiatowej
liÊcie rankingowej!
Jak rozwija si´ badminton w naszej stolicy i w naszej dzielnicy? W Warszawie dzia∏a 8 klubów z dys-
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cyplinà badminton, a w dzielnicy Weso∏a od wielu lat
trzy kluby (KS Weso∏a, UKS Victor Stara Mi∏osna
i UKS Dwójka Weso∏a) szkolà m∏odych badmintonistów. UKS „Dwójka” Weso∏a to najstarszy z nich. Zo-

A. Kuta, M. Zdunek, M. Ciok, M. Suchecka
sta∏ za∏o˝ony w 1996 roku i od tego momentu nieustannie umacnia swojà pozycj´ w Warszawie
i w kraju. W czasie ostatniej Warszawskiej Olimpia-

którym dowódca podzi´kowa∏ za pomoc podczas organizacji uroczystoÊci, w∏adze okolicznych miast, powiatów, dyrektorów szkó∏ i przedszkoli oraz uczniów.
W trakcie trwania uroczystoÊci jednym
z punktów by∏o nadanie sztandaru Mazowieckiej
Organizacji Wojskowej – Lidze Obrony Kraju.
WÊród fundatorów sztandaru wymieniono znakomitych przedstawicieli w∏adz administracyjnych, samorzàdowych oraz genera∏ów i oficerów
a w szczególnoÊci: Prezydenta Warszawy Panià
Hann´ Gronkiewicz-Waltz, Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, pos∏ów na
Sejm RP Bogumi∏a Wontora i Zbigniewa Pecelta,
gen. broni Zbigniewa G∏owienk´, gen. dyw. Jerzego Micha∏owskiego, a tak˝e gen. bryg. Andrzeja
Przekwasa, p∏k. Janusza Wiatra etc.
Po cz´Êci oficjalnej rozpoczà∏ si´
˝o∏nierski piknik, który obfitowa∏
w wiele atrakcji. GoÊcie mogli zobaczyç sprz´t i uzbrojenie brygady, postrzelaç z broni pneumatycznej, spróbowaç si∏ za kierownicà samochodu
do nauki jazdy, przejechaç si´ quadem,
a dzieci kucykiem z dyspozycjà dmuchanego zamku i nie tylko. Nie zabrak∏o oczywiÊcie ˝o∏nierskiej grochówki,
jak i wyst´pu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Làdowych.
Z kolei 12 paêdziernika by∏ drugim
dniem obchodów Êwi´ta brygady, który uÊwietniono dniem otwartych koszar dla okolicznych
szkó∏ i przedszkoli, a tak˝e studentów zrzeszonych w organizacji Ligi Akademickiej.
Koƒczàc, chc´ oÊwiadczyç, ˝e uroczystoÊç
Âwi´ta 1. W.B.Panc. odebra∏em jako dzieƒ lekcji
patriotyzmu i wielkiej wzajemnej sympatii jej
uczestników.
Przewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski
dy M∏odzie˝y zawodnicy klubu zdobyli 11 medali
plasujàc si´ na trzecim miejscu w Warszawie. W tym
roku przed zawodnikami klubu stoi do zrealizowania
ambitny plan szkoleniowy. Dwoje juniorów m∏odszych Marcin Ciok i Martyna ˚mijewska b´dà walczyç o zakwalifikowanie si´ do Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y – Suwa∏ki 2011. Adam Kuta i Maciej Zdunek stanà przed szansà zdobycia medali
na Mi´dzywojewódzkich Mistrzostwach M∏odzików,
a 12-letnia Milena Suchecka, wschodzàca gwiazda
klubu, znalaz∏a si´ na podium we wszystkich 4 turniejach ogólnopolskich kategorii m∏odzika, w których startowa∏a. Âwietna wspó∏praca Mileny z trenerem Andrzejem Janeckim powinna zaowocowaç
medalem na Mi´dzywojewódzkich Mistrzostwach
M∏odzików i zakwalifikowaniem si´ do Indywidualnych Mistrzostw Polski pod koniec sezonu, to jest
wiosnà 2011 roku. Na ostatnim turnieju rozegranym
w Suchedniowie w dniach 23–24.10.2010 r. Milena wraz ze swojà kole˝ankà Magdà Kokoszkà z AZS
WAT Warszawa wygra∏a turniej debla.
Aktualnie ca∏a m∏odzie˝ klubu oczekuje na zbli˝ajàce si´ Indywidualne i Dru˝ynowe Mistrzostwa
Dzielnicy Weso∏a zaplanowane na koniec listopada.
Anna Janecka
Prezes UKS „Dwójka” Weso∏a
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Nasi czo∏owi zawodnicy bardzo dobrze startowali w pozosta∏ych turniejach Pucharu Polski w swoich kategoriach wiekowych i aktualnie sà
wysoko notowani na listach rankingowych
Polskiego Zwiàzku Szermierczego.
Adam S´czek aktualnie zajmuje I pozycj´
na liÊcie do lat 20, a Miko∏aj Grzegorek II pozycj´ na liÊcie do lat 17 Polskiego Zwiàzku
Szermierczego.
Nie zapominamy o nast´pcach dla najlepszych. Jak co roku prowadzimy nabory do
grup poczàtkujàcych (dzieci 9–12 lat –
ch∏opcy i dziewcz´ta), a zaj´cia dla tych
dzieci odbywajà si´ we wtorki, czwartki
i piàtki od godziny 17 (na razie w szkole podstawowej 173). Ju˝ nied∏ugo, bo od drugiej
po∏owy listopada przenosimy si´ do nowo
wybudowanej sali szermierczej znajdujàcej
si´ w hali sportowej przy gimnazjum nr 119
– ul. Klimatyczna 1.
Po raz pierwszy w nowo wybudowanej hali
13 listopada przeprowadzimy Ogólnopolski
Turniej w Szabli o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy do lat 14.
Chcemy, jako sekcja szermiercza zaproponowaç mieszkaƒcom, szczególnie dzielnicy
Weso∏a zaj´cia sportowe (szermierka dla doros∏ych). O tym programie powiadomimy na
stronie internetowej naszej sekcji (www.uks-victor.pl) w najbli˝szym czasie. Zaj´cia
wszystkich grup szermierczych odbywaç si´
b´dà na sali szermierczej w hali sportowej
przy Gimnazium 119, wejÊcie od ul. Jana Paw∏a II.
Wysoki poziom zaj´ç sportowych zapewniajà:
Krzysztof Grzegorek – trener klasy mistrzowskiej, Marcin Sobala – by∏y trener Reprezentacji
Polski w szabli – indywidualny Mistrz Europy,
oraz Norbert Grzegorek, by∏y szablista Legii
Warszawa, dru˝ynowy Mistrz Polski.

Sukcesy szermierzy
Sekcja szermiercza Uczniowskiego klubu VICTOR prowadzàca dotychczas swoje zaj´cia na sali szko∏y podstawowej nr 173 zamkn´∏a mijajàcy
sezon bardzo dobrymi wynikami sportowymi.
W indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów (do lat 20) Adam S´czek zdoby∏ medal
bràzowy, a dru˝yna w sk∏adzie Adam S´czek,
Micha∏ Tomasiak i Pawe∏ Tomasiak zaj´∏a w tych

zawodach czwarte miejsce, pokonujàc w meczu o pó∏fina∏ faworyzowanà dru˝yn´ AZS AWF
Katowice. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y (do lat 17) Miko∏aj Grzegorek wywalczy∏
piàte miejsce.
W Mistrzostwach Warszawy i Województwa
Mazowieckiego okazaliÊmy si´ najlepszym klubem w szabli, zajmujàc pierwsze i drugie miejsce w turnieju do lat 20 (Micha∏ Tomasiak – z∏oto i Adam S´czek – srebro). W kategorii do lat 17

JesteÊmy przekonani, ˝e prowadzàc zaj´cia
w nowych, bardzo dobrych warunkach treningowych, podniesiemy na wy˝szy poziom zaj´cia szermiercze, a nasi zawodnicy zacznà zajmowaç czo∏owe miejsca w turniejach mi´dzynarodowych.
Krzysztof Grzegorek

najlepszym zawodnikiem okaza∏ si´ Miko∏aj
Grzegorek – z∏oty medal. ZdominowaliÊmy tak˝e
kategori´ m∏odzików do lat 14, gdzie Micha∏ Kisiel zajà∏ pierwsze miejsce, a Filip Grzegorek
trzecie. W kategorii dzieci do lat 11 Tytus Grzegorek wywalczy∏ srebro.

Z ostatniej chwili
Ogromnym sukcesem dla UKS VICTOR-Stara
Mi∏osna zakoƒczy∏ si´ Puchar Polski Juniorów w szabli do lat 20 rozegrany 6 listopada
w Koninie. Pierwsze miejsce zajà∏ w nim
reprezentant naszego klubu, mieszkaniec
naszej dzielnicy Adam S´czek. Wykaza∏ si´
wysokà formà sportowà i wysokimi umiej´tnoÊciami techniczno-taktycznymi.

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
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Magierski, który obroni∏ tytu∏
sprzed roku. Drugi w walce
o to zaszczytne trofeum by∏
Jaros∏aw Widomski.
Zaci´tà rywalizacj´ na trasie stoczy∏y panie. Zwyci´˝czyni, Katarzyna Polak, dotar∏a na met´ w 4 godziny 29 minut 4 sekundy. Minut´ po niej lini´ mety min´∏a Anna Dobkowska, wyprzedzajàc o kilkanaÊcie sekund
Ma∏gorzat´ Dziobkowskà.
Ostatni zawodnicy koƒczyli bieg maratoƒski
po ponad 5 godzinach, ale wszyscy zmieÊcili
si´ w wynoszàcym 5,5 godziny limicie. Dla
wszystkich wystarczy∏o znakomitego bigosu ze
Smakosza, który sta∏ si´ ju˝ firmowym znakiem
(przysmakiem) staromi∏oÊniaƒskiego maratonu,
podobnie jak kupony zni˝kowe salonów optycznych Vision Express, które tradycyjnie otrzymujà uczestnicy maratonu. W tym roku do naszych
znaków rozpoznawczych do∏àczy∏y bukiety
z Kwiaciarni z Pasjà oraz upominki ze sklepu ze
sprz´tem sportowym i turystycznym Napieraj.
pl. Trasa maratonu by∏a oznaczona historycznà
taÊmà Maratonu Warszawskiego. Nasza
impreza znowu zebra∏a wiele pochwa∏ i entuzjastycznych albo przynajmniej pozytywnych recenzji od biegaczy, którzy odwiedzili nasze wydmy, co dla nas – organizatorów by∏o mi∏a
nagrodà za trudy przygotowaƒ.

Siódemka – rekordowa i szcz´Êliwa
Mi´dzynarodowy VII Maraton w Starej Mi∏oÊnie
Jedna, dwie, pi´ç, dziesi´ç, dwadzieÊcia...
Jeszcze na 10 dni przed imprezà wydawa∏o si´,
˝e Maraton w Starej Mi∏oÊnie w ubieg∏ym roku
osiàgnà∏ swojà maksymalnà liczebnoÊç i nie b´dzie si´ specjalnie rozrasta∏. A ju˝ na pewno
– nie b´dzie si´ rozrasta∏ w tym roku, kiedy los
tak zdarzy∏, ˝e w ten sam weekend, 24 paêdziernika, na drugim koƒcu Polski, w zachodniopomorskim D´bnie, odbywaç si´ mia∏ maraton
o bodaj najd∏u˝szej w Polsce tradycji, po∏àczony
z mistrzostwami Polski.
Majàc to wszystko w ÊwiadomoÊci, 10 dni
przed maratonem zrobi∏am list´ startowà i uda∏am si´ na kilkudniowy urlop (te˝ maratoƒski, tylko nieco dalej). Kiedy wróci∏am, to, co znalaz∏am
w skrzynce zg∏oszeniowej, przeros∏o moje najÊmielsze oczekiwania. Po raz pierwszy nap∏yn´∏y zg∏oszenia zagraniczne – z Bia∏orusi i Litwy.
Zg∏osili si´ do nas zawodnicy z ca∏ej Polski
– od Wa∏brzycha po Augustów. W rezultacie lista
startowa maratonu liczy∏a 100 zawodników, lista
minimaratonczyków – blisko 60 osób.
Dzi´ki stra˝akom ze Starej Mi∏osny trasa zosta∏a te˝ udro˝niona – usuni´to z niej resztki
drzew powalonych w czasie sierpniowej wichury. Jeszcze tylko oznakowanie – i w sobot´,
23 paêdziernika 2010, trasa VII Maratonu w Starej Mi∏oÊnie, trudna jak nigdy dotàd, by∏a gotowa na przyj´cie biegaczy. Gotowa by∏a te˝ aura
– mimo koƒca paêdziernika od rana Êwieci∏o
pi´kne s∏oƒce, by∏o ciep∏o i przyjemnie, a las
urzeka∏ polskà z∏otà jesienià.

Mimo ˝e ze zg∏oszonej wczeÊniej setki nie
wszyscy dojechali, na starcie maratonu i tak stan´∏o 65 osób. W minimaratonie wystartowa∏o 48
osób. Do tej pory nasze Êcie˝ki nie goÊci∏y jeszcze tylu biegaczy. Minimaratoƒczycy szybko uporali si´ z trasà. Ca∏e podium zaj´li reprezentanci
klubu Byledobiec Anin, zwyci´˝y∏ Sylwester KuÊmierz, drugi by∏ staromi∏oÊnianin Tomasz Lipiec,
trzeci – Adam LeÊniak. Tak˝e wÊród kobiet najlepsza na krótkim dystansie by∏a reprezentantka Byledobiec – Iwona Âwiercz. Za nià uplasowa∏y si´
Patrycja Bereznowska i Katarzyna Karewicz.
Kiedy minimaratoƒczycy dawno ju˝ zostali
udekorowani, odebrali swoje medale, statuetki,
pi´kne bukiety z Kwiaciarni z Pasjà (panie) oraz
wylosowali upominkowe gad˝ety, maratoƒczycy
walczyli z kolejnymi okrà˝eniami, których mieli
do pokonania a˝ 6. Na trasie wspierali ich m.in.
wolontariusze i wolontariuszki, którzy zm´czonym biegaczom serwowali napoje izotoniczne,
herbat´, czekolad´, banany... Niektórzy maratoƒczycy znaleêli sobie dodatkowy punkt od˝ywczy w leÊnym Barze na Dakowie, gdzie zaglàdali co któreÊ okrà˝enie.
Zwyci´zca maratonu Pawe∏ Kury∏o dotar∏
na met´ w niespe∏na 3 godziny (2:59:38). Nieca∏e 2 minuty za nim (3:01:01) lini´ mety przekroczy∏ zwyci´zca dwóch poprzednich edycji – Zbigniew Koper. Kolejne pi´ç minut czekaliÊmy
na Wies∏awa Wysiƒskiego, który stanà∏ na najni˝szym stopniu podium. Na czwartym miejscu
do mety dobieg∏ mistrz Starej Mi∏osny – Jerzy

Ko∏o PTTK w Weso∏ej
Serdecznie zaprasza wszystkich ch´tnych na pokaz slajdów i opowieÊç o Sri
Lance autorstwa Anastazji i Konrada
M∏ynarskich. Pokaz odb´dzie si´ w dniu
6 grudnia (poniedzia∏ek) o godz. 19.00
w budynku SP 173 w Starej Mi∏oÊnie.
Po pokazie odb´dzie si´ spotkanie
Ko∏a, zostanà zaprezentowane pomy-

s∏y na wycieczki na rok przysz∏y, b´dzie
mo˝liwoÊç dowiedzenia si´ czegoÊ wi´cej o naszych planach, b´dzie te˝ mo˝liwoÊç zapisania si´ do Ko∏a.
Serdecznie zapraszamy!
Przewodniczàcy Ko∏a
Marcin J´drzejewski

GRAJ W KOSZA !!!
Trener Jacek ¸àczyƒski
ZAPRASZA
od 17 listopada ch∏opców urodzonych w latach 1997–2000
do szkó∏ki koszykarskiej w nowo oddanej hali sportowej
w Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏osnej, ul. Klimatyczna 1.
Pon. – godz. 18.00, Êr. – godz. 19.00, czw. – godz. 20.00
Informacje:
e-mail: jaceklaczynski@o2.pl, tel. 602-744-604
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Anna Pojawa

Zaproszenie na
wypraw´ biegowà
Dla tych wszystkich staromi∏oÊniaƒskich
i nie tylko biegaczy, którzy po maratonie nadal majà niedosyt biegania po wydmach,
mamy specjalne zaproszenie. 21 listopada
o godz. 10.00. z polany przy tzw. spalonym
rancho wystartuje warszawska wyprawa
biegowa z Rafa∏em Wójcikiem. Rafa∏ Wójcik jest jednym z najlepszych polskich maratoƒczyków, wczeÊniej specjalizowa∏ si´
w biegach z przeszkodami, jest m.in. siedmiokrotnym mistrzem Polski oraz pó∏finalistà olimpijskim z Sydney (2000) w biegu
na 3000 m z przeszkodami. Dwukrotnie
zdobywa∏ tytu∏ mistrza Polski w maratonie,
w 2006 r. zajà∏ dwunaste miejsce w Mistrzostwach Europy. Trasa wyprawy wiedzie po∏àczonymi trasami Maratonu w Starej Mi∏osnej (7 km) oraz Weso∏ej Stówy
(5 km) – w sumie 12 km. B´dzie pokonywana przez uczestników dwukrotnie,
przy czym jest mo˝liwoÊç udzia∏u tylko
w cz´Êci biegu i przebiegni´cia odpowiednio 7, 12, 19 km. Aby wziàç udzia∏ w wyprawie, trzeba si´ zarejestrowaç na stronie
internetowej www.timex.pl w dziale Wyprawy biegowe. Tempo wyprawy b´dzie dostosowane do mo˝liwoÊci uczestników.
Zapraszamy!
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W Bibliotece Publicznej...
„NUTY CHOPINA'' – SPOTKANIE Z IZABELLÑ
KLEBA¡SKÑ
Biblioteka Publiczna w ramach Roku Chopina zorganizowa∏a 12 paêdziernika dla klas drugich ze SP 172 w Zielonej niezwyk∏e spotkanie
z literaturà dla dzieci i muzykà mistrza Fryderyka. Spotkanie rozpocz´liÊmy rozmowà na temat
kompozytora. Dzieci mia∏y du˝à wiedz´ o muzyku, wspólnie przypomnieliÊmy sobie najwa˝niejsze fakty z jego ˝ycia. Nast´pnie wys∏uchaliÊmy
Poloneza g-moll – pierwszego utworu Fryderyka, napisa∏ go w wieku 7 lat.

Izabella Klebaƒska ukoƒczy∏a Akademi´ Muzycznà w ¸odzi, jest autorkà scenariuszy programów radiowych i telewizyjnych dla dzieci i m∏odzie˝y, dobranocek, bajek, piosenek i ksià˝ek dla
najm∏odszych. W swoich ksià˝kach Izabella Klebaƒska opowiada dzieciom o muzyce: „Jak
d˝d˝ownica Akolada o muzyce opowiada”,
„Akolada – 8 stopieƒ wtajemniczenia”, „Muzyczna zgraja”, „Kaprys, ˝art i inne muzyczne fanaberie”. Ostatnio wydany zosta∏ zbiór wierszy
„Jak taƒczono przed wiekami”. Cz´sto do ksià˝ek pani Izabelli do∏àczona jest p∏yta korespondujàca z treÊcià utworów.
SPOTKANIE Z MA¸GORZATÑ GUTOWSKÑ-ADAMCZYK
Dawno wyczekiwane przez m∏odych czytelników spotkanie z autorkà ksià˝ek, m.in. „110 ulic”,
„220 linii”, „Wystarczy, ˝e jesteÊ”, „Niebieskie nitki” i „13. Poprzeczna” (Ksià˝ka Roku 2008 polskiej sekcji IBBY) mia∏o miejsce 18 paêdziernika
w Bibliotece G∏ównej. Na spotkanie zaprosiliÊmy
m∏odzie˝ z Gimnazjum Nr 120, w drugim spotkaniu tego dnia w bibliotece Gimnazjum Nr 119 brali udzia∏ uczniowie ze Starej Mi∏osnej.

Izabella Klebaƒska nawiàza∏a te˝ do swej najnowszej ksià˝ki „Jak taƒczono przed wiekami”.
Recytowa∏a wiersze o taƒcach, które wystàpi∏y
w twórczoÊci Chopina – polonez (chodzony),
mazur, kujawiak, oberek. Po omówieniu taƒców
dzieci s∏ucha∏y muzyki kompozytora i próbowa∏y
odgadnàç, czy jest to smutny i wolny kujawiak,
czy szybki oberek, a mo˝e skoczny mazur.
Ochotnicy spoÊród publicznoÊci mieli równie˝
okazj´ zataƒczyç z autorkà poloneza i oberka.
Scherzo h-moll by∏o kolejnym tematem spotkania. Zadaniem publicznoÊci by∏o odgadnàç
znanà melodi´ wplecionà w utwór, by∏ to motyw
kol´dy Lulaj˝e Jezuniu. Uczniowie poznali jeszcze jeden z gatunków wyst´pujàcych w twórczoÊci Fryderyka Chopina – rondo. Na podstawie Ronda a la Krakowiak dzieci pozna∏y podstawowà budow´ ronda: temat g∏ówny – w tym wypadku krakowiak (refren) i kuplet. S∏uchajàc,
staraliÊmy si´ wyodr´bniç struktury utworu.
Na koƒcu spotkania mo˝na by∏o nabyç ksià˝ki i otrzymaç autograf autorki.

Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk rozmawia∏a
z m∏odzie˝à o ich wolnoÊci, wyborach ˝yciowych, przysz∏oÊci i trudzie osiàgania sukcesu
w ˝yciu. Dialog o wa˝kich problemach nie tylko
m∏odego cz∏owieka by∏ punktem wyjÊcia i zach´tà do czytania ksià˝ek autorki.
Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk jest historykiem teatru, scenarzystkà filmowà (m.in. serialu
„Tata, a Marcin powiedzia∏” i „Na Wspólnej”),
dziennikarkà i pisarkà. Pani Ma∏gorzata pisze
ksià˝ki dla m∏odzie˝y
i dla doros∏ych czytelników. W naszej Bibliotece dost´pne sà
pozycje tej autorki:
„Serenada, czyli moje
˝ycie niecodzienne”
oraz cieszàca si´ po-

pularnoÊcià, ostatnio wydana saga o Gutowie.
„Cukiernia pod Amorem” to malownicza sceneria, porywajàca opowieÊç, w której wspó∏czesnoÊç splata si´ z tajemnicami przesz∏oÊci.
WERNISA˚ WYSTAWY POPLENEROWEJ
Wystawa prac uczestników pleneru lipcowego w Weso∏ej organizowanego przez Bibliotek´
Publicznà otwarta zosta∏a uroczyÊcie 22 paêdziernika w Sali Wystawowej Biblioteki. Podczas

wernisa˝u podzi´kowaliÊmy wszystkim uczestnikom i komisarzowi pleneru Wieƒczys∏awowi
Pyrzanowskiemu, a tak˝e zgromadzonej licznie
publicznoÊci. Obrazy wystawiane by∏y przez
dwa tygodnie, wystaw´ obejrza∏o ok. 80 osób.
„KLUB INTERESUJÑCEJ KSIÑ˚KI”
W BIBLIOTECE
Zapraszamy wszystkich ch´tnych do udzia∏u
w spotkaniach z ksià˝kà. Od lipca dzia∏a przy Bibliotece G∏ównej Klub Interesujàcej Ksià˝ki. Spotkania sà okazjà do wymiany myÊli i spostrze˝eƒ
na temat wybranej literatury. Dotychczas tematem spotkaƒ w klubie by∏y m.in. wiersze Wis∏awy Szymborskiej, „Sonata dla Miriam” Lindy
Olsson czy „Mi∏oÊç Reaktywacja” Hanny Samson. Spotkania klubu odbywajà si´ w Êrody
o godz. 12.30 w Bibliotece G∏ównej. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt z Bibliotekà
22 773 40 08. Zapraszamy serdecznie!!!
WYSTAWA MALARSTWA
„SYGNOWANO L. MACIÑG”
Zwieƒczeniem obchodów 90. rocznicy urodzin
Profesora Ludwika Maciàga b´dzie unikalna i niepowtarzalna wystawa obrazów Ludwika Maciàga.
Dzie∏a Profesora pochodziç b´dà z kolekcji prywatnych i z muzeów. Oprócz mo˝liwoÊci zwiedzania wystawy organizatorzy przewidujà dla grup
lekcje muzealne. Ekspozycj´ b´dzie mo˝na oglàdaç przez pi´ç dni (27.11–3.12.2010 r.) – wst´p
wolny. Na otwarcie wystawy „Sygnowano
L. Maciàg” zapraszamy w sobot´ – 27 listopada o godz. 17.00 do Auli Gimnazjum Nr 120
przy ul. Armii Krajowej 39.
Justyna Kwiatkowska

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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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
19 listopada (piàtek) godz. 18.00 – WYSTAWA malarstwa i bi˝uterii ceramicznej Gra˝yny
Bany oraz koncert w wykonaniu aktorki i wokalistki zespo∏u De Su – Beaty Kacprzyk.
***
27 listopada (sobota) godz. 18.00 – TANGO
D’AMORE. Recital piosenki aktorskiej i kabaretowej w wykonaniu Artura Gotza z zespo∏em.
W programie piosenki podarowane artyÊcie
przez Zygmunta Koniecznego i Dariusza Rzontkowskiego, a tak˝e utwory m.in. Jerzego Satanowskiego, Wojciecha Waglewskiego, Marka
Michalaka do przewrotnych tekstów Agnieszki
Osieckiej, Jana Wo∏ka, Micha∏a Zab∏ockiego,
Marka Grechuty, Zbigniewa Ksià˝ka.
Recital jest opowieÊcià o fascynacjach damsko-m´skich. Artysta przeprowadza widzów
przez ca∏à skal´ emocji: od nieÊmia∏ych zachwytów i czu∏oÊci do nami´tnoÊci i zazdroÊci. Nie

zabraknie równie˝ du˝ej dawki dobrego humoru
i dowcipu, który doÊç cz´sto b´dzie pojawiaç
si´ podczas tego koncertu przeplatajàc si´ z powa˝nymi i nostalgicznymi tematami. Podczas
recitalu poznasz sprawdzonà recept´ na d∏ugowiecznoÊç, zobaczysz jakie niesie skutki mi∏oÊç
na 40 megabajtów, a mo˝e odkryjesz w sobie
usposobienie przyjemne, kto wie...

przez siebie ró˝nymi technikami plastycznymi.
Mogà one zdobiç nasze choinki lub stanowiç
wspania∏y prezent dla przyjació∏ czy rodziny. Udzia∏
w zaj´ciach jest bezp∏atny. IloÊç miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel. 22 773 61 88, 773 55 99.

***
12 grudnia (niedziela) godz. 16.00 – TRADYCJA BO˚EGO NARODZENIA. Warsztaty edukacyjno-artystyczne dla rodziców i dzieci w wieku 4–6
lat. W trakcie zaj´ç odb´dziemy podró˝ dooko∏a
Êwiata poprzez tradycje i obrz´dy zwiàzane z najbardziej lubianym, nie tylko przez dzieci, ale równie˝ doros∏ych, Êwi´tem w roku. Dowiemy si´, co
ma wspólnego Êw. ¸ucja z prezentami i od kiedy
chrzeÊcijanie przygotowujà szopki. W drugiej cz´Êci zaj´ç przygotowujemy bombki ozdobione

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

Podsumowanie konkursu fotograficznego
Konkurs fotograficzny WESO¸A – NIEZNANE
OBLICZE to wspólna inicjatywa Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy. Do udzia∏u w konkursie zaprosiliÊmy wszystkich ch´tnych, zarówno tych stawiajàcych pierwsze kroki w dziedzinie fotografii, jak i profesjonalistów. Przedmiotem fotografii mia∏y byç krajobrazy, zabytki
i urokliwe miejsca naszej Dzielnicy przedstawione o ró˝nych porach roku.

Jakub Zowczak – Pociàg

Ewa Stolarz – Poranek na Groszówce
Prace nades∏a∏y 42 osoby, a ∏àczna liczba fotografii wynios∏a 160. Okaza∏o si´, ˝e Weso∏a
rzeczywiÊcie ma swoje przepi´kne, choç nieznane zakàtki. By∏y te˝ spojrzenia na miejsca
od dawna znane, ale z zupe∏nie nowej, zaskakujàcej perspektywy. Poza wspania∏à, dzikà przyrodà, na zdj´ciach znalaz∏y si´ równie˝ koÊcio∏y, hala sportowa oraz zabytkowe obiekty ma∏ej
architektury. Dobrym obiektem dla fotografujàcych okaza∏a si´ równie˝ stacja kolejowa w We-
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so∏ej. Zdj´cia przedstawia∏y realne spojrzenie
na fotografowany obiekt lub stanowi∏y artystyczne interpretacje tematu. Wszystkie
natomiast stanowià doskona∏à dokumentacj´ tego, jak mieszkaƒcy naszej Dzielnicy
(a w kilku przypadkach innych dzielnic
Warszawy i sàsiadujàcych miejscowoÊci)
postrzegajà Weso∏à.
Jury konkursu stan´∏o przed nie lada wyzwaniem – jak spoÊród tylu znakomitych
zdj´ç wybraç te najlepsze? Decyzjà Jury, wyniki konkursu przedstawiajà si´ nast´pujàco:
I NAGRODA – Ewa Stolarz za zdj´cia „Poranek na Groszówce”, „Zawody hippiczne w Weso∏ej” i „Kana∏ Wawerski”;
II NAGRODA – Natalia Gadomska za zdj´cie
„Pierwsze Koty za P∏oty”;
III NAGRODA – Jakub Zowczak za zdj´cie „Pociàg o zachodzie s∏oƒca”.

Ze wzgl´du na wysoki poziom
konkursu, Jury zdecydowa∏o si´
równie˝ przyznaç wyró˝nienia dla
wymienionych ni˝ej autorów
zdj´ç: Anna Szot, Przemys∏aw
Stolarz, ¸ukasz Pawlukowski, Maciej Brodecki, Bartosz Czechowski, Miros∏awa Choiƒska, Szymon
Kad∏ubowski, Artur Strz´pka, Zuzanna Affek, Klaudia Mateuszuk,
Patrycja Borowicz-Dworak.
26 paêdziernika br. w OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
odby∏ si´ wernisa˝ wszystkich
zg∏oszonych prac i wr´czenie nagród przyznanych w konkursie.
Nagrody ufundowa∏ i wr´czy∏
Edward K∏os, Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, który objà∏ honorowy
patronat nad przedsi´wzi´ciem.

Natalia Gadomska – Pierwsze Koty Za P∏oty
Dzi´kujemy wszystkim uczestnikom konkursu
za przys∏anie swoich prac.
Mariola Musia∏

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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nego erotyzmu i z dnia
na dzieƒ pot´guje pustk´
i niszczàcà obsesyjnie nud´. Halina Kralowa, która opatrzy∏a
ksià˝k´ obszernym wst´pem, zwraca
uwag´ na rzadki dar opowiadania, jaki
niewàtpliwie posiad∏ Moravia, co dla
czytelników lubiàcych dobrà proz´ czyni t´ pozycj´ prawdziwà ucztà literackà.
Goràco polecam!

Kàcik bibliofila
Nuda
Alberto Moravia
Wznowiona, jedna z najwa˝niejszych
powieÊci w∏oskiego
pisarza „Nuda” to
niesamowicie wyrazista proza podejmujàca temat samotnoÊci i wyobcowania we wspó∏czesnym Êwiecie.
Specyficzna wi´ê trzydziestopi´cioletniego kiepskiego malarza Dina z pozbawionà uczuç siedemnastolatkà Cecylià sprowadza zwiàzek do mechanicz-

***

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Bourgeois P. – Franklin gra w pi∏k´
no˝nà
2. Simon F. – Koszmarny Karolek
i koncert Szczurów
3. Bussell D. – Ró˝a i zaczarowana
ksi´˝niczka
4. Flanagan J. – Okup za Eraka
(Zwiadowcy ks. 7)

Literatura dla doros∏ych:
1. Moravia A. – Nuda
2. Benzoni J. – Rubin Joanny Szalonej
3. Higgins J. – Zabójcza ziemia
4. Koz∏owska A. – Kuku∏ka
5. Auster P. – Niewidzialne

Literatura popularnonaukowa:
1. Orwell G. – Na dnie w Pary˝u
i w Londynie
2. Suworow W. – Akwarium
Iza Zych

Ma∏˝eƒstwo - szansà na wzrastanie?
„M´˝u, mam Ci coÊ wa˝nego do powiedzenia” mówi ˝ona Êciszajàc g∏os i wpatrujàc si´ m´˝owi w oczy.
On pochyla g∏ow´, chowa jà w d∏oniach, zamyka oczy
i mówi „S∏ucham Ci´, ˝ono”. ˚ona lekko podirytowana „Popatrz na mnie, chc´ Ci powiedzieç coÊ bardzo
wa˝nego!” A mà˝ na to – majàc ca∏y czas schylonà
g∏ow´ i zamkni´te oczy – „Ale˝ mów, kochanie...s∏ucham Ci´”. ˚ona widzàc, ˝e mà˝ wcale na nià nie patrzy, krzyczy zdenerwowana „Ty mnie w ogóle nie s∏uchasz! Lekcewa˝ysz mnie! Nic Ci´ nie interesuj´!”
Mà˝ na to ze z∏oÊcià „O co Ci chodzi? Przecie˝ Ci´
s∏ucha∏em! Czepiasz si´ nie wiadomo czego!” I awantura gotowa... Kolejne, podobne próby nawiàzania dialogu koƒczà si´ narastajàcym niezrozumieniem i odczuciem stopniowego oddalania si´ od siebie... Znamy takie sceny z naszego ˝ycia? OczywiÊcie! To dziwne, ale im bardziej chcemy si´ dogadaç i zrozumieç,
tym bardziej uÊwiadamiamy sobie, ˝e ze wzgl´du
na mnóstwo ró˝nic (poczynajàc od ró˝nych p∏ci, przez
ró˝ne temperamenty, charaktery, ró˝ne sposoby myÊlenia i odbierania rzeczywistoÊci) dzieli nas morze
nieporozumieƒ i pog∏´biajàca si´ przepaÊç... czy tak
musi byç? Otó˝ w ostatni, s∏oneczny weekend wrzeÊnia 23 pary przekona∏y si´, ˝e na szcz´Êcie NIE!
Z inicjatywy Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie, która by∏a równie˝ organizatorem ca∏ego przedsi´wzi´cia, oraz dzi´ki uprzejmoÊci
Dyrekcji Szko∏y Podstawowej nr 173, która u˝yczy∏a
sal uczestnikom, odby∏a si´ Weekendowa Edycja
Programu Rozwoju Relacji Ma∏˝eƒskich –
Warsztaty Ma∏˝eƒskie JA+TY=MY. Warsztaty

sk∏ada∏y si´ z 6 modu∏ów: „Idealistyczne wizje a rzeczywistoÊç”, „Szacunek i akceptacja odmiennoÊci”,
„Dar zamiast roszczeƒ”, „Czas dla nas”, „Dialog i komunikacja” oraz „Piecz´ç daru”. Ka˝dy modu∏ to: wyk∏ad + warsztaty i godzina pracy ma∏˝eƒskiej.
Wyk∏ady genialnie prowadzi∏ ksiàdz Jaros∏aw
Szymczak z Wydzia∏u Studiów nad Rodzinà UKSW,
bazujàc na swoim wieloletnim doÊwiadczeniu w pracy
z ma∏˝eƒstwami. Wszystkie omawiane przez niego zagadnienia by∏y g∏´boko przemyÊlane, logicznie pouk∏adane i barwnie ilustrowane historiami z ˝ycia ma∏˝eƒstw,
którym ks. Jaros∏aw pomóg∏. Màdre wyjaÊnienia przeplata∏y si´ z dowcipnymi przyk∏adami. Wyk∏adów s∏ucha∏o si´ z zapartym tchem, a dzi´ki aktorskiemu talentowi ks. Jaros∏awa przyjemnie by∏o i popatrzeç.
Warsztaty prowadzone by∏y g∏ównie przez ma∏˝eƒstwa z du˝ym doÊwiadczeniem – na szcz´Êcie nie trzeba by∏o wyst´powaç na Êrodku i odgrywaç scenek. Nast´pnie rozmawialiÊmy w parach, tylko ze sobà, na zadane tematy. Dla wielu z nas by∏a to okazja do g∏´bszego przedyskutowania naszych najwi´kszych problemów w wyjàtkowej atmosferze otwarcia i zaufania, która towarzyszy∏a nam w czasie ca∏ych Warsztatów.
Wielkà zas∏ugà organizatorów by∏o zapewnienie
przez 3 dni opieki oko∏o 20 dzieciom. W czasie, gdy
rodzice uczestniczyli w zaj´ciach, grupa wolontariuszy troskliwie opiekowa∏a si´ ich pociechami.
Wed∏ug Antoniego Umiechowskiego ma∏˝eƒstwo
to „zdarzenie, po którym m´˝czyzna przestaje kupowaç kwiaty, a zaczyna kupowaç warzywa”, ale na
warsztatach przypominano nam, byÊmy nie szcz´dzili

˚ywe lekcje historii w SP nr 173
W bie˝àcym roku szkolnym Szko∏a Podstawowa
nr 173 zgodnie z kilkuletnià tradycjà przeprowadzi
cykl przedsi´wzi´ç edukacyjnych we wspó∏pracy
z Warszawskim Oddzia∏em Zwiàzku Sybiraków.
W ramach tej wspó∏pracy – w szkole, w pierwszych
dniach listopada odby∏ si´ wieczór filmowy przybli˝ajàcy uczniom i ich rodzicom, czym by∏y zes∏ania
i deportacje do Rosji i Zwiàzku Radzieckiego. Wieczorek zosta∏ przygotowany przez ko∏o historyczne,
a wprowadzenie do tego spotkania przygotowa∏y
dwie uczennice klas szóstych – Zuzia Antosiewicz
i Ada Ciacharowska. Nast´pnie odb´dzie si´ cykl
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6. Mandanipour S. – Iraƒska historia
mi∏osna. Ocenzurowano

spotkaƒ przedstawicieli Ko∏a Sybiraków ze spo∏ecznoÊcià uczniowskà w trzech grupach wiekowych:
klasy szóste, piàte i czwarte. Uczniowie nasi podobnie jak w latach poprzednich b´dà te˝ brali czynny
udzia∏ w ˝yciu Warszawskiego Ko∏a Sybiraków. Podczas spotkania Êwiàtecznego dzieci majà zamiar zaprezentowaç fragmenty poezji Mariana Jonkajtysa
oraz inne utwory o tematyce patriotycznej.
Wspó∏praca taka jest dla naszych dzieci doskona∏à lekcjà polskiej historii przekazywanà przez ludzi, którzy t´ histori´ tworzyli.
A. Napiórkowska

sobie okazywania mi∏oÊci, podziwu i akceptacji. WyjaÊniono nam, dlaczego dochodzi do rozbie˝noÊci
w postrzeganiu problemów czy pragnieƒ, które przedstawiamy wspó∏ma∏˝onkowi – jak odbieramy przekazy my – kobiety, a jak m´˝czyêni, jak ró˝nie mo˝na interpretowaç zachowania partnera, gdy ma si´ inny
charakter, temperament czy sposób komunikacji. Nawiàzujàc do scenki ze wst´pu, dowiedzieliÊmy si´, ˝e
˝ona by∏a przyk∏adem wzrokowca, który w czasie rozmowy koniecznie chcia∏ utrzymaç kontakt wzrokowy.
Mà˝ natomiast by∏ s∏uchowcem i chcàc spe∏niç proÊb´ ˝ony, zaczà∏ jej po prostu s∏uchaç. Problem tkwi∏
wi´c nie w jego z∏ej woli, jak to postrzega∏a ˝ona, ale
w ich wspólnej nieÊwiadomoÊci dotyczàcej sposobu
komunikowania si´... PoznaliÊmy kilka „trików”, które
mogà si´ przydaç w takich sytuacjach.
Zadziwiajàce jest to, ˝e mimo wielu ró˝nic mo˝emy si´ jednak porozumieç, a na dodatek nasze ró˝nice mogà w niesamowity sposób nas dope∏niaç... Przy mi∏owaniu siebie nawet przy wszystkich
naszych ró˝nicach i problemach mo˝emy byç dla
siebie Darem... Darem, który ubogaca tego
drugiego i pozwala mu wzrastaç... JeÊli spojrzy
si´ na relacje dwojga osób w taki sposób, to oka˝e
si´, ˝e w ka˝dym zwiàzku mo˝e na nowo rozkwitnàç mi∏oÊç, tym razem jeszcze dojrzalsza...
OczywiÊcie na warsztatach nie by∏o czasu, by
wszystko przedyskutowaç. Jednak dzi´ki ciekawie
przygotowanemu skryptowi, który ka˝da para dosta∏a
na poczàtku, b´dziemy mieli wsparcie w przysz∏ej, nieustajàcej pracy nad swoim zwiàzkiem. Wszyscy obiecaliÊmy sobie zaglàdaç do skryptu i rozmawiaç z sobà
jak najcz´Êciej. Na zakoƒczenie w KoÊciele przy ulicy
Borkowskiej pary odnowi∏y uroczyÊcie przyrzeczenia
ma∏˝eƒskie. Podczas uroczystoÊci zaskoczone panie
dosta∏y od swych m´˝ów pi´kne czerwone ró˝e...
Naprawd´ warto poÊwi´ciç jeden weekend w ˝yciu, by uczestniczyç w takich warsztatach, bo stajà si´ one inwestycjà na reszt´ naszego wspólnego ˝ycia i mogà zaskakujàco je odmieniç!!!
Organizatorzy, prowadzàcy oraz wszyscy, którzy pomagali przy warsztatach, zas∏u˝yli na
wielkà wdzi´cznoÊç uczestników!
Ewa Stolarz
Najbli˝sze warsztaty weekendowe: 17–19 grudnia
w ¸omiankach. Szczegó∏y oraz informacje o innych
inicjatywach (warsztaty tygodniowe, wczasy dla rodzin
w Wise∏ce) pod numerem telefonu 22 751-50-55
(godz. 9–16) lub piszàc na adres:warsztaty@fpr.pl.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Ceramika
Rozmowa z Dorotà ¸asisz
Jak d∏ugo, Dorotko, trwa Twoja przygoda z glinà?
Lepi´ ju˝ 13 lat. Wiadomo, jak to w ˝yciu – raz
mniej, raz bardziej intensywnie. Pami´tam jednak
moment, gdy kilka lat temu obudzi∏am si´ rano i poczu∏am przyp∏yw nowych pomys∏ów oraz ogromnà
ch´ç do tworzenia. Akurat zbieg∏o si´ to z poczàtkiem mojej pracy w OÊrodku Kultury w Weso∏ej.
Wówczas zaczà∏ si´ nowy rozdzia∏ w moim ceramikowaniu.
Od tamtej pory ceramika wype∏nia ka˝dy mój dzieƒ.
Wiem, ˝e prowadzisz wiele zaj´ç; w szko∏ach, przedszkolach, we wspomnianym
OÊrodku Kultury. Czy ceramika, jako jedna z wielu
dziedzin sztuki, cieszy si´
zainteresowaniem?
Tak, i to bardzo du˝ym. Ceramika jest dziedzinà, która jeszcze kilka lat temu
raczkowa∏a w naszej dzielnicy. Obecnie ma ju˝ doÊç
stabilnà pozycj´ i wcià˝ si´ rozwija. Ja sama bardzo
si´ ciesz´, ˝e mog´ osobiÊcie prowadziç warsztaty,
spotkania ceramiczne, organizowaç wystawy
i w ogóle promowaç ceramik´. Dodatkowo cieszy
mnie fakt, ˝e osoby uczestniczàce w warsztatach,
dzieci, m∏odzie˝ czy doroÊli, majà ogromnà ch´ç lepienia. Dzi´ki temu nie sà to godziny sp´dzone
na pogaduszkach przy glinie, ale na kreatywnym lepieniu, a przy okazji ciekawych rozmowach. Dla
przyk∏adu dodam, ˝e z grupà osób doros∏ych czasem niechcàcy przed∏u˝amy zaj´cia o par´ minut,
bo czas ucieka, a tyle trzeba zrobiç!:)
Musz´ wobec tego zapytaç, z kim pracuje
Ci si´ lepiej: z dzieçmi czy doros∏ymi?
Nie mog´ jednoznacznie odpowiedzieç, poniewa˝ dzieci sà zupe∏nie inne ni˝ doroÊli, majà inne
wymagania, pytania, pomys∏y na proponowany
przeze mnie temat. Dzieci sà do bólu szczere i musz´ przyznaç, ˝e sà bardzo ambitne. Wiele z nich
jest ze mnà ju˝ kilka lat, zaprzyjaêniam si´ z nimi,

znam z rodzicami. Nasze spotkania to
wielka przyjemnoÊç, ja sama ucz´ si´ od
nich, np. wymyÊlamy nowe techniki lepienia :-), jest bardzo zabawnie.
Wkrótce odb´dzie si´ Twoja wystawa autorska. Powiedz coÊ na ten temat.
Tak, zapraszam na wernisa˝ ju˝ 2 grudnia
br. w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”.
Mam nadziej´, ˝e uda mi si´ zebraç odpowiednià iloÊç prac, bo moje krytyczne do nich
podejÊcie wcià˝ eliminuje kolejne sztuki. Ceramika i ca∏y proces tworzenia z gliny to tylko
do pewnego momentu proces
kontrolowany. Ja lepi´, susz´,
cyzeluj´, a wypalanie nale˝y
do pieca. W piecu dziejà si´
ró˝ne rzeczy i nigdy nie wiadomo, co si´ z niego wyjmie.
To w∏aÊnie jest niesamowicie
intrygujàce i tajemnicze w ceramice. Wspania∏e jest równie˝ udoskonalanie swojego
stylu, bo ka˝dy ma swój w∏asny, indywidualny styl.
Mo˝emy mówiç o sukcesach ceramicznych?
OczywiÊcie, ˝e tak. Moim osobistym
sukcesem jest to, ˝e pracuj´ w dziedzinie,
która jest mojà pasjà i sprawia mi ogrom
przyjemnoÊci. Pora˝ki, ca∏e szcz´Êcie,
jakoÊ mnie omijajà, nie wliczajàc w to
niektórych wypa∏ów, które nazywam „niewypa∏ami”
i wtedy pora˝ki wychodzà z pieca :)
Na pewno do sukcesów mog´ zaliczyç jednà
z wystaw, w OÊrodku Kultury w Weso∏ej, która by∏a
jednoczeÊnie sprzeda˝à prac wszystkich uczestników sekcji. Ca∏y dochód zosta∏ przekazany na przytulisko dla zwierzàt p. Bo˝eny Wahl, malarki. ZebraliÊmy ok. 3 tys. z∏. Uda∏o mi si´ sprowadziç równie˝
obrazy p. Bo˝eny, oraz samà p. Bo˝en´. Dzieci by∏y
zachwycone. Bardziej zasmuci∏a nas postawa niektórych osób doros∏ych wobec tej zbiórki, ca∏e
szcz´Êcie sà to tylko ma∏e epizody. Najwa˝niejsze
jest jednak, ˝e ponownie chcemy zorganizowaç podobnà wystaw´, popierajàcà s∏uszny cel. Ceramika
jak najbardziej bierze udzia∏ w takich akcjach.

Du˝o masz planów na przysz∏oÊç?
Mnóstwo! Ju˝ wkrótce mój wernisa˝, po∏àczony
z krótkà wystawà, nast´pnie 16 grudnia br. b´d´
bra∏a udzia∏ w kolejnej wystawie ukazujàcej dzie∏a
ràk twórców specjalizujàcych si´ w ró˝nych dziedzinach. Swoje prace malarskie zaprezentuje p. Ela Lipiec, czy Kasia Sajkowska batik i filc. Po nowym roku zabieram si´ za organizacj´ wystawy sekcji
z OÊrodka Kultury. Ju˝ teraz zapraszam wszystkich
na nasze wystawy i spotkania oraz na warsztaty.
Rozmawia∏a Katarzyna Szaszkiewicz
Wernisa˝: 2 grudnia, godz. 19.00, ODT „Pogodna”
Wystawa: 3–7 grudnia, godz. 9.00–19.00

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

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
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Wyborcze who is who, czyli
subiektywny przeglàd kandydatów
Ju˝ 21 listopada wybory samorzàdowe. Wybieramy Prezydenta Warszawy, radnych sejmiku
wojewódzkiego, radnych miasta Warszawy oraz
radnych naszej Dzielnicy. Niniejszy tekst tyczy
si´ w∏aÊnie tych ostatnich wyborów.
Weso∏a jest podzielona na 2 okr´gi: okr´g
nr 1, obejmujàcy Zielonà, Weso∏à Centrum, Wol´ Grzybowskà i osiedle Plac Wojska Polskiego
oraz okr´g nr 2, obejmujàcy Starà Mi∏osnà i Groszówk´. O 15 mandatów ubiega si´ ∏àcznie 144
kandydatów z 7 komitetów wyborczych. To i tak
du˝o mniej ni˝ 4 lata temu. Jak jednak w tej obfitoÊci wybraç tego jednego (bo g∏osujemy tylko
na jednà osob´), któremu mamy zaufaç? Pytajàc tu i ówdzie, zebra∏am garÊç informacji, które
mogà nam w tym pomóc. A wi´c po kolei, poczynajàc od komitetów partyjnych:
Lista nr 1 – Sojusz Lewicy Demokratycznej
– partia, która w ostatnim okresie nie notowa∏a
u nas najlepszych wyników. Ostatnim razem
wprowadzi∏a do Rady 2 radnych w 2002 roku.
O s∏aboÊci jej struktur Êwiadczy niewielka liczba
kandydatów: w okr´gu nr 1 – 6 kandydatów
(na 16 mo˝liwych), w okr´gu nr 2 – 10 kandydatów (na 14 mo˝liwych). W okr´gu nr 2 list´
prowadzi Tadeusz Opieka, niestrudzony i wojowniczy przeciwnik Spó∏ki Ziemskiej. Na ostatnim miejscu jest dawny radny Weso∏ej (sprzed
8 lat) W∏odzimierz Siudek. Pozostali kandydaci
sà raczej mniej rozpoznawalni ze swojej dzia∏alnoÊci na publicznym polu w Weso∏ej.
Lista nr 4 – Platforma Obywatelska – tu ca∏kiem
odmienna sytuacja. Listy w obu okr´gach a˝ p´czniejà od znanych nazwisk. Na pierwszych miejscach burmistrzowie naszej Dzielnicy z obecnej kadencji: w okr´gu nr 1 – Edward K∏os, w okr´gu nr 2
– jego zast´pca ds. spo∏ecznych Marian Mahor.
Na kolejnych miejscach radni i dzia∏acze spo∏eczni,
generalnie sporo osób z doÊwiadczeniem samorzàdowym. W okr´gu nr 1 na listach znajdziemy m.in.
radnych minionej kadencji – Ann´ Ksi´˝opolskà,
Ryszarda Brzezika oraz W∏odzimierza Grajkowskiego, a tak˝e by∏ego zast´pc´ burmistrza
(sprzed 12 lat) Janusza Zdzieborskiego. Z 14 miejsca startuje znana z aktywnej dzia∏alnoÊci w swoim
Êrodowisku Agnieszka Weber. Fajnà ciekawostkà
jest tak˝e start z tej listy mieszkajàcej w Weso∏ej
chrzeÊniaczki Prezydenta Bronis∏awa Komorowskiego – Jagny ¸ukasik. W okr´gu nr 2 znowu kilku radnych. Nikomu pewnie nie trzeba specjalnie
przedstawiaç Marcina J´drzejewskiego, naszego
Redaktora Naczelnego, dotychczas kojarzonego ze
Stowarzyszeniem Sàsiedzkim, którego by∏ jednym
z za∏o˝ycieli i wieloletnim Prezesem. Warto tylko zasygnalizowaç informacyjnie, ˝e po odejÊciu ze Stowarzyszenia zdecydowa∏ si´ na start z listy PO.
Na tym koƒcz´, bo i tak w jego przypadku mog´ byç
posàdzana o nadmiar subiektywizmu. Dalej kolejno
dwie radne – Iwona Kerschke oraz Katarzyna Zakrzewska, by∏a prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Regina Kozerska, prezes zarzàdzajàcego Weso∏owskim hipodromem Stowarzyszenia Szwadron
jazdy RP Andrzej WaÊ, znany pi∏karz, a obecnie
trener Dariusz Dêwiga∏a.
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Lista nr 5 – Prawo i SprawiedliwoÊç – jedyny
komitet, który w obu okr´gach wystawi∏ pe∏ne
listy kandydatów. Niestety, z wyjàtkiem kilku osób,
w wi´kszoÊci sà to osoby raczej ma∏o znane
z dzia∏alnoÊci publicznej i dotychczas nie anga˝ujàce si´ w ˝ycie naszej spo∏ecznoÊci. Tylko na
pierwszych miejscach kilka znanych nazwisk.
W okr´gu nr 1 list´ otwierajà dwie radne obecnej
kadencji – Ma∏gorzata Zaremba oraz El˝bieta Nowosielska. W okr´gu nr 2 spore zaskoczenie
– radna, prywatnie ˝ona by∏ego ministra PiS Jana
Szyszko, Krystyna Szyszko dopiero na drugiej pozycji. List´ za to prowadzi znana z bardzo radykalnych narodowo-katolickich poglàdów Zofia Walaszek. Na liÊcie w tym okr´gu mo˝na jeszcze znaleêç Marka Chaciƒskiego (by∏ego koÊcielnego
z parafii przy ul. Borkowskiej) i nauczycielk´ z gimnazjum 119 Mari´ Banaszek-Brzozowskà. Za to
w okr´gu nr 1 dzia∏acza Weso∏owskiej sekcji szachistów Miros∏awa Macià˝ka.
To tyle, jeÊli chodzi o komitety partyjne. Dalej
listy Komitetów Wyborczych Wyborców, czyli
organizacji spo∏ecznych i mieszkaƒców.
Lista nr 34 – Stowarzyszenie Tu Weso∏a – zupe∏nie nieznana z jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci organizacja. Choç warto zwróciç uwag´, ˝e list´ w okr´gu nr 1 prowadzi odnoszàca sukcesy trener Weso∏owskich ∏uczników Hanna Koz∏owska. List´
w okr´gu nr 2 prowadzi Albert Kmieciƒski. 4 lata
temu startowa∏ bezskutecznie z listy PiS. Na drugim miejscu Edyta Szambelan, tak˝e bezskutecznie starujàca do Rady Warszawy w 2006 r. z listy
porozumienia samorzàdowego „Nasze Miasto”.
I to chyba tyle, co wiadomo o tej liÊcie.
Lista nr 35 – Stowarzyszenie Sàsiedzkie Razem – osobiÊcie uwa˝am, ˝e nazwa ta jest ma∏o
zrozumia∏a. Dlatego warto wyjaÊniç Paƒstwu
skàd taki pomys∏ – otó˝ po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia Sàsiedzkiego zg∏oszone zostajà listy kandydatów w obu okr´gach wyborczych
pod has∏em „Sàsiedzi Razem”. Cieszy fakt po∏àczenia si∏ popularnego g∏ównie w Starej Mi∏oÊnie
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego oraz spo∏eczników
z Zielonej i Centrum, którym lideruje „jedynka”
w okr´gu nr 1 – Leszek Winiarski, bardzo sumienny radny obecnej kadencji z ramienia samorzàdowego komitetu Weso∏a Razem. No i stàd ta
ma∏o czytelna nazwa dla ca∏ej listy... Dalej (tak˝e
w okr´gu nr 1) znajdziemy m.in. Ann´ Lato,
od kilku lat niestrudzonà organizatork´ wyjazdów
narciarskich, Gra˝yn´ Bany, nauczycielk´ ze
szko∏y spo∏ecznej, a tak˝e plastyka prowadzàcego rozliczne warsztaty, plenery itp. oraz nauczycielk´ ze szko∏y 174 Jolant´ Ilewicz. W okr´gu
nr 2 za to a˝ kipi od znanych nazwisk. List´ prowadzi zast´pca burmistrza ds. inwestycji Krzysztof Kacprzak. Dalej obecna Prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego i radna Izabela Antosiewicz,
trener Weso∏owskich szermierzy Krzysztof Grzegorek, dru˝ynowy harcerzy Antoni Jab∏oƒski,
nasze redakcyjne kole˝anki Dorota Wroƒska
oraz Anna Paw∏owska-Pojawa, dawny radny
Dzielnicy Stara Mi∏osna (w czasach samodzielnoÊci Weso∏ej) Tadeusz Walicki. Du˝à stratà jest

tu brak Józefa Wojtasia, wyjàtkowo zaanga˝owanego i przebojowego radnego, który jako jedyny
ze sk∏adu Rady minionej kadencji nie ubiega si´
o reelekcj´. Swoich si∏ na tym polu próbuje za to
jego syn Tomasz WojtaÊ.
Lista nr 36 – Weso∏a 2010 – kontynuacja komitetu Weso∏a 2006 sprzed 4 lat. Komitet startujàcy jedynie w okr´gu nr 1. List´ prowadzi wieloletni radny, a ostatnio Przewodniczàcy Rady Stefan S∏owikowski. Dalej radna (od 8 lat) z Zielonej
Irena Kuk. Na ostatniej pozycji tak˝e wieloletnia
radna (choç 4 lata temu nie uda∏o jej si´ zdobyç
mandatu) Helena Kaêmierczak. Jest tak˝e Bo˝ena Borys, trenerka Weso∏owskich cherleaderek
i sporo by∏ych, wysokich rangà oficerów 1. Warszawskiej Brygady Zmechanizowanej.
Lista nr 37 – Nasz Dom Stara Mi∏osna – to lista wystawiona przez Êrodowisko by∏ego Zespo∏u
i Spó∏ki Ziemskiej. Lideruje jej obecny Prezes Zrzeszenia Mieszkaƒców Arkadiusz Ciupak, osoba
kompromisowa, która w ostatnim okresie próbowa∏a (ze zmiennym szcz´Êciem) pe∏niç rol´ mediatora w kontaktach samorzàdu ze Spó∏kà. Dalej,
radny obecnej kadencji i dawny Prezes Zrzeszenia
Andrzej Michniewicz. W Êrodku listy mo˝na znaleêç jeszcze jednego Prezesa Zrzeszenia, a wczeÊniej Prezesa Zespo∏u Piotra Nowaka, ostatnio
deklarujàcego dosyç wojowniczà postaw´ wobec
samorzàdu, do którego startuje... Mo˝na te˝
wypatrzeç nazwisko Katarzyny Rychetsky, córki
Andrzeja Bema, za∏o˝yciela Zespo∏u czy Ireny Piaseckiej-BuÊko, pracownika Spó∏ki Ziemskiej. Ze
Êrodowiska tego do Rady Warszawy z listy SLD
startuje obecny Prezes Spó∏ki Ziemskiej Tadeusz
Romanowicz. Choç jak podkreÊla Weso∏owskie
SLD, odcinajàc si´ mocno od jego osoby, znalaz∏
si´ tam z rekomendacji koalicyjnej Partii Regionów.
Tak przy okazji, nie jest on jedynym kandydatem z Weso∏ej do funkcji w samorzàdach wy˝szych szczebli. Do Rady Warszawy z listy PO
startuje Ligia Krajewska, a z listy Wspólnoty
Samorzàdowej Tadeusz Bartold. Prócz nich,
o mandat radnego Sejmiku Mazowieckiego ubiega si´ z listy PO Jacek Rembiszewski.
Majàc do wyboru 144 kandydatów, zapewne
ka˝dy z nas znajdzie jeszcze kilku, których zna
z sàsiedztwa. Jednak warto pami´taç, ˝e mo˝emy
wskazaç tylko jednego kandydata do Rady Dzielnicy. Warto wi´c dobrze przemyÊleç spraw´. Poprzeç osob´, którà darzymy zaufaniem, ale tak˝e
takà, która ma wiedz´ i doÊwiadczenie, która jest
w stanie skutecznie i sumiennie reprezentowaç nasze sprawy na forum Rady Dzielnicy. Niestety kandydaci nie u∏atwiajà nam zadania. Pisz´ ten tekst
na nieca∏e 2 tygodnie przed wyborami, a na ulicach plakatów jak na lekarstwo, a skrzynki pocztowe bynajmniej nie p´kajà w szwach od nadmiaru ulotek prezentujàcych kandydatów... Troch´ ten
stan rzeczy poprawiajà nast´pne strony „WS”,
gdzie cz´Êç komitetów wykupi∏a prezentacj´ swoich kandydatów. A mo˝e po prostu kandydaci
uznali, ˝e wszyscy ju˝ wszystko wiedzà...
Niezale˝nie od tego, i tak serdecznie wszystkich
zach´cam do udzia∏u w wyborach 21 listopada.
Bo co jak co, ale w tych wyborach naprawd´ warto braç udzia∏. Bo wybieramy gospodarzy naszej
Dzielnicy na kolejne 4 lata. Nie pozwólmy wi´c,
aby inni wybrali za nas.
Katarzyna Szaszkiewicz

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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Infrastruktura
rozbudujemy sieć dróg w Wesołej i usprawnimy ruch uliczny,
zbudujemy system odwodnienia ulic i zapobiegania zalewaniu posesji,
dokończymy budowę sieci wodno-kanalizacyjnej,
dopilnujemy procesu przejęcia oczyszczalni ścieków „Cyraneczka” przez władze Warszawy,
wpłyniemy na usprawnienie komunikacji miejskiej i stan przystanków,
stworzymy strefy bezpłatnego Internetu w dzielnicy,
doprowadzimy do powstania monitorowanego parkingu przy dworcu kolejowym w systemie: „Parkuj i Jedź”,
zbadamy możliwość wykorzystania wód termalnych w Wesołej.
zbudujemy żłobek i przedszkola,
dokończymy budowę szkoły w Starej Miłośnie,
zapewnimy lepsze warunki dla biblioteki i czytelni,
zadbamy o dalszy rozwój oświaty,
zwiększymy udział organizacji pozarządowych w rozwoju kultury,
doprowadzimy do powstania Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów.

Sport i rekreacja
wykorzystamy potencjał hali sportowej w Starej Miłośnie, m.in. poprzez organizację imprez masowych,
rozbudujemy system ścieżek rowerowych,
stworzymy bazę rekreacyjną: park linowy, skatepark, lodowisko, ściankę wspinaczkową,
zagospodarujemy tereny wzdłuż Kanałku Wawerskiego.

Bezpieczeństwo
Zrealizujemy hasło „BEZPIECZNA DZIELNICA” poprzez:
ścisłą współpracę ze strażą miejską i policją,
instalację dodatkowych kamer monitoringu,
doświetlenie miejsc niebezpiecznych.

Zwiększymy rolę organizacji pozarządowych w naszej Dzielnicy!

Od 12 lat mam zaszczyt reprezentować Państwa sprawy w samorządzie: najpierw w radzie powiatu, a od dwóch
kadencji w Radzie Dzielnicy Wesoła, mając znaczący wkład w jej pracę.
W mojej ocenie, ostatnia kadencja samorządu, były dobrym okresem dla Wesołej. Kandyduję,
bo chciałbym swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami przyczynić się aby kolejne cztery lata
była co najmniej tak samo dobre.
Jako jeden z założycieli i wieloletni Prezes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego, w ramach którego organizowałem szereg imprez
sportowych i kulturalnych, wielu z Państwa zapewne jednoznacznie kojarzę
organizacją.
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Dlatego chciałbym poinformować, że od kilku miesięcy z przyczyn
osobistych nie jestem już członkiem Stowarzyszenia. Stąd mój start
z listy Platformy Obywatelskiej. Wszystkich, którzy chcieliby poprzeć moją
osobę
proszę
ąo
so
obę
ęp
ro
osz
szę
ę
o zaznaczenie w głosowaniu do Rady Dzielnicy pozycji 2 na liście 4.

Za wszystkie oddane na mnie głosy serdecznie dziękuję,
a w przypadku wybrania, zobowiązuję się jak zwykle sumiennie
wywiązać ze złożonych obietnic.

Marcin

Kampania sﬁnansowana ze środków KW Platforma Obywatelska RP.
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Oświata i kultura

Jędrzejewski

www.marcin.jedrzejewski.dorady.org lista nr 4 pozycja 2

Inni tylko obiecują - my robimy. Z dala od polityki.
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Kandydaci do Rady Dzielnicy Wesoła

1

2

3

4

5

6

7

Edward Kłos - Mam 60 lat, jestem żonaty, mam
dwóch synów, od 26 lat mieszkam w Wesołej. Ukończyłem Politechnikę Warszawską, podyplomowe Studium
Organizacji i Zarządzania na SGPiS (obecnie SGH) oraz
Studia Podyplomowe – Zarządzanie w Administracji
Publicznej. W latach 2004 - 2006 byłem Zastępcą
Burmistrza Dzielnicy Wesoła ds. inwestycji, a w kadencji 2006 - 2010 pełnię funkcję Burmistrza Dzielnicy
Wesoła. Biorę udział w wyborach, bo chciałbym
swoją pracę na rzecz Wesołej kontynuować, zgodnie
z Państwa sugestiami i oczekiwaniami.
Anna Księżopolska - Mam 38 lat. Jestem mieszkanką Wesołej od urodzenia. Skończyłam Wydział
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z samorządem, jako radna związana jestem od 1998 roku. Działam
w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Budżetu. Jestem
również członkiem Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Wesołej.
W nadchodzącej kadencji chciałabym poprawy
bezpieczeństwa, uporządkowania systemu parkowania w Osiedlu Wesoła - Centrum, rozbudowy systemu
ścieżek rowerowych na terenie całej dzielnicy.
Ryszard Brzezik - Jestem absolwentem SGPiS.
Legitymuję się tytułem doktora nauk ekonomicznych. W 1990 r. zostałem doradcą Leszka Balcerowicza w Ministerstwie Finansów, a następnie
w Urzędzie Rady Ministrów. W latach 1997–2001
byłem wiceministrem w Rządzie Jerzego Buzka.
Od 2002 r. jestem dyrektorem finansowym w ANR.
Byłem radnym w latach 1990-1994 oraz 2003-2010.
Kandyduję ponownie do Rady, ponieważ chciałbym
dopilnować zrealizowania przedsięwzięć zapisanych
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata
2011 – 2015.
Janusz Zdzieborski - Mam 55 lat, od 40 lat jestem
mieszkańcem Wesołej Zielonej. Mam wyższe wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, specjalność nauczycielska, studia podyplomowe w zakresie organizacji
i zarządzania oświatą, w zakresie organizacji i zarządzania samorządem, w zakresie organizacji i zarządzania
pomocą społeczną. W latach 1994 – 1998 pełniłem
funkcję zastępcy burmistrza Miasta Wesoła. Od 1999
roku do chwili obecnej jestem dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.
W Radzie Dzielnicy chciałbym zajmować się sprawami
oświaty, pomocy społecznej oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Włodzimierz Grajkowski - Mam 56 lat. Jestem
prawnikiem oraz dyplomowanym inżynierem, a także
absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.
Aktualnie pracuję jako Dyrektor Biura Zarządu
w Sangroup Sp. z o.o. i G-4 Sp. z o.o., jestem również
prokurentem w Poltransped Sp. z o.o. oraz doradcą
prawnym w kilku innych spółkach prawa handlowego.
W Wesołej mieszkam od 9 lat. Ubiegam się o wybór
na drugą kadencję i gwarantuję, że podczas moich dyżurów radnego wszyscy mieszkańcy Wesołej mogą liczyć
na bezpłatną poradę prawną z zakresu prawa cywilnego,
administracyjnego, rodzinnego czy gospodarczego.

okręg 1 lista nr 4
Marzenna Nagórka - Mam 56 lat, pracuję jako
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Ryszard Rawicki - Mam 55 lat. Mieszkam Wesołej

9

10

11

z tytułem mgr rehabilitacji ruchowej. Od 29 lat mieszkam w Wesołej. Pracowałem w Centrum Zdrowia
Dziecka m.in. jako pracownik odpowiedzialny w dziedzinie rehabilitacji. Obecnie jako współwłaściciel prowadzę pub-restaurację „KLIMAT” w Wesołej, jestem
także właścicielem firmy remontowo-budowlanej
CZES-BUD. Od czternastu lat działam w Klubie
Sportowym „Wesoła”, gdzie pełnię funkcję zastępcy
prezesa. Jako radny chciałbym zająć się organizacją
czasu wolnego dla młodzieży, lobbowaniem na rzecz
budowy obiektów sportowych, powstawaniem miejsc
przeznaczonych na odpoczynek i rekreację.

Ryszard Dobosz - Urodziłem się w 1941 roku
w Myszkowie w Zagłębiu Śląskim. W 1996 r. osiedliłem
się w Wesołej. Jako absolwent Politechniki Warszawskiej mam tytuł mgr inż. instalacji cieplnych i zdrowotnych. Skończyłem też podyplomowe studia projektowania komputerowego, natomiast w dziedzinie handlu
zagranicznego kształciłem się na SGPiS. Przez 40 lat
pracowałem jako projektant i szef nadzoru inwestycji
w kraju i zagranicą. Jestem ojcem niepełnosprawnej
córki. Znam dobrze potrzeby tej grupy osób dlatego,
jako radny chciałbym poświęcić im szczególną uwagę.
Żanetta Maria Regel - Urodziłam się w 1946 roku,
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skonczyłam Uniwersytet Łódzki jako mgr socjologii,
z zawodu jestem dziennikarką. Pracowałam m.in. w TVP
„Studio 2”,w tygodnikach: Życie Gospodarcze, Veto,
byłam korespondentką prasy i radia w Berlinie, przed
i po połączeniu Niemiec. W Wesołej mieszkam od 1985
r. Jako radna chcę zająć się infrastrukturą dzielnicy
w świetle wielu wciąż jeszcze niezaspokojonych potrzeb
mieszkańców, a także szeroko pojętą promocją Wesołej.

Tomasz Urbanek - Mam 35 lat, jestem absolwen-
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tem Szkoły Chorążych Wojsk Lądowych w Poznaniu.
Ukończyłem studia wyższe zawodowe w WSP ZNP
w Warszawie z zakresu pedagogiki pracy i organizacji pomocy społecznej. Obecnie pracuję jako opiekun
ludzi psychicznie chorych w Domu Pomocy Społecznej
„Leśny” w Warszawie. Kandyduję do Rady Dzielnicy,
aby działać m.in. na rzecz rozwoju edukacji poprzez
system zajęć dodatkowych i wyrównawczych, promocji sportu wśród młodzieży, pomocy w przezwyciężeniu
trudnych sytuacji życiowych rodzin.

Grażyna Weber - Mam 55 lat, jestem emerytowaną

Jagna Łukasik - Jestem mieszkanką Wesołej
od 1992 roku, ale moja rodzina jest z tym miejscem związana jest już od kilku pokoleń. Z wykształcenia jestem
inżynierem architektem krajobrazu. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu ukończyłam na SGGW.
Jestem też absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego,
wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, gdzie zdobyłam specjalizację w dziedzinie urbanistyki. Swoją wiedzą najbardziej chciałabym wesprzeć ochronę środowiska w Wesołej. Chętnie będę też wspierać miejscową
koncepcję zagospodarowania terenu.

od urodzenia. Jestem technikiem budowlanym. Przez
12 lat pracowałem w Wesołej jako zastępca komendanta Straży Miejskiej. Zaangażowany byłem także
w pracę społeczną z młodzieżą. Założyłem Klub Sportowy
MLKS Wesoła, w którym przez ponad 10 lat byłem prezesem oraz trenerem drużyn piłkarskich. Z zamiłowania
jestem hodowcą zwierząt i ptaków egzotycznych.
W Radzie Dzielnicy chciałbym się zajmować następującymi sprawami: kulturą fizyczną, ochroną środowiska
oraz bezpieczeństwem mieszkańców.

Andrzej Czesuch - Mam 52 lata, ukończyłem AWF

Lidia Cybulska-Przesław - Mam 40 lat, jestem
absolwentką Wydziału Weterynaryjnego SGGW
w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł lekarza weterynarii. Jestem właścicielką Przychodni Weterynaryjnej
w osiedlu Zielona, gdzie od 15 lat wraz z zespołem
lekarzy pomagam zwierzętom domowym oraz bezdomnym. Od urodzenia mieszkam w Wesołej. Jestem
z nią szczególnie związana, ponieważ moi przodkowie
należeli do grona założycieli wsi Zielona. W działalności
samorządowej chciałabym się zająć sprawami z zakresu
ochrony środowiska, kultury i sportu oraz problemami
społecznymi.

nauczycielka w szkole podstawowej nr. 171
w Wesołej , jestem także wieloletnim wychowawcą
w
Środowiskowym
Ognisku
Wychowawczym
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od czterech lat pracuję
w Zespole ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Interesują mnie losy dzieci, chronię i promuję
poszanowanie ich praw z uwzględnieniem poszanowania także praw rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych w tym względzie osób. W Radzie Dzielnicy
chciałabym działać na rzecz wszechstronnego rozwoju
Wesołej, aby mieszkańcom żyło się lepiej.
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nauczycielką wychowania fizycznego. Zamężna, syn,
dwoje wnucząt. Mieszkam w Wesołej od urodzenia
i znam problemy różnych środowisk: od przedszkola
do uniwersytetu trzeciego wieku. Całe życie zawodowe
związana byłam z placówkami oświatowymi i kulturalnymi w Wesołej i Sulejówku. Organizowałam czas
wolny, szczególnie w wakacje i ferie, młodzieży i dorosłym. Swoją pracą w Radzie Dzielnicy chciałabym nadal
rozpowszechniać kulturę w wielu jej formach,
we wszystkich środowiskach społecznych.

Kampania sﬁnansowana ze środków KW Platforma Obywatelska RP.
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.DQG\GDFL.RPLWHWX:\ERUF]HJR6WRZDU]\V]HQLH6ÈVLHG]NLH5$=(0
6WDUD0LïRVQD*URV]öZND

1
.U]\V]WRI.DFSU]DN

3

ODWPDĝRQÚLGZLHGRURVïHFöUNL%H]SDUW\MQ\0LHV]NDQLHF
:HVRïHM RG  URNX $EVROZHQW :\G]LDïX 0HFKDQLF]QHJR
7HFKQRORJLF]QHJR3ROLWHFKQLNL:DUV]DZVNLHMQDNLHUXQNX2UJD
QL]DFMD=DU]ÈG]DQLDRUD]$NDGHPLL/HRQD.RěPLñVNLHJR VWXGLD
SRG\SORPRZH]]DU]ÈG]DQLDZDGPLQLVWUDFMLSXEOLF]QHM )LQDQ
VLVWD F]ïRQHN .UDMRZHM ,]E\ 'RUDGFöZ 3RGDWNRZ\FK :LHOR
OHWQLVNDUEQLN6WRZDU]\V]HQLX6ÈVLHG]NLHJR6WDUD0LïRVQD2G
JUXGQLDURNXMHVW]DVWÚSFÈ%XUPLVWU]D']LHOQLF\:HVRïD
.RFKD JöU\ L VSRUW .DĝGÈ ZROQÈ FKZLOÚ VSÚG]D QD JöUVNLFK
V]ODNDFKOXEDNW\ZQLHXSUDZLDMÈFVSRUW
ODWD-HVWSROLWRORJLHPG]LHQQLNDUNÈVSRïHF]QLNLHPLSU]HGH
ZV]\VWNLPV]F]ÚĂOLZÈPDPÈ6WDVLD-DVLD$QWRVLDL0DFLXVLD
2G SUDZLH WU]HFK ODW PLHV]ND QD *URV]öZFH JG]LH RGQDOD]ïD
VZRMHPLHMVFHQD=LHPL.LONXQDVWROHWQLHGRĂZLDGF]HQLHG]LHQ
QLNDUVNLHQDXF]\ïRMÈQLHW\ONRZLG]LHÊSUREOHP\VSRïHF]QHDOH
WHĝV]XNDÊVSRVREöZQDLFKUR]ZLÈ]DQLH3UDFDGODLQQ\FKMHVW
RG]DZV]HVHQVHPMHMĝ\FLD:LHU]\ĝH:HVRïDPRĝHE\ÊZ]R
UHPGODLQQ\FKZDUV]DZVNLFKORNDOQRĂFL

-RDQQD*RU]HOLñVND

5
:RMFLHFK%]GÚJD

7

4

0DODWĝRQÚLGZRMHG]LHFL2GODWPLHV]NDZ6WDUHM0L
ïRVQHMDRGODWSURZDG]LWX]ĝRQÈ%DUEDUDVNOHS\*URV]HN
= Z\NV]WDïFHQLD MHVW LQĝ\QLHUHP WUDQVSRUWX 3UDFXMH Z ķ3.3
,QWHUFLW\ĵ 6$ MDNR JïöZQ\ VSHFMDOLVWD Z %LXU]H 7DERUX 2G
ODWMDNRF]ïRQHN6WRZDU]\V]HQLD6ÈVLHG]NLHJR6WDUD0LïRVQD
XF]HVWQLF]\ZZLÚNV]RĂFLLPSUH]RUJDQL]RZDQ\FKSU]H]VWRZD
U]\V]HQLH

7DGHXV]:DOLFNL
/DW  OHNDU] VWRPDWRORJ = ĝRQÈ ,ZRQÈ PDMÈ GZRMH G]LHFL
:LNWRUDODWL,GÚURNX0LHV]NDLSUDFXMHZ6WDUHM0L
ïRVQHMRGSU]HV]ïRODWSRSU]HQLHVLHQLXURG]LQQHMğUP\]&H
OHVW\QRZD 0LïRĂQLN PRWRU\]DFML JïöZQLH MHGQRĂODGöZ RUD]
DNW\ZQHJR Z\SRF]\QNX Z ]GURZHM L PLïHM DWPRVIHU]H /XEL
SRGUöĝH SR]QDZDQLH QRZ\FK OXG]L L QLHW\SRZH Z\]ZDQLD
'RSURZDG]Lï GR Z\JDĂQLÚFLD NRQĠLNWX VÈVLHG]NLHJR RNR
OLF]Q\FK ķ]DGDñĵ L SRGïÈF]HQLD NROHMQ\FK GRPöZ GR VLHFL
NDQDOL]DF\MQHM

 ODWD 0DPD VWXGHQWNL )LORORJ L WïXPDF] MÚ] IUDQFXVNLHJR
:DUV]DZLDQNDRGXURG]HQLDVNRñF]\ïDNXUVSU]HZRGQLNöZSR
:DUV]DZLH$NW\ZQDEH]SDUW\MQD:6WDUHM0LïRĂQLHPLHV]
NDODWļDQJDĝXMHVLÚZĝ\FLHWHMVSRïHF]QRĂFLLZG]LDïDQLD
]DSRELHJDMÈFH]DOHZDQLXGRPöZ&KFHPLHÊZSï\ZQDZLÚN
V]H Z\NRU]\VWDQLH PRĝOLZRĂFL IXQGXV]\ XQLMQ\FK QD SURMHNW\
PïRG]LHĝRZHNXOWXUÚLRĂZLDWÚ

+DQQD%ÈELN

6

0DODWDD]H6WDUÈ0LïRVQÈZLÈĝHVLÚQLHPDOFDïHMHJRGR
W\FKF]DVRZHĝ\FLH2GNLONXODWSRPDJDZSURZDG]HQLXURG]LQ
QHMğUP\0DG\SORPOLFHQFMDWDLNRQW\QXXMHQDXNÚQDVWXGLDFK
PDJLVWHUVNLFKZ6*+$NW\ZQLHZVSLHUDKDUFHUVWZRļSU]H]
G]LHZLÚÊODWQDOHĝDïGR=+5XLZVSöïSURZDG]LïGUXĝ\Q\Z:H
VRïHM 3RGF]DV VïXĝE\ Z KDUFHUVWZLH XNRñF]\ï NXUV UDWRZQLF
WZDSU]HGPHG\F]QHJR

7RPDV]:RMWDĂ

8

/HNDU] URG]LQQ\ PD ODW  PÚĝD L WURMH G]LHFL SöïURF]QHJR
FKïRSFD L GZLH G]LHZF]\QNL  L  ODW  : 6WDUHM 0LïRVQHM
PLHV]ND RG  ODW 3URPXMH Z VZRLP RWRF]HQLX SUR]GURZRWQ\
WU\Eĝ\FLDLXSUDZLDUöĝQHVSRUW\PLQQDUFLDUVWZR-DNROH
NDU]URG]LQQ\SR]QDïDRF]HNLZDQLDPDWHN]G]LHÊPLRUD]URG]LQ
ZLHORG]LHWQ\FKPLHV]NDMÈF\FKZ:HVRïHM

.DWDU]\QD0LHQNLQD

9

0DODWDĝRQÚ2OÚLV]HĂFLRURG]LHFL%H]SDUW\MQ\:6WDUHM
0LïRVQHMPLHV]NDRGODW/HNDU]DXG\WRUV\VWHPöZRSLHNL
]GURZRWQHM RUD] QDXF]\FLHO DNDGHPLFNL :VSöï]DïRĝ\FLHO 6WR
ZDU]\V]HQLD6ÈVLHG]NLHJR:ODWDFK5DGQ\']LHOQL
F\6WDUD0LïRVQDLSU]HZRGQLF]ÈF\']LHOQLFRZHM.RPLVML=GUR
ZLD.RRUG\QDWRUGVOHF]QLFWZDZ63=/2:HVRïD:ZROQ\FK
FKZLODFKSLV]HLSXEOLNXMHZLHUV]H
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0DODWDĝRQÚGZöFKV\QöZLF]WHUHFKZQXNöZ%H]SDUW\M
Q\6]DEOLVWDļROLPSLMF]\N]0RQDFKLXPGZXNURWQ\PHGDOLVWD
0LVWU]RVWZ¥ZLDWDZLHORNURWQ\PHGDOLVWD0LVWU]RVWZ3ROVNL
7UHQHUV]HUPLHUNLNODV\PLVWU]RZVNLHMPDW\WXï)HFKWPLVWU]D
2GRĂPLXODWSURZDG]LVHNFMÚV]HUPLHUF]È8F]QLRZVNLHJR.OX
EX6SRUWRZHJRķ9LFWRUļ6WDUD0LïRVQDĵ

.U]\V]WRI*U]HJRUHN
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0DïJRU]DWD0D]XUNLHZLF]
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,]DEHOD$QWRVLHZLF]

ODWPDPÚĝDLWUöMNÚG]LHFL$EVROZHQWND:\G]LDïX¿\ZLHQLD
&]ïRZLHNDQD6**:-HVWQLH]DOHĝQ\PG\UHNWRUHPVSU]HGDĝ\
0DU\.D\3UH]HV6WRZDU]\V]HQLD6ÈVLHG]NLHJR6WDUD0LïRVQD
ZVSöïUHGDJXMH PLHVLÚF]QLN :LDGRPRĂFL 6ÈVLHG]NLH 5DGQD
NDGHQFML3U]HZRGQLF]ÈFD.RPLVML=GURZLDL6SUDZ
6SRïHF]Q\FK F]ïRQHN NRPLVML 5HZL]\MQHM L 2ĂZLDW\ .XOWXU\
L6SRUWX:UDG]LHG]LHOQLF\FKFHVLÚ]DMÈÊVSUDZDPLVSRïHF]
Q\PL$NW\ZQLHVSÚG]DZROQ\F]DVELHJDMHVWPDUDWRQNÈ
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0DODWDPÚĝDWND]DZRGRZR]DMPXMHVLÚSXEOLFUHODWLRQV
:DUV]DZLDQND RG XURG]HQLD Z 6WDUHM 0LïRVQHM PLHV]ND RG
 URNX 6DPD ELHJDF]ND ] ]DPLïRZDQLD Z 6WRZDU]\V]HQLX
6ÈVLHG]NLP6WDUD0LïRVQDSU]HGHZV]\VWNLPRUJDQL]XMHLPSUH
]\ELHJRZH:5DG]LH']LHOQLF\FKFHVLÚ]DMÈÊUR]ZRMHPRIHUW\
NXOWXUDOQRUR]U\ZNRZHMGODPïRG]LHĝ\LQWHJUDFMÈVSRïHF]QRĂFL
ORNDOQHM 1LHXOHF]DOQD RSW\PLVWND ] SR]\W\ZQ\P L SR]\W\ZL
VW\F]Q\PQDVWDZLHQLHPGRĂZLDWD

0D  ODW L RG G]LHFND PLHV]ND ] URG]LFDPL L WURMJLHP UR
G]HñVWZD QD RVLHGOX 6WDUD 0LïRVQD -HVW F]ïRQNLHP VHNFML
ĝHJODUVNLHM$=6VWXGHQWHP:DUV]DZVNLHJR8QLZHUV\WHWX0H
G\F]QHJRQDNLHUXQNX5DWRZQLFWZR0HG\F]QH2GODWGUXĝ\
QRZ\:DUV]DZVNLHM'UXĝ\Q\+DUFHU]\ķ6WDQLFDĵLLQVWUXNWRU
=ZLÈ]NX+DUFHUVWZD5]HF]\SRVSROLWHM

$QWRQL-DEïRñVNL

2G GZöFK ODW PLHV]NDQND 6WDUHM 0LïRVQHM 0D  ODW FöUNÚ
ļ XF]HQQLFÚ JLPQD]MXP QU  2G  ODW MHVW XU]ÚGQLNLHP
DGPLQLVWUDFMLSDñVWZRZHMPDWDNĝHSDñVWZRZÈOLFHQFMÚ]]D
U]ÈG]DQLD QLHUXFKRPRĂFLDPL ']LDïD QD U]HF] QLHSHïQRVSUDZ
Q\FK LQLFMXMH L SU]HSURZDG]D DNFMH FKDU\WDW\ZQH RUJDQL]XMH
LPSUH]\ NXOWXUDOQH VSRWNDQLD NRELHFH DNW\ZL]XMH L LQWHJUXMH
PLHV]NDñFöZ

14
'RURWD:URñVND

ODWPJUELRORJLLPDPDQDVWRODWNLSLHUZV]RNODVLVW\LQLH
PRZOÚFLD2GZLHOXODWZ6WRZDU]\V]HQLX6ÈVLHG]NLPLZUH
GDNFML :LDGRPRĂFL 6ÈVLHG]NLFK -HVW G]LHQQLNDU]HP SRSXODU
QRQDXNRZ\P2GODWZUD]]PÚĝHP OHNDU]HPRQNRORJLHP
E\ï\PUDGQ\P QDOHĝ\GRJURQDDNW\ZQ\FKVÈVLDGöZG]LDïD
MÈF\FK QD U]HF] ZVSöOQRW\ -DNR UDGQD ]DDQJDĝRZDïDE\ VLÚ
ZWZRU]HQLHUXFKXNRQVXPHQFNLHJRZ:HVRïHM

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

.DQG\GDFL.RPLWHWX:\ERUF]HJR6WRZDU]\V]HQLH6ÈVLHG]NLH5$=(0
:HVRïD&HQWUXP=LHORQD*U]\ERZD3ODF:RMVND3ROVNLHJR:ROD*U]\ERZVND

1
/HV]HN:LQLDUVNL

3

0D  ODW ĝRQÚ L G]LHFNR %H]SDUW\MQ\ $EVROZHQW $NDGHPLL
:\FKRZDQLD )L]\F]QHJR 1DXF]\FLHO Z =HVSROH 6]Nöï QU 
Z =LHORQHM : ODWDFK  ZLFHSU]HZRGQLF]ÈF\ VSRïHF]
QHJR NRPLWHWX EXGRZ\ +DOL 6SRUWRZHM Z =LHORQHM 5DGQ\
G]LHOQLF\ GZöFK RVWDWQLFK NDGHQFML 3U]HZRGQLF]ÈF\ .RPLVML
2ĂZLDW\ .XOWXU\ L 6SRUWX :VSöïLQLFMDWRU SRZRïDQLD ]HVSRïX
V]Nöï Z =LHORQHM L LQLFMDWRU PLÚG]\V]NROQHJR ZVSöï]DZRGQLF
WZDVSRUWRZHJRZ:HVRïHM2UJDQL]DWRUIHVW\QöZWXUQLHMöZ
VSRUWRZ\FKLPSUH]FKDU\WDW\ZQ\FK

0DODWDRG]DZV]H]ZLÈ]DQ\]:HVRïÈ7HFKQLNEXGRZOD
Q\NWöU\SU]HSUDFRZDïZW\P]DZRG]LHODW:URNX
]RVWDïF]ïRQNLHP]DïRĝ\FLHOHPLV]HIHPRGG]LDïX1LH]DOHĝQ\FK
=ZLÈ]NöZ=DZRGRZ\FKķ6ROLGDUQRĂÊĵSUDFRZQLNöZ3ROLWHFK
QLNL:DUV]DZVNLHM2GURNXSURZDG]LZUD]]ĝRQÈğUPÚ
URG]LQQÈNWöUDSURMHNWXMHLZ\WZDU]DSURGXNW\RGEODVNRZHGOD
QDUDĝRQ\FKQDQLHEH]SLHF]HñVWZRXĝ\WNRZQLNöZGUöJRUD]GOD
VïXĝEUDWXQNRZ\FKLPXQGXURZ\FK

$QGU]HM6DNRZVNL
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0DODWPÚĝDLGZLHFöUHF]NL LODW -HVWQDXF]\FLHOHP
LQVWUXNWRUHPPDODUVWZDLU\VXQNXWZöUFÈ&]ïRQHN6WRZDU]\
V]HQLD 6ÈVLHG]NLHJR 6WDUD 0LïRVQD 2G ODW G]LDïD VSRïHF]QLH
MDNR ZRORQWDULXV]ND SRGF]DV RER]öZ OHWQLFK L ]LPRZ\FK GOD
G]LHFLRUJDQL]RZDQ\FKSU]H]NVLÚG]D0DULXV]D]SDUDğL2SDWU]
QRĂFL %RĝHM LQLFMXMH ]DMÚFLD DUW\VW\F]QH GOD G]LHFL PïRG]LHĝ\
LGRURVï\FK
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ODWRGODWPLHV]NDZ:HVRïHM]HVZRLPLURG]LFDPLRUD]
SRQDG OHWQLÈ EDEFLÈ 0D GZöFK GRURVï\FK V\QöZ %DU
WRV]D L 0LFKDïD RUD] GZöFK ZQXNöZ SLÚFLROHWQLHJR -DVLD
LPLHVLÚF]QHJR.XEXVLD$EVROZHQWND:\G]LDïX&KHPLL8:
3U]H] ZLHOH ODW SUDFRZDïD MDNR QDXF]\FLHO FKHPLL Z V]NRïDFK
SRGVWDZRZ\FK JLPQD]MXP L OLFHXP ,QWHUHVXMH VLÚ U\QNLHP
SDSLHUöZZDUWRĂFLRZ\FKXNRñF]\ïDNXUV\JLHïGRZH2EHFQLH
NLHURZQLNUHJLRQDOQ\RJöOQRSROVNLHMğUP\QLH]DOHĝQ\FKGRUDG
FöZğQDQVRZ\FK

0DODWLSUDZLHRGXURG]HQLDPLHV]NDZ:HVRïHM-HVWPD
JLVWUHP SUDZD DGPLQLVWUDFML L SUDZD NDQRQLF]QHJR REHFQLH
QDVWXGLDFKGRNWRUDQFNLFK3RGF]DVVWXGLöZZ8QLZHUV\WHFLH
.DUG\QDïD6WHIDQD:\V]\ñVNLHJRG]LDïDïZVDPRU]ÈG]LHXF]HO
QLDQ\PLZVDPRU]ÈG]LHXF]HOQLZDUV]DZVNLFK-DNRSU]HZRG
QLF]ÈF\3DUODPHQWX6DPRU]ÈGX6WXGHQWöZ8.6:ZSURZDG]Dï
]PLDQ\ZSU]HSLVDFKSRSUDZLDMÈF\FKVWDWXVVWXGHQWöZ

-DFHN.RïRWD

$QQD-DQHFND
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 ODWD PÈĝ $QGU]HM GRURVï\ V\Q -HVW G\SORPRZDQ\P
QDXF]\FLHOHP ğ]\NL Z *LPQD]MXP 1U  SUH]HVHP VHNFML
EDGPLQWRQD Z 8.6 ķ'ZöMNDĵ 5HDOL]DWRUND SURJUDPöZ SURğ
ODNW\F]Q\FK L HNRORJLF]Q\FK VWDOH ZVSöïSUDFXMH ] )XQGDFMÈ
ķ1DV]D=LHPLDĵL]236QDU]HF]G]LHFL-DNRUDGQDFKFLDïDE\
PLHÊ VZöM XG]LDï Z RFKURQLH ĂURGRZLVND G]LHOQLF\ :HVRïD
]DGEDÊRUR]ZöMRĂZLDW\VSRUWXLUHNUHDFMLSU]\F]\QLÊVLÚGR
PRGHUQL]DFMLLEXGRZ\RELHNWöZVSRUWRZ\FKRUD]]PLDQZLQ
IUDVWUXNWXU]HWHFKQLF]QHM

0DODWMHVWĝRQDW\0DJLVWHUPDWHPDW\NL0LHV]NDZ:HVR
ïHMRGODW.DQG\GXMHGR5DG\']LHOQLF\]OLVW\6WRZDU]\V]H
QLH6ÈVLHG]NLH5D]HPSRQLHZDĝJUXSXMHRQROXG]LNWöU]\FKFÈ
G]LDïDÊGODGREUD:HVRïHMRSLHUDMÈFVLÚQDSURJUDPLHQLH]DOHĝ
Q\PRGSU]\QDOHĝQRĂFLSDUW\MQHMLSRJOÈGöZSROLW\F]Q\FK

$QGU]HM=DELHJD

Infrastruktura
rozbudujemy sieć dróg w Wesołej i usprawnimy ruch uliczny,
zbudujemy system odwodnienia ulic i zapobiegania
zalewaniu posesji,
dokończymy budowę sieci wodno-kanalizacyjnej,
wpłyniemy na usprawnienie komunikacji miejskiej
i stan przystanków,
stworzymy strefy bezpłatnego Internetu w dzielnicy,
doprowadzimy do powstania monitorowanego parkingu
przy dworcu kolejowym w systemie: „Parkuj i Jedź”,
zbadamy możliwość wykorzystania wód termalnych w Wesołej.

Oświata i kultura
zbudujemy żłobek i przedszkola,
zapewnimy lepsze warunki dla biblioteki i czytelni,
zadbamy o dalszy rozwój oświaty,

8

0DODWDPÚĝDLWURMHG]LHFL0DJLVWHUUHKDELOLWDFMLUXFKRZHM
QDXF]\FLHO Z\FKRZDQLD ğ]\F]QHJR :VSöïWZöUF]\QL 6]NRï\
3RGVWDZRZHMQUQD3ODFX:RMVND3ROVNLHJR2GZLHOXODW
ZVSöïSUDFXMH ] NOXEHP VSRUWRZ\P .6 :HVRïD =DMPXMH VLÚ
SURPRFMÈVSRUWXLUHNUHDFMLZĂUöGG]LHFLPïRG]LHĝ\LGRURVï\FK
RUJDQL]XMHZ\SRF]\QHNOHWQLL]LPRZ\GODXF]QLöZLPïRG]LHĝ\

-RODQWD,OHZLF]
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0DODWDZVSöïSURZDG]LG]LDïDOQRĂÊJRVSRGDUF]È]PÚĝHP
$GDPHPPDPDGZöMNLG]LHFL$QJDĝXMHVLÚZĝ\FLHVSRïHF]
QRĂFL V]NROQHM L SU]HGV]NROQHM VZRLFK G]LHFL &KFH SUDFRZDÊ
ZNRPLVMLRĂZLDW\NXOWXU\LVSRUWXE\PLHÊZSï\ZQDSRSUDZÚ
ZDUXQNöZGRQDXNLL]DEDZ\GODG]LHFLZ:HVRïHM

.DUROLQD$QWRVLHZLF]

zwiększymy udział organizacji pozarządowych
w rozwoju kultury,
doprowadzimy do powstania Domu Dziennego
Pobytu dla Seniorów.

Sport i rekreacja
rozbudujemy system ścieżek rowerowych,
stworzymy bazę rekreacyjną: park linowy, skatepark,
lodowisko, ściankę wspinaczkową.

Bezpieczeństwo
Zrealizujemy hasło „BEZPIECZNA DZIELNICA” poprzez:
ścisłą współpracę ze strażą miejską i policją,
instalację dodatkowych kamer monitoringu,
doświetlenie miejsc niebezpiecznych.

0DWHULDïVILQDQVRZDQ\]HĂURGNöZ
.RPLWHWX:\ERUF]HJR6WRZDU]\V]HQLD6ÈVLHG]NLHJR5$=(0

7

1$6=352*5$0

4
$QQD.DV]XEVND

*UDĝ\QD%DQ\

16

2
$QQD/DWR

:UD]]URG]LQÈ]DPLHV]NDïDZ:HVRïHMG]LHVLÚÊODWWHPX$EVRO
ZHQWND:\G]LDïX,Qĝ\QLHULL6DQLWDUQHML:RGQHMQD3ROLWHFKQLFH
:DUV]DZVNLHMRUD]SRG\SORPRZ\FKVWXGLöZ]UDFKXQNRZRĂFL
QD 6*+ 3UDFXMH Z MHGQHM ] NDQFHODULL DXG\WRUVNLFK Z :DU
V]DZLH &]ïRQHN ]DU]ÈGX 6WRZDU]\V]HQLD 6ÈVLHG]NLHJR 6WDUD
0LïRVQD:VSöïUJDQL]XMHZ\FLHF]NLQDUFLDUVNLHLLQQHSU]HGVLÚ
Z]LÚFLD VWRZDU]\V]HQLD PLQ 3LNQLN :HVRïD 0DUDWRQ ķ:H
VRïD6WöZDĵ2GG]LHFND]ZLÈ]DQD]HVSRUWHPOXELGREU\ğOP
LNVLÈĝNÚZ\VWDZ\PDODUVNLHSRGUöĝHL]ZLHG]DQLH

Zwiększymy rolę organizacji pozarządowych w naszej Dzielnicy!

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Weso∏a pe∏na marzeƒ
i pachnàce na kilometr ciasto dro˝d˝owe.
Wreszcie nie t´sknimy za Powsinem ani Parkiem
Skaryszewskim. W weekendy praktycznie nie
wsiadamy do samochodów, cieszymy si´ spokojem, nigdzie nie gnamy, ˝eby zdà˝yç – wszystko
jest na miejscu. Dom Kultury wreszcie t´tni ˝yciem. M∏odzie˝ ma tysiàc pomys∏ów na minut´,
a radni pe∏ne r´ce roboty. Jest skatepark i cudowne wrotkowisko, a kiedy z∏apià pierwsze
mrozy p´dzimy na lodowisko! Nawet moja sàsiadka Marylka, która skoƒczy w tym roku 60-lat,
kr´ci piruety. ˚yç i nie umieraç!
I za ka˝dym razem, kiedy jà spotykam mówi:
– Nigdy nie czu∏am si´ m∏odsza! A potem p´dzi do domu, bo wieczorem w Klubie Seniora
w Weso∏ej sà wieczorki bryd˝owe i lepienie
z gliny. Raz w miesiàcu nasi m∏odzi aktorzy
z Domu Kultury, grajà dla seniorów przedstawienia. Kolorowe afisze pojawiajà si´ na kilka
dni przed ka˝dà premierà na przystankach autobusowych. UÊmiechamy si´ do siebie cz´Êciej na ulicy. M∏odsi pomagajà starszym. Znamy si´ coraz lepiej.
Od kiedy przy kolejce SKM wyrós∏ wygodny
parking nie martwimy si´, czy zdà˝ymy do pracy i gdzie zaparkujemy w centrum Warszawy.
W SKM-ce czytamy ksià˝ki, s∏uchamy muzyki.
Wreszcie mamy czas na marzenia! Po 20 minutach jesteÊmy w pracy uÊmiechni´ci i uwolnieni od stresujàcych korków...

Internet w Weso∏ej puka do ka˝dego domu,
tak mocny mamy sygna∏ – wystarczy kliknàç
myszà i ca∏y wirtualny Êwiat stoi otworem. Samotni szukajà bratniej duszy, bezrobotni pracy,
a Êwie˝o upieczone mamy porad, które pieluchy sà lepsze i jak ul˝yç zàbkujàcemu dziecku...
A fontanna mieni si´ wszystkimi kolorami t´czy po spotkaniu ze s∏oƒcem. Czasami maluchy wrzucajà do niej monety, wierzàc, ˝e spe∏nià si´ wszystkie marzenia...
Wierz´, ˝e marzenia si´ spe∏niajà! Trzeba je
tylko mieç!
Joanna Gorzeliƒska

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

●
●

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
Zamykanie naczynek
Fotoodm∏adzanie
Mezoterapia bezig∏owa
Pakiety odchudzajàce
Bony upominkowe, vouchery
dla firm

www.metamorfoza-spa.pl
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Publikacja KWW Stowarzyszenie Sàsiedzkie Razem

Mia∏am jeszcze 5 minut, ˝eby dotrzeç na rowerze pod fontann´ w Weso∏ej. Umówi∏am si´
z przyjació∏kà, ˝e zabierzemy nasze dzieci
do parku linowego w lesie, niedaleko urz´du.
S∏oƒce Êwieci∏o nam prosto w oczy, a liÊcie
mieni∏y si´ wszystkimi kolorami jesieni. Aparat
nudzi∏ si´ w kieszeni, chocia˝ czu∏, ˝e za chwil´ przypomnimy sobie o nim. Obieca∏am Antosiowi, ˝e podczas skoku Tarzana na weso∏owskiej wspinaczce b´dzie du˝o zdj´ç.
Póêniej nazbieramy kasztany i ˝o∏´dzie,
a w domu zbudujemy ca∏à armi´ leÊnych ludków.
Odkàd w Weso∏ej wyros∏y jak grzyby po deszczu
Êcie˝ki rowerowe, rzadko jeêdzimy do sàsiadów
samochodem. Codziennie odkrywamy nowe trasy i cieszymy si´ jak dzieci: bagno Jacka, pi´kne
ukryte w Êrodku lasu wydmy, zajàce i wiewiórki.
Poznajemy ka˝dy kawa∏ek otaczajàcego nas lasu. Latem gramy w lesie w siatkówk´ – mamy
dwie siatki rozpi´te mi´dzy drzewami! Albo rozk∏adamy koce, ˝eby odpoczàç na mi´ciutkim
mchu po wielokilometrowym peda∏owaniu. Nasz
las t´tni ˝yciem – m∏odzi spacerujà leÊnymi
dró˝kami, a maluchy z rodzicami szukajà kwiatu
paproci. W maju las pachnie konwaliami, w lipcu
mamy jagodowe usta, a we wrzeÊniu polany wokó∏ lasu zamieniajà si´ w bajeczne wrzosowiska.
W soboty nie gotujemy obiadu, bo pod lasem
i w nim sà rodzinne karczmy, gdzie po spacerze
wpadamy ze znajomymi na domowe zupy

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

NowoÊç – Icon – innowacyjne leczenie próchnicy bez borowania!

KONSULTACJE ORTODONTYCZNE
czwartek 2 grudnia od 15.00, zapisy telefonicznie
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NASZE JUTRO MUSI BYå LEPSZE
CHCEMY WESO¸EJ BEZPIECZNEJ, PRZYJAZNEJ, NOWOCZESNEJ
Szanowni Paƒstwo, Mieszkaƒcy Weso∏ej
Wcielajàc w ˝ycie nasze Has∏o – Program b´dziemy je realizowaç w sposób rzetelny i merytoryczny,
pozostawiajàc na uboczu dyskusje i przepychanki polityczne.
Kandydaci na radnych Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy z Komitetu Wyborczego Wyborców Weso∏a
2010 to Wasi sàsiedzi a nie opcja polityczna. Nie przeszkadzajà nam poglàdy i dzia∏ania polityczne
majàce na celu dobro naszej Ojczyzny i ludzi w niej ˝yjàcych. Takie dzia∏ania b´dziemy wspieraç.
B´dziemy dà˝yç do rozwoju Naszej Dzielnicy, wzrostu bezpieczeƒstwa, rozbudowy systemu
wodno-kanalizacyjnego. Chcemy by szko∏y, system opieki zdrowotnej, zaplecze sportoworekreacyjne, drogi by∏y na poziomie XXI wieku.
Te plany zamierzamy realizowaç poprzez

OKR¢G
WYBORCZY NR

1

LISTA NR

36

NASZ PROGRAM:

• Komunikacja:
• budowa Êcie˝ek rowerowych;
• projektowanie i budowa dróg w osiedlach: Centrum, Plac Wojska
Polskiego i Zielona;
• budowa ulic: G∏owackiego (II etap), Jagielloƒskiej, Wilanowskiej,
Dobrej i wielu innych;
• przebudowa ronda przy ul. Okuniewskiej.
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• Rozwój bazy oÊwiatowej, kulturalnej i sportowej:
• budowa ˝∏obków i przedszkoli;
• budowa szko∏y Êredniej (liceum ogólnokszta∏càcego);
• rozbudowa Dzielnicowego Domu Kultury;
• budowa Dzielnicowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
na Groszówce;
• termoizolacja budynków szkó∏ podstawowych.
• Budowa zespo∏u budynków mieszkalno-komunalnych
dla najubo˝szych mieszkaƒców Naszej Dzielnicy.
• Rozbudowa instalacji wodnej i kanalizacji.

Publikacja KWW Weso∏a 2010

• Poprawa bezpieczeƒstwa:
• rozszerzenie monitoringu na terenie Dzielnicy, zwi´kszenie
cz´stotliwoÊci patrolowania Dzielnicy przez Policj´ i Stra˝ Miejskà.
• poprawa oÊwietlenia ulicznego;

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Kandydaci do Rady Dzielnicy Wesoła

1

2

Marian Mahor - Mam 54 lata. Posiadam tytuły magistra teatrologii krakowskiego Uniwersytetu Jagielloń-skiego oraz studiów teatralnych paryskiej Sorbony.
Z Wesołą związany jestem od 15 lat. Od początku działałem tu aktywnie m.in. w Radzie Dzielnicy Wesoła,
jako wiceprezes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna, wiceprezes Klubu Sportowego WESOŁA
oraz członek założyciel i wiceprzewodniczący miejscowego koła Platformy Obywatelskiej. W grudniu
2006 roku zostałem zastępcą burmistrza ds. społecznych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Nowoczesny
dom kultury i biblioteka publiczna, kompleks sportowy
na Groszówce, lodowisko, nowoczesny skatepark, szlaki rowerowe i narciarskie oraz żłobki, dom dziennego
pobytu, świetlice dla osób niepełnosprawnych itp. to wyzwania dla Zarządu Dzielnicy przyszłych kadencji.
Marcin Jędrzejewski - Mam 43 lata, od 15 lat
mieszkam w Wesołej, w osiedlu Stara Miłosna. Zawodowo, prawie 20 lat prowadzę własną działalność
gospodarczą, jako właściciel firmy poligraficznej. Od 12
lat działam w samorządzie: najpierw w radzie powiatu,
a od dwóch kadencji w Radzie Dzielnicy Wesoła. Byłem jednym z założycieli i wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Sąsiedzkiego, w ramach którego organizowałem imprezy sportowe i kulturalne. Ponad 11 lat
jestem wydawcą i redaktorem naczelnym „Wiadomości
Sąsiedzkich”. Obecnie zaangażowałem się w utworzenie
koła PTTK w Wesołej. Kandyduję, bo chciałbym swoją
wiedzą i doświadczeniem przyczynić się do dalszego
rozwoju naszej dzielnicy, aby kolejne cztery lata były
co najmniej tak samo dobre, jak minione.

okręg 2 lista nr 4
Andrzej Waś - Mam 53 lata i jestem rodowitym

7

Regina Kozerska - Jestem mieszkanką Starej Miło-

8

Katarzyna Zakrzewska - Z wykształcenia jestem

3

lekarzem weterynarii. Od 17 lat mieszkam w Starej Miłośnie. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi,
jak np. Stowarzyszenie „Alternatiff” roztaczające opiekę nad dziećmi z rozbitych rodzin. Byłam radną trzech
minionych kadencji. Dzięki mojemu poparciu powstała
filia ośrodka kultury, wybudowano nowoczesne boiska
przy szkołach, przychodnia zdrowia oraz biblioteka otrzymały nowe pomieszczenia, a gimnazjum nowoczesną
halę sportową. Moim zdaniem w najbliższych latach
nadal priorytetem winna być poprawa infrastruktury
drogowej, otwarcie nowego przedszkola i skateparku
dla młodzieży.

9
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Alicja Zubkiewicz-Jarzynowska - Urodziłam się

6

w 1954 roku w Garwolinie. Ukończyłam Akademię
Medyczną w Warszawie. Jestem lekarzem medycyny
ze specjalnością: pediatra homeopata. Od 12 lat
prowadzę prywatną praktykę lekarską na terenie
Wesołej. Moja aktywność społeczno-polityczna
to przede wszystkim działalność w NSZZ Solidarność
od 1980 do 1991 roku. Od 2005 roku działam w kole
Platformy Obywatelskiej w Wesołej. Poprzez codzienne kontakty z pacjentami, poznałam środowisko oraz
problemy mieszkańców. W Radzie Dzielnicy będę dbała
o tworzenie jak najlepszych warunków w zakresie
ochrony zdrowia i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Marek Klasa - Urodziłem się w Warszawie, a w Starej
Miłosnej mieszkam od 1995 roku. Jestem absolwentem
Akademii Obrony Narodowej, gdzie studiowałem bezpieczeństwo narodowe. Jako radny w Wesołej zaproponuję: działania w kierunku pełniejszego zaspokojenia
potrzeb komunikacji lokalnej, promowanie Wesołej
poprzez walory turystyczne, monitorowanie stanu środowiska naturalnego, pogłębienie współpracy z Policją
i Strażą Miejską w celu zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców Wesołej.

Liceum Technik Plastycznych w Kielcach oraz studia
pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Radomiu. Od 15 lat mieszkam w Starej Miłośnie tuż przy Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Pracowałam z dziećmi
specjalnej troski w szkole szpitalnej przy ul. Litewskiej
i w szkole specjalnej przy ul. Szczęśliwickiej. Jako radna postawię sobie nastepujące zadania: budowę domu
opieki dla starszych osób z zaangażowaniem środków
Unii Europejskiej, dążenie do stworzenia warunków
wyrównujacych szanse młodzieży z patologicznych
rodzin, skuteczną ochronę naturalnej zieleni w Wesołej.

Zbigniew Wyszomierski - Mam 36 lat, jestem

Dariusz Dźwigała - Mam 41 lat. Urodziłem się
w Warszawie, a z Wesołą jestem związany od 1997
roku. Jestem trenerem piłkarskim. Od lat działam
społecznie na rzecz rozwoju sportu w Wesołej.
Pierwsze kroki piłkarskie stawiałem w RKS Drukarz,
następnie byłem zawodnikiem warszawskich drużyn
Polonii i Gwardii. Przez kilka sezonów grałem w klubach
zagranicznych. W sumie wystąpiłem w 260 meczach
pierwszej ligi. Jako radny chciałbym wśród mieszkańców Wesołej, a przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, promować sport i zdrowy styl życia.

sny od 1976 roku. Społecznie działałam na polu edukacji
kulturalnej i artystycznej w Komitetach Rodzicielskich
i Radach Szkół. Praca społeczna i wolontariat są ważną
częścią mojego życia od kilkunastu lat. Brałam czynny
udział przy tworzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Wesołej. Od ponad roku jestem Prezesem UTW.
Od pół roku wchodzę w skład Prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW przy Prezydencie m. st.
Warszawy. W Radzie Dzielnicy chciałabym realizować mój program polegający na: działaniach na rzecz
młodzieży i seniorów w obszarze edukacji kulturalnej
i spotkań międzypokoleniowych.

Jolanta Romaniuk - Mam 64 lata. Ukończyłam

Iwona Kerschke - Mam 52 lata. W Poznaniu ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza – kierunek matematyka, sekcja nauczycielska. Od 23 lat mieszkam w Wesołej. Od 1999
roku pracuję w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Starej Miłośnie. Byłam radną w latach
1998-2002 i 2006-2010. Pracując w Radzie Dzielnicy
w przyszłej kadencji mam zamiar zająć się m.in niedokończonymi inwestycjami na Groszówce, takimi jak:
wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa, oświetlenie ulic.

mieszkańcem Starej Miłosny. Już od czasów szkoły
podstawowej związany byłem z Ośrodkiem Sportów
Konnych, najpierw jako zawodnik w CWKS Legia Stara Miłosna, następnie jako jeden z założycieli i działacz
Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP. Moim celem jako
radnego będzie konsekwentna działalność na rzecz
zachowania uroku tutejszego środowiska naturalnego, pięknych lasów, aby przez zaśmiecenie nie ulegały
degradacji tak szybkiej, z jaką niestety mamy obecnie
do czynienia. Chodzi mi również o to, aby nasza dzielnica
stała się przyjazna dla osób niepełnosprawnych ruchowo, powstały miejsca parkingowe dla matek z małymi
dziećmi i zwiększyło się bezpieczeństwo na naszych
drogach.

absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału
Elektroniki i Technik Informacyjnych. Ukończyłem
także studia podyplomowe z Finansów i Bankowości
na Uniwersytecie Warszawskim. Od 10 lat jestem
mieszkańcem Starej Miłosny. Jestem menedżerem
w międzynarodowej firmie konsultingowej. Wybory
samorządowe są jedynymi, w których oddany przez
każdego z nas głos ma tak bezpośrednie przełożenie
na warunki naszego życia. Jeżeli będę miał mozliwość
reprezentowania mieszkańców Wesołej w Radzie
Dzielnicy, chciałbym dołożyć wszelkich starań,
aby każda złotówka wydana była rozsądnie.

Elżbieta Siemińska - Mam 47 lat. Ukończyłam
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Wydział Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie
Warszawskim. W Starej Miłośnie mieszkam od 15 lat.
To właśnie tutaj znalazłam swoje Miejsce na Ziemi.
Od wielu lat pracuję w Szkole Podstawowej Nr 173,
gdzie realizuję się zawodowo. Jako radna za najważniejsze uznam: terminowe oddanie do użytku nowej szkoły
podstawowej w Starej Milosnej, zaplanowanie budowy
przedszkola i domu kultury, poprawę komunikacji autobusowej oraz w dziedzinie ochrony środowiska rozważenie „podatku śmieciowego”

Kampania sﬁnansowana ze środków KW Platforma Obywatelska RP.
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Publikacja sfinansowana ze Êrodków KWW Weso∏a 2010

OKR¢G WYBORCZY NR

1

LISTA NR

36

Stefan S∏owikowski – zamieszka∏y w Warszawie - Weso∏ej z ˝onà
nauczycielkà. Pu∏kownik rezerwy
WP. W latach 1977-1980 Dowódca
Naszej Jednostki Wojskowej i Garnizonu Weso∏a. Doktor nauk, radny
trzech kadencji. W latach 1998pozycja nr 1
2002 przewodniczàcy Komisji
Prawa, Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicznego Rady
Miasta Weso∏a, w latach 2002-2006 Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy a w latach 2006-2010 Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Mieszkaƒców
Plac Wojska Polskiego i Centrum, Przewodniczàcym
Wspólnoty Mieszkaniowej. G∏ówny architekt wejÊcia
Weso∏ej w struktury m.st. Warszawy. Mieszkaniec
Weso∏ej od 33 lat.

cowa∏ w Sztabie Generalnym i Ministerstwie Obrony
Narodowej. Dziekan Ministerstwa Obrony - organów
przedstawicielskich kadry zawodowej. Przewodniczàcy
Wspólnoty Mieszkaniowej. Uczestniczy∏ w latach 19982002 w pracach komisji bezpieczeƒstwa.

Irena Kuk – wykszta∏cenie wy˝sze
- magister ekonomii (SGPiS).
Specjalista do spraw ubezpieczeƒ
i inwestycji. Mieszka w Weso∏ej
(Zielona) od 1993 roku. Organizatorka ruchu mieszkaƒców na rzecz
przy∏àczenia Weso∏ej do Warszapozycja nr 2
wy. Inicjatorka utworzenia Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 w Zielonej. Radna od 2002 roku. W kadencji 2006-2010 Wiceprzewodniczàca Rady
Dzielnicy Weso∏a. Bezpartyjna.

Krzysztof Zieliƒski – pu∏kownik
Wojska Polskiego. W latach 19871989 dowódca naszej Jednostki
Wojskowej i Garnizonu Weso∏a. Jest
pracownikiem cywilnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Zainteresowania to obronnoÊç paƒstwa, histopozycja nr 5
ria okresu odradzania si´ paƒstwowoÊci polskiej i ∏owiectwo. Wspiera i uczestniczy we
wszystkich inicjatywach spo∏ecznych. Bardzo czu∏y na
ochron´ Êrodowiska naturalnego.

Jerzy Urbaƒski – oficer artylerii
w stanie spoczynku. Zamieszka∏y
na osiedlu Plac Wojska Polskiego. S∏u˝b´ wojskowà pe∏ni∏ w
1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej a ukoƒczy∏ w Dowództwie
Wojsk Làdowych. Aktualnie prapozycja nr 8
cownik Wojska Polskiego w pionie szkolenia Wojsk Làdowych. Magister prawa administracyjnego. Radny w m. Weso∏a kadencji
1994-1998 – przewodniczàcy komisji prawnej.
˚ona Anna, córka Joanna i syn Krzysztof. Zainteresowania zwiàzane z literaturà i historià.

Marian Stanis∏aw BabuÊka –
góral z urodzenia i charakteru.
Mieszkaniec Weso∏ej od 30 lat. ˚onaty, dwójka dzieci. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz
podyplomowych studiów ochrony
Êrodowiska naturalnego. S∏u˝b´ rozpoczà∏ w Weso∏ej a nast´pnie pra-

Zygmunt Budyƒski – ˝ona Janina,
dwoje doros∏ych dzieci. Z Weso∏à
zwiàzany od 33 lat. Major rezerwy.
Licencjonowany zarzàdca nieruchomoÊci – dyrektor w firmie zarzàdzajàcej nieruchomoÊciami. Cz∏onek
trzech kadencji Zarzàdów i Rady
Osiedla w Weso∏ej, obecnie skarbnik

Wies∏aw Marian Cegie∏ka –
˝ona Anna, syn Kamil, córka Milena.
˚o∏nierz zawodowy – 1. Warszawska
Brygada Pancerna. Zwiàzany z Weso∏à od 1991 roku. Wysokiej klasy
specjalista w zakresie fotografiki i filmu.Organizator i uczestnik wielu imprez lokalnych o szerszym zasi´gu.

pozycja nr 3

Ewa Bogumi∏a Skolimowska –
nauczycielka, m´˝atka, jeden syn.
Mieszka w Weso∏ej od urodzenia.
Jest aktywnym cz∏onkiem ZNP – od
tego roku spo∏ecznie pe∏ni funkcj´
wiceprezesa oddzia∏u ZNP (Wawer,
Rembertów, Weso∏a, Praga Po∏upozycja nr 4
dnie). By∏a inicjatorkà powstania
Stowarzyszenia Mieszkaƒców Weso∏a Centrum i Plac
Wojska Polskiego. W latach 2005 – 2010 - dyrektorka
Szko∏y Podstawowej nr 174 w Weso∏ej.

pozycja nr 6

Stowarzyszenia Mieszkaƒców Weso∏a Centrum i Plac
Wojska Polskiego. Zarzàdca jednej z najpr´˝niej rozwijajàcych si´ na osiedlu Wspólnot Mieszkaniowych.
Roman Madej – ˝onaty, ma dwie
doros∏e córki. Emerytowany oficer
Wojska Polskiego. Dzia∏alnoÊç s∏u˝bowa zwiàzana z 1. Warszawskà
Brygadà Pancernà im. Tadeusza
KoÊciuszki. Mieszkaniec Weso∏ej od
15 lat. Wspó∏organizator i uczestnik
pozycja nr 7
wielu imprez kulturalnych i sportowych oraz rocznicowych. Zawsze czynnie wspiera
i uczestniczy w akcjach zwiàzanych z ochronà Êrodowiska naturalnego i akcjami charytatywnymi.

pozycja nr 9

Bo˝ena Borys – mgr wychowania
fizycznego, nauczyciel dyplomowany, kinezyterapeutka w szkole
rodzenia. Autorka ksià˝ek, programów TV poÊwi´conych zdrowiu
i rozwojowi dzieci. Dzia∏a spo∏ecznie w Stowarzyszeniu „Nasza
pozycja nr 10
Weso∏a”. Autorka wielu sukcesów
sportowych m∏odzie˝y Zespo∏u Szkó∏ nr 94. Hobby:
fotografika, sztuka, podró˝e, narciarstwo, p∏ywanie.
M´˝atka - mà˝ Andrzej, operator filmowy TV. Dwie
doros∏e córki i 4 wnuczàt. Z Weso∏à zwiàzana od
1990 roku.
Agnieszka Kosiƒska – mieszka w
Weso∏ej od urodzenia, jedna
córka. Intensywnie i widocznymi
efektami anga˝uje si´ w pomoc
osobom potrzebujàcym. Wspierajàca aktywnie budow´ ulic i kanalizacji na osiedlu Zielona. Jest
pozycja nr 11
magistrem ekonomii. Jej celem
˝ycia jest pomoc drugiemu cz∏owiekowi.
Helena Anna Kaêmierczak
od lat 40 mieszka w Weso∏ej.
Z zawodu nauczyciela, córka Anna.
Od 30 lat pe∏ni spo∏ecznà funkcj´
prezesa Polskiego Komitetu Pomocy Spo∏ecznej. S∏u˝y wszystkim ludziom potrzebujàcym wsparcia
pozycja nr 12
w ich dà˝eniu do godnego ˝ycia.
¸awnik Sàdu Rejonowego Warszawa - Praga Po∏udnie,
cz∏onek Warszawskiej Komisji Uzale˝nieƒ. Radna w latach 1994-2006. Cz∏onek Zarzàdu Miasta w latach
1994-1998. W zakresie pomocy spo∏ecznej przyznano
jej tytu∏ „Cz∏owieka Roku 2009”. Pragnie by Weso∏a
rozwija∏a si´ i pi´knia∏a .

Szanowni Paƒstwo
G∏osujcie na nas. JesteÊmy przygotowani do realizacji naszego Programu.
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WYBIERZMY
NOWYCH, DOBRYCH GOSPODARZY
Samorzàd 2010
Tadeusz
OPIEKA

pozycja nr

1

„NASZA DZIESIÑTKA”
Longin
WÑSOWSKI

Jan
DALGIEWICZ

Barbara
MAREK-MADEJSKA

– historyk, nauczyciel,
dzia∏acz ZNP

– in˝ynier, dyrektor firmy

– piel´gniarka
z naszego ZOZ-u

2

pozycja nr

3

Nina
PALUSZKIEWICZ

pozycja nr

5

8

4
Krzysztof
PI¢TAK

Monika SOSZKA
– prawnik,
m∏oda mama

– dr filozofii, koordynator
badania rynku

pozycja nr

pozycja nr

pozycja nr

6

– in˝ynier budowlany
z uprawnieniami

pozycja nr

7

Piotr
NALEWAJKO

Hanna Gabriela
MI¢˚ALSKA

W∏odzimierz
SIUDEK

– operator
kamery TV

– przedsi´biorca –
w∏asna firma

– in˝ynier, dzia∏acz
gospodarczy

pozycja nr

9

pozycja nr

10

Szanowni Wyborcy, Mili Sàsiedzi ze Starej Mi∏osnej i Groszówki !
Zwracamy si´ do Was z proÊbà o oddanie g∏osów na naszych
kandydatów w wyborach samorzàdowych do Rady Dzielnicy
Warszawa Weso∏a.
Kandydujemy z listy Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Nie chowamy si´ ze swoimi poglàdami jak wielu innych, w anonimowych bezimiennych komitetach wyborczych.
Obiecujemy Wam konkrety:
• Budow´ ulic osiedlowych przede wszystkim.
• Budow´ ˝∏obka i przedszkola.
• Budow´ oÊrodka zdrowia.
• Budow´ szko∏y Êredniej licealnej.
• Budow´ Wschodniej Obwodnicy Warszawy (Zakr´t – Marki) wg
dowolnej koncepcji, ale szybko.
• Powstanie Dziennego Domu Pomocy Spo∏ecznej dla seniorów.
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• Wybudowanie po∏àczenia ulicy Mickiewicza w Groszówce
z ulicà Warszawskà w Zielonej.
• Komunalizacj´ wspólnego majàtku Zespo∏u, który zaw∏aszcza
Spó∏ka Ziemska, w tym:
– oczyszczalni´ Êcieków „Cyraneczka”
– dzia∏ki pod ulicami i drogami
– studnie g∏´binowe i stacje uzdatniania wody
– dzia∏ki leÊne i pozosta∏e
Nasze osiedla potrzebujà nowych, dobrych gospodarzy – ludzi
uczciwych i kompetentnych. Tacy sà kandydaci SLD, rzetelnà,
systematycznà pracà podzi´kujà Paƒstwu za zaufanie.
B´dziemy wspó∏pracowali ze wszystkimi, dla których dobro Weso∏ej
jest najwa˝niejsze.
Sojusz Lewicy Demokratycznej

Publikacja sfinansowana ze Êrodków KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

pozycja nr

Wojciech Olejniczak
Prezydentem Warszawy

Paulina Piechna-Wi´ckiewicz
Radnà Warszawy

– in˝. geodeta, publicysta,
lokalny spo∏ecznik
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WYBIERZMY
NOWYCH, DOBRYCH GOSPODARZY
Samorzàd 2010
Miros∏aw
GROCHOWSKI

pozycja nr

1

pracownik Poczty Polskiej,
licencjat Wy˝szej Szko∏y
Nauk Spo∏ecznych
i Administracji, spo∏ecznik

Jerzy
BARANOWSKI
in˝ynier, przedsi´biorca,
wiceprezes
Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Warszawskiej

2

Szanowni Wyborcy, Mili Sàsiedzi z Weso∏ej!

Tomasz
DOBOSZ
katolik, ojciec dwójki dzieci,
mgr ekonomii,
urodzony w Zielonej
pozycja nr

3
Agnieszka
SUCHOCKA
studentka
Wy˝szej Szko∏y ZNP

pozycja nr

4
Katarzyna
KOWALSKA
przedsi´biorca,
posiada w∏asnà firm´

pozycja nr

5

Zwracamy si´ do Was z proÊbà o oddanie g∏osów na naszych kandydatów
w wyborach samorzàdowych do Rady Dzielnicy Warszawa Weso∏a.
Kandydujemy z listy Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Chcemy prezentowaç nasze racje i racje popierajàcych nas mieszkaƒców
naszej Dzielnicy.
Obiecujemy Wam nasze pe∏ne zaanga˝owanie m.in. w:
• budow´ ulic osiedlowych,
• budow´ ˝∏obka i przedszkola,
• budow´ szko∏y Êredniej licealnej,
• budow´ Wschodniej Obwodnicy Warszawy (Zakr´t – Marki ) wg dowolnej
koncepcji, ale szybko,
• powstanie Dziennego Domu Pomocy Spo∏ecznej dla seniorów,
• wybudowanie po∏àczenia ulicy Mickiewicza w Groszówce z ulicà
Warszawskà w Zielonej,
• budow´ kina/teatru/centrum konferencyjnego,
• utworzenie mediateki przy naszych bibliotekach.
Nasze osiedla potrzebujà dobrych gospodarzy
– ludzi uczciwych i kompetentnych.
Tacy sà kandydaci SLD. Obdarzcie ich zaufaniem.
B´dziemy wspó∏pracowali ze wszystkimi,
dla których dobro Weso∏ej jest najwa˝niejsze...

Jadwiga
ROLA

Sojusz Lewicy Demokratycznej

dzia∏aczka spo∏eczna

pozycja nr
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6

Paulina Piechna-Wi´ckiewicz
Radnà Warszawy

Wojciech Olejniczak
Prezydentem Warszawy

Publikacja sfinansowana ze Êrodków KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

pozycja nr
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EDU-Serial, czyli spotkania z mistrzami
Êwiata (w kulturze i sztuce)

Has∏o roku szkolnego
2010/2011 w SP nr 173

Seriale mogà byç banalne lub fascynujàce, telewizyjne lub filmowe. My chcemy zaproponowaç serial, jakiego nigdzie nie obejrzycie, a dodatkowo
mo˝ecie go wspó∏tworzyç. Chodzi o 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 ku wyra˝eniu poglàdów oraz realizacji
swoich pasji i zainteresowaƒ.
˚yczliwy kràg klubowy, jaki chcemy stworzyç,
stanie si´ miejscem mi∏ych wieczorów przy kawie
dla ka˝dego i ka˝dej.
W realizacji projektu udzia∏ wezmà tak˝e szko∏y:
nauczyciele i m∏odzie˝. B´dà to wi´c spotkania
wszystkich pokoleƒ, najró˝niejszych osobowoÊci,
niekiedy bardzo kontrowersyjnych. A to – jak wiadomo – kulturze i sztuce zawsze dodaje smaku.
W listopadzie zapraszamy na spotkanie z niedoÊcignionym w sztuce pianistycznej Fryderykiem Chopinem, rok 2010 to jego czas! Nasze propozycje:
• 3.11.2010 r. godz. 16.00 – zwiedzanie nowoczesnego, multimedialnego Muzeum Fryderyka
Chopina przy ul. Okólnik 1. Otwarcie muzeum
mia∏o miejsce w 2010 roku, jest to zatem niezwykle nowoczesny projekt muzealny.
• 17.11.2010 r. godz. 17.00 Konkurs Chopinowski 2010 – kontrowersje i laureaci
• 24.11.2010 r. godz. 17.00 Chopin – cz∏owiek
prywatny i cz∏owiek publiczny
Tylko 24.11 w czasie EDU-Serialu zapraszamy na uroczystà prezentacj´ nagrodzonego
pierwszym miejscem na Ogólnowarszawskim

Jak co roku pracujemy wed∏ug projektu. ZdecydowaliÊmy, ˝e b´dziemy kontynuowaç i rozwijaç ubieg∏oroczne has∏o „Weso∏a – nasze miejsce na Ziemi”. B´dzie ono realizowane w blokach tematycznych: „Weso∏a wczoraj, dziÊ, jutro”, „Ludzie Weso∏ej”, „My dla Weso∏ej”.
Chocia˝ nauka trwa dopiero nieca∏e trzy miesiàce, uda∏o nam si´ w∏àczyç do kilku ciekawych akcji. W ramach bloku „My dla Weso∏ej”
uczestniczyliÊmy w ogólnopolskiej akcji „Bajki
dla Tomka”. CzwartoklasiÊci wspaniale spisali
si´ jako bajkopisarze. Uczniowie klas trzecich
wykonajà opraw´ plastycznà do wybranych tekstów. Gotowe ksià˝eczki zostanà przekazane do
Centrum Zdrowia Dziecka. M∏odym twórcom
dzi´kujemy i gratulujemy.
Nasi uczniowie wzi´li tak˝e udzia∏ w Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym „Dlaczego
miÊ Wojtek”. Bohater ksià˝ki ¸ukasza Wierzbickiego „Dziadek i niedêwiadek” og∏oszony zosta∏ patronem polskich obchodów „Âwiatowego Dnia
Misia”. Tradycyjnie w naszej szkole koniec listopada nale˝y do ukochanych misiaczków.
We wrzeÊniu wzi´liÊmy udzia∏ w akcji „Pola
Nadziei” na rzecz Hospicjum Domowego ksi´˝y
Marianów. Ka˝dy uczeƒ posadzi∏ cebulk´ ˝onkila, jako dar serca dla chorych i cierpiàcych. Akcj´ nazwaliÊmy „Weso∏a w ˝onkilach”.
W paêdzierniku w ramach bloku „Ludzie Weso∏ej” goÊciliÊmy w naszej szkole Wiceprezydenta
Warszawy pana Jacka Wojciechowicza. Z goÊciem przeprowadzili wywiad „znakomici dziennikarze”. Spotkanie poprowadzi∏ redaktor Kamil
Kurczok (t´ rol´ zagra∏ Aleksander Walczuk). Do∏àczy∏y panie Monika Olejek (Zofia Waszczykowska) ze swoim programem „Kropka bez i” oraz
Ewa Drzazga (w tej roli widzieliÊmy Basi´ Mienkin´) z programu „Rozmowy w szoku”. Atrakcyjne
wejÊcie mia∏, jak zwykle, Szymon Majewski (Bartosz Koperski). W luênej i radosnej atmosferze
pan prezydent udziela∏, cz´sto zabawnych, odpowiedzi na liczne pytania redaktorów.
Mimo ˝artobliwego charakteru spotkania dowiedzieliÊmy si´ sporo o nie∏atwej pracy burmistrza, o ciekawych latach 90-tych, kiedy powstawa∏a nasza dzielnica. Na zakoƒczenie spotkania nasz goÊç otrzyma∏ wykonane podczas
rozmowy karykatury. Nadano mu te˝ tytu∏ „Przyjaciela Szko∏y Podstawowej nr 173”.
W ramach bloku „Weso∏a wczoraj, dziÊ, jutro”
odby∏ si´ konkurs plastyczny pod tym samym
tytu∏em. Niezwykle interesujàce prace, ukazujàce Weso∏à widzianà oczami dzieci, zosta∏y zaprezentowane na szkolnej wystawie.
Przed nami kolejne wyzwania w ramach tegorocznego projektu.
Wszystkich, którzy zainteresowani sà bli˝szymi informacjami o projekcie „Weso∏a – nasze
miejsce na Ziemi”, odsy∏amy do strony internetowej szko∏y, gdzie znajduje si´ harmonogram
planowanych imprez w ramach realizowanego
has∏a.
Miros∏awa Ciacharowska

Pikniku UTW na S∏u˝ewcu kapelusza z Weso∏ej, w∏asnor´cznie wykonanego i prezentowanego przez Regin´ Kozerskà, prezes UTW.
Rok 2010 zakoƒczymy ucztà duchowà z mistrzem
w dziedzinie heroicznej walki o swoje JA – Witoldem Gombrowiczem, pisarzem inaczej polskim
i przez to fascynujàcym.
• 1.12.2010 r. o godz 17.00 wspólnie poszukamy
odpowiedzi na pytanie: kim jest autor „Dzienników” Gombrowicza?
• 8.12.2010 r. godz 17.00 „Pornografia” Jana Jakuba Kolskiego wed∏ug Gombrowicza. Czy Gombrowicz daje si´ ekranizowaç?
Wspó∏organizatorem EDU-Serialu jest OÊrodek
Kultury w Weso∏ej i Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Weso∏ej.
PS. W paêdzierniku odby∏y si´ ju˝ dwa spotkania
poÊwi´cone Edwardowi Stachurze – mistrzowi
Êwiata w dziedzinie w∏ócz´gi i poszukiwania swojej
Ga∏àzki Jab∏oni. Swojà obecnoÊcià zaszczyci∏a nas
kuzynka artysty Monika Stachura, mogliÊmy pos∏uchaç jego piosenek w wykonaniu Ma∏gorzaty Gudejko-Masalskiej do muzyki Romana Ziemlaƒskiego,
przejrzeç po raz pierwszy lub kolejny wydanie
„d˝insowe” Steda. To by∏ wieczór wspomnieniowy,
ciep∏y i twórczy... I tak te˝ chcemy, by by∏o podczas
kolejnych spotkaƒ. Zapraszamy!
Wst´p wolny.
Adres: Szk. Podst. 171 przy ul. Armii Krajowej 39.
Moderator: Bogus∏aw Falicki

Zoonozy – zagro˝enie dla ludzi, cz. 2
W poprzednim artykule
przybli˝y∏am Paƒstwu przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania si´ chorób odzwierz´cych. Zwróci∏am te˝
uwag´ na g∏ówne êród∏a zaka˝enia, a tak˝e jak dzia∏alnoÊç cz∏owieka wp∏ywa
na pojawianie si´ coraz nowych zoonoz.
Dzisiaj przedstawi´ Paƒstwu dwie z nich, które
wyst´pujà w naszym klimacie, tj. chorob´ kociego
pazura i toksoplazmoz´. Pierwsza z nich nale˝y
do chorób, których êród∏em zaka˝enia sà koty. Nie
tylko te dziko ˝yjàce, ale przede wszystkim udomowione. Chorob´ t´ wywo∏ujà 2 gatunki riketsji.
Na chorob´ kociego pazura zapadajà ludzie majàcy
bezpoÊredni kontakt z kotami. G∏ównie chodzi
o w∏aÊcicieli kotów, którzy si´ nimi opiekujà,
szczotkujà je, karmià, pozwalajà lizaç si´ po twarzy.
Czasami w trakcie tych czynnoÊci dochodzi do skaleczeƒ, urazów lub mikrourazów, które mogà daç
poczàtek chorobie. Klasycznym objawem tej choroby jest zapalenie w´z∏a ch∏onnego w okolicy zadrapania lub ukàszenia kota, goràczka, zmiany skórne
w okolicy zranienia. Mo˝e równie˝ wystàpiç zapalenie spojówek, wysypka lub zapalenie mózgu.
Ochrona przed chorobà kociego pazura polega
przede wszystkim na profilaktyce, czyli na unikaniu
sytuacji, w której mo˝e dojÊç do zaka˝enia.
Drugà zoonozà jest toksoplazmoza. To choroba
wywo∏ywana przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Jej przebieg zale˝y od odpornoÊci danego or-

ganizmu. W naszym kraju od 50 do 60% ludzi posiada takie przeciwcia∏a. Rozró˝nia si´ toksoplazmoz´ nabytà i wrodzonà. W przebiegu tej pierwszej wyró˝nia si´ toksoplazmozy: w´z∏owà, ocznà,
nerwowà i p∏ucnà oraz inne postacie narzàdowe.
Toksoplazmoza u kobiet ci´˝arnych mo˝e powodowaç poronienia lub groziç toksoplazmozà wrodzonà u dzieci. U osób z HIV w przebiegu tej choroby
mogà wystàpiç ci´˝kie zmiany narzàdowe. Mimo
rozwoju metod diagnostycznych nadal istniejà
trudnoÊci w rozpoznawaniu tej choroby u ludzi.
Na szcz´Êcie kliniczne postacie toksoplazmozy
oraz poronienia wyst´pujà bardzo rzadko. Toksoplazmozà mo˝emy zaraziç si´ g∏ównie na drodze
pokarmowej poprzez spo˝ywanie surowego lub
niedogotowanego mi´sa, podrobów, mleka i jaj.
Rzadziej nast´puje to poprzez kontakt z ˝ywnoÊcià,
wodà lub ziemià zanieczyszczonà odchodami kotów. Ochrona przed tà chorobà polega przede
wszystkim na przestrzeganiu higieny osobistej.
Trzeba pami´taç, ˝eby zawsze myç r´ce po kontakcie z surowym mi´sem, ziemià, Êció∏kà, Êciekami
oraz odchodami kocimi, a warzywa myç bardzo
dok∏adnie przed jedzeniem. Mimo ˝e niebezpieczeƒstwo zara˝enia si´ toksoplazmozà poprzez niedogotowane mi´so jest du˝o wi´ksze ni˝ poprzez
kontakt z kotem, nale˝y codziennie zmieniaç piasek
lub ˝wirek w kuwecie naszego pupila. CzynnoÊç t´
zawsze nale˝y wykonywaç w r´kawiczkach i po jej
zakoƒczeniu trzeba umyç r´ce.
Katarzyna Zakrzewska
Lekarz weterynarii
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dentka, Maria
Karolak – piel´gniarka. Komisja ocenia∏a znajomoÊç i interpretacj´ tekstu,
tempo, intonacj´ oraz opracowanie g∏osowe.
Recytacje dostarczy∏y s∏uchaczom prze˝yç
estetycznych i emocjonalnych. Dzieci zaprezentowa∏y wysokiej klasy umiej´tnoÊci artystyczne,
wspaniale interpretujàc recytowane teksty.
Zwyci´zcami konkursu zostali:
W I kategorii:
• I miejsce – ¸ucja Paluch z klasy I,

Barwy jesieni w SP 174
Jesieƒ to pi´kna pora roku. Spacerujàc, obserwujemy kolorowe liÊcie, bràzowe kasztany, ˝o∏´dzie,
czerwone korale jarz´biny, w lesie fioletowy wrzos
czy ozdobione bia∏ymi kropkami kapelusze muchomorów. O jesieni pisali poeci, równie˝ twórcy litera-

tury dzieci´cej. Byli to, mi´dzy innymi, Helena Bechlerowa, Maria Konopnicka, Ewa Szelburg-Zarembina, Dorota Gellner, Julian Tuwim, Czes∏aw Janczarski. I to w∏aÊnie ich wiersze deklamowali mali artyÊci w szkolnym konkursie recytatorskim „Barwy
jesieni”, który odby∏ si´ 21.10.10 r. w SP 174.
Uczestnicy konkursu byli oceniani w dwóch
kategoriach: dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych
szeÊciolatków i klasa I oraz klasy II i III.
W sk∏ad komisji konkursowej wesz∏y Panie:
Anna Krzy˝anowska – nauczycielka, Anna Pastuszak – sekretarka, Beata Bieƒkowska – inten-

Samorzàdy dla ludzi, nie dla partii

Kandydat do Rady m.st. Warszawy
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• II miejsce – Agnieszka Comberska z grupy OB,
• III miejsce – Krzysia Szczepaniak z grupy OA.
W II kategorii:
• I miejsce – Iga Juszyƒska z klasy II,
• II miejsce – Iza Jaworowska z klasy II,
• III miejsce – Kasia åwieluch z klasy III.
Wyró˝nienia przyznano Ewie Wykr´towicz
z grupy OB i Kasi Kosibie z klasy I.
Pan dyrektor Pawe∏ Krajewski pogratulowa∏
zwyci´zcom sukcesu i wr´czy∏ im dyplomy oraz
nagrody ksià˝kowe.
Ewa Knop
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Podstawy serwisu
narciarskiego
i snowboardowego
Czemu nowe narty nie nadajà si´ do jazdy?

Smarowanie – tylko na goràco.
Smarowanie na goràco gwarantuje
optymalne nasàczenie smarem.
Proces jest d∏ugotrwa∏y, nagrzana narta przyjmuje smar, nast´pnie
stygnie. Nadmiar smaru usuwany

jest przy pomocy cykliny i specjalnych szczotek. Tylko w∏aÊciwie nasàczona narta b´dzie si´ g∏adko
i d∏ugo Êlizga∏a.
Nowe narty nie nadajà si´ do jazdy. To zdanie wywo∏uje zawsze du˝e emocje. Nowe narty majà nierówne, nierzadko przehartowane
kraw´dzie oraz sà zabezpieczone
parafinà konserwujàcà, a nie smarem. Przed pierwszym u˝yciem
trzeba je koniecznie w∏aÊciwie naostrzyç i zastàpiç parafin´ odpowiednim smarem.

tel. 022

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

ART-DOM
PROJEKTOWANIE
WN¢TRZ

Bogus∏awa Przedpe∏ska
architekt
Tel. 22 773 80 38, 605 089 599
art-dom1@gazeta.pl
Warszawa-Weso∏a

✦
✦
✦
✦
✦

Rozmieszczenie funcji w pomieszczeniu
Aran˝acja punktów elektr. i hydr.
Projekty dla wykonawców
Nadzór autorski przy realizacji projektu
Dobór materia∏ów wykoƒczeniowych, kolorów, mebli,
oÊwietlenia i innych produktów wyposa˝enia wn´trz
✦ Pomoc przy zakupach i zamówieniach
✦ Porady / Dowolny Zakres / Dowolny Styl
✦ Przyst´pne ceny, krótkie terminy!

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji

Serwis na Osiedlu Stara Mi∏osna –
ul. Jana Paw∏a II 240, na wysokoÊci
gimnazjum.
Poza us∏ugami serwisowymi podpowiemy jak dbaç o narty przed wyjazdem i na stoku. Bezstronnie doradzimy jak dobraç odpowiedni sprz´t
i na co zwracaç uwag´ przy zakupie.

CYKLON SPORT SERWIS
DoÊwiadczenie,
Profesjonalizm, Niezale˝noÊç.

WWW.CYKLON.EU
tel. 602 535 076

Wszystkich zainteresowanych profesjonalnym przygotowaniem sprz´tu zapraszamy do CYKLON Sport

TA X I - W E S O ¸ A
1999

Tekst sponsorowany

Ostrzenie – nigdy nie by∏o tak
wa˝ne jak w przypadku nart taliowanych. Odpowiednio przygotowane kraw´dzie b´dà dobrze inicjowaç
skr´t, pomagaç w jego wykaƒczaniu
i przechodzeniu do kolejnego. Kraw´dê obrabiamy coraz drobniejszymi pilnikami oraz pilnikami diamentowymi. Idealnie g∏adki szlif zapewni trzymanie na twardym i oblodzonym stoku, a kraw´dzie pozostanà d∏u˝ej ostre.

• Po co si´ ostrzy kraw´dzie? • Jak smarowaç?

17

tel. 22 773 25 90, 505 115 773

Dominika i Marcin Lirscy

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

22 745-55-00

KWIACIARNIA
z

Pasjà

ul. 1-go Praskiego Pułku 34
Wesoła (koło sklepu Bucik)

tel. kom. 691 260 269
www.kwiaciarniazpasja.pl

Zamów kwiaty przez Internet

www.euro-kwiaty.pl
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Spotkanie z prof. S∏awomirem Jackiem
˚urkiem w szkole im. Emanuela Bu∏haka
To nie by∏ zwyk∏y wyk∏ad, lecz prawdziwy dialog. Wzi´li w nim udzia∏ równie˝ zaproszeni uczniowie oraz nauczyciele z innych szkó∏. Wszyscy zebrali si´ w niewielkiej sali, z tekstami êród∏owymi
w r´ku, i w Êcisku czekali na profesora. Wi´kszoÊç
uczniów by∏a przygotowana na dawk´ nudnego
i niezrozumia∏ego wyk∏adu. Prof. ˚urek okaza∏ si´
jednak pogodnym cz∏owiekiem, rozumiejàcym
dzisiejszà m∏odzie˝. Jego
nastawienie do uczniów
by∏o bardzo otwarte, cz´sto ˝artowa∏ i mia∏ bardzo
bezpoÊredni kontakt ze
wszystkimi
osobami
zgromadzonymi na sali.
Tematem wyk∏adu by∏
Lublin, a dok∏adnie ulica
Szeroka 28, na której
dzia∏y si´ wa˝ne rzeczy
zwiàzane z judaizmem.
To w∏aÊnie tam, w ˝ydowskiej dzielnicy, naucza∏ ojciec chasydyzmu, Jakub Icchak Horowitz,
tajemnicza postaç. Z tekstów êród∏owych wynika∏o, ˝e potrafi∏ przewidywaç przysz∏oÊç. Widzàcy
(bo tak go nazywano) mia∏ równie˝ umiej´tnoÊç
uleczania ludzi. Z ka˝dym kolejnym tekstem,
z ka˝dym wierszem odkrywaliÊmy razem z profe-
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sorem ˚urkiem tajemnice tego niezwyk∏ego cz∏owieka oraz tajemnice Lublina, miasta, które przez
˚ydów by∏o uwa˝ane za drugà Jerozolim´. Profesor prowadzi∏ konwersacj´ z uczniami, pyta∏ ich
o zdanie, toczy∏y si´ ˝ywe dyskusje.
Podczas odkrywania ˝ydowskiej historii Lublina nie by∏o czasu na nud´. Na koniec profesor

˚urek zaprosi∏ gimnazjum Emanuela Bu∏haka
do zwiedzania tajemniczej dzielnicy Lublina.
Wszyscy czuliÊmy si´ zainspirowani tym naprawd´ Êwietnym wyk∏adem.
A swojà drogà jak ma∏o wiemy o kulturze i tradycji ˝ydowskiej... Jak cz´sto poruszamy si´ jedynie Êcie˝kami stereotypów i utartych opinii...
Wiktor Niezgodna
Uczeƒ klasy 3 Pierwszego Gimnazjum
Autorskiego w Starej Mi∏oÊnie

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny

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

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

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

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

Zapraszamy !!!

Jacek REMBISZEWSKI
Kandydat do Rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Mieszkam w Wesołej. Moim mottem przewodnim
są słowa Pani Profesor Hanny Gronkiewicz-Waltz:
,,My wierzymy ludziom i w ludzi, w ich pomysłowość, kreatywność i pracowitość. Przedsiębiorcy to najważniejszy element tkanki
społecznej. To oni dają ludziom pracę a gospodarce zastrzyk
inwestycyjny. To z płaconych przez nich podatków ﬁnansowana jest
ogromna część wydatków budżetu państwa i samorządów. Bez
rozwiniętej, konkurencyjnej i nieskrępowanej przedsiębiorczości
nie ma mowy o skutecznym zaspakajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców ﬁnansowanych ze środków publicznych. Rozwój
h
przedsiębiorczości na terenie Mazowsza jest jednym z głównych
zadań stojących przed nami w nowej kadencji”.

Kampania sﬁnansowana ze środków KW Platforma Obywatelska RP.

www.optimed.waw.pl

Czas na Mazowsze.
Liczę na Państwa głosy.
Z szacunkiem
Jacek Rembiszewski

lista nr

4

/ pozycja
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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

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

TEL.:

22-783-00-46

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)

www.belweder.info

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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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

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

s

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

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

✔

STOMATOLOGICZNY

✔

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

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

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Lek. stom. Anna Gajewska-Kwiecieƒ

( 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

REMONTY
tel.

602-372-102

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
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 

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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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

NAUKA JAZDY kat B
1080 zł
Cena obejmuje: 




podr´czniki
wykłady (sobota-niedziela) w 1 weekend
30 godzin jazd
badania lekarskie

Zapisy na kurs w godz. 11.00–19.00 codziennie od poniedziałku do piàtku

Podkowa Auto Szkoła
ul. Azaliowa 37, 05-077 Warszawa
100 metrów od ul. Pogodna
tel. 509 666 468 , 508 050 629
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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

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

31

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

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

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

tel. 22 773 43 17

• Medycyna estetyczna:
Botox, kwas hialuronowy, mezoterapia, peelingi medyczne,
depilacja laserowa VPL, fotoodm∏adzanie
• Specjalistyczne gabinety lekarskie:
ginekologia, dermatologia, pediatria, interna, chirurgia,
medycyna pracy, szeroki zakres badaƒ USG
• Kosmetyka twarzy i cia∏a
• Mikrodermabrazja diamentowa – od 99 z∏
• Mezoterapia bezig∏owa
• Makija˝ permanentny BioEvolution
• Przed∏u˝anie rz´s Nouveau Lashes – cena 399 z∏
• 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

PRALNIA LAGUNA
STAWIAMY NA JAKOÂå NIE NA ILOÂå
ul. Sezamkowa 30 (na ty∏ach sklepu Roma)
Specjalizujemy si´ w praniu:
• poÊcieli z maglem,
• kocy, narzut,
• firan i zas∏on,
• kurtek ocieplanych i puchowych.

garnitur, garsonka – 28 z∏
pranie wodne z maglem – 10 z∏ /
kg
prasowanie koszul – 5 z∏ / szt.

DLA STA¸YCH KLIENTÓW 10% RABATU

ZADZWO¡: 888-146-230
Odbiór i dowóz prania gratis!
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Mechanika pojazdowa

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

tel. 0 500 322 255 – Jan Stachyra

KSEROKOPIARKI

DRUKARKI
TONERY

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

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

SPRZEDA˚ • SERWIS

tel. 501 671 999,

602 58 96 58 dojazd bezp∏atny

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

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

tel. 696-321-228

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

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

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

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

tel.

22 773 22 53

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

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

PRZEPROW ADZKI
TRANSPORT
Bardzo tanio.

tel. 608-347-552

33

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

34

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk), zabudowa szeregowa. Powierzchnia 180 m2. 4 pokoje, 2 ∏azienki, du˝a kuchnia. Dom usytuowany
w spokojnej okolicy Starej Mi∏osnej. Atrakcyjna cena!!! Tel. 668-449-986.
◗ Sprzedam ∏ózko pi´trowe metalowe z materacem
dla dziecka. U˝ywane 2 lata. Wymiary 203x96.
Z barierkà zabezpieczajàca przed wypadni´ciem.
Cena 400z∏. Kontakt – 609683140.
◗ Pokój do wynaj´cia dla spokojnej osoby (410 z∏
+ op∏. licznikowe). W mieszkaniu jest ju˝ troje
odpowiedzialnych lokatorów. Tel. 691-163-556.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ke budowlano-us∏ugowa w starej mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnosc hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl
◗ Remonty oraz prace wykoƒczeniowe w szerokim
zakresie wykonuj´ osobiÊcie, tel. 601 918 049.
◗ Francuski, konultacje, korepetycje dla m∏odzie˝y
i doros∏ych oraz firm. Tel: 507 177 876.
◗ Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany,
kanapy, fotele, tapicerki samochodowe. Dojazd
na miejsce. Tel. 601262086
◗ Korepetycje z j´zyka polskiego – studentka filologii polskiej pomo˝e uczniom ze szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum w nadrabianiu zaleg∏oÊci
oraz bie˝àcej nauce. Gimnazjalistów przygotuje
do egzaminu gimnazjalnego. Tanio. Mo˝liwoÊç
dojazdu. Tel.: 660 757 799.
◗ Wynajm´ jednopi´trowy budynek o powierzchni
120 m2 + 2 gara˝e+magazyn 30 m2, po∏o˝ony 500 m od stacji PKP-SKM. Lokal na biuro,
us∏ugi, studio, serwis Tel. 603 325 295.
◗ Podejm´ prac´ w sklepie na 1/2 etatu lub ca∏y
w godz. 8.00–16.00. tel. 501649071.
◗ Odrobi´ lekcje z Twoim dzieckiem. Pomog´ nadrobiç
szkolne zaleg∏oÊci, równie˝ z angielskiego. Posiadam
doÊwiadczenie i referencje. Cena przyst´pna. Tel.
517-813-725, kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Studentka filologii rosyjskiej udzieli korepetycji
z j´zyka rosyjskiego na poziomie podstawowym
i Êrednio-zaawansowanym. Pomoc w odrabianiu
lekcji, przygotowanie do matury. 603779535,
od_teraz@tlen.pl
◗ Wynajm´ mieszkanie 40 m2 (dwa pokoje, kuchnia, ∏azienka) w Starej Mi∏osnej na ul. Borkowskiej. Mieszkanie cz´Êciowo umeblowane. Wolne
od zaraz. Tel. 602 497 583.
◗ Kompleksowa pomoc w nauce – podstawówka,
gimnazjum, wszystkie przedmioty, przygotowania do egzaminów – uczennica liceum. Referencje, solidnie, bezstresowo, niedrogo. Zapraszam.
Tel. 515 455 770.
◗ Profesjonalne us∏ugi geodezyjne, uczciwie i solidnie. 502 355 530.
◗ Us∏ugi przeciwpo˝arowe – 22 296 11 66, ul. Jeêdziecka 20 C, Marbex.
◗ Chcesz bezpiecznie sprzedaç/kupiç/wynajàç
mieszkanie lub dom? Doradca nieruchomoÊci
pomo˝e rozwiàzaç ten problem. Zapraszam!
tel. 668862457.
◗ Potrzebuje pracownika do wulkanizacji w Starej Mi∏oÊnie (mile widziany mechanik). Tel. 22 773 80 66,
501 388 562, 509 141 182, borucki-trade@wp.pl
◗ Niedrogo wynajm´ lub sprzedam pawilon handlowy (23 m2) przy Trakcie Brzeskim (z lokalizacj´
lub do przeniesienia). Tel. 668 278 565
lub 696 655 830.
◗ Studentka pomo˝e uczniom szko∏y podstawowej
i gimnazjum w bie˝àcej nauce przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (w szczególnoÊci:
chemia, biologia, matematyka). Tel: 661 358 180.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje, skuteczne przygotowanie do sprawdzianów, klasówek, egzaminu gimnazjalnego. Dojazd do ucznia.
Tel: 796 868 462.

◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe – monta˝ p∏otków Ênie˝nych, naprawa i czyszczenie rynien,
podcinanie i wycinanie drzew, uszczelnianie kominów itp. Tel. 606-808-358.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 22 77349-64, 602-707-127.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝
kuchenek pralek itp. Wymiana wodomierzy. Wieloletnia praktyka i uprawnienia. Tel. 22 773 82 27,
kom. 516 262 825.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami, w wyznaczonym miejscu. Dj. Alicja –
tel. 502 600 775.
◗ Angielski – pomocy w nauce j´zyka angielskiego
dla dzieci z klas 0, I, II, III szko∏y podstawowej
udzieli wzorowa uczennica drugiej klasy gimnazjum. Lekcje w domu ucznia. Solidnie i tanio. Mo˝liwoÊç pomocy w matematyce. Tel. 22 773 22 68.
◗ Sprzedam mieszkanie czteropokojowe, 85 m2,
II pi´tro, w Osiedlu Stara Mi∏osna. Miejsce parkingowe ogrodzone. Cena – 520 tys. z∏. Mieszkanie do zamieszkania od II kw. 2011 roku
– tel. 606-506-248.
◗ Korepetycje i nauka j. niemieckiego na ul. Pogodnej w Starej Mi∏oÊnie. 35z∏/60 min. Grupy do 4
osób. tel. 694 210 279.
◗ Sprzedam Peugeot 307 SW Kombi Premium. Rok
produkcji X. 2003. Silnik diesel 2.0 HDI 79 KW
Przebieg 135 000 km. Bezwypadkowy. Tel.
600414790.
◗ Studentka zaopiekuje si´ dzieckiem wieczorami
i w weekendy. Posiadam du˝e doÊwiadczenie
i referencje. 60 min/10 z∏. Tel. 508102697.
◗ Emeryt (wczeÊniejszy), wykszta∏cenie ekonomiczne, j´zyk angielski, komputer – podejmie dodatkowà
prac´. Tel 502 24 24 76, e-mail: trans11@wp.pl
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budnków (roczne i pi´cioletnie) – tel. 503 583 568.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki – pod∏àcze.
Us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c. o. Tanio!!!
Solidnie!!! tel. 0-22 773-82-27 lub tel. kom.
503 583 568.
◗ 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.
◗ 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.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Dj na urodziny, imieniny lub na innà imprez´, konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie.
Tel. 502 600 775, 22 773 35 61.
◗ 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.
◗ Kierownik budowy – Nadzory. 608-612-979.
◗ 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 516262-825.
◗ 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.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 504- 960-914.
◗ 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.
◗ 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.
◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie
sprz´tu. Dojazd do klienta. Szybko i tanio! Zapraszam! 602 309 190.
◗ 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.
◗ 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.
◗ 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. kont.
501 707 236.
◗ Lokale do wynaj´cia po lakierach samochodowych 66 m2 i lokal ok 80 m2 np. na wulkanizacj´
– mechanik´. Zaplecze magazynowe. Starej Mi∏oÊnie przy ul. Trakt Brzeski 77. WiadomoÊç
na miejscu lub pod telefonem – 22 773 80 66,
509 141 182.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Gabinet Weterynaryjny ul. Hebanowa 16 oferuje
opiek´ stacjonarnà dla kotów na czas wyjazdu
w∏aÊciciela. Tel. 22 773 10 88, 606 482 555.
◗ Przyjm´ reklam´ na ogrodzeniu posesji lub inne;
Sulejówek ul. Okuniewska; tel. 507 952 121.
◗ 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
◗ Oriflame – dostawa kosmetyków na zamówienie
(osoba w potrzebie, chora na SM). Pilne!!
Tel. 695440313.
◗ Us∏ugi transportowe sam. Mercedes Sprinter,
∏ad. 1400 kg, szybko, solidnie. Telefon kont.:
602 184 541.
◗ 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.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD oraz
monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna,
tel. 500-322-255 – Jan Stachyra.

◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 60162-22-62.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ 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.
◗ Kobieta odpowiedzialna, uczciwa, bez na∏ogów zaopiekuje si´ dzieckiem. Mam wykszta∏cenie pedagogiczne, posiadam referencje. Tel. 603-109-564.
◗ 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 mieszkanie w Osiedlu Pod Sosnami 78,76 m2, mieszkanie w wysokim standardzie
wykoƒczenia, cena 8000 z∏/m2, tel. 515 199 445.
◗ Magister matematyki UW udzieli korepetycji z matematyki. Cena 50z∏ / godzin´. Tel. 503-915-103.
◗ J´zyk rosyjski-skutecznie, sympatycznie- nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy,
wyjazdów, j´zyk biznesowy, prawniczy i in. t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz j´z.
ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Architektura krajobrazu – projektowanie ogrodów,
ogródków i wszelkich terenów zieleni in˝ynier architekt krajobrazu po SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, systemy nawadniajàce
tel. 507 285 400.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ 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.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ J´zyk polski – korepetycje, pomoc w pisaniu
prac, analizie i interpretacji tekstu, gramatyka,
przygotowanie do matury i in. egzaminów z j´z.
ojczystego Weso∏a tel. 22 773 40 87.
◗ Tanio sprzedam komod´ i rega∏ sosnowy w bdb
stanie. Tel. 600 024 315.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 22-499-80-59.
◗ Sprzedam ma∏o u˝ywanà parasolk´ (ocieplacz
na nó˝ki, folià, przednie ko∏a skr´tne z blokadà,
5-punktowe pasy, pozycja le˝àca). Cena 80 PLN.
507 896 878.
◗ Sprzàtanie, prasowanie, mycie okien. SOLIDNIE!!!
Tel. 696-756-648.
◗ Poszukuj´ pracy na stanowisku kierowca kat. B.
Posiadam doÊwiadczenie przy obs∏udze VIP.
Tel. 504 058 427.
◗ Geodezyjne, JTM Geo Investments, pe∏na obs∏uga, profesjonalizm, rzetelnoÊç, terminowoÊç, promocyjne ceny. Tel: 603 271 238, 505 700 210.

PRZEPROWADZKI • US¸UGI TRANSPORTOWE
WARSZAWA – POLSKA – UNIA EUROPEJSKA
EKSPRESOWA REALIZACJA ZLECE¡
24 GODZINY NA DOB¢, 7 DNI W TYGODNIU

www.bt-transport.com.pl • Tel. 0 603 328 295

35

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
◗ Sprzedam lub zamieni´ na mieszkanie 100 m2
w Starej Mi∏osnej, Êrodkowy segment, tel.
501313194.
◗ Meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby, zabudowy z forniru, MDF lakierowanego, foliowanego. Pomiar, wycena, umowa, monta˝ i gwarancja.
Bardzo atrakcyjne ceny! Tel: 0-888-78-57-78,
e-mail: meblosal@onet.pl
◗ Mycie okien, sprzàtanie, prasowanie, solidnie.
Tel. 696 756 648.
◗ Okazyjnie sprzedam nowy zestaw szkolny barbie
– plecak, worek, piórniki, przybory; 507 952 121.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia od 1 stycznia mieszkania, domku w Sulejówku; tel. 507 952 121.
◗ Korepetycje z chemii, absolwentka MSOÂ UW
i studentka V roku Chemii UW, Warszawa Rembertów, tel. 607-216-317.
◗ Angielski – absolwentka szko∏y Êredniej w Stanach Zjednoczonych, a obecnie studentka filologii angielskiej, ch´tnie udzieli korepetycji z j´zyka
angielskiego w zakresie szko∏y podstawowej
i gimnazjum! tel. 663673786.
◗ Sprzàtam, prasuj´ 10z∏/godz. kontakt.: 880332318.
◗ Sprzedam 1/2 bliêniaka 150/200 m2 – St. Mi∏osna ul. Cienista – podpiwniczony stan surowy zamkni´ty, przy∏. wod-kan-en, instal. elektryczna,
tynki wewn.-620tys. z∏-tel. 501-315-979.
◗ Do wynaj´cia pawilon w centrum Mi´dzylesia,
50 m2 bardzo dobra lokalizacja, 1 pi´tro.
Tel: 793-090-747.
◗ Pomog´ w angielskim i francuskim Twojemu
dziecku, jak równie˝ w nadrobieniu innych szkolnych zaleg∏oÊci. Posiadam doÊwiadczenie i referencje. Doje˝d˝am. Cena przyst´pna. 517-813725 kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ Ogrody – piel´gnacja, projekty, realizacje. Profesjonalna obs∏uga terenów zieleni. Tel. 508-121456 www.teczowe-ogrody.pl
◗ Sprzedam pare ba˝antów srebrnych – tel.
505794832.
◗ Materace – wszystkie rodzaje i wymiary. Fachowa pomoc i transport. Na has∏o „mi∏osna” dowóz
gratis. Zapraszamy www.comfortbe.pl
◗ ¸ó˝eczko dziecinne drewniane tanio sprzedam
tel. 22-773-13-09.
◗ Harcerskie akcesoria, elementy munduru tanio
sprzedam tel. 22-773-13-09.
◗ Futro sztuczne damskie be˝owe na ok. 165cm
sprzedam tel. 22-773-13-09.
◗ Psycholog z wieloletnim doÊwiadczeniem. Konsultacje. Porady. Diagnoza. 663 410 339.
◗ Nowo powstajàca firma poszukuje do pracy
w zak∏adzie: pracownik biurowy j. angielski, pracownik produkcji – magazynier, technolog ˝ywnoÊci. Adres do korespondencji: Adam Kursa ul.
Jana Paw∏a II 25/1 05-077 Warszawa Weso∏a.
◗ Wszelkie drobne naprawy... solidnie i uczciwie.
Tel. 606478725.
◗ Sprzedam ch∏opi´cy kombinezon zimowy
rozm. 68 za 60z∏, dwie sukienki okolicznoÊciowe
rozm. 38 i 40 obie za 100 z∏. Zainteresowanych
zapraszam 791999670.
◗ Us∏ugi geodezyjne – mapy do projektów, ZUD, tyczenia, inwentaryzacje, tel. 22-773-30-44, kom.
508 895 802.
◗ Pracownia krawiecka zaprasza: przeróbki, poprawki, przeszycia, kaletnictwo. wyprzeda˝ garsonek, kurtek, spodni, bluzek. Tanio. Weso∏a Trakt
Brzeski 68 przystanek (Nizinna) tel. 609-711-754.
◗ Annate – pranie wodne i prasowanie, koszule dla doros∏ych i dla dzieci, odÊwie˝anie garderoby wierzchniej, Sulejówek, 506 029 552, www.annate.pl
◗ Przyjm´ sprzàtanie, mycie okien, prasowanie. Osoba
solidna, niepalàca z referencjami. tel. 601-715-540.

◗ Matematyka – korepetycje udzieli magister matematyki UW. Dojazd na terenie Weso∏ej i Sulejówka – gratis. Tel. 503 915 103.
◗ Sprzedam dom wolnostojàcy 400 m2 w Starej
Mi∏osnej, jasny, przestronny, nowoczeÊnie wykoƒczony z zagospodarowanà dzia∏kà 616 m2.
W rozliczeniu mo˝e byç mieszkanie lub segment.
tel: 516-396-969.
◗ Pilates: dyplomowana instruktorka PAS prowadzi
zaj´cia osobiste lub ma∏e grupy w wyznaczonym
miejscu. Du˝a skutecznoÊç bóle kr´gos∏upa,
zrzucenie zb´dnych kilogramów. Weso∏a, Stara
Mi∏osna. Tel. 504 266 599
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ Matematyka – skuteczna nauka matematyki
w mi∏ej atmosferzena poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Tanio!!! 692-576-475.
◗ Sprzedam / zamieni´ dom w Starej Mi∏osnej
(280 m2 – o trzech samodzielnych mieszkaniach)
na dwa lub jedno Êredniej wielkoÊci mieszkanie
(sposób rozliczenia-do negocjajcji). Mogà byç
do remontu. Tel. 668 287 681.
◗ Us∏ugi ksi´gowe i informatyczne w pe∏nym zakresie. Pierwszy miesiàc us∏ug za darmo! Bezp∏atny
odbiór dokumentów z siedziby Klienta. Tel.
22 773 83 55, biuro@raich.pl, www.raich.pl
◗ 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
◗ 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.
◗ Sàsiedztwo lasu i stawów rybnych, czyste powietrze,
cisza, drogi asfaltowe, blisko Warszawy na dzia∏ce 1000 m2 dom 270 m2 stan deweloperski, teren
ogrodzony – 499 tyÊ bezpoÊrednio 507-155-195.
◗ Wulkanizacja opon w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Trakt
Brzeski 77. Potrzebujesz opon letnich, zimowych
a mo˝e ca∏o rocznych? Sprzeda˝, serwis, przechowywalnia opon oraz mechanika pojazdowa, wymiana olejów, klocków ham., zawieszenia itp. Tel.
22 773 80 66, 501 388 562 borucki-trade@wp.pl
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà chorà, starszà. Okolice Sulejówek, Mi∏osna, Wola Grzybowska, Weso∏a, Halinów.
Mam 51 lat, wieloletnie doÊwiadczenie. Prosz´
o kontakt, Barbara tel 22 783 93 57, 511 948 197.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – 691-257-038.
◗ Klub Przedszkolaka „MAJ” zaprasza Dzieci w wieku 1,5-5 lat. Ul. Potockich 73 Marysin. Tel. 517091-318. www.klubmaj.pl klubmaj@gmail.pl Zaj´cia prowadzà doÊwiadczone nauczycielki przedszkolne. Wolne miejsca – zapraszamy! Mo˝liwoÊç
zostawienia pociech na godziny.
◗ Naprawa AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne.
Tel. 501-049-250.
◗ Wynajm´ pokój studentowi lub studentce.
Tel. 501 649 071.
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury,
paneli pod∏ogowych, malowanie, sucha zabudowa,
wszelkie prace wykoƒczeniowe. Staranne i fachowe
wykonanie, osobiÊcie, niepijàcy tel: 503-759-763.
◗ Fotografia – poszukuj´ kompetentnej osoby, ktora mog∏aby udzieliç mi kilku-kilkunastu lekcji z zakresu obs∏ugi/korzystania z aparatu cyfrowego
(lustrzanka Nikkon). Tel. 604.409.344.

◗ Remonty oraz prace w szerokim zakresie wykonuje osobiÊcie: tanio i solidnie. Tel. 888-030-994.
◗ Do wynaj´cia od listopada w Starej Mi∏oÊnie 1/2
domu, 70 m2 z ogrodem, przytulne, niekr´pujàce.
Tel. 697-086-777.
◗ Sprzedam miejsce na parkingu przy ul. U∏aƒskiej.
Oddzielna KW. Cena 18000. Kontakt 501057364.
◗ Sprzedam samochód marki VOLVO V40 1,9 D,
rok produkcji 1999, stan wizualny i techniczny
bardzo dobry. Tel. 507 231 918.
◗ Sprzedam d´bowy stó∏, du˝y 10-osobowy, ca∏kiem nowy. Tel. 501 123 008.
◗ Niemiecki – t∏umaczenia przysi´g∏e, ekspresowo,
tel. 22-783-34-88 lub 517-580-243.
◗ Profesjonalna Opiekunka dla Osoby starszej, chorej,
niepe∏nosprawnej z kwalifikacjami (absolwentka
Szko∏y Medycznej Wydz. Asystent Osoby Niepe∏nosprawnej) posiadajàca kilkuletnie doÊwiadczenie potwierdzone referencjami podejmie opiek´ doraênie
lub dy˝ury Êwiàteczne i nocne. Tel. 609 097 972.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà, min. 1000 m. kw. Tel.
608 069 169.
◗ Szukam osoby do pomocy przy trojaczkach od
stycznia (Stara Mi∏osna) tel. 601 898 611.
◗ Ch´tnie udziel´ korepetycji z j. angielskiego i niemieckiego. Kontakt po nr tel. 697554740.
◗ Studentka z doÊwiadczeniem w pracy z dzieçmi
udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej. 60 min/20 z∏ Tel. 508102697.
◗ Chemia (gimnazjum, liceum), Matematyka (szko∏a podstawowa, gimnazjum), z dojazdem
do ucznia, nauczycielka z d∏ugoletnim doÊwiadczeniem tel. 773-22-68.
◗ 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.
◗ Sprzedam atrakcyjnà dzia∏k´ budowlanà, po∏o˝onà
w Karolinie, 2 km od Miƒska Mazowieckiego,
1500 m2, mo˝liwoÊç podzia∏u, tel. 503 065 483.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dom szeregowy, segment
Êrodkowy, 1990 rok, powierzchnia ca∏kowita
200 m2, drewniany, siding, Stara Mi∏osna, lub zamieni´ na 2 mieszkania. Telefon (22) 773 12 81.
◗ Ch´tnie udziel´ korepetycji z j. angielskiego i niemieckiego. Kontakt pod nr tel. 697554740.
◗ Karmy dla psów i kotów oraz art. zoologiczne na Telefon z dostawà do domu Gratis. Zapraszamy 604342-700, 602-323-888, www.hauhau24.pl
◗ Matematyka. Studentka SGH udzieli korepetycji
z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej,
gimnazjum i liceum. Tel. 609084967.
◗ Szafki kuchenne a zw∏aszcza stojàcà 80 cm lub
pod zlewozmywak ch´tnie przyjm´, tel. 796 091
279; 506 233 800.
◗ Okazja! Sprzedam dzia∏k´ rekreacyjnà na Mazurach po okazyjnej cenie, 3000 m2 nad samym jeziorem, ok. 186 km od Warszawy. 501649071.
◗ Sprzedam samochód Alf´ GTX 2005rok, do remontu silnik. 501 649 071.
◗ Kominiarz oferuje us∏ugi: czyszczenie, udra˝nianie i sprawdzanie szczelnoÊci przewodów kominowych i wentylacyjnych, ekspertyzy do gazowni i dla ubezpieczyciela. Tel. 507 196 669.

◗ Glazura – hydraulika ogrzewanie pod∏ogowe,
uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych,
wymiana drzwi, uszczelnianie tarasów i wszelkie
remonty osobiÊcie. Tel. 502 215 245.
◗ Uczciwy, pracowity, bez na∏ogów podejmie prac´
w zakresie us∏ug remontowych: glazura, terakota,
Êcianki K. G., hydraulika z PCV i inne. Telefon:
888-030-994.
◗ Wynajm´ lub podnajm´ koparko-∏adowark´ Waryƒski, Weso∏a, Sulejówek – tel. 608 415 915.
◗ Serdecznie zapraszam wszystkie Panie (oprócz
zo∏z i cierpi´tnic) do Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
w Starej Mi∏osnej dnia 19.11.10 godz. 19 na SZAFING – potkanie towarzyskie, podczas którego mo˝esz upolowaç nowe ubrania i dodatki pozbywajàc
si´ tych, których ju˝ nie nosisz... i to za DARMO.
Ma∏gorzata Mazurkiewicz – tel. 608 062 162.
◗ Dam do wynaj´cia lokal nadajàcy si´ na biuro lub
pokój mieszkalny 25 m2 z ∏azienkà St. Mi∏osna.
cena do negocjacji. Tel 888 146 230.
◗ SZAFKI kuchenne a zw∏aszcza stojàcà 80 cm lub
pod zlewozmywak ch´tnie przyjm´, tel.
796 091 279; 506 233 800.
◗ Studentka Politechniki Warszawskiej udzieli korepetycji z matematyki i chemii. Zakres: podstawówka,
gimnazjum, liceum. Cena: 25z∏/h Tel. 509 427 551.
◗ Sprzedam ubrania cià˝owe (spodnie rozmiar 38
i 40, tunika rozmiar 38) – tel. 605 077 751.
◗ Sprzàtanie mieszkaƒ i domów. Solidnie.
Tel. 889 226 309.
◗ Zaj´cia pilates w grupach w Klubie na Marysinie
róg Wspólnej a Potockich w porannych godzinach 9.00–14.00 codziennie. Profesjonalnie, mi∏a atmosfera, karnety. tel. 504 266 599.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dom szeregowy, segment Êrodkowy, 1990 rok, powierzchnia ca∏kowita 200 m2, drewniany, siding, Stara Mi∏osna, lub
zamieni´ na 2 mieszkania. Telefon (22) 773 12 81
◗ Naprawa AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne.
Tel. 501-049-250.
◗ Malowania tanio, tel. 606 478 725.
◗ Matematyka – profesjonalne korepetycje prowadzone przez doÊwiadczonego nauczyciela (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751.
◗ Sprzedam dom 140 m2/1600 m2 – Okuniew ko∏o
Sulejówka. Tel. 692-405-525.
◗ Sprzedam nowà (bez metki) sukni´ Êlubnà, rozmiar 38. Gorset koronka ze srebrnym haftem,
du˝a spódnica A z d∏ugim trenem. Bardzo tanio
500 z∏. Tel. 605 364 148.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 30 m2 w cichej okolicy,
udzielne wejÊcie, umeblowane, 1200 z∏ bez dodatkowych op∏at. Tel. 605 364 148 po 15.00.
◗ Zamieni´ dzia∏k´ w Zakr´cie gm. Wiàzowna 1220 m2
(pràd, gaz, ogrodzonà, zagospodarowana, warunki zabudowy) na mniejszà dzia∏k´ lub mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub inne – 508 101075.
◗ Nauczyciel nauczania poczàtkowego zaopiekuje
si´ dzieckiem po lekcjach. Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 22-773-41-75 po 20.
◗ Urodziny dla dzieci w wyznaczonym miejscu
(dom, mieszkanie, przedszkole) DoÊwiadczone
animatorze. Ciekawe pomys∏y, konkursy. Tel.
502 100 102.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

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

wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz, Karol Dziwiƒski, Joanna Januszewska-MiÊków (reklama), Magdalena J´drzejewska (sekretarz redakcji), Marcin
J´drzejewski (redaktor naczelny), Adam K∏os, Martyna Nowosielska, Anna Paw∏owska-Pojawa, Dorota Wroƒska.
Foto: Iza Antosiewicz, Joanna Januszewska-MiÊków, Magdalena J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 22 773 94 94 (we wtorki, od 18 do 22),
fax: 22 497 15 33, e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 8000 egz. Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i nie gwarantuje ich publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.

36

Reklama:
Joanna Januszewska
607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

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

Licencja nr 51

Morfeusz
SALA BANKIETOWA

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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

Organizujemy:
• wesela
• komunie
• chrzciny
• catering…
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 22 612 93 98
lub 508 12 88 92

BAL SYLWESTROWY
2010/2011
Szampaƒska
zabawa!
Alkohol – OPEN BAR, bez limitu
Kuchnia – szwedzki bufet, bez limitu
CENA 540 zł/par´
Rabat do koƒca listopada
490 zł/par´

www.wesele.waw.pl

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

