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Nr
Ciep∏e sierpniowe popo∏udnie. Dzieƒ jak wiele podobnych pod hitlerowskà okupacjà. Pozorny spokój, tylko nieliczne grupy powstaƒców, jeszcze po cywilnemu, przemieszczajà si´ w wyznaczone miejsca koncentracji. Jeszcze godzina, jeszcze pó∏… I wreszcie zacz´∏o si´!
Ten entuzjazm pierwszych chwil Powstania, radoÊç
z pierwszych sukcesów. Nikt wówczas nie spodziewa∏ si´, ˝e
oto zacz´∏y si´ 63 najbardziej tragiczne, ale i najbardziej
chwalebne dni naszej Stolicy. Tysiàce ludzi zacz´∏o walk´
o wolnoÊç. Wi´kszoÊç z nich znalaz∏a Êmierç i cierpienie. Ale
swojà ofiarà wywalczyli coÊ, o czym wówczas nie myÊleli,
a co mo˝e by∏o nawet wa˝niejsze, ni˝ przyÊpieszenie kapitulacji, przegrywajàcych ju˝ wojn´ Niemców. Oto, mimo pora˝ki militarnej, odnieÊli wielkie zwyci´stwo moralne. Stali
si´ nieÊmiertelnym symbolem, który dawa∏ nadziej´ nie tylko przez nast´pne miesiàce wojny, ale przez ca∏e nast´pne
dziesi´ciolecia mroku komunizmu.
Polegli niepokonani! Wspomnienie ich determinacji i bohaterstwa rozpala∏o wyobraêni´ kolejnych pokoleƒ. To na etosie
ich walki wbrew wszechobecnej indoktrynacji sowieckiej, wyrasta∏y kolejne pokolenia patriotycznie nastawionej m∏odzie˝y. Spychani w cieƒ przez ludowà propagand´, byli noszeni
w sercach rodaków. MyÊl´, ˝e ich postawa mia∏a istotny wp∏yw
na to chwilowe zawahanie Stalina, które sprawi∏o, ˝e Polska
nie zosta∏a 17 republikà radzieckà. To pami´ç o ich dokonaniach tkwi∏a w podÊwiadomoÊci uczestników kolejnych zrywów niepodleg∏oÊciowych w 56, 70 czy 80 roku.
III Rzeczpospolita wreszcie ich doceni∏a. Choç do tego
roku wdzi´cznoÊç Ojczyzny chyba nie by∏a na miar´ ich ofiary. Dobrze, ˝e w okràg∏à, 60. rocznic´ wybuchu Powstania,
doczekali si´ wreszcie uhonorowania na miar´ dokonanych
czynów. Powsta∏o Muzeum Powstania, a obchody rocznicy
jego wybuchu sta∏y si´ wydarzeniem na skal´ Êwiatowà.
Pomniki, flagi na masztach, pamiàtkowe tablice… Ale
najwa˝niejsze, ˝eby ˝yli w naszej pami´ci i w naszych sercach. Bo godniejszych naszej pami´ci d∏ugo by szukaç.
Marcin J´drzejewski
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WieÊci z Rady Dzielnicy

Czy wszyscy znamy
dobrze swój adres?

Mimo wakacji w∏adze Weso∏ej nie
pró˝nowa∏y. W lipcu, na planowej sesji
zosta∏ podj´ty wa˝ny temat przebiegu
WOW (szczegó∏y poni˝ej). W sierpiu odby∏a si´ sesja nadzwyczajna, zwiàzana ze
sporymi oszcz´dnoÊciami w realizowanych inwestycjach oraz zdobyciem przez
Zarzàd dodatkowych 2 mln z∏ na inwestycje (szczegó∏y w notatce obok). Kolejna
sesja odb´dzie si´ 26 sierpnia. W jej pro-

gramie nie ma tak istotnych spraw, ale
w jej tak˝e radni (i goÊcie) b´dà mogli
m.in. zapoznaç si´ z wykonaniem bud˝etu dzielnicy za I pó∏rocze, przygotowaniem oÊwiaty do nowego roku szkolnego.
Ma byç te˝ powo∏ana specjalna Komisja
ds. Przebiegu WOW przez Weso∏à, sà te˝
w planach zmiany w Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
Marcin J´drzejewski

Spotkania
ze stra˝à miejskà

Witaj Szko∏o – 1 wrzeÊnia w Weso∏ej

W ka˝dy wtorek (tak˝e w czasie wakacji) w godz. 1900–2000 w siedzibie
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego (budynek OSP w Starej Mi∏oÊnie) pe∏nià
dy˝ury przedstawiciele stra˝y miejskiej. W trakcie tych dy˝urów mo˝na
zg∏aszaç swoje uwagi i problemy dotyczàce bezpieczeƒstwa i porzàdku.
Serdecznie zapraszamy!

Mimo najszczerszych ch´ci nie zdo∏aliÊmy do chwili druku, tj. 23 sierpnia, zebraç informacji o rozpocz´ciu roku szkolnego we wszystkich placówkach oÊwiatowych na terenie dzielnicy Weso∏a.
Uczniów Szkó∏ Podstawowych nr 1 i 2 –
przepraszamy. Pozostali uczniowie mogà
ju˝ dziÊ sprawdziç, o której godzinie majà
si´ stawiç w progach swoich szkó∏.
Szko∏a Podstawowa nr 3 – msze Êw.
o godz. 830 i 1800, rozpocz´cie roku –

Psujàca krew WOW
Jako jeden z pierwszych tematów nowy Zarzàd Dzielnicy wychodzàc naprzeciw stanowisku du˝ej cz´Êci mieszkaƒców podjà∏ dzia∏ania zmierzajàce
do zmiany przebiegu WOW (Wschodniej Obwodnicy Warszawy) przez teren
Weso∏ej. Przypomn´, ˝e od wielu lat
planowano przeci´cie centrum Weso∏ej WOW-em.
B´dàc samodzielnym miastem Weso∏a skutecznie si´ przed tym broni∏a.
Teraz, po w∏àczeniu nas do Warszawy,
decyzje b´dà zapada∏y poza naszà
dzielnicà. I prace koncepcyjne ruszy∏y
pe∏nà parà.
Poprzedni Zarzàd Weso∏ej, chcàc niedopuÊciç do realizacji wytypowanego
przebiegu IIIa (przez Groszówk´ i Zielonà), konsekwentnie próbowa∏ „podrzuciç” to kuku∏cze jajo do Starej Mi∏osny i proponowa∏ przebieg WOW Traktem Brzeskim. By∏o to o tyle „nieeleganckie” (to taki cenzuralny eufemizm,
bo korektorka i tak by mi wykreÊli∏a
bardziej celne okreÊlenie) co i g∏upie.
Na przebieg Traktem Brzeskim nikt by
si´ nie zgodzi∏, bo obwodnica ze swej
natury ma mijaç miasto a nie prowadziç
do jego centrum, tak jak Trakt Brzeski.
W ten sposób mo˝na by∏o udawaç, ˝e
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coÊ si´ w sprawie robi, a w razie czego
powiedzieç, ˝e chcia∏o si´ dobrze, ale
Warszawa si´ nie
zgodzi∏a.
Nowy Zarzàd poszuka∏ innego rozwiàzania, takiego,
które ∏àczy∏oby ca∏à
spo∏ecznoÊç Weso∏ej
wobec zagro˝enia,
jakie niesie budowa
ruchliwej obwodnicy
przez Êrodek dzielnicy. Zosta∏ zaproponowany nierozpatrywany dotychczas wariant przebiegu przez teren by∏ego poligonu pod Zielonkà. Nast´pnie ∏ukiem omijajàc Weso∏à i Sulejówek, WOW dochodzi∏by do planowanej drogi wojewódzkiej Radzymin –
Wiàzowna. Po trasie tej drogi ko∏o Konika Nowego wpada∏by na szos´ na
Siedlce, a potem na wysokoÊci Góraszki na szos´ Lubelskà.
Na sesji 8 lipca Rada Dzielnicy jednomyÊlnie podj´∏a uchwa∏´ popierajàcà ten wariant, a Zarzàd ma podjàç starania o jego akceptacj´ przez W∏adze

Okazuje si´, ˝e niektórzy z naszych
czytelników majà wàtpliwoÊci, czy dobrze podajà swój adres zamieszkania.
Wiadomo, ˝e jesteÊmy teraz osiedlem
jednej z warszawskich dzielnic, a wi´c
przyk∏adowo nasz adres brzmi:
Jan Kowalski
05-077 WARSZAWA-WESO¸A
ul. Jana Paw∏a II 25

930 klasy 0-1, o 1030 klasy 2-3, a 1130 klasy 4-6.
Szko∏a Podstawowa nr 4 – msza Êw. – 800
– rozpocz´cie roku o godz. 900.
Szko∏a Podstawowa Niepubliczna
nr 90 – rozpocz´cie roku o godz. 1200.
Szko∏a Podstawowa Spo∏eczna nr 12 –
msza Êw. o godz. 900– rozpocz´cie roku
o godz. 1000.
Gimnazjum nr 3 – msza Êw. o godz. 900
– rozpocz´cie roku o godz. 1000.

Wariant
IIIa

Wariant
proponowany
przez
w∏adze
Weso∏ej

Warszawy. Zdecydowano tak˝e, ˝e na
sierpniowej sesji zostanie powo∏ana
specjalna Komisja Rady Dzielnicy,
która ma koordynowaç dzia∏ania zwiàzane z uzgadnianiem przebiegu WOW.
OczywiÊcie, decyzja nadal nie b´dzie
nale˝a∏a do nas, ale wreszcie Weso∏a
wskaza∏a na realnà mo˝liwoÊç bezkonfliktowego rozwiàzania problemu. Jak
sprawa si´ zakoƒczy, oka˝e si´ zapewnie w ciàgu najbli˝szego roku, najdalej
dwóch lat, gdy˝ planowany WOW ma
powstaç najpóêniej do 2009 roku.
Marcin J´drzejewski
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Od oszcz´dnoÊci czasem g∏owa te˝ zaboli

Uwaga!!!

Walka o klienta w bran˝y budowlanej
na tegorocznych przetargach inwestycyjnych przynios∏a nieoczekiwane rozwiàzania. Otó˝ wi´kszoÊç z nich zosta∏a
rozstrzygni´ta grubo poni˝ej cen kosztorysowych. Z ogólnie zaplanowanych
na tegoroczne inwestycje 15 mln z∏. zosta∏o zaoszcz´dzone ok. 2 mln. W normalnej sytuacji mo˝na by si´ by∏o tylko
z tego cieszyç, bo pieniàdze mo˝na by
by∏o skierowaç na inne cele. Niestety,
b´dàc w Warszawie, wszystkie zaoszcz´dzone pieniàdze wracajà do wspólnego warszawskiego wora i dla dzielnicy przepadajà. Aby tego uniknàç, Zarzàd Dzielnicy podjà∏ rozmowy z wiceprezydentem Stasiakiem na temat
mo˝liwoÊci przeniesienia tych pieni´dzy na inne inwestycje, tak aby wszystkie wykorzystaç. Zaskoczony operatywnoÊcià w∏adz Weso∏ej wiceprezydent
obieca∏ pomóc w sprawnym przeprowadzeniu przeniesieƒ, a ponadto zaproponowa∏ „premi´” za aktywnoÊç –
dodatkowe 2 mln z∏, które zostawa∏y
z innych warszawskich inwestycji (przypomn´, ˝e jeszcze w czerwcu Weso∏a
dosta∏a 350 tys., niewykorzystane na
Targówku, z których realizowana b´Choç „WiadomoÊci Sàsiedzkie” powsta∏y jako pismo
osiedla Stara Mi∏osna, wiele
publikowanych materia∏ów
dotyczy ca∏ej Weso∏ej. Dzieki temu zyskaliÊmy spore
grono Czytelników spoza
Starej Mi∏osny. W dotychczasowych punktach rozchodzi si´ ju˝ ok. 1 tys. egzemplarzy. ChcielibyÊmy jednak
t´ liczb´ zwi´kszyç. Dlatego
poszukujemy licznie odwiedzanych przez mieszkaƒców
miejsc w Weso∏ej Centrum
i Weso∏ej Zielonej do wyk∏adania kolejnych numerów
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Prosimy o kontakt w∏aÊcicieli sklepów i punktów us∏ugowych, którzy chcieliby raz
w miesiàcu wyk∏adaç egzemplarze naszej gazetki. Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt pod numerem telefonu: 0-603-063-870.
Izabela Antosiewicz

dzie w tym roku budowa kanalizacji
w ul. Pstrowskiego i Wilanowskiej).
Nic tylko cieszyç si´ i skakaç z radoÊci. Niestety, jak to czasem bywa, od
sukcesu do blama˝u droga bliska. Przecie˝ ju˝ min´∏o ponad 7 miesi´cy roku.
I ˝eby zdà˝yç z wydaniem pieni´dzy,
trzeba by∏o mieç gotowe projekty budowlane lub mo˝liwoÊç natychmiastowego ich wykonania. A pieniàdze sà
tylko obiecane i trzeba przejÊç ca∏à procedur´ zmian w bud˝ecie. Rada Dzielnicy stan´∏a na wysokoÊci zadania, zebra∏a si´ w ciàgu 2 dni i pozytywnie zaopiniowa∏a zaproponowane zmiany.
Teraz czekamy na ostateczne decyzje
rady Warszawy. A potem trzeba jeszcze
przejÊç procedur´ Zamówieƒ Publicznych. Dla inwestycji powy˝ej 60 tys. euro to sà 3 miesiàce. Dla mniejszych
1 miesiàc. Dlatego te˝, zaproponowane
przez Zarzàd, inwestycje nie zawsze
mogà si´ wydaç najpilniejszymi. Ale by∏y to jedyne, które spe∏nia∏y 2 warunki:
ich wartoÊç kosztorysowa by∏a poni˝ej
60 tys. euro (lub mieÊci∏y si´ w 20%
rozstrzygni´tych ju˝ przetargów)
i szcz´Êliwie by∏y na te inwestycje przygotowane projekty.

W ramach posiadanych przez siebie
kompetencji Zarzàd sam dokona∏ kilku
przeniesieƒ (na ok. 800 tys z∏). Polega∏y one na zwi´kszeniu zakresu planowanych inwestycji: kanalizacja w ul.
Mazowieckiej na wschód od Pi∏sudskiego, kanalizacja w dodatkowych uliczkach osiedlowych na Groszówce, kanalizacja w Kwiatowej i Cichej oraz wykonanie brakujàcych projektów kanalizacyjnych w Zielonej.
W poni˝szej tabeli prezentujemy pozosta∏e proponowane zmiany (na ∏àcznà kwot´ 3,75 mln z∏). Cz´Êç tych zadaƒ
jest ju˝ realizowana i po prostu zostanà
zrealizowane w szerszym zakresie. Pozosta∏e to nowe projekty, które Zarzàd
ma nadziej´ wykonaç do koƒca roku.
OczywiÊcie, pragn´ podkreÊliç, ˝e
jest to na razie tylko projekt, który musi zatwierdziç Rada Warszawy. A potem trzeba jeszcze b´dzie zdà˝yç
z przetargami i realizacjà. I dopiero
wtedy b´dzie si´ mo˝na w pe∏ni cieszyç
z sukcesu i z kolejnego potwierdzenia
przys∏owia, ˝e od nadmiaru g∏owa nie
zaboli.
Józef WojtaÊ

Wydatki inwestycyjne – wykaz zmian do bud˝etu Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy na 2004 rok
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Zadania inwestycyjne
Zwi´kszenia Plan po zmianach
Modernizacja uk∏adu drogowego osiedla Plac Wojska Polskiego
400 000
900 000
Modernizacja ul. Brata Alberta
320 000
2 070 000
Budowa chodnika wzd∏u˝ ul. Niemcewicza i Wspólnej ze Êcie˝kà rowerowà
25 000
Budowa ul. GoÊciniec z chodnikiem i oÊwietleniem
30 000
130 000
Przebudowa ulicy Fabrycznej (na po∏udnie od Jana Paw∏a II)
280 000
280 000
Projekt ulic: Fabrycznej, Rumiankowej, Jeêdzieckiej, Mazowieckiej
200 000
200 000
Przebudowa ulicy Pogodnej (na po∏udnie od Jana Paw∏a II)
280 000
280 000
Przebudowa ulicy Klimatycznej
240 000
240 000
Przebudowa ulicy Rejtana
100 000
100 000
Budowa ogrodzenia Szko∏y Podstawowej nr 4 i obiektów sportowych, Plac Wojska Polskiego 50 000
270 000
Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Armii Krajowej nr 39
150 000
350 000
Projekt boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3
25 000
25 000
Koncepcja budowy Szko∏y Podstawowej w os. Zielona
25 000
25 000
Budowa Gimnazjum Nr 3 osiedle Stara Mi∏osna
77 448
3 386 297
Zakup lokalu na Przychodni´ w os. Zielona
600 000
600 000
Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Zielona z odbudowà ulic ETAP I
963 000
Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Weso∏a Centrum-Wola Grzybowska z odbudowà ulic
(wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej)
1 680 000
Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Groszówka z odbudowà ulic ETAP I
945 000
Projekt kolektora deszczowego w ul. Jeêdzieckiej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego
na zrzut wód deszczowych do Kana∏u Wawerskiego
20 000
Budowa kanalizacji osiedle Stara Mi∏osna Pó∏noc z odbudowà ulicy Mazowieckiej I cz´Êç
770 000
Budowa kanalizacji w ul. Armii Krajowej z odtworzeniem nawierzchni ulicy z przepompownià 240 000
3 060 948
Budowa kanalizacji w ul. Konopnickiej i Szarych Szeregów
260 000
260 000
Koncepcja budowy boiska na Groszówce
20 000
20 000
Przebudowa ul. Diamentowej (na po∏udnie od Jana Paw∏a II)
230 000
230 000
Przebudowa ul. Dzielnej
200 000
200 000
Zakup zapasowych pomp do hydroforni
25 000
25 000
Razem
3 752 448
18 125 406
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Wakacyjne remonty w placówkach oÊwiatowych
W szko∏ach i przedszkolach Weso∏ej
koƒczy si´ okres wakacyjnych remontów.
Jak zwykle, tak i w tym roku, pieni´dzy na przeprowadzenie wszystkich
napraw, niestety, nie wystarczy∏o.
Zg∏oszone przez dyrekcje szkó∏
i przedszkoli i skonsultowane nast´pnie z Zarzàdem Dzielnicy, najwa˝niej-

sze pilne usterki i niezb´dne modernizacje obiektów oÊwiatowych przesz∏y
nast´pnie przez g´ste sito poprawek,
opinii i akceptacji.
Najpierw projekt wydatków opiniuje
Rada Dzielnicy, z natury rzeczy przychylnie ws∏uchujàca si´ w te potrzeby,
ba, cz´sto sama uzupe∏niajàca projekt
w∏asnymi wnioskami radnych zazwyczaj
dobrze wspó∏pracujàcymi ze szko∏ami
i przedszkolami. Przygotowany w ten

sposób dokument trafia do Wydzia∏u
Edukacji i Wychowania m. st. Warszawy, póêniej do Wydzia∏u Bud˝etu i,
mocno okrojony, wraca do „zatwierdzenia” do Rady Dzielnicy. Rada nie
ma specjalnie wyboru, gdy˝ nawet zaopiniowanie negatywne ostatecznych
propozycji Warszawy nie jest dla niej
wià˝àce, wi´c nie by∏oby skuteczne.
Ostatecznie, na tegorocznym projekcie remontów wygra∏y w tym roku
przedszkola, rzeczywiÊcie od lat niemal
zapomniane w planach remontowych.
Otrzyma∏y pul´ znacznie wy˝szà ni˝
w ubieg∏ych latach i b´dà mog∏y nareszcie „za∏ataç” najgor´tsze usterki.
Szko∏y z niektórymi zg∏oszonymi remontami b´dà musia∏y poczekaç do
nast´pnego roku, a dziÊ zrealizowaç
tzw. plan minimum.
Zakres remontów przeprowadzanych w placówkach oÊwiatowych
w Weso∏ej oraz stan ich realizacji na
dzieƒ 18.08 przedstawia tabela.
Ogromna liczba wniosków o przyj´cie dzieci do przedszkola i protesty
rodziców, których wnioski odrzucono
z braku miejsc, spowodowa∏y energicznà interwencj´ dyrekcji Przedszkola nr 3, Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania oraz Zarzàdu naszej Dzielnicy u w∏adz miasta Warszawy.

W wyniku rozmów, po wst´pnych
ustaleniach, burmistrz Weso∏ej wystàpi∏ oficjalnie w po∏owie sierpnia o dodatkowe Êrodki w kwocie 24 800 z∏ na
adaptacj´ jednego dodatkowego pomieszczenia w tym przedszkolu.
W ten sposób uruchomiony zostanie w nadchodzàcym roku szkolnym
jeden dodatkowy oddzia∏ dla przedszkolaków.
Z informacji uzyskanych w Urz´dzie
Dzielnicy wynika, ˝e wszystkie remonty i modernizacje przebiegajà zgodnie
z planem i b´dà zrealizowane w przewidzianym terminie.
OczywiÊcie, niezale˝nie od tych prac
trwa rozbudowa naszego Gimnazjum.
Ale to ju˝ odr´bny rozdzia∏.
Marian Mahor

INFORMACJA O REALIZACJI REMONTÓW W OBIEKTACH OÂWIATOWYCH W OKRESIE WAKACJI 2004 r. – na dzieƒ 12.08.2004.
Placówka

Zakres prac

Szko∏a Podstawowa Nr 1
ul. Armii Krajowej 39

1. Wymiana balustrad na schodach na spe∏niajàce obecnie wymogi bezpieczeƒstwa oraz zabudowanie otwartej przestrzeni.
2. Modernizacja wentylacji w kuchni.
3. Adaptacja pomieszczenia na potrzeby gabinetu lekarskiego.
Budynek A:
1. Remont kot∏owni.
2. Remont dachu nad cz´Êcià wy˝szà.
Budynek B:
1. Remont pod∏óg w sali rekreacyjnej, sali I, III, ”0” - wykonanie nowej wylewki i po∏o˝enie nowej wyk∏adziny.
2. Adaptacja pomieszczeƒ na potrzeby gabinetu lekarskiego.
1. Malowanie sto∏ówki i wymiana pod∏ogi.
2. Zabezpieczenie siatkà okien w ma∏ej sali gimnastycznej.
3. Zabezpieczenie kaloryferów na korytarzach.
4. Remont okien w szatni przy sali gimnastycznej.
5. Naprawa dachu na budynku B.
Pokrycie drewnochronem zewn´trznej elewacji szko∏y.

Szko∏a Podstawowa nr 2
ul. Krótka 1

Szko∏a Podstawowa Nr 3
ul. Trakt Brzeski 18

Szko∏a Podstawowa Nr 4
Plac Wojska Polskiego 28
Gimnazjum Nr 1
ul. Armii Krajowej 39
Gimnazjum Nr 3
ul. Klimatyczna 1
Przedszkole Nr 1
ul. Armii Krajowej 72
Przedszkole nr 2
ul. Wilanowska 3
Przedszkole nr 3
ul. Trakt Brzeski 18
Przedszkole nr 207
Plac Wojska Polskiego 18
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Stan zaawansowania robót
w toku
w toku
w toku

Termin zakoƒ- Uwagi
czenia robót
25.08.2004
25.08.2004
25.08.2004

wykonano
wykonano
w toku
w toku
w toku
w toku
wykonano
w toku
wykonano
wykonano

25.08.2004
25.08.2004
25.08.2004
25.08.2004

1. Remont ∏azienek II pi´tro.
2. Wykonanie instalacji wodnej do pracowni chemicznej, przebicie Êciany i monta˝ drzwi w sali nr 13.
Naprawa ogrodzenia terenu szko∏y.

w toku
w toku
w toku

25.08.2004
25.08.2004
25.08.2004

1. Remont i odgrzybienie piwnicy, wykonanie pod∏ogi, wstawienie okna, doprowadzenie ogrzewania.
2. Remont dachu wraz z naprawà rynien.

wykonano
wykonano

1. Dalsza wymiana stolarki okiennej.
2. Malowanie sal na pi´trze.
Remont kuchni( wymiana kanalizacji, posadzki, malowanie).

wykonano
wykonano
wykonano

1. Opracowano dokumentacj´ technicznà prac termomodernizacyjnych budynku, obejmujàcà: ocieplenie budynku (dach + Êciany),
wymian´ stolarki okiennej i drzwiowej z wyliczeniem bilansu ciep∏a oraz podaniem efektów energetycznych i ekologicznych,
modernizacj´ kot∏owni w´glowej na gazowà, instalacji centralnego ogrzewania i cyrkulacji ciep∏ej wody, specyfikacj´ technicznà
wykonania i odbioru robót budowlano - sanitarnych.
2. Z∏o˝ono wniosek do Biura Ochrony Ârodowiska Urz´du Miasta Sto∏ecznego Warszawy o dofinansowanie przedsi´wzi´cia
”Termomodernizacja Przedszkola Nr 207” z Gminnego funduszo Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Prezydent m.st. Warszawy przyzna∏ Êrodki z Gminnego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w wnioskowanej
wysokoÊci tj. w kwocie 462.200 z∏ z przeznaczeniem na realizacj´ przedsi´wzi´cia p. n. ”Termomodernizacja Przedszkola Nr 207
przy Plac Wojska Polskiego 18.
4. Og∏oszono przetarg na w/w przedsi´wzi´cie - otwarcie ofert w dniu 15.09.2004.

25.08.2004

Dodatkowo wykonano wymian´ pionu
kanalizacyjnego z wywiewkà wraz
z naprawà przebiç i pomalowaniem.

STARA MI¸OSNA

Kawaleryjska Stara Mi∏osna
W dniach 21–22 sierpnia na naszym
hipodromie odby∏y si´ Regionalne
i Ogólnoposkie Zawody Konne
w WKKW (Wszechstronny Konkurs
Konia Wierzchowego).
W sobot´ zawodnicy rywalizowali
w zawodach Regionalnych w klasie L.
Pierwsze trzy miejsca zaj´li:
1. Artur Spo∏owicz na koniu Okinawa
2. Marek Kowalski na koniu Neo
3. Ewa Pogodziƒska na koiu Merido
W niedziel´ rozegrano zawody ogólnoposkie w klasie CNC. Oto lista zawodników z podium:
1. Piotr Piasecki na koniu Sibbett

2. Daria
Kobiernik na
koniu
Konan
3.Pawe∏
Warszawski na koniu Jaskinia
To nie koniec wielkich
zmagaƒ na
naszym terenie. Ju˝ dziÊ
chcielibyÊmy zaprosiç wszystkich
mieszkaƒców Weso∏ej na IV KAWALERYJSKIE MISTRZOSTWA POLSKI MILITARI.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP i Dowództwo Wojsk Làdowych zapraszajà 24–26 wrzeÊnia na
hipodrom w Starej Mi∏oÊnie. Sà to jedyne w swoim rodzaju zawody, nawiàzujàce do przedwojennych zawodów
konnych o Mistrzostwo Wojska Polskiego. Konkurencje WKKW – uje˝d˝enie, skoki i prób´ terenowà, po∏àczono z konkurencjami stricte kawaleryjskimi – w∏adaniem lancà konno,
w∏adaniem szablà konno i strzelaniem.
W∏aÊnie te typowe dla kawalerii
II Rzeczypospolitej zawody sà najbardziej widowiskowe i zarazem najtrudniejsze spoÊród wszsystkich mistrzostw
jeêdzieckich.
Mistrzostwa, jak co roku, odbywajà
si´ dla uczczenia walk Kawaleriii
II RP w Kampanii WrzeÊniowej.
Zawody rozgrywane b´dà w siedmiu
konkurencjach:
24.09 (piàtek)
9.00 Przeglàd mundurowy
9.15 Uje˝d˝enie
15.00 Parkur
25.09 (sobota) 9.00 Cross
po zakoƒczeniue crossu – Strzelanie
26.09 (niedziela)
11.00 Lanca
12.30 Szabla
W godzin´ po zakoƒczeniu ostatniej
próby odb´dzie si´ uroczyste zakoƒczenie Mistrzostw i dekoracja zwyci´zców.
Serdecznie zapraszamy.
Andrzej WaÊ
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„Weso∏e Lato w MieÊcie” 2004

To ju˝ kolejny raz placówki oÊwiatowe
i MOK w W-wie Weso∏ej prowadzà akcj´
letnià dla dzieci i m∏odzie˝y, która z rozmaitych wzgl´dów!? sp´dza wakacje
w domu. I tu s∏owa uznania dla Rady
i Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy oraz w∏odarzy naszej dzielnicy Weso∏a, i˝ projekty i preliminarze finansowe
tworzone „na dole” sà w znacznej mierze
akceptowane. To dobrze-poniewa˝ dzi´ki
Êrodkom finansowym przydzielanym odgórnie mo˝emy zaproponowaç naszej
m∏odzie˝y ciekawà i cz´sto bardzo ambitnà form´ sp´dzenia wakacji. W Weso∏ej
do dyspozycji mamy znakomite obiekty
sportowe z wielofunkcyjnymi boiskami
o sztucznej nawierzchni. Sale komputerowe w szko∏ach otwarte dla ch´tnych.
Basen „Wesolandia”, kino „KoÊciuszkowiec”, wycieczki, warsztaty perkusyjne,
konkursy, ogniska i zabawy. Oto tylko
W dniach 4–5 wrzeÊnia br. w lasach ko∏o
Starej Mi∏osny po raz kolejny pojawià
si´ rowerowi orientaliÊci. Przez dwa dni
b´dà walczyç o tytu∏ Mistrza Mazowsza
w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´.
Rowerowa odmiana zawodów na
orientacj´ zyskuje sobie ostatnio coraz
liczniejsze grono sympatyków. Poniewa˝
trasy sà tak wyznaczane, ˝e zawodnicy
poruszajà si´ drogami i Êcie˝kami, mogà
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niektóre z wielu propozycji programowych.
W MOKu akcj´ prowadziliÊmy przez
ca∏y lipiec i codziennie komplet
uÊmiechni´tych dzieci korzysta∏o z wielu atrakcji. Nasi instruktorzy przygotowali ciekawy program zaj´ç, w którym
ka˝de dziecko znalaz∏o coÊ dla siebie
np. gry i zabawy edukacyjne (muzyczne,
plastyczne) konkursy (lingwistyczne, taneczne, literackie) spotkania z ciekawymi osobami (pogadanki tematyczne)
wycieczki (piesze, rowerowe, autokarowe) turnieje sportowe (badminton, tenis sto∏owy, biegi, taniec). Nie zabrak∏o
oczywiÊcie wyjazdów do kina i na basen
a dyskoteki i ogniska integrowa∏y grup´.
Nasi instruktorzy i opiekunowie to:
Gra˝yna Bany, Urszula Kowal, Swiet∏a-

na Parka, Beata Szmelkowska, Jaros∏aw
Nowotko.
Nowà ofertà MOKu na ciekawe sp´dzenie wakacji by∏y warsztaty perkusyjne
„B´bny Regionów – czyli uliczna
szkó∏ka perkusyjna W-wa Weso∏a 2004”
Streszczenie projektu – „B´bny Regionów – czyli uliczna szkó∏ka perkusyjna”
to propozycja i ch´ç zrealizowania idei
powszechnego muzykowania poprzez
gr´ na instrumentach perkusyjnych.

dokoƒczenie na stronie 7
w nich braç udzia∏ tak˝e mniej doÊwiadczeni w operowaniu mapà zawodnicy.
Wystarczy ogólne poj´cie o mapach, rower i ch´ç aktywnego sp´dzenia czasu.
Z myÊlà o takich poczàtkujàcych zawodnikach organizatorzy przygotowali
trzy specjalne trasy OPEN: K- dla kobiet, M- dla m´˝czyzn i R- dla rodzin.
Termin zg∏oszeƒ mija 25 sierpnia, ale
˝yczliwi organizatorzy
i po terminie przyjmà
kolejnych uczestników.
Zg∏oszenia najlepiej dokonaç
mailem:
mtbo@go2.pl. W ostatecznoÊci mo˝na si´
zg∏osiç na starcie.
Centrum zawodów
b´dzie zlokalizowane
w sobot´ 4 wrzeÊnia
w Falenicy w SP 124 ul.
Bartoszycka
45/47
(czynne od 9.30), zaÊ
w niedziel´ 5 wrzeÊnia
w Starej Mi∏oÊnie w SP
3 ul. Trakt Brzeski 18

Rowerem
z mapà

(czyne od 9.30). W kategoriach do 16
lat oraz OPEN wpisowe 5,00 z∏, dla pozosta∏ych 10,00 z∏.
Uwaga! Zawodnicy muszà posiadaç
kaski ochronne!
Wi´cej informacji na www.mtbo.pl.
Prezentowane zdj´cia z finiszu i mety
rowerowych zawodów na orientacj´ rozgrywanych 6 czerwca br. na Groszówce.
Marcin J´drzejewski

STARA MI¸OSNA
Projekt nasz to: nauka oraz szkolenie
dzieci i m∏odzie˝y w zakresie gry na
b´bnach i innych instrumentach perkusyjnych dla grupy (ok. 150 osób) tzw.
uliczna szkó∏ka perkusyjna. W pierwszym etapie zaj´cia odbywajà si´
w MOKu. Pó˝niej ci ju˝ wyszkoleni „liderzy” przy pomocy instruktorów formujà nowe grupy (w szko∏ach, na podwórkach itp.) po czym wracajà ze swojà grupà do „bazy„(MOK) sà doszkalani i zasilajà szeregi grajàcej m∏odzie˝y.
Projekt przewiduje wspólne wyjazdy
na koncerty jako s∏uchacze i wykonawcy.
Wszystko po to, aby poprzez najprostszy element muzyki, jakim jest rytm, zainteresowaç, zintegrowaç i rozbudziç
wra˝liwoÊç artystycznà oraz po˝ytecznie
zajàç czas wolny dzieci i m∏odzie˝y.
Zaj´cia prowadzone sà przez wykwalifikowanych instruktorów perkusistów
prowadzàcych stale dzia∏alnoÊç koncertowà i estradowà.
Uliczna szkó∏ka perkusyjna to nowatorski i realny sposób na lato w mieÊcie!
Uliczna szkó∏ka perkusyjna to przeniesienie na nasz grunt s∏ynnej idei
„Drums Parade” w Brazylii!
Uliczna szkó∏ka perkusyjna to ∏atwa
i masowa forma edukacji muzycznej!
Uliczna szkó∏ka perkusyjna to bycie
w spo∏ecznoÊci i oderwanie od codziennych problemów!
Uliczna szkó∏ka perkusyjna to w przysz∏oÊci nieod∏àczny elementem imprez
w regionie!
Ju˝ po pierwszym tygodniu trwania
warsztatów grupa m∏odzie˝y liczy∏a 32
osoby i stale przybywali nowi ch´tni.
Zadzwoƒ! Czekamy na Ciebie! Mo˝e
odkryjesz w sobie talent!
Instruktorzy: Monika Szuliƒska –
absolwentka Akademii Muzycznej,
pedagog w szko∏ach muzycznych, muzyk koncertujàcy m.in. „Malina-Kowalewski Band”, recitale, nagrania TV
i p∏ytowe.

Dawid Saucedo (Meksyk) – goÊç specjalny warsztatów. Perkusista zespo∏u
„Cubana”, koncerty, nagrania muzyki
latino-amerykaƒskiej, dzia∏alnoÊç pedagogiczna.
Krzysztof SzczeÊniak – koncertmistrz
Ork. Repr. Wojsk Làdowych, uczestnik
wielu festiwali mi´dzynarodowych muzyki marszowej, koncerty, dzia∏alnoÊç
pedagogiczna.
Ryszard Rutkowki – perkusista, gitarzysta, pedagog. Za∏o˝yciel i opiekun
zespo∏u „Strange Brew”.
Pragn´ podzi´kowaç Monice Szuliƒskiej, panu Andrzejowi Klimm, prezesowi OSP, oraz kapelmistrzowi orkiestry
OSP panu Tadeuszowi Rossa za wypo˝yczenie instrumentów perkusyjnych na
dobry poczàtek warsztatów.
Plany MOKu na przysz∏y rok szkolny:
5 wrzeÊnia w niedziel´ 1500–1800
Dzieƒ Otwarty w MOK, czyli pokazowe zaj´cia, rozmowy z instruktorami

i zapisy do poszczególnych sekcji.
Obok ju˝ dzia∏ajàcych (tj.: balet, taniec, pianino, chór, plastyka, modelarnia samochodowa, klub malucha, szachy, angielski, w∏oski, gimnastyka korekcyjna, aerobik, bryd˝) ruszajà nowe: STUDIO film/foto, STUDIO Piosenki Krystyny Proƒko, „M∏odzie˝owy
Teatr Poszukujàcy” Szko∏a perkusyjna,
Yoga. Uwaga, Cz´Êç naszej oferty zamierzamy przenieÊç na teren Starej
Mi∏osny. O miejscu i zakresie naszej
dzia∏alnoÊci poinformujemy. Uwa˝amy, ˝e mieszkaƒcy tego pr´˝nie rozwijajàcego si´ i m∏odego osiedla zas∏ugujà na ∏atwy dost´p do oÊrodka kultury.
Zapraszamy i czekamy na CIEBIE
w MOK-u!!! ul. Starzyƒskiego 21 tel.
773-61-88, faks 773-61-89.
Tomasz Struzik
z-ca dyr. ds. programowych
tstruzik@poczta.3.pl
Foto: Urszula Kowal

Szeroki wybór daƒ, rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe, dania na wynos.
J Niskie ceny I
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. B1,
Weso∏a – Stara Mi∏osna (Centrum „Pogodna”)

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000
tel. 773 84 92
Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

773 36 30

Dr n. med. Iwona Bzd´ga

ZY
O
W
DO ATIS
GR

lekarz stomatologii ogólnej

Lek. stom. Wojciech Bzd´ga
specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

(

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

lokal
napoje

piwo
bilard

pon. - czw. 1100 – 2145
pt. - sob.
1100 – 2245
niedziela
1300 – 2145
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Punkty przedszkolne, domowa opieka
nad dzieçmi...
Prawd´ mówiàc, myÊla∏am, ˝e mamy
w Weso∏ej du˝o wi´cej miejsc, gdzie
nasze maluszki mog∏yby czuç si´
bezpiecznie mimo braku mamy…
W tym numerze publikujemy
zg∏oszenia, które dotar∏y do nas jako pierwsze. Mam nadziej´, ˝e nasza akcja spotka si´ z szerszym zainteresowaniem i b´dziemy mogli jà
kontynuowaç w nast´pnych numerach.
Oto nasze propozycje (w kolejnoÊci nap∏ywania zg∏oszeƒ).
Zg∏osi∏a si´ równie˝ mama poszukujàca opieki dla swojej oÊmioletniej córki na 5 godzin dziennie. Pani

Joanna Tarnowska prosi o kontakt
pod numerem tel. kom. 0 502 727
906.

Nazwa

Adres

Telefony

Ulica Sezamkowa

ul. Sezamkowa 22

424-79-95, 603-305-376 opieka domowa

2–3 lat

ma∏a iloÊç dzieci

Punkt opieki domowej ul. GoÊciniec 45 m. 2

773-33-92

opieka domowa

1,5–4 lat

ma∏a iloÊç dzieci

JaÊ i Ma∏gosia

ul. Kiliƒskego 44
Weso∏a centrum

773-52-09
603-789-001

niepubliczna
2–6 lat
placówka oÊwiatowa (bez zerówki)

liczne zaj´cia
dodatkowe

An˝elika Munajewa

ul. GoÊciniec 90 m. 10

773-23-72
angelikaM40@msn.com

opieka domowa

1 do 3 lat

dzieci z alergiami

Klub Malucha
„Przytulanka”

Sulejówek ul. Mariaƒska 9,
Dom rekolekcyjny
”Betlejem”
ksi´˝y Marianów

Agata Bal: 783-13-81,
mini przedszkole
607-047-710
Magdalena Ksionek:
783-48-78, 601-308-181

2,5–5 lat

zaj´cia dydaktyczne
prowadzone w dwóch
grupach wiekowych,
zaj´cia dodatkowe

Jolanta Jasiƒska

w domu podopiecznego
lub na miejscu

773-30-13
602 471 695

najch´tniej
od 5-ciu lat

drobne prace domowe,
do dyspozycji
samochód

tel./fax 773 14 50, 0 609 094 112

na zaj´cia i zabawy

T¸UMACZENIA

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 52

Sulejówek, ul. Mariaƒska 9

(Dom Rekolekcyjny ks. Marianów)

tel.: 783 13 81, 607 047 710
783 48 78, 601 308 181

zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat

ostatnie wolne miejsca
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Inne Informacje

od 1.09.2004r. w godz. 830–1500
dzieci w wieku 2,5 – 5 lat

tel. 773 25 90
0-505 115 773

kursy dla dzieci, m∏odzie˝y
i doros∏ych
gmorawska1@wp.pl

opieka domowa

Wiek dzieci

zaprasza

oezji 17

ul. P

ANGIELSKI
NIEMIECKI
ROSYJSKI

Rodzaj placówki

KLUB MALUCHA PRZYTULANKA

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

GRAMMAR

Czekam na kolejne zg∏oszenia pod numerem tel. 0603-063-870 do 15 wrzeÊnia.
Izabela Antosiewicz

STARA MI¸OSNA

Rzeêba w bibliotece
– zapraszamy na kolejnà wystaw´
W po∏owie wrzeÊnia w staromi∏oÊniaƒskiej bibliotece rusza nowa wystawa. Tym
razem b´dà to prace – rze˝by i obrazy autorstwa mieszkaƒca Weso∏ej, pana Bogdana Bonawentury Strzemiecznego. Pan
Strzemieczny jest absolwentem Wy˝szej
Szko∏y Plastycznej w ¸odzi. Plastyk, projektant form przemys∏owych, o bardzo
bogatym ˝yciorysie zawodowym, równie˝
poeta i filmowiec. W latach 1975–1996
pracowa∏ w Wytworni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Kierowa∏ bu-

dowà dekoracji w ponad dziesi´ciu filmach telewizyjnych, mi´dzy innymi „˚ycie Kamila Kuranta”, „Mi∏oÊç po polsku”, „Bariery”. Wspó∏pracowa∏, tworzàc
scenografi´, z re˝yserami: Januszem Kidawà, Stanis∏awem Szwarc-Bronikowskim, równie˝ ze scenografami: prof.
Adamem Kilianem, Andrzejem Przedworskim, Ê.p. Zenonem Ró˝ewiczem i in.
Bogdan Strzemieczny wykonywa∏ prace
literniczo-graficzne do seriali: „Szaleƒstwo Majki Skowron”, „Przyjaciele”,

trzebne, ubrania z których wyros∏y dzieci,
sprz´t agd, rtv, poÊciel to wszystko mo˝na
przynieÊç do Punktu. Chc´ jednoczeÊnie podzi´kowaç dotychczasowym darczyƒcom,
a szczególnie Paƒstwu Waszczykom z cukierni „Gama” na GoÊciƒcu za pyszne ciasta
i màk´. Prosz´, nie bàdêmy oboj´tni.
Krystyna Wicenik
Punkt pomocy doraênej
dla bezdomnych i najubo˝szych
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Jeêdziecka 20
tel./faks (22) 423 5191

Punkt pomocy doraênej
dla bezdomnych i najubo˝szych
To ju˝ 7 miesi´cy dzia∏alnoÊci Punktu
Pomocy Doraênej dla Najubo˝szych.
W tym czasie pomogliÊmy i w dalszym
ciàgu pomagamy 240 osobom. Jest coraz
wi´cej ch´tnych do korzystania z pomocy, coraz wi´cej osób nie radzi sobie
z utrzymaniem. Staram si´, ˝eby Nikt nie
odszed∏ z pustymi r´koma, ale nie ukrywam, ˝e coraz trudniej o Darczyƒców,
a dzia∏amy wy∏àcznie w oparciu o darowizny. Sà Firmy, które chcà sprzedaç swoje
produkty za symbolicznà op∏atà, ale my
nie mamy pieni´dzy i ko∏o si´ zamyka.
Naprawd´ bez Ludzi Wielkiego Serca
mam ograniczone mo˝liwoÊci.

Urodziny

Jest tyle nieszcz´Êç, tyle biedy i to nie zawinionej, no bo kogo obarczyç winà za niepe∏nosprawnoÊç dziecka, dwoje niepe∏nosprawnych dzieci i samotnej matkà usi∏ujàcà
poradziç sobie samà, bo tatuÊ poszed∏ w Polsk´. A takich ludzkich dramatów jest wi´cej,
bieda istnieje wÊród mieszkaƒców Starej
Mi∏osny i Weso∏ej.
Sama sobie nie poraGABINET KOSMETYCZNY
dz´ i dlatego jeszcze
raz zwracam si´ do
NISKIE
Paƒstwa z ogromnà
CENY
proÊbà o pomoc. Na
pewno sà w domu
Proponuje zabiegi oparte
rzeczy ju˝ niepo-

ANETA

Rezerwacja: tel. 773 00 70,
0 602 240 800
Stara Mi∏osna, ul. Zakr´towa 12
(przy Rumiankowej)

w Klubie Tenisowym

„ POHULANKA “ d l a d z i e c i o d 4 d o 1 4 l a t
Specjalnie przygotowana sala zabaw i sala dyskotekowa
Gry, zabawy i konkursy prowadzà profesjonalni animatorzy
Zapewniamy pocz´stunek

Konkursy i zabawy na korcie tenisowym

tel. 773-83-23
Na miejscu:

Lekarz rodzinny
Internista
Pediatra
Ginekolog

Ponadto:

– pe∏na diagnostyka
– opieka piel´gniarska

Przychodnia jest czynna w dni powszednie w godz. 8-18, w soboty 10-12

Zabiegi na twarz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zabiegi regenerujàco-nawil˝ajàce i detoksykujàce,
eksfoliacja (z∏uszczanie) kwasami,
zabiegi regulujàce wydzielanie ∏oju oraz przeciwtràdzikowe,
zabiegi dla skóry z rozszerzonymi naczyniami krwionoÊnymi,
bezbolesne przek∏uwanie uszu pistoletem,
zabiegi przeciwzmarszczkowe i uj´drniajàce,
zabiegi z wykorzystaniem alg morskich,
Gabinet
Kosmetyczny
czyszczenie twarzy,
ANETA
masa˝ twarzy,
henna,
ul. Irysów
manicure.

Zabiegi na cia∏o:
•
•
•
•

Gimnazjum

czyszczenie pleców,
Centrum
„POGODNA”
piling cia∏a,
na∏o˝enie samoopalacza,
depilacja woskowa.

Delikatesy
ul. Jana Paw∏a II

Nieodp∏atna, pe∏na opieka zdrowotna dla ubezpieczonych w NFZ

PROFESJONALNIE WYKONUJEMY:

ul. Hiacyntowa

„POGODNA”
Stara Mi∏osna ul. Jana Paw∏a II 25

na preparatach firmy

ul. PoÊwiaty

Przychodnia Zdrowia

–
–
–
–

„˚ycie Kamila Kuranta”, a tak˝e prace
rzeêbiarskie do filmów: „Kronika polska”, „Królewskie sny”, „Panna Nikt”
i in. specjalne efekty techniczne do filmu
„Tato” z Bogus∏awem Lindà. Makiety
obiektów historycznych dla w∏oskiej wytwórni filmowej CINECITA do filmów
Krzysztofa Zanussiego to te˝ zas∏uga bohatera kolejnej wystawy. W 1995 roku
pan Bogdan Bonawentura Strzemieczny
obchodzi∏ w WFDiF w Warszawie jubileusz 20-lecia pracy zawodowej. Od 1996
roku jest na rencie. Serdecznie zapraszam na spotkanie ze sztukà do osiedlowej Biblioteki w godzinach jej pracy:
pon., wt., pt.: 1300–1800, czw.: 1000–1500
Iza Zych

ul. Pogodna
Sklep
mi´sny
„AS”

Os. Stara Mi∏osna ul. PoÊwiaty 18/1
tel. (022) 795 70 50, kom. 0502 50 86 56
Godziny pracy: wt.-pt. 10-19, sobota 9-15

9

STARA MI¸OSNA

Kàcik bibliofila
Magnus Mills – Trzech na audiencji
u króla
... Mieszkam w domu zbudowanym
wy∏àcznie z blachy, z czterema blaszanymi Êcianami, blaszanym dachem, kominem i drzwiami. Wy∏àcznie z blachy.
Mój dom jest bez okien, bo nie ma na
co patrzeç. Mój dom stoi w odludnym
miejscu na p∏askowy˝u. Na pierwszy
rzut oka wiedzia∏em, ˝e wi´cej mu nie
trzeba: miejsce, gdzie mo˝na spokojnie
jeÊç, piç i spaç, os∏oni´te przed ˝ywio∏ami warstwà falistego metalu i niczym
wi´cej. D∏ugi czas by∏o mi tu dobrze
i nie zmieni∏em przekonania, ˝e lepszego miejsca do ˝ycia nie znajd´. A˝
tu pewnego dnia w moich progach stan´∏a kobieta i powiedzia∏a: „– A wi´c
to tutaj si´ schowa∏eÊ”. Oryginalna angielska powieÊç – nie powieÊç z zaskakujàcym zakoƒczeniem.
Iza Zych
Literatura dla doros∏ych:
1. Chevalier T. – Dama z jednoro˝cem
2. Karnkowska K. – Dominiko, powrotu nie ma
3. Docx E. – Mistrz kaligrafii
4. Martinez G. – Oksfordzka seria
5. Doncova D.A. – NieÊciÊle tajne
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y
1.Strza∏kowska M. – Gimnastyka dla
j´zyka (i Polaka i Anglika)

Nast´pne
48 godzin

2.Chotomska W. – Kolorowe znaki
przestankowe
3.Miler Z. – Krecik i telewizja
4.Byng G. – Molly Moon zatrzymuje czas
5.Parker K. – Tam gdzie rosnà dzikie astry

A w∏aÊciwie nie, 48 lecz nawet
72 godziny! Bo po co powtarzaç coÊ,
co ju˝ si´ osiàgn´∏o, trzeba si´gaç
wy˝ej i dalej. Jeszcze nie po rekord
Guinnessa, lecz szykujàc si´ do niego, zrobiç kolejny krok naprzód. Bo
oczywiÊcie chodzi o kolejnà edycj´
Mega Meczu pi∏karskiego.
W imieniu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, mam zaszczyt kolejny
raz serdecznie zaprosiç wszystkich
sympatyków pi∏ki no˝nej do wspólnej zabawy. Tak jak w zesz∏ym roku,
chcemy zorganizowaç mecz pi∏karski trwajàcy nieprzerwanie 72 godziny. Planujemy zaczàç gr´ w czwartek 7 paêdziernika o godz. 1800 i za-

Literatura popularno-naukowa
1.Messner R. – Naga góra
2.Przygoda J. – Od opisu do eseju
3.Rokita J.M. – Alfabet Rokity
4.Derwich M. – Klasztory i mnisi
5.Jan Pawe∏ II, Papie˝ – Wstaƒcie,
chodêmy
Ksi´gozbiór podr´czny
1.Or´ziak L. – Finanse Unii Europejskiej
Iza Zych

„ O D N O WA”
PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY

W zesz∏ym roku skoƒczy∏o si´ wynikiem 404:344

O F E R U J E :

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI, ORTOPEDA TRAUMATOLOG, REUMATOLOG)
☛ PE¸NÑ OPIEK¢ PIEL¢GNACYJNÑ
☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢:
- SCHORZENIA NEUROLOGICZNE TAKIE, JAK: UDARY,
WYLEWY, ZATORY, PORA˚ENIA, STWARDNIENIE ROZSIANE
- STANY POURAZOWE: PO Z¸AMANIACH, AMPUTACJACH,
URAZACH KR¢GOS¸UPA
- CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW, KR¢GOS¸UPA,
DYSKOPATIE
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:

REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.

NOWA PROPOZYCJA
KRIOTERAPIA
I POLE
MAGNETYCZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:
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Weso∏a – Stara Mi∏osna,
www.odnowa.nes.pl
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10, tel. 773-14-97

koƒczyç jà w niedziel´ 10 poêdziernika równie˝ o godz. 1800.
Wszystkich
zainteresowanych
udzia∏em w tym wyzwaniu, które jednoczeÊnie jest Êwietnà zabawà, zapraszamy w ka˝dy wtorek (od godz.
2000) do lokalu Stowarzyszenia w budynku OSP Stara Mi∏osna. Szczególnie mile widziani b´dà przedstawiciele dru˝yn, mogàcy zg∏aszaç ca∏e
7–10 osobowe zespo∏y. No i ci, którzy w zesz∏ym roku wraz z nami grali poprzednie 48 godzin. Koordynatorami tegorocznej imprezy sà Pawe∏
Malinowski (0 606 689 263) i Marian Mahor (0 606 248 743).
Marcin J´drzejewski

STARA MI¸OSNA

Witajcie
wÊród
nas
Oto
kolejna
grupa naszych
najm∏odszych sàsiadów. Ich rodzicom, a tak˝e rodzicom wszystkich innych staromi∏oÊniaƒskich maluchów,
AntoÊ Krawczak
Ola Gràdzka
Miko∏aj Wilczyƒski
˝yczymy wiele radoÊci. A wy, drogie
ur. 18.04.2003 r.
ur. 30.05.2004 r. – mieszka z
ur. 23.06.2004 r.
maleƒstwa, witajcie, witajcie, witaj- – mieszka z siostrà Gabrysià (l. 4)
siostrà Asià na ulicy Promiennej.
– mieszka na ulicy Mazowieckiej.
przy ulicy Dalii.
cie! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie na malowniczo po∏o˝onym
Osiedlu, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na was spore grono tylko nieWitamy w naszej rubryce kolejnego sponsora. Od wrzeÊnia
co starszych kolegów i kole˝anek. A ju˝ teraz ka˝dy maluch, któ- mo˝na za darmo sfotografowaç buêki naszych milusiƒskich
rego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego w firmie FOTO OSKAR. Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce,
sponsora. Upominki sà do odbioru w sklepie Baby Boom.
a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm do domu. Poza tym
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

poszukuje reklamodawcy
na tablic´ zlokalizowanà na placu zabaw
przy ulicy Jana Paw∏a II.
Zg∏oszenia przyjmuje
Krzysztof Kacprzak tel.0602 229 054.
Kredyty hipoteczne ju˝ od 4,99%!
Refinansowanie kredytów mieszkaniowych w innych bankach.
Bez faktur, por´czycieli i ubezpieczenia na ˝ycie.
Szybka decyzja kredytowa.
Profesjonalne doradztwo.

Doradca d/s Produktów Finansowych
Piotr Antosiewicz

wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie
Baby Boom ul. Jana Paw∏a róg Diamentowej i w naszych
OÊrodkach Zdrowia. Wersj´ elektronicznà nale˝y przes∏aç na
adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç wówczas zeskanowane na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi).
Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do
12 wrzeÊnia 2004 r.

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl
➥ Zdj´cia do dokumentów
w 5 min.

tel. 0 601 244 970
(22) 636 28 98

➥ Zdj´cia amatorskie w 1 godz.
➥ Fotografia kolorowa,
czarno-bia∏a, sepia

PEDIATRA
WIZYTY DOMOWE CA¸ODOBOWO
Dr n. med. Tadeusz St. Dorywalski
Specjalista Chorób Dzieci´cych
Specjalista Nefrolog
- Pediatria ogólna (infekcje, biegunki, inne dolegliwoÊci)
- Choroby nerek (zaka˝enia uk∏adu moczowego, moczenie nocne,
kamica nerkowa, bia∏komocze i krwinkomocze, nadciÊnienie t´tnicze)
- Dziecko przewlekle chore

Diagnostyka — Leczenie — Profilaktyka
05-077 Warszawa-Weso∏a
Os. Stara Mi∏osna
ul. Cienista 71

tel.: 0-602 690 459
(22) 795 71 16

➥ Zdj´cia studyjne i w plenerze
➥ Filmy, ramki, aparaty, baterie

lientów
sta∏ych k
Zni˝ki dla

➥ Robimy zdj´cia ze wszystkich
noÊników cyfrowych

➥ Ksero
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15

tel. 0506 089 587
pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!
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Harcerska
godzina „W”
Powroty z obozów sà zawsze ci´˝kie.
T´skni si´ za rodzinà, przyjació∏mi,
wannà i komputerem, ale tak naprawd´ to nikt nie chce na zawsze opuszczaç miejsca, gdzie prze˝y∏ 26 niezapomnianych, pe∏nych ∏ez i Êmiechu
dni. „Przyjdzie rozstaƒ czas i nie b´dzie nas. Na polanie tylko pozostanie
po ognisku Êlad”. W tym roku takà
ma∏à ojczyznà dla 23 harcerek i 21
harcerzy ze Starej Mi∏osny sta∏a si´
Ziemia E∏cka, niedaleko Starych
Juch. Jednak po powrocie do Warsza-
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wy nie by∏o nam dane do koƒca odpoczàç...
Na prze∏omie lipca i sierpnia ca∏a
Polska ˝y∏a obchodami 60. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Na pierwszych stronach gazet, w radiu
i w telewizji, wsz´dzie by∏a mowa
o stolicy sprzed 60 lat. Dobrze, ˝e na-

reszcie zacz´to g∏oÊno mówiç i doceniaç ten jak˝e bohaterski zryw, ˝e s∏owo kombatant zacz´∏o naprawd´ coÊ
znaczyç, nieÊç ze sobà jakieÊ przes∏anie. Program obchodów by∏ imponujàcy – mnóstwo apeli, uroczystych Mszy
Âwi´tych, spotkaƒ z politykami i imprez, równie˝ dla wszystkich warszawiaków. Czasami polityka przys∏ania∏a
g∏ównà ide´ tych dni, ale wszystko
zmienia∏o si´, gdy obserwowaliÊmy ∏zy
szcz´Êcia i wzruszenia powstaƒców,
gdy widzieliÊmy, jak na chwil´ uÊmiech
zawita∏ na ich twarzach.
Mo˝e to dziwne, ale w Warszawie
w tych dniach czu∏am si´ tak, jak
w Krakowie podczas ostatniej pielgrzymki Ojca Âwi´tego. Wsz´dzie harcerki i harcerze- szczególnie w Centrum. Nic dziwnego, jeÊli jednoczeÊnie
by∏y organizowane 3 zloty. Organizacja Harcerek ZHR i Hufiec Harcerek
Stowarzyszenia Harcerskiego organizowa∏y „Bàdê Gotów” – 4-dniowy zlot
pod patronatem prof. El˝biety Zawackiej „Zo” i prof. Leona Kieresa. Razem by∏o nas oko∏o 850 osób. III Narodowy Zlot Harcerzy odby∏ si´ w Parku Skaryszewskim, gdzie powsta∏o
miasteczko zlotowe – kolejnych 750
harcerzy. Dodatkowo do Warszawy
przyjecha∏y
delegacje
ZHPpgk
(Zwiàzku Harcerstwa Polskiego poza
granicami kraju) z Australii, Argentyny, Litwy, ¸otwy, Ukrainy, Wielkiej
Brytanii, USA i wielu innych. ZHP
równie˝ czynnie bra∏o udzia∏ w obchodach.
Czym tych ponad 2000 harcerzy zajmowa∏o si´ przez 4 dni? Pracy by∏o

STARA MI¸OSNA
mnóstwo. OczywiÊcie uczestniczyliÊmy
we wszystkich g∏ównych obchodach,
ale sami równie˝ byliÊmy organizatorami niektórych uroczystoÊci: Apelu
Poleg∏ych w Józefowie, sobotniej Sztafety Pokoleƒ, ogniska w 60. rocznic´
Powstania na pl. Krasiƒskich. ByliÊmy
wsz´dzie tam, gdzie byliÊmy potrzebni:
na spotkaniu kombatantów z Prezydentem Warszawy, Koncercie „Czas
pami´ci”, otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego, w Centrum Informacyjnym. Szczególnie dla starszych
z nas by∏ to
okres intensywnej pracy,
niedospania
i ciàg∏ego bycia w gotowoÊci. Harcerki
i harcerze pe∏nili najrozmaitsze s∏u˝by:
medycznà, porzàdkowà, informacyjnà.
WyszliÊmy do
mieszkaƒców
stolicy: organizowaliÊmy
happeningi,
rozdawaliÊmy
okolicznoÊciowe
gazety,
ulotki, naklejki. W godzin´
W zablokowaliÊmy 6 wielkich
rond
i skrzy˝owaƒ.

Pod ka˝dym pomnikiem i tablicà upami´tniajàcà powstanie w tych dniach
le˝a∏y kwiaty i pali∏y si´ znicze. Mury
zape∏ni∏y si´ napisami „Powstanie –
pami´tamy” i znakami Polski Walczàcej. Harcerze przeszli kana∏ami i zorganizowali wystaw´ fotografii powstaƒczej. A wszystko to po to, aby nie
by∏o w stolicy osoby, która zapomnia∏aby o 1. sierpnia...

dokoƒczenie na str. 14
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dokoƒczenie ze str. 13

Organizatorom, mimo pewnych wi´kszych i mniejszych niedociàgni´ç, nale˝à
si´ gratulacje. Najwa˝niejsi w tych
dniach byli powstaƒcy i Warszawa – cel
zosta∏ osiàgni´ty. Wielu ludziom, szczególnie m∏odym, zosta∏a przybli˝ona problematyka Powstania. Organizacje harcerskie z ca∏ego Êwiata potrafi∏y si´ zjednoczyç, zapomnieç o podzia∏ach i wspó∏pracowaç. Âwiadczy o tym chocia˝by
podpisana „Deklaracja Patriotyczna”.
Pozostaje nam tylko mieç nadziej´, ˝e
na tych uroczystoÊciach si´ nie skoƒczy.
Powstanie Warszawskie jest w naszych
dziejach zbyt wa˝ne, zbyt symboliczne
i bohaterskie, abyÊmy mogli uczyniç

z niego kolejnà czarnà dziur´ historii.
Nie ca∏a prawda zosta∏a jeszcze powiedziana, opinia Êwiatowa dopiero zaczyna si´ o Powstaniu Warszawskim dowiadywaç, nie wszystkie miejsca pami´ci
zwiàzane z tym okresem sà odpowiednio
odrestaurowane i zadbane, Muzeum nie
do koƒca gotowe, kombatanci nie wystarczajàco docenieni. Przed stolicà stoi
jeszcze du˝o wyzwaƒ. „Jest tylko jedna
prawda bez k∏amstw wykr´tnych, bez
cienia: Prawda walczàcej Warszawy.
Prawda ludzkiego sumienia”. (Ryszard
Kiersnowski – „Jedyna Prawda”)
Czuwaj!
sam. Natalia Mileszyk

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
Czekapt. „Przyroda na wakacjach” sci.sasiedzkie@najcomp.com.pl.
jà atrakcyjne nagrody: I miejsce – komJeszcze do 15 wrzeÊnia czekamy na
zdj´cia przyrodnicze z wakacji. Na prace
(format nie mniejszy ni˝ 13x18 cm) czekamy w Siedzibie Stowarzyszenia – budynek
Stra˝y Po˝arnej w ka˝dy wtorek od godz.

2000. Mo˝na je tak˝e zostawiç w sklepie
Baby Boom lub w Studio Fotograficznym
FOTO OSKAR. Zdj´cia w formie elektronicznej (rozdzielczoÊç min. 300 dpi)
prosimy przesy∏aç na adres: wiadomo-

Jubileusz 50-lecia Kap∏aƒstwa
ks. pra∏ata Stefana Wysockiego
W niedziel´ 8 sierpnia 2004 r. w Parafii
OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej podczas
sumy odby∏a si´ niezwyk∏a uroczystoÊç.
Ksiàdz Pra∏at Stefan Wysocki wieloletni proboszcz Parafii OpatrznoÊci

Bo˝ej w Weso∏ej obchodzi∏ swój Jubileusz 50-lecia Kap∏aƒstwa. W uroczystoÊci wzi´∏o udzia∏ wielu znakomitych
goÊci. WÊród nich byli przedstawiciele
w∏adz koÊcielnych, wspó∏uczestnicy

materace
producent
• spr´˝ynowe
• lateksowe
• piankowe

www.

.pl

Komfort snu

Weso∏a, ul. Nizinna 8
tel. 773 20 46
14

paktowy aparat fotograficzny KODAK
z zapasem 4 filmów, II miejsce – jednorazowy aparat fotograficzny, III miejsce
– zdj´cie portretowe w studio.
Sponsorem konkursu jest Profesjonalne Studio Fotograficzne FOTO OSKAR
Powstania Warszawskiego, przyjaciele
z czasów pos∏ugi duszpasterskiej ksi´dza Stefana w koÊciele akademickim
w Warszawie, harcerze z ZHP i ZHR,
w∏adze dzielnicy w osobach Burmistrzów, Przewodniczàcego Rady
i Radnych a tak˝e licznie przybyli parafianie i rodzina ksi´dza.
Czcigodny Ksi´˝e Jubilacie, nasz
Proboszczu. Dzi´kujemy Bogu za to, ˝e
ponad 30 lat temu przyprowadzi∏ Ci´
do Weso∏ej, za Twojà pos∏ug´ duszpasterskà dla nas, za Twoje otwarte serce
i ˝yczliwoÊç, dzi´ki której powsta∏a
i rozwin´∏a si´ Wspólnota Odnowy
w Duchu Âwi´tym ,,Zwiastowanie”.
Dzi´kujemy za integracj´ Êrodowiska
nauczycielskiego. Dzi´kujemy za powsta∏e w jak˝e trudnym czasie dzie∏a:
Dom Rekolekcyjny, który s∏u˝y licznej
rzeszy ludziom pragnàcym iÊç drogà
z Jezusem, Dom Pomocy Spo∏ecznej
,,Gniazdo Rodzinne”, gdzie u schy∏ku
swojego ˝ycia znajdujà odpoczynek seniorzy równie˝ z naszego miasta.
Drogi Jubilacie, ˝yczymy Ci du˝o
zdrowia, pokoju Bo˝ego i wiele Bo˝ego B∏ogos∏awieƒstwa na ka˝dy dzieƒ
Twojego ˝ycia. Ubogacaj nas swoim
doÊwiadczeniem jeszcze wiele lat.
El˝bieta Nowosielska

STARA MI¸OSNA

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ TERAPIA MANUALNA
➣ LECZENIE:
– BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
– ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
– BÓLÓW G¸OWY
– WAD POSTAWY
– DYSKOPATII
➣ REHABILITACJA PO URAZACH
➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA

KOREKCYJNA

dla dzieci z elementami metody Dennisona.

➣ AEROBIC – pilates, stretching, çw. kszta∏tujàce

pon., wt., Êr., czw. – 19:30
pon. i Êr. – 9:00
sob. – 9:30
Tel.

773 22 53

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

Koniec urlopów,
czyli tryumfalny powrót
do garów

SALON

KLUB TENISOWY
POHULANKA

FIRAN i ZAS¸ON
JANA PAW¸A II

TRAKT BRZESKI

SULEJÓWEK

GOÂCINIEC

LUB
ELS

M
RUM
IANKO Â
WA

KLUB TENISOWY
POHULANKA

WIÑZOWNA

Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt osobisty
lub telefoniczny.

KA

KANA¸
WAW
ER
SK
I

RUMIANKOWA

og∏asza nabór do
SZKÓ¸KI TENISOWEJ
na sezon
wrzesieƒ 2004 – czerwiec 2005

SA

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE
WYK¸ADZINY

w Starej Mi∏oÊnie, ul. Zakr´towa 12
(przy Rumiankowej)

SZO

•
•
•
•
•
•
•

panie, podane. W pensjonacie, na kampingu p∏acimy, ale
jemy i karmimy swoich bliskich bez wysi∏ku, bez tych tysi´cy kroczków, które musimy
pokonaç w centralnym miejscu naszego domostwa. Nie
zmywamy, nie ∏amiemy paznokci, d∏onie charakteryzujà
si´ aksamitnà skórà niczym
niemowl´ca pupka. A po tych
upojnych dniach b∏ogiego lenistwa opalone, zrelaksowane
wracamy do domu. Gotujemy
zupk´, przyrzàdzamy wspólnie kolacyjk´, jest równie mi∏o
i przyjemnie. A te cztery
czwarte etatu w kuchni rekompensuje nam gdzieÊ w locie rzucone s∏ówko pociechy:
„pyszne!”, lub zdanie m´˝a:
„nie ma to jak domowy obiadek”. Witamy w domu.
Iza Zych

Za chwilk´ wrzesieƒ. I có˝
to oznacza? Dla nas kobiet na
pewno oznacza powrót do
pracy na cztery czwarte etatu
w kuchni. ˚egnajcie wi´c nadmorskie halibuciki, kapiàce
t∏uszczykiem prosto na roz˝arzony piasek, smakowite
szczupaki jedzone na plastiku
w namiocie tu˝ ko∏o jeziora,
frykasy ogólnoojczyêniane,
ale o nazwach zbójnickich, czy
harnasiowych, jak kto woli.
Wiadomo w domu czy na wyjeêdzie jeÊç trzeba. Mo˝e niekoniecznie w takich iloÊciach,
jak to robià nasi rodacy, jedzàc bez przerwy: na pla˝y, po
i przed, w trakcie górskiej wycieczki i z niej powróciwszy,
jadàc busikiem i p∏ynàc ∏ódkà,
wreszcie odpoczywajàc po odpoczynku. Ale te wszystkie
smakowitoÊci mamy, drogie

A
IA¸
A
OW

R¢T

ZAK

POHULANKA

Telefony: 0-602 240 800, 773 00 70

Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy
Firma PPHU „JUMA”
ul. Kombatantów 63 (pawilony)

Licencja Ministerstwa
Finansów nr 220

Sulejówek

Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà

tel. 760-10-52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00

Siedziba

Oddzia∏-Weso∏a

ul. Ks. Jana Sztuki 24 lokal 1
04-320 Warszawa
tel. (022) 610-37-56 www.rada.net.pl

ul. Irysów 7, 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel. (022) 773-31-31
e-mail: biuro@rada.net.pl
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60 lat temu. Sierpieƒ. Stara Mi∏osna
Marcinowi i Marcie, ˝eby zawsze wojny
znali tylko z lektury
W tym roku przypada okràg∏a,
60 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, bez dyskusji najwi´kszego,
pod wzgl´dem rozmiaru i znaczenia,
zrywu wyzwoleƒczego przeprowadzonego w II Wojnie Âwiatowej przez
ruch oporu okupowanego przez Niemców paƒstwa. Zwykle w sierpniu ka˝dego roku ukazuje si´ w publikatorach
wiele audycji, programów, opracowaƒ
i artyku∏ów traktujàcych o przygotowaniu i przebiegu walk w mieÊcie, losach uczestników, martyrologii ˝o∏nierzy, heroizmie powstaƒców, organizacjach podziemnych bioràcych w nim
udzia∏, politycznych i militarnych kulisach zmagaƒ, wreszcie oddêwi´kach
warszawskich wydarzeƒ w polityce
i operacjach wojskowych Wielkich
Mocarstw. Powstanie przebiega∏o
w ca∏oÊci swych operacji na lewym
brzegu Wis∏y, przy minimalnym i okupionym nadzwyczaj wielkimi stratami
udziale, ∏àcznoÊci, wspó∏dzia∏aniu
i pomocy ze strony jednostek Wojska
Polskiego operujàcych po prawej stronie rzeki. Przyczyny tego stanu rzeczy
le˝a∏y g∏ównie w izolacyjnej, wstrzemi´êliwej i wrogiej polityce Rzàdu Sowieckiego i Armii Czerwonej wzgl´dem Armii Krajowej i delegacyjnych
w∏adz Paƒstwa Polskiego, ale tak˝e
i w niezmiernie trudnej sytuacji strategicznej i taktycznej w Warszawie i okolicach, w tamtym czasie.
Mo˝na dywagowaç o przebiegu wydarzeƒ, zak∏adajàc inne, ni˝ faktycznie
majàce miejsce, scenariusze dzia∏aƒ
Armii Czerwonej, Wojska Polskiego
i snuç przewidywania innego rozwoju
wypadków.
(...)
Nie o samym Powstaniu Warszawskim jednak jest ten artyku∏.
Pomys∏ przyszed∏ mi do g∏owy podczas jazd rowerem po okolicznych lasach, w których znajduje si´ bez liku
Êladów minionych wydarzeƒ wojennych, w tym przede wszystkim dzia∏aƒ
prowadzonych w przeddzieƒ i w czasie,
gdy w Warszawie trwa∏o Powstanie.
Zniszczone niemieckie bunkry w Starej
Mi∏oÊnie i Wiàzownej, g´ste sieci okopów i stanowisk artylerii, widoczne
prawie na ka˝dym kroku, tak˝e w Sulejówku czy Rembertowie, przywodzà na

16

myÊl, niewàtpliwie za˝arte, krwawe
starcia du˝ych jednostek wojskowych.
Artyku∏ pisz´ z myÊlà, aby przybli˝yç
wszystkim mieszkaƒcom okolicy nieco
historycznych faktów, z powodu których, ponad pó∏ wieku temu Stara Mi∏osna sta∏a si´ miejscowoÊcià wolnà od
hitlerowskiej okupacji i przemocy,
a urokliwe lasy w Mazowieckim Parku
Krajobrazowym sà dziÊ zryte zygzakami starych okopów, niczym jakimÊ diabelskim p∏ugiem. Piszàc, mam tak˝e
nadziej´, ˝e prymitywne bydl´ta, wywo˝àce obecnie do lasu worki pe∏ne
Êmieci i inne odpady gospodarcze,
skoro pozostajà uporczywie g∏uche na
przepisy prawa, apele dotyczàce ekologii, czy wreszcie zdrowego rozsàdku,
doznajà byç mo˝e olÊnienia rozumu
i kultury. Kultury, która powinna normalnie odró˝niaç cz∏owieka od Êwini,
a olÊnienia rozumu polegajàcego na
refleksji, ˝e byç mo˝e w zau∏ku zaroÊni´tego okopu, do którego wrzucajà
teraz Êmieci, 60 lat temu zgina∏ cz∏owiek niosàcy temu krajowi wyzwolenie
od hitlerowskiej okupacji. Cz∏owiek
mia∏ na he∏mie czerwonà gwiazdk´ albo bia∏ego piastowskiego or∏a, zwanego pogardliwie „kuricà” (od rosyjskiego s∏owa „kura”) i nie nale˝a∏ do owianych nimbem niewàtpliwego heroizmu
oddzia∏ów Armii Krajowej, o których
w sierpniu i wrzeÊniu tak ch´tnie pami´tamy, ale zas∏uguje na równi z nimi
na szacunek dla przelanej w walce
krwi i ofiary ˝ycia. Najcz´Êciej ˝ycia
zwyk∏ego, prostego cz∏owieka, dalekiego od zaanga˝owania w polityczne
pryncypia póêniejszego sowieckiego,
komunistycznego terroru i zniewolenia przenoszonego przez Europ´ na
bagnetach wyzwoleƒczej Robotniczo-Ch∏opskiej Armii Czerwonej.
Z obfitej historii dzia∏aƒ wojennych
na tym terenie wybra∏em tylko te, które
rozgrywa∏y si´ w samej Starej Mi∏oÊnie
lub jej bezpoÊrednich okolicach oraz
mia∏y miejsce w przeddzieƒ lub w czasie
trwania Powstania Warszawskiego,
w sierpniu i wrzeÊniu 1944 roku. W tym,
bowiem okresie, w naszych okolicach
trwa∏y intensywne walki i w tym okresie
wyzwolona zosta∏a nasza miejscowoÊç.
Nie aspiruj´ w ˝adnej mierze do sporzàdzenia spójnego i wysoce szczegó∏owego obrazu tych dzia∏aƒ. Dà˝´ jedynie do wybiórczego i skrótowego zasygnalizowania niektórych wa˝nych dat

i zdarzeƒ, bardziej w celu pobudzenia
wyobraêni czytelnika, ni˝ dla wype∏nienia historyczno-kronikarskiego obowiàzku, który pozostawiam badaczom
i zawodowym historykom i z których
prac czerpa∏em swojà wiedz´.
Wydarzenia w przeddzieƒ Powstania.
30.07.1944. Rajd pod Zakr´t
Przeprowadzony si∏ami 16 Korpusu
Pancernego pod dowództwem genera∏a Iwana Dubowoja, z pozycji w miejscowoÊciach Âwider, Józefów, Wiàzowna, przeciwko si∏om niemieckiej
73. Dywizji Piechoty. Rajd odparty
przez Niemców tego samego dnia,
przy wsparciu grupy bojowej z 19. Dywizji Pancernej atakujàcej z pó∏nocnego-zachodu. MiejscowoÊç Zakr´t stanowi bardzo wa˝ne militarnie po∏àczenie dwóch g∏ównych dróg, Szosy Lubelskiej i Traktu Brzeskiego. Stàd wiedzie ju˝ prosta droga do Warszawy.
31.07.1944. Bój pod RadoÊcià
W wyniku ponownego natarcia
16 Korpusu Pancernego prowadzonego z kierunku po∏udniowego, wzd∏u˝
linii Wis∏y, niemiecka 73. Dywizja Piechoty odsuwa si´ na pó∏noc, w kierunku RadoÊci.
01.08.1944. Dzieƒ wybuchu Powstania
Warszawskiego
Niemiecka grupa bojowa z 19. Dywizji Pancernej, w sk∏adzie kompanii
czo∏gów, 1. batalionu z 73. Pu∏ku.,
2. batalionu z 74. Pu∏ku i dywizjonu artylerii, dokonuje koncentracji w miejscowoÊci Weso∏a, skàd wyprowadza
skuteczne natarcie na Okuniew, przeciwko sowieckiej 60. Brygadzie Pancernej Gwardii z 8. Korpusu Pancernego Gwardii. Sukces trwa krócej ni˝
dzieƒ, poniewa˝ wieczorem 8. Korpus
znajduje si´ ponownie w Okuniewie.
Mniej wi´cej w tym samym czasie,
oko∏o godziny 1700, padajà pierwsze
strza∏y Warszawskiego Powstania.
Powstanie trwa.
02-05.08.1944. Bitwa Pancerna na
przedpolach Pragi
W bitwie prowadzonej, mi´dzy innymi z jednostkami Dywizji „Hermann
Göring”, 5. Dywizji SS „Wiking” oraz
3. Dywizji SS „Totenkopf”, uczestni-
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czy, mi´dzy innymi, sowiecki 16. Korpus Pancerny nacierajàcy z okolic miejscowoÊci RadoÊç i Wiàzowna w kierunku Wo∏omina i T∏uszcza. Bitwa ma niezwykle krwawy przebieg i powoduje
wielkie straty w sprz´cie i ludziach po
obu walczàcych stronach. W jej przebiegu, decyzjà Józefa Stalina, Rosjanie
powstrzymujà si´ jednak od bezpoÊredniego natarcia na Prag´. Mi´dzy
innymi, 125. Korpus Strzelecki, pod
dowództwem genera∏a Kuêmina, nale˝àcy do 47. Armii i operujàcy we
wspó∏pracy z 16. Korpusem zostaje zatrzymany w okolicach RadoÊci. Po bitwie sowiecki 16. Korpus zostaje skierowany na po∏udnie, w okolice Magnuszewa, dla wzmocnienia walczàcych
tam oddzia∏ów, co cz´Êciowo os∏abia
si∏y sowieckie na odcinku praskim.
07.08.-09.09.1944 Bitwa na przedpolach Warszawy.
W jej przebiegu linia frontu, usytuowana dotychczas (10.08.1944) na pó∏noc od miejscowoÊci RadoÊç, Okuniew, W´grów, w wyniku natarcia
w kierunku linii Bugu, na Wyszków
i T∏uszcz, zostaje przesuni´ta
(01.09.1944) na pó∏noc od miejscowoÊci RadoÊç, Wo∏omin, Radzymin.
G∏ówne si∏y niemieckie zostajà ÊciÊni´te w trójkàcie Legionowo, Zegrze,
Okuniew.
10.09-19.09.1944. Natarcie na Prag´
Ze wzgl´du na ostre interwencje dyplomatyczne Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, adresowane
w poczàtkach wrzeÊnia do Moskwy,
w konsekwencji uporczywie wrogiej
postawy Stalina wzgl´dem Powstania
Warszawskiego („awantury warszawskiej”, jak je cz´sto nazywa∏), odmowy
jakiejkolwiek wspó∏pracy militarnej
z Armià Krajowà oraz zakazu wykorzystania przez RAF i USAF sowieckich
lotnisk w celu niesienia pomocy Powstaƒcom w broni, sprz´cie i zaopatrzeniu, sowiecki dyktator zmuszony
jest zrewidowaç swojà dotychczasowà
polityk´. Z pewnoÊcià robi to z oporem, poniewa˝ zale˝y mu na jak najszybszym przej´ciu ca∏kowitego panowania nad Polskà i niedopuszczeniu do
przej´cia w∏adzy przez pro-londyƒskie
ugrupowania polityczne, wspierane
przez Armi´ Krajowà. Zag∏ada AK
w walce z Niemcami by∏aby bardzo pomocna w osiàgni´ciu jego celu. Zaledwie w lipcu 1944 r., w Lublinie ukonstytuowany zosta∏ Polski Komitet Wyzwo-

lenia Narodowego, specjalna organizacja agenturalna, przygotowana, wyszkolona i przywieziona pociàgiem
z Moskwy celem organizacji nowego,
pro-sowieckiego paƒstwa. Stalin rozkazuje jednak Marsza∏kowi Rokossowskiemu dokonaç natarcia na Prag´ si∏ami 70. i 47 Armii oraz 8. Korpusu Pancernego. Aby dodatkowo za∏agodziç
rodzàcy si´, powa˝ny i nieprzewidywalny w skutkach konflikt z Aliantami,
rozkazuje tak˝e do∏àczyç do si∏ 47. Armii 1. Dywizj´ Piechoty Wojska Polskiego im. Tadeusza KoÊciuszki a w kilka dni póêniej wycofuje z dotychczasowych pozycji ca∏à 1. Armi´ WP, operujàcà dotàd na przyczó∏ku Magnuszewskim i rozkazuje tak˝e jej do∏àczyç do
ataku na Prag´. W ten sposób stara si´
zamanifestowaç wol´ zorganizowania
wspó∏dzia∏ania militarnego z Polakami
po obu stronach Wis∏y i uznanie dla
wartoÊci bojowej wojsk polskich.
10.09 w okolicach Mi´dzylesia, Starej
Mi∏osnej i Weso∏ej znajduje si´ na swych
pozycjach niemiecka 73. Dywizja Piechoty oraz 1. W´gierska Dywizja Kawalerii
a w okolicach Zielonki 3. Dywizja Pancerna SS „Totenkopf”. Na marginesie,
morale wojsk w´gierskich by∏o od dawna
oceniane przez Niemców jako niezwykle
niskie. W raportach wskazywano na
przypadki „bratania si´ z wrogiem”. W´grzy byli tak˝e s∏abo uzbrojeni.
Front przebiega prostopadle do linii
RadoÊç – Anin, mniej wi´cej w po∏owie
dystansu pomi´dzy tymi miejscowoÊciami. Zachodni jego odcinek, najbli˝ej Wis∏y, obsadza sowiecka 175. Dywizja Strzelecka, dalej polska 1. Dywizja
Piechoty a z jej prawego skrzyd∏a sowiecka 76. Dywizja Strzelecka, znajdujàca si´ prawdopodobnie na przedpolach lub w samej Starej Mi∏oÊnie.
W drugiej linii lewego skrzyd∏a armii
sowieckiej znajdujà si´ jeszcze 142. i 60.
125. Dywizje Strzeleckie, 8. Korpus
Pancerny Gwardii a pomi´dzy ich pozycjami zmierzajà z Otwocka w kierunku
RadoÊci jednostki 1. Armii WP, znajdujàce si´ w relokacji z Magnuszewa.
Czo∏owe bataliony polskiej 1. Dywizji Piechoty staczajà w rejonie Anina,
pierwszy w tej operacji bój z batalionem niemieckiej piechoty z 70. Pu∏ku
73. Dywizji.
Po po∏udniu sowiecka 76. Dywizja
zostaje przejÊciowo wyparta ze Starej
Mi∏osnej, lecz do wieczora majàtki Zastów i Sadul zostajà odbite a polska 1.
Dywizja Piechoty i towarzyszàce jej sowieckie jednostki wsparcia (artyleria

lekka, ci´˝ka, rakietowa, haubice, saperzy i batalion pancerny) zbli˝ajà si´
do Wawra. Zostaje on ostatecznie zdobyty nast´pnego dnia, jednak dalszy
atak na Grochów zostaje odparty.
12.09, w wyniku ci´˝kich walk, obrona niemieckiej 73. Dywizji Piechoty
za∏amuje si´ kompletnie i jednostka,
razem z niedobitkami W´grów, przechodzi do panicznego odwrotu.
W wyniku takiego zwrotu sytuacji
sowiecka 175. Dywizja Strzelecka zbli˝a si´ do Goc∏awia, 1. Dywizja Piechoty zdobywa Kaw´czyn, zaÊ jej 3. batalion 1. Pu∏ku dociera do pierwszych
domów Pragi.
13.09 Sowieci rozpoczynajà zmasowane natarcie na Prag´, w którym bierze
udzia∏ tak˝e 1. Dywizja Piechoty wraz 1.
Brygadà Pancernà im. Bohaterów Westerplatte. Niezwykle za˝arte, wielokrotnie ponawiane ataki w ekstremalnie trudnym terenie zabudowy miejskiej
doprowadzajà do zaj´cia wi´kszoÊci obszaru dzielnicy ju˝ 14.09. a nast´pnie do
ca∏kowitego panowania nad tym obszarem w dzieƒ póêniej. Polacy okupujà
udzia∏ w tym zwyci´stwie stratami, które nale˝y oceniç jako wysokie. Ze stanu
osobowego samej 1. Dywizji Piechoty liczàcego 8893 ˝o∏nierzy, w ciàgu 5 dni
walk stracono 353 zabitych, 1406 rannych i 109 zaginionych, razem 21%
strat, w czym 4% Êmiertelnych.
Opanowanie Pragi oczywiÊcie nie
oznacza∏o zakoƒczenia walk po prawej
stronie Wis∏y. By∏o jednak znaczàcym
akcentem wczeÊniejszych, du˝ych operacji prowadzonych na po∏udnie
i wschód od Warszawy a wi´c mi´dzy
innymi walk toczonych w okolicach
Starej Mi∏osnej. Stanowi∏o symboliczne potwierdzenie trwa∏oÊci wyzwolenia naszych i sàsiedzkich okolic. Wielu
mog∏o tak˝e ∏àczyç z nim wielkie, lecz
nieuzasadnione, nadzieje dotyczàce
losów walk po lewej stronie rzeki.
Dla przebiegu i wyniku Powstania
w Warszawie fakt zaj´cia prawobrze˝nej cz´Êci miasta przez najwi´kszà armi´ Êwiata nie mia∏ ju˝ jednak wi´kszego znaczenia.
Powstanie upad∏o dwa tygodnie póêniej, grzebiàc nadzieje na zupe∏nie
wolnà, demokratycznà Polsk´.
Pawe∏ Hubert
Bibliografia:
Warszawa 1944, Janusz Ledwoch, Wydawnictwo Militaria, nr. 148, 2002 r.
Warszawa 1944, Vol. 2. Norbert Bàczyk, Wydawnictwo Militaria, nr. 204,
2004 r.
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lane: glazurnicze, hydrauliczne i elektryczne, g∏adzie szpachlowe, tapetowanie, malowanie, panele pod∏ogowe, monta˝ futryn, nietypowe zabudowy GK, zabudowy poddaszy GK, itp.; tel. 773 11 80; 609 044 360.
Ch´tnie odkupi´ u˝ywany piecyk kominkowy tzw. koz´, tel. 613-34-37.
Sprzedam u˝ywany jeden sezon baga˝nik dachowy na Daewoo Nubir´
lub Lanos (modele od 1997 r.) Cena 100 z∏. tel. 0-601-244-970.
Sprzedam tanio drzwi gara˝owe drewniane, tel. 773 11 03, 0 604 343
929.
Lokal do wynaj´cia na dzia∏alnoÊç gospodarczà w dobrym punkcie,
tel. 773 11 03, 0 604 343 929.
Korepetycje z j´z. francuskiego w domu ucznia, wszystkie poziomy,
konwersacje, t∏umaczenia, tel. 773 11 03, 0 606 317 818.
Domowe przedszkole – tutaj mo˝esz zostawiç swoje dziecko na
dowolny okres czasu, zapewniam wspania∏e warunki i fachowà
opiek´, tel. 0502 725 944.
Kupi´ krzese∏ko do karmienia Chicco Mamma, tel. 0606 819 292.
Sprzedam komplet wypoczynkowy 2+1; cena 600 z∏, tel. 0606 819 292.
Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub dzieçmi, pomog´ w pracach domowych,
posiadam referencje, tel. 783 81 85.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo. Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

SKLEP ALKOHOLE I WINA ÂWIATA M&P
NAJWI¢KSZY WYBÓR WIN I ALKOHOLI W POLSCE Warszawa-Weso∏a

DOWÓZ DO KLIENTA
ZAMÓWIENIA NA WESELA
(ekstra ceny, mo˝liwoÊç zwrotu nadwy˝ki)

Czynny:
poniedzia∏ek-piàtek

900-2200

UPOMINKI, DEGUSTACJE, PROMOCJE

sobota-niedziela

1000-2200

DOSTAWY NA IMPREZY
KOSZE PREZENTOWE
K A R T Y S TA ¸ E G O K L I E N TA

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

Exp

res

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 760 90 76, 605 40 38 42

PROTEZY • NAPRAWA

STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 54c
tel./fax 773 38 62

DOBRE, NAJNI˚SZE CENY NA CO DZIE¡

ku
na up pon
wi us em
na tu

◗

◗

◗ M∏ody, energiczny wykona tanio ró˝norodne us∏ugi remontowo-budow-

%

◗

czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy KIRBY – tel. 812-55-72, tel. kom.: 0 506 365 676.
Us∏ugi domowe – Pranie dywanów, tapicerki, wyk∏adzin – bezpy∏owe
trzepanie; renowacja dywanów. Czas schni´cia 2 godziny. tel. 783-2837; kom. 606-752-724.
Poszukuj´ opiekunki od wrzeÊnia do 5 miesi´cznego dziecka, tel.:
600-460-886 lub 7831336.
Kobieta poszukuje stancji w Starej Mi∏osnej lub Weso∏ej, tel. 0-605546-401.
Us∏ugi elektroinstalacyjne, naprawa drobnego sprz´tu AGD, tel.: 773
26 12, 0 504 612 093.
Praca w wakacje – dodatkowa, ale sta∏a 0 508 59 45 56.
Samochody u˝ywane z Niemiec, bezwypadkowe, bardzo du˝y wybór,
pomoc w przywiezieniu i za∏atwieniu formalnoÊci, tel. 795-71-88.
Nadzory budowlane. Kierownik budowy, tel. 0694 820 702.
Poszukuj´ opiekunki dla 15 miesi´cznego ch∏opczyka, tel. 0505 555
147.
Nauka j´zyka polskiego dla cudzoziemców. DoÊwiadczony nauczyciel
akademicki. Tel.: 773-21-33.
Rosyjski- korepetycje, zajecia indywidualne, tel. 607 960 366.
Historia-student prawa i SGH prowadzi korepetycje, tel. 773 35 77.
Chcesz coÊ sprzedaç lub kupiç w nowo-otwartym KOMISIE DZIECI¢CYM w Starej Mi∏oÊnie skontaktuj si´ z nami: tel. 7731413 lub
604232357 lub przyjdê na ul. Jeêdzieckà 20 od 15 sierpnia w godz.
12-17.
23 lipca 2004 r. zaginal 3-letni kundel (wabi sie Puszek). Ma bia∏o
czarna sierÊç (czarny pysk z charakterystycznymi, jasnymi plamkami
nad oczami, bia∏e podbrzusze) i puszysty ogon. Mo˝liwe ˝e pies ma
na sobie skórzanà jasnà obro˝´ z napisem dingo. Prosimy o kontakt
ka˝dego kto widzia∏ psa, tel. 0-506 831 071.
Poszukuj´ m∏odej, energicznej osoby z doÊwiadczeniem gastronomicznym. Godziny pracy do uzgodnienia. Tel.: 777-00-70, 0602-230-242.
Manicure, pedicure, henna, w domu u klienta. tel. 7957188.
Us∏ugi domowe – Trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin
oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny.
tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
Poszukuj´ mieszkania do wynaj´cia (nie du˝e) aleja akacjowa lub okolice od 01.10. 2004 tel. 501-133 232.
Musical Babies – zaj´cia muzyczno-ruchowe w j´zyku angielskim dla
dzieci w wieku od 6 miesi´cy do 3 lat wraz z opiekunem. Tel. 0 501
101 911.
Opony nowe i u˝ywane oraz felgi stalowe, ró˝ne rozmiary. Dowóz
gratis. Stara Mi∏osna, tel. 0 608 41 73 73.
Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu, tel.: 773-28-21,
0-506-032-318.
Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0-509-222-448.
ROSJANKA – TANIO!- korepetycje, konwersacje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia) tel.: 773-54-53.
Psycholog i pedagog prowadzi zaj´cia reedukacyjne z j´z. polskiego
i matematyki – konsultacje, porady. tel.: 0601-097-058, 773-12-22
wieczorem.
Magiczna Akademia poszukuje mi∏ej i ciep∏ej pani rencistki lub emerytki do pracy, tel. 773 28 87, 0600 425 310, 0501 699 626.

sowe tel. 773-28-70.
Matka 2-letniej dziewczynki zaopiekuje si´ dzieckiem u siebie w domu
(istnieje mo˝liwoÊç dowiezienia dziecka do opiekunki) tel. 773-33-92.
Fachowa opieka nad dzieçmi w wieku szkolnym i przedszkolnym tel.
0-502-725-944.
Mieszkanie do wynaj´cia (pokój z kuchnià) urzàdzone na os. „Serek”
tel. 0-601-836-444.
Firma RADAN – profesjonalny monta˝ i serwis instalacji gazowych,
atrakcyjne ceny, wieloletnie doÊwiadczenie, wtrysk gazu, instalacje
tradycyjne. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 53 tel. 0-888-90-85-68.
Poszukuj´ opiekunki do dzieci, tel.: 773 33 52.
Us∏ugi hydrauliczne, gaz, tel. 693-361-950.
Us∏ugi wykoƒczeniowe, tel. 502-991-019.
Angielski z anglikiem, dyplomowany nauczyciel z Londynu. Tel. 773
38 99.
Hiszpaƒski – Native speaker, tel. 773 16 29, 504 077 319.
Praca dla osób aktywnych, energicznych, nastawionych na sukces,
tel. 0 508 59 45 56.

zt
10 ym

◗ Szukam pracy jako opiekunka do dzieci, pomoc domowa, tel. 0505 103 948.
◗ Zaopiekuj´ si´ pieskiem na czas wyjazdu w∏aÊcicieli, tel. 773 70
50.
◗ Domowe przedszkole – tutaj mo˝esz zostawiç swoje dziecko na
dowolny okres czasu. Zapewniam wspaniale warunki i fachowà
opiek´, tel. 0-502 725 944.
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców,

◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expre-

s

OG∏OSZENIA DROBNE

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

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

Us∏ugi Ksi´gowe

Sklep piekarsko-cukierniczy

„PAKO”

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

zaprasza po Êwie˝e pieczywo i ciasta domowe
Torty na zamówienie

(Licencja Ministerstwa Finansów nr 14424/99)

pon.–pt. 7.00–19.00, sob. 7.00–15.00
Warszawa-Weso∏a „Centrum Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 0-601 157 262, 0-601 178 418

tel. 773 26 93
kom. 0 505 868 173

AN
TENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

TA X I - W E S O ¸ A

SATELITARNE: obrotowe, stacjonarne
„CYFRA +”, „Polsat cyfrowy”
Zestawy cyfrowe bez abonamentu
Instalacja anten telewizyjnych
Naprawy RTV i SAT
„LEMAG” tel. 815 47 25, 0501 123 566

Warszawa, ul. Br. Czecha 29
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NISKIE CENY

tel.

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏
1 km

STARA MI¸OSNA

Tom Law’s School of English
w Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

773-32-70
773-33-70

Zapraszamy od 1 wrzeÊnia na kursy j´zykowe:
Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpaƒski, Holenderski.
Dzieci i m∏odzie˝

DoroÊli

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Ma∏e grupy, konwersacje i warsztaty z gramatyki
Gry, video, zaj´cia specjalne, internet, e-mail
Odpowiednio opracowane kursy
DoÊwiadczeni i lubiani nauczyciele
Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE i do Matury

Krótkie (3-miesi´czne) intensywne kursy
Program ca∏oroczny
Wszystkie poziomy
Lekcje indywidualne
Gwarancja kontynuacji

Oferta dla firm i osób indywidualnych
– Modu∏y tematyczne prowadzone przez doÊwiadczonych Native Speakers.
– Spotkania poranne (9–12.30) lub popo∏udniowe, od poniedzia∏ku do piàtku,
• Angielski dla sekretarek i dzia∏ów obs∏ugi klienta
• Angielski dla specjalistów ds. sprzeda˝y i marketingu
• Angielski dla menad˝erów
– Specjalnie opracowane çwiczenia, konwersacje, pomoc nauczyciela
w trakcie kursu (e-mail).

NOWOÂå:
Przygotowanie do egzaminu TELC (The European Language Certificate)
40-godzinny kurs zakoƒczony egzaminem w naszej szkole
Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 2B, tel: 773-32-70, 773-33-70, kom. 0-603-322-827 lub 0-504-123-283.
Zapisy codziennie od 9-tej do 18-tej, w soboty od 9-tej do 12-tej.
www.tomlaws.edu.pl

„A orillas del mar...” – w Weso∏ej
W tym roku na w∏asnej skórze przekonaliÊmy
si´, dlaczego warto uczyç si´ j´zyków obcych.
Wakacyjna wyprawa do Hiszpanii przez Niemcy
i Francj´ nie by∏aby tak udana gdyby nie znajomoÊç j´zyka angielskiego, podstaw francuskiego
czy te˝ kilku najcz´Êciej u˝ywanych zwrotów z j´zyka hiszpaƒskiego (niemiecki by∏ ponad nasze
mo˝liwoÊci).
Najpierw próbowaliÊmy si´ porozumiewaç
w j´zyku „tubylców”, a dopiero, gdy zaczyna∏y
boleç nas r´ce przechodziliÊmy na j´zyk angielski, który sprawdza si´ prawie w ka˝dym kraju europejskim. Prawie w ka˝dym, poniewa˝ zdarza∏o
si´, ˝e trafialiÊmy tak˝e w „obszary dziewicze”
nieska˝one znajomoÊcià angielskiego nawet

w jego szczàtkowej formie. Tak by∏o na przyk∏ad
w Hiszpanii, gdzie przemi∏y sàsiad t∏umaczy∏ nam
d∏ugo i powoli, ˝e Hiszpaƒski to najbardziej muzyczny j´zyk Êwiata (oczywiÊcie po Hiszpaƒsku).
Nasz oÊmioletni syn zmotywowa∏ mnie w koƒcu
do u˝ycia podr´cznego s∏ownika w celu wypytania si´ o imiona wnuków naszych sàsiadów, ale
by∏a to doÊç sztywna rozmowa. Natomiast dzi´ki
temu, ˝e tata dziewczynki, która bawi∏a si´ razem
z naszà dwuletnià córeczkà na basenie, mówi∏
biegle po angielsku dowiedzia∏am si´, ˝e jego
córka ma na imi´ „Mar”, co w j´zyku Hiszpaƒskim oznacza równie˝ „Morze” – ∏adne, prawda?
Do domu wróciliÊmy z mocnym postanowieniem zag∏´bienia si´ w tajniki j´zyka hiszpaƒskiego i dalszej mozolnej pracy nad francuskim. Na
szcz´Êcie, Stara Mi∏osna, daje sporo mo˝liwoÊci
do nauki j´zyków obcych.
Jednà z nich jest szko∏a j´zykowa Tom
Law’s School of English, którà prowadzimy ju˝
od ponad 7 lat. W tym roku zapraszamy ponownie na kursy grupowe i indywidualne dla osób
„du˝ych i ma∏ych”. Najm∏odsi uczniowie to dzieci przedszkolne (nawet od lat 5), wi´kszoÊç stanowià jednak dzieci i m∏odzie˝ z podstawówki
i gimnazjum, m∏odzie˝ licealna, studenci oraz
osoby doros∏e. W sumie, co roku na kursy j´zykowe zapisuje si´ oko∏o 250 osób, które uczà si´
w prawie 40 grupach. Jak ∏atwo policzyç, nasze
grupy liczà Êrednio po 6 osób, sà zró˝nicowane
pod wzgl´dem wieku, poziomu znajomoÊci j´zyka oraz preferencji dotyczàcych terminu zaj´ç.
Prowadzimy tak˝e kursy specjalne przygotowujàce do matury, egzaminów FCE, ACE, a w tym ro-

ku tak˝e do egzaminów TELC (The European Language Certificate), które b´dà si´ odbywa∏y bezpoÊrednio w naszej szkole.
Nauczyciele pracujàcy w Tom Law’s School of
English (12 osób) sà zwiàzani ze szko∏à ju˝ od kilku lat. Wszyscy oni majà wymagane kwalifikacje
i spore doÊwiadczenie zawodowe. Jednak, co najwa˝niejsze, sà lubiani przez uczestników kursów.
Cz´sto, to w∏aÊnie nauczyciel jest najlepszym
„czynnikiem motywujàcym” do kontynuacji trudów nauki j´zyka obcego.
Rozszerzamy tak˝e naszà ofert´ dla firm. Coraz
wi´cej firm z naszego terenu jest zainteresowanych
lekcjami dla swoich pracowników. Dogodna lokalizacja szko∏y, a tak˝e mo˝liwoÊç dojazdu do siedziby
klientów sprawiajà, ˝e jesteÊmy konkurencyjni
w stosunku do innych szkó∏ j´zykowych w „stolicy”.
Pozdrawiamy wszystkich uczniów i znajomych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej szko∏y
w dniach od 1–11 wrzeÊnia, kiedy prowadzimy zapisy na I semestr nauki. Szczegó∏owe informacje
w reklamie na tej stronie.
Tom Law
Ma∏gosia Krukowska
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„Lato w mieÊcie” w SP 3
Lato to czas wakacji, odpoczynku
i wspania∏ej zabawy dla naszych dzieci. Wiele z nich wyje˝d˝a na obozy
i kolonie. Jednak nie tylko tam mogà
atrakcyjnie sp´dziç swój wolny czas.
W lipcu, jak co roku, w naszej
szkole trwa∏a akcja „Lato w mieÊcie”. Codziennie w godzinach od 800
do 1600 nasze pociechy, pod opiekà
fachowej kadry, mog∏y rozwijaç swoje zainteresowania.
Du˝à popularnoÊcià cieszy∏y si´
zaj´cia sportowe, plastyczne, sza-

chowe i komputerowe.
M∏odzie˝ rywalizowa∏a w turniejach i konkursach
sportowych. Efektem
pracy na zaj´ciach plastycznych by∏y ró˝nego rodzaju rzeêby z gliny, gipsu,
w mieÊcie” cieszy∏a si´ ogromnà pomodeliny, drzewka szcz´Êcia, rysunpularnoÊcià.
ki i plakaty. Urozmaiceniem zaj´ç
Mamy nadziej´, ˝e czas sp´dzony
w szkole by∏y wyjazdy na basen do
w
naszej szkole dostarczy∏ uczestni„Wesolandii”.
UczestniczyliÊmy
kom wspania∏ych, niezapomnianych
równie˝ w spektaklach teatralnych
wra˝eƒ i emocji.
i projekcjach filmowych. Dodatkowà
Opiekunowie
atrakcjà by∏ ca∏odzienny wyjazd na
plac zabaw do
K a r o l i n y .
Ogromnà radoÊç
równie˝ sprawi∏y
dzieciom warsztaty perkusyjne,
na których pozna∏y
melodie
m e k s y k a ƒ s k i e W¸ASNE WYROBY GARMA˚ERYJNE
oraz próbowa∏y
Kopytka • Pierogi • NaleÊniki
swoich si∏ grajàc
na ró˝nych inKotlety • Krokiety
strumentach.
Tatar • Kanapki • Surówki • Sa∏atki
Atrakcje
zaproponowane
•••
naszym pociechom sprawi∏y, i˝
PIECZYSTE
przez ca∏y miesiàc akcja „Lato
Schaby • Golonki • ˚eberka

POLECAMY

…˝egnamy…
Moja wierna mowo,
s∏u˝y∏em tobie.
Co noc stawia∏em przed tobà miseczki z kolorami,
˝ebyÊ mia∏a i brzoz´ i konika polnego i gila
zachowanych w mojej pami´ci.
Trwa∏o to du˝o lat.
(…)

Kurczak z ro˝na
•••
RYBY W¢DZONE
¸osoÊ • Sum • Pstràg
STARA MI¸OSNA, ul. POGODNA 27
tel. 0 501 788 491
Filia Sklepu Beneka

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek, wtorek, czwartek 1500-2030, Êroda, piàtek 900-1300

Tel. 773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19
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BUDUJ DOM Z
05-077 Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn. – pt. 8.00 – 19.00
sob.
9.00 – 15.00

Warszawa
Powsin
ul.
Wa f l o w a
1
tel. (022) 651 65 58
pn. – pt. 9.00 – 18.00
sob.
9.00 – 15.00

najciekawsze PROJEKTY
najdogodniejsze KREDYTY
najtaƒsze MATERIA¸Y
Niedaleko jest DOMEKO
www.domeko.com.pl

domeko@poczta.wp.pl
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SPONSOR KRZYèÓWKI:
ObjaÊnienia podano w kolejnoÊci innej ni˝ w diagramie. Dla u∏atwienia podano d∏ugoÊç s∏ów oraz ujawniono wszystkie litery S wyst´pujàce w krzy˝ówce.

3-literowe:
– cz´Êç meczu tenisowego
– damska fryzura
– japoƒska odmiana buddyzmu
– pi∏ka poza boiskiem
4-literowe:
– grubianin
– koƒczy modlitw´
– przewodzi bodêce
– strefa okupacyjna
5-literowe:
– ... Zachodnie – odkryte przez Kolumba
– diabe∏ morski
– epizod na scenie
– goÊciniec
– kawon
– kier, karo, trefl lub pik
– konkurent
– nieprzychylna ludziom postaç w mitologii skandynawskiej
– ostry w szpitalu
– oÊmiu zgranych instrumentalistów
– papier wartoÊciowy z rodziny instrumentów pochodnych
– pla˝owy mebel
– roztacza si´ z tarasu
– skóra na wygodne buty
– s∏u˝y do grawerowania
– Êwi´ty obraz
– tkanina z w∏ókien poliestrowych
– tuja lub ja∏owiec
– ˝o∏nierski „spacer”
– ˝uraw na budowie

Sklep piekarsko-cukierniczy

6-literowe:
– ch∏opski diabe∏, mieszkaniec trzcin,
bagien i rzecznych rozlewisk
– czwarta cz´Êç garnca
– egipski w∏adca
– grozi nierozgrzanym mi´Êniom
– ptak wodny z podwójnym czubem
– puszysta we∏na
– si∏acz
– sprytny podst´p

„PAKO”

Jolka

7-literowe:
– ... polskich towarów za granic´
– autorzy rockowej autobiografii
– choroba stawów
– czeka na uczciwego znalazc´
– dokonuje inwazji
– funkcja trygonometryczna
– lubi dobrze zjeÊç
– ma odmienne zdanie
– mg∏a zamkni´ta w dezodorancie
– miodowy opatrunek
– niesiony przez WOPR i GOPR
– odmiana jazzu
– poetycka, dawna nazwa Bia∏ogrodu
nad Dniestrem
– rozÊwietla mrok na biwaku
– siana jesienià
– sk∏onnoÊç do opierania ˝ycia na nierealnych pomys∏ach
– szkolna placówka handlowa
– tràba powietrzna
– uroczystoÊç kolonijna
– wymaga naprawy

Litery z pól ponumerowanych utworzà rozwiàzanie krzy˝ówki.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17

WÊród osób, które do 12 wrzeÊnia br. nadeÊlà na adres mailowy redakcji prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówki zostanie rozlosowana nagroda ufundowana przez sklep PAKO,
ul. Jana Paw∏a II 25 (Centrum „Pogodna”). Nagrodà tà b´dzie bardzo smaczny tort.

AUTO NAPRAWA
• Silniki
• Sprz´g∏a
• Przeguby
• Hamulce
• Zawieszenia
ul. Jeêdziecka 4, 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel.: 773 18 61, 0607 092 124

Elektromechanika Pojazdowa
• Elektronika pojazdowa
• Radiomonta˝ (nag∏aÊnianie pojazdów)
• Zestawy g∏oÊnomówiàce
• Alarmy
• Uk∏ady ABS itp
Wystawiamy faktury VAT
ul. Jeêdziecka 4, 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel.: 773 18 61, 0501 560 979, e-mail: arekgu@interia.pl

Magdalena
Gaw´cka
tel.

773 14 30
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LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW
ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a

Rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 48
Prawid∏owe rozwiàzanie
krzy˝ówki z nr 48 brzmia∏o:
„Udanych wakacji”.
Nagrod´ kart´ sta∏ego klienta
sklepu Baby Boom,
uprawniajàca do 20% zni˝ki przy
zakupie dowolnego artyku∏u
wylosowa∏a p. Beata Zadworna.
Gratulujemy!
WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
- pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena
J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Justyna Ko∏akowska, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 773 13 13), Beata Niewiadomy, Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych. Foto: Iza Antosiewicz, Magda J´drzejewska, autorzy.
Kontakt z redakcjà: tel.: 613 34 37, fax: 613 18 49, e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1
Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 5.000 egz.,
Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama: Dorota Mierzejewska – tel. 773-13-13

STARA MI¸OSNA

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

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
9.00 - 15.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

dogodny dojazd
parking

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

niskie ceny

RAMY
PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER
na ˝yczenie - oprawa u klienta odbiór i dostawa do domu

05-075 Weso∏a Zielona, ul. Wspólna 20b
tel./fax

773 47 54,

fax

815 40 76

SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 3 razy dziennie
St. Mi∏osna Zad. 10 dz 627 przy ulicy Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze

BEZP¸ATNA STOMATOLOGIA
DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W NFZ
- STOMATOLOGIA
ZACHOWAWCZA
- STOMATOLOGIA DZIECI¢CA
- CHIRURGIA
STOMATOLOGICZNA

- PROTETYKA
- PROFILAKTYKA
- PERIODONTOLOGIA

TELEFON 0 691 031 747
STARA MI¸OSNA, UL. JANA PAW¸A II 15 F
WEJÂCIE OD ULICY DOLOMITOWEJ 14

Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:
• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.
pon.–pt. 9.00–20.00, sob. 9.00–15.00
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
tel. 773 22 27
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STARA MI¸OSNA

BIURO PODRÓ˚Y
•SERWIS•
Oferuje:
• jako autoryzowany Agent imprezy
turystyczne TUI, Neckermann,
Scan Holiday, Ecco Holiday, Orbis,
Time Travel, Exim, Oasis
i innych touroperatorów
• obozy m∏odzie˝owe Almatur, Atas,
OK Tours, But
• bilety lotnicze
• ubezpieczenia podró˝y

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

Stara Mi∏osna (obok poczty)
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. U1
tel./fax 773 83 42
www.bpserwis.com.pl
czynne: pon.-piàtek 1200–1900, sobota 930–1330

GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

Od 1990 r. sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy

0601 355 130

oddzwoni´

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

tel. 870 55 55
www.gadomska.pl
biuro@gadomska.pl

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

–
–
–
–

sprzeda˝ samochodów
naprawa gwarancyjna
naprawa pogwarancyjna
czeÊci

05-077 STARA MI¸OSNA k/ W-wy
Trakt Brzeski 88
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tel. 773 20 03
tel. 773 30 03
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