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Nigdy nie lubi∏aÊ smutnych ok∏adek
Beacie - Piotr

STARA MI¸OSNA
24 maja na skutek obra˝eƒ odniesionych w wypadku samochodowym
zgin´∏a nasza redakcyjna kole˝anka Beata Niewiadomy. Zawsze pe∏na ˝ycia, zawsze uÊmiechni´ta i ˝yczliwa. By∏a dobrym duchem redakcji. Za te
wszystkie radosne chwile, za pogodne rozmowy, za pomys∏y i plany, które wspólnie snuliÊmy chcieliÊmy Ci Beatko serdecznie podzi´kowaç.
Jeszcze kilka dni wczeÊniej dzwoni∏aÊ do mnie przepraszajàc, ˝e nie
zdà˝y∏aÊ do majowej gazetki napisaç swojego tekstu. Powiedzia∏em Ci
wówczas, ˝e to ˝aden problem, ˝e temat jest ca∏y czas aktualny, spokojnie zdà˝ysz go napisaç do numeru czerwcowego...
A zamiast tego, ja teraz próbuj´ napisaç najtrudniejszy tekst swojego
˝ycia, bo jak w kilku zdaniach opisaç pustk´ jakà po sobie zostawi∏aÊ...
Marcin J´drzejewski

prysznic, kawa, samochód
spieszymy si´
goniàc ˝ycie
gdyby oddychanie by∏o
zale˝ne od woli
zapomnielibyÊmy oddychaç
odk∏adamy spotkanie
akurat to mo˝e poczekaç
i czeka…
wiecznoÊç
minie
zanim znów si´ spotkamy

Beatko – odesz∏aÊ tragicznie w pe∏ni si∏ twórczych.
W swym ˝yciu nios∏aÊ pomoc potrzebujàcym, nie
szcz´dzàc czasu ani wysi∏ku. Pytaƒ dlaczego tak si´
sta∏o jest wiele, odpowiedzi na tej Ziemi zapewne nie
us∏yszymy. Ból i rozpacz rodziny sà niewymierne, bo
jakà miarà je mierzyç? Mimo, ˝e Ci´ nie ma wÊród nas,
jesteÊmy z Tobà i zawsze b´dziemy.

Beatko – kiedyÊ wypijemy
jeszcze dobrà kaw´
Iza Antosiewicz

Adam, Bartosz, Tobiasz i Antek
Rozmowa skradziona w samochodzie, bo póêno, bo szybko,
bo praca i dom, bo czekajà...
Kocha∏aÊ muzyk´, pami´tasz t´ p∏yt´?
Rozumia∏yÊmy si´, pewnie te same fale.
W przelocie malowana rz´sa, niedopita kawa, takà Ci´ pami´tam.
Za krótko..., to boli...
Iza Zych do Beatki

CZY ZNALIÂMY BEAT¢?
Czy znaliÊmy Beat´? Po prostu by∏a wÊród nas
i by∏o te˝ takie oczywiste, ˝e zawsze b´dzie. Zawsze.
– Nie sprawia∏a nigdy ˝adnych problemów
wychowawczych. Nigdy. Skrupulatna, odpowiedzialna, u∏o˝ona. Przynosi∏a nam tylko satysfakcj´ i dum´ – opowiada pan Roman, ojciec Beaty.
Rodowita Warszawianka z Mokotowa, tam ukoƒczy∏a szko∏´ podstawowà przy ul. Wa∏brzyskiej,
a nast´pnie ogólniak na ul. Wiktorskiej z fakultetem
biologiczno-chemicznym w klasie maturalnej.
Równolegle ze studiami na Wydzia∏e Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach
poszerzania horyzontów i wiedzy zawodowej
koƒczy∏a 2-letnie Studium ˚ycia Rodzinnego
na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
I wreszcie praca. Od poczàtku jako psycholog
szkolny:
● 1989-96 w Paƒstwowym Zespole Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej,
● 1996-97 w Szkole Podst. przy ul. Kajki w Aninie,
● 1997-01 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku,
● od 2001 w Zespole Szkó∏ przy ul. Drewnianej,
● od 2004 w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy ul. Pi´knej.
Do ka˝dej pracy wnosi∏a swój wrodzony zapa∏,
ale tak˝e pogod´ ducha, którà zawsze podkreÊlajà
jej wspó∏pracownicy. Najmniej pozornie zwiàzana z ostatnim miejscem pracy, bo najkrócej, w∏aÊnie tu, wydawa∏o si´ odnalaz∏a tzw. drugi oddech
zawodowy. Jako prowadzàca ju˝ samodzielnie grupowe szkolenia i warsztaty, w licznych wyjazdach
po ca∏ej Polsce, w wymagajàcych merytorycznie
spotkaniach z ludêmi zajmujàcymi si´ badaniami
z zakresu psychologii dzieci´cej i rodzinnej.
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Beata niewiele o tym opowiada∏a.
Przychodzi∏a na wtorkowe spotkania Stowarzyszenia i jedynie paroma wyrywkowymi zdaniami zdradza∏a jak bardzo ˝yje
swojà pracà. By∏a cz∏owiekiem dyskretnym, który nie chce, nie Êmie zajmowaç
czas i czyjàÊ uwag´ swojà osobà. O wiele rzeczy nie b´dziemy ju˝ Jej zapytaç, co
zosta∏o przemilczane pozostanie ciszà.
Z Adamem, m´˝em Beaty, przeglàdamy Jej dokumenty zawodowe. Nieprawdopodobne, jak by∏a aktywna, w jak ogromnà iloÊç przedsi´wzi´ç zaanga˝owana. Wyrywkowo wypisuj´
tylko niektóre z nich:
● Warsztaty dla Rodziców dzieci z ADHD
– warsztaty dla rodziców dzieci z zespo∏em
nadpobudliwoÊci psycho-ruchowej w Klinice
Psychoterapii Wieku Rozwojowego Akademii
Medycznej w Warszawie,
● Liczne konferencje naukowo-szkoleniowe w Centrum CBT (Cognitive&Behavioural Therapy),
● Roczne szkolenia z zakresu profilaktyki uzale˝nieƒ prowadzone metodà grup treningowych,
● Liczne szkolenia w Centrum Metodycznym
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN,
● Szkolenia w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i M∏odzie˝y ze
Ârodowisk Zagro˝onych Alkoholizmem OPTA.
I wiele, wiele innych. A przecie˝ oprócz pracy
zawodowej dba∏a o rodzin´ - m´˝a i trzech
synów. Przy tym wszystkim znajdowa∏a czas by
dzia∏aç z nami w Stowarzyszeniu Sàsiedzkim,
w redakcji WiadomoÊci…
Wierz mi Beato, nie opuÊcisz nas tak ∏atwo.
B´dziemy o Tobie pami´taç.
Marian Mahor

Beacie
Z uniesionymi
g∏owami
wysoko
rozgarniajàc chmury
wypatrywaliÊmy gwiazd
Tam
patrzcie tam jeszcze wy˝ej
- zach∏ystywa∏ si´ jeden
z natchnionych proroków
zadzierajàc palec
ciep∏y uÊmiech na Twojej twarzy
- tylko tyle
Kiedy zgas∏
wokó∏ powsta∏ mrok
choç tysiàc gwiazd
na kosmicznym niebosk∏onie
rozjaÊnia∏o Êwiat
Nie opuszczaj nas
Marian Mahor
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Z prac Rady Dzielnicy
W ostatnim czasie Rada Dzielnicy
obradowa∏a dwukrotnie. Najpierw
19 maja na sesji zwyczajnej radni zapoznali si´ z informacjami Zarzàdu o planowanej Akcji Lato w MieÊcie, o funkcjonowaniu organizacji spo∏ecznych
i m∏odzie˝owych na terenie dzielnicy,
o planach zarzàdzania gospodarkà
wodno-Êciekowà na terenie dzielnicy
i stanie prac nad przej´ciem oczyszczalni „Cyraneczka” od Spó∏ki Ziemskiej wraz z informacjami o stanie uregulowaƒ w∏asnoÊciowych ulic. Ponadto
zosta∏y omówione mo˝liwe korekty
planu inwestycji na rok 2005 (wynikajàce z rozstrzygni´ç przetargowych).
Szczegó∏y planowanej Akcji Lato
w MieÊcie publikujemy w dalszej cz´Êci
WS. JeÊli zaÊ chodzi o sprawy zwiàzane
z gospodarkà wodno-kanalizacyjnà to
zanosi si´ na istotne zmiany. Weso∏a
jest bowiem jedynà dzielnicà Warszawy, w której wodociàgi i kanalizacja sà
budowane bezpoÊrednio przez dzielnic´, a nie przez MPWiK. Ju˝ w tym roku cz´Êç takich inwestycji (w Woli
Grzybowskiej) zosta∏a przej´ta przez
MPWiK. Proces ten ma byç kontynuowany i w najbli˝szym czasie wszystkie
inwestycje wodno-kanalizacyjne b´dà
realizowane tylko przez MPWiK.
JeÊli chodzi o oczyszczalni´ Êcieków
„Cyraneczka”, to zakoƒczy∏a prac´
wspólna komisja inwentaryzacyjna,
która mia∏a przygotowaç jej przej´cie
przez MPWiK. Do dnia sesji nie by∏

jednak skoƒczony protokó∏ z prac tej
komisji. Zakoƒczenie procesu przejmowania planowane jest na koniec roku. Prywatnie mam jednak obawy, czy
w tym tempie, w jakim pracujà urz´dnicy MPWiK, b´dzie to mo˝liwe. Póki
co, trwamy w absurdzie, poniewa˝ zbudowanà z publicznych pieni´dzy
oczyszczalnià zarzàdza próbujàca
uw∏aszczyç si´ na powierzonym majàtku cz∏onków dawnego „Zespo∏u” Spó∏ka Ziemska.
W punkcie dotyczàcym uregulowania w∏asnoÊciowego ulic, na wniosek
radnych ze Starej Mi∏osny, Rada podj´∏a uchwa∏´ wzywajàcà w∏adze Warszawy do pilnego wszcz´cia procedury
wykupu
gruntów,
niezb´dnych
do przebudowy skrzy˝owania ul. GoÊciniec z ul. Jana Paw∏a II.
Kolejna, tym razem nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´ 13
czerwca. Rada zaopiniowa∏a pozytywnie proponowane zmiany w bud˝ecie
dzielnicy (g∏ównie o przyj´ciu dodatkowych 6 mln z∏ na budow´ ul. Jana Paw∏a II) oraz pozytywnie zaopiniowa∏a projekt uchwa∏y Rady Warszawy
„w sprawie udzia∏u lokalnych komitetów budowy w realizacji zadaƒ inwestycyjnych m. st. Warszawy”.
Nast´pna sesja Rady Dzielnicy planowana jest na 22 czerwca na godzin´ 1400 (tym razem nietypowo w Êrod´,
gdy˝ w czwartek sà zakoƒczenia roku
szkolnego w weso∏owskich szko∏ach).

W programie m. in.: informacje o rozliczeniu „Pikniku Weso∏a”, o skutecznoÊci Êciàgania podatków, o utrzymaniu zieleni, o przeprowadzonych przez
Komisj´ Rewizyjnà kontrolach oraz
o stanie istniejàcej infrastruktury na terenie Dzielnicy.
Ponadto Rada zajmie si´ ocenà pracy Wydzia∏ów i Delegatur na rzecz
mieszkaƒców oraz zaopiniuje kolejne
zmiany w bud˝ecie Dzielnicy.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Dy˝ury radnych...
Radni Dzielnicy Weso∏a pe∏nià dy˝ury w budynku Urz´du Dzielnicy przy ul. I-go Praskiego Pu∏ku 33 (tel. 773 60 85) w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 1700-1800.
Radni ze Starej Mi∏osnej dy˝urujà tak˝e w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budunku OSP Stara Mi∏osna przy ul. Trakt Brzeski 28 (wejÊcie od ul. GoÊciniec) w ka˝dy
wtorek w godz. 2000–2200.

i Stra˝y Miejskiej
Tak˝e w ka˝dy wtorek w godz. 1900–2000
w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budunku OSP Stara Mi∏osna mo˝na si´ spotkaç
z dy˝urujàcymi stra˝nikami miejskimi.

W razie po˝aru:
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Starej Mi∏oÊnie
ul. Trakt Brzeski 28, tel. 77-33-978
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31, tel. 77-39-008

Kolejny kroczek ku budowie Jana Paw∏a II
„Obiecanki cacanki” chcia∏oby si´
rzec zarówno poprzedniemu Burmistrzowi, jak i Zarzàdowi Dróg Miejskich. Bo jak inaczej skomentowaç
z dumà obwieszczanà nowin´ o zbudowaniu w roku 2005 ca∏ej ulicy Jana Paw∏a II, jeÊli odpowiedzialni za t´
inwestycj´ i chwalàcy si´ nià nie kiwn´li palcem, aby jà zrealizowaç?
Efekt by∏ taki, ˝e w ubieg∏ym roku,
który mia∏ byç poÊwi´cony projektowaniu tej kluczowej dla Starej Mi∏osny inwestycji nie dzia∏o si´ nic. I pewnie nadal by si´ nie dzia∏o, gdyby nie zaanga˝owanie obecnego Zarzàdu Dzielnicy.
Niestety, mia∏a to byç inwestycja nie
nasza, lecz ZDM. A ZDM robi∏ naprawd´ wszystko, aby si´ z nià nie wyrobiç. Gdy w koƒcu uda∏o si´ dokoƒczyç
projekt – z dwu miesi´cznym opóênie-

niem – (jest jeszcze w uzgodnieniach
na ZUD-zie), urz´dnicy ZDM na poczàtku czerwca stwierdzili, ˝e teraz to
ju˝ za póêno, aby braç si´ za budow´.
Tu jednak widaç, jaka jest ró˝nica w zarzàdaniu mi´dzy urz´dnikami warszawskimi, dla których to tylko jedna z cyklu
drobna inwestycja i lokalnymi, którzy rozumiejà potrzeby mieszkaƒców (wszak to
ich bezpoÊredni wyborcy i to oni sà rozliczani za wszelkie niepowodzenia).
Burmistrzowi Jackowi Wojciechowiczowi uda∏o si´ przekonaç Wiceprezydenta Warszawy S∏awomira Skrzypka,
˝e mo˝e dla ZDM na rozpoczynanie inwestycji jest ju˝ za póêno, ale dla Urz´du Weso∏ej jeszcze za póêno nie
jest. I, ˝e skoro ZDM budowaç nie
chce, to ˝eby przekazaç inwestycj´ i pieniàdze na jej realizacj´ do naszego bu-

d˝etu, a my sobie poradzimy. Zebrana w trybie nadzwyczajnym Rada Dzielnicy 13 czerwca popar∏a stanowisko Zarzàdu, zaÊ ju˝ 16 czerwca Rada Warszawy przyj´∏a stosownà poprawk´ do bud˝etu przeznaczajàc 6 mln z∏ na kontynuacj´ budowy naszej ulicy Jana Paw∏a II. Kwota ta powinna wystarczyç
na zbudowanie w tym roku minimum
odcinka od ul. Diamentowej do skrzy˝owania z ul. Pogodnà. Dokoƒczenie inwestycji nastàpi wiosnà przysz∏ego roku.
Przetarg, który ma wy∏oniç wykonawc´, powinien byç og∏oszony jeszcze
pod koniec czerwca, a jego rozstrzygni´cie nastàpi pod koniec sierpnia.
O ile nie b´dzie protestów, wykonawca
powinien wejÊç na plac budowy w po∏owie wrzeÊnia.
Marcin J´drzejewski
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Piknik WESO¸A 2005

4 czerwca na terenie Hipodromu
w Weso∏ej odby∏ si´ si´ piknik Weso∏a 2005. Organizatorem imprezy by∏
Zarzàd dzielnicy we wspó∏pracy
z 1 Warszawskà Brygadà Pancernà,
Stowarzyszeniem Szwadron Jazdy RP
oraz OÊrodkiem Kultury w Weso∏ej.
Program obfitowa∏ w liczne wydarzenia artystyczne. Na poczàtku swój dorobek zaprezentowa∏y dzieci i m∏odzie˝ z placówek oÊwiatowych Weso∏ej.
Nast´pnie rozpoczà∏ si´ program profesjonalny – koncert zespo∏u „Babilon”, wyst´p „Babskiego Kabaretu”
oraz fina∏owy koncert zespo∏u „MAANAM”.
Oprócz atrakcji artystycznych na Pikniku znajdowa∏y si´ równie˝: plac zabaw dla dzieci, ogródki gastronomiczne, stoiska informacyjne placówek i organizacji spo∏ecznych. Odbywa∏y si´
tak˝e liczne zawody sportowe.
Gwoêdziami
imprezy
by∏y
jednak: pokaz
jazdy
konnej
i musztry w wykonaniu u∏a-
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nów ze Szwadronu Kawalerii
Wojska Polskiego, pokaz w∏adania lancà i szablà w wykonaniu Szwadronu Jazdy Rzeczpospolitej Polskiej im. 1 Pu∏ku
Szwole˝erów Józefa Pi∏sudskiego oraz pokaz sprawnoÊci
˝o∏nierzy kompanii rozpoznawczej 1 Warszawskiej Brygady
Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki. Z kolei Klub Karate Weso∏a zaprezentowa∏ pokaz wschodnich sztuk walki.
Micha∏ Pawlak
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Nowelizacja ustawy warszawskiej

Ma∏a zmiana – wielka rewolucja
W sk∏óconym i dbajàcym g∏ównie
o partyjne interesy sejmie, nieco w cieniu wielkich spraw dokona∏a si´ ma∏a,
ale niosàca iÊcie rewolucyjne zmiany
nowelizacja ustawy warszawskiej. 3
czerwca Sejm, a 16 czerwca Senat przyj´∏y nowe rozwiàzania podzia∏u w∏adzy
w stolicy. Ustaw´ musi jeszcze podpisaç
Prezydent, a ma ona wejÊç w ˝ycie 2 tygodnie od publikacji w Dzienniku
Ustaw, czyli pod koniec sierpnia.
Co si´ zmieni:
• Warszawskie dzielnice otrzymujà
wreszcie podmiotowoÊç jako gospodarze swojego terenu. Majà okreÊlone zadania i kompetencje oraz Êrodki do ich realizacji.
• dzielnice w szczególnoÊci majà zajmowaç si´ utrzymaniem placówek oÊwiaty
i wychowania, kultury, pomocy spo∏ecznej, sportu, rekreacji i turystyki, zadaniami zwiàzanymi z ochronà zdrowia
i prowadzeniem ˝∏obków, utrzymaniem
zieleni i dróg lokalnych oraz innymi zleconymi przez w∏adze Warszawy.
• Burmistrzowie dzielnic b´dà pracodaw-

cami dla swoich urz´dników (dotychczas o zatrudnianiu nawet przys∏owiowych sprzàtaczek decydowali urz´dnicy
warszawskiego Ratusza). B´dzie wi´c
mo˝na zracjonalizowaç zatrudnienie
wed∏ug rzeczywistych potrzeb Dzielnicy, a nie wg cz´sto nie przystajàcego
do lokalnej specyfiki warszawskiego
szablonu. Zniknà te˝ tzw. Delegatury,
czyli wydzia∏y funkcjonujàce w Urz´dzie Dzielnicy, a nie podlegajàce Burmistrzowi. Da to mo˝liwoÊç lepszej
kontroli pracy urz´dników.
• Zarzàdy Dzielnic b´dà dysponentami bud˝etu dzielnicy i b´dà odpowiada∏y za ich realizacj´.
• Jednostki organizacyjne kultury,
sportu, oÊwiaty i pomocy spo∏ecznej
o charakterze lokalnym zostanà podporzàdkowane w∏adzom dzielnicy
• Rada Dzielnicy zyska kompetencje
przenoszenia niektórych Êrodków finansowych w∏asnymi decyzjami, co zdecydowanie u∏atwi racjonalne gospodarowanie Êrodkami (do tej pory zdarza∏o
si´ tak, ˝e pewne prace by∏y wykonywa-

Multimedia w bibliotece
Czytelnicy, odwiedzajàcy bibliotek´
osiedlowà w jej poprzednim lokalu, pami´tajà, jakie panowa∏y tam spartaƒskie warunki. Ale – przyjemnoÊç wynikajàca z czytania wszystko rekompensowa∏a i wynagradza∏a, tote˝ mówi∏o
si´, trudno, i wypo˝ycza∏o dalej. Lokal
obecny jest schludny, wygodny, ma
swój klimat i, co widaç po statystykach,
przyciàga coraz wi´cej mi∏oÊników
ksià˝ek. A tych pojawia si´ na pó∏kach
ca∏kiem sporo, idàc dalej – zwi´kszy∏a
si´ równie˝ iloÊç samych pó∏ek, co
oznacza, ˝e biblioteka otrzyma∏a tzw.
Êrodki na wyposa˝enie i... sprz´t multimedialny. Czyli idziemy z duchem czasu i post´pem. A có˝ zaproponujemy
Szanownym Czytelnikom? Ju˝ w tej
chwili jest mo˝liwoÊç kserowania materia∏ów, których nie mo˝na wypo˝yczyç, ksià˝ek z ksi´gozbioru podr´cznego. Prawdopodobnie z chwilà ukazania si´ tego numeru WS przejdziemy
na
wypo˝yczanie
komputerowe
i umo˝liwimy Paƒstwu korzystanie z internetu. Pojawi si´ równie˝ strona www, a to pozwoli nie tylko

na wglàd do katalogu, ale i rezerwacj´
konkretnych pozycji z informacjà
zwrotnà, ˝e ju˝ one na zainteresowanych czekajà. Otrzymacie Paƒstwo karty biblioteczne, uprawniajàce do wypo˝yczania naszych zbiorów, ale równie˝
zbiorów biblioteki g∏ównej w Weso∏ej,
a w przysz∏oÊci pozosta∏ych filii.
Oficjalnà i wyczerpujàcà informacj´
o zasadach korzystania z biblioteki,
przekaza∏a w majowym numerze Biuletynu Informacyjnego Dzielnicy Weso∏a
m. st. Warszawy pani dyrektor El˝bieta
Dani∏owicz. Ka˝dy czytelnik b´dzie
móg∏ zapoznaç si´ z nowym regulaminem na miejscu, dostanie go równie˝
do ràk w∏asnych. Tych z Paƒstwa, którzy z ró˝nych przyczyn poczuli si´ troszk´ zaniepokojeni informatyzacjà placówek, pragn´ uspokoiç, ˝e po chwilowym spowolnieniu procesu wypo˝yczania (przy okazji wydawania kart)
wszystko si´ unormuje.
A wi´c zapraszam wszystkich do biblioteki – po ksià˝ki, obejrzeç wystaw´,
a teraz tak˝e do korzystania z internetu.
Iza Zych

ne nie dlatego, ˝e by∏y najpilniejsze, ale
dlatego ˝e akurat na nie by∏y pieniàdze)
• Prezydent Warszawy, nie b´dzie
móg∏ kwestionowaç wyborów Burmistrzów Dzielnic, dla których czynnoÊci z zakresu prawa pracy wykonywaç
b´dzie Rada Dzielnicy.
• Je˝eli w ciàgu 3 miesi´cy Rada Warszawy nie uchwali Statutu miasta
(nie zrobi∏a tego od prawie 3 lat)
Statut taki Warszawie nada premier.
Zmiany te w pewnym zakresie ograniczajà kompetencje Prezydenta Warszawy
i przenoszà je na w∏adze Dzielnic. I choç
w du˝ej cz´Êci intencje popierajàcych ustaw´ ugrupowaƒ (za g∏osowa∏y SLD, LPR,
Samoobrona, PSL, SDPL i cz´Êç PO, przeciw by∏a cz´Êç PO i PiS) mia∏y charakter
czysto polityczny (chodzi∏o o ograniczenie
kompetencji ubiegajàcemu si´ o prezydentur´ Polski Lechowi Kaczyƒskiemu) to paradoksalnie skorzysta na tych zmianach
Warszawa i Warszawiacy.
Choç mo˝e wprowadzone zmiany nie
porzàdkujà wszystkich relacji pomi´dzy organami stolicy, choç nadal pozostaje nierozstrzygni´tych wiele kwestii
kompetencyjnych, to jednak zosta∏
zrobiony du˝y krok w stron´ normalnoÊci. Szkoda, ˝e tak póêno.
Marcin J´drzejewski

Wystawa
na wakacje
– zapraszamy
do biblioteki
Od poniedzia∏ku 27 czerwca zagoÊci w czytelni staromi∏oÊniaƒskiej biblioteki wystawa pt. „Dogoniç marzenie”. Autor, p. Wies∏aw Sawicki,
od 1959 roku mieszkaniec Weso∏ej-Zielonej jest samoukiem, obdarzonym niesamowità wyobraênià i twórczà pracowitoÊcià. Maluje obrazy olejne, pastele, portrety ze zdj´cia. Jest
zafascynowany Êwiatem przyrody,
zwierzàt i pi´knem kobiety. Porusza
si´ mi´dzy egzotykà, fantastykà, surrealizmem. Lubi malowaç te˝ martwà
natur´. Artysta, obdarzony niezwykle
bogatym wn´trzem tworzy prace bajecznie kolorowe, magiczne, przykuwajàce uwag´, wr´cz intrygujàce.
Oglàdajàc je przenosimy si´ w zupe∏nie inny Êwiat.
Iza Zych
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cjatywy przeznaczone.
Ale chyba warto spróbowaç.
Poni˝ej najwa˝niejsze zapisy uchwalonego przez Rad´ Warszawy w dniu 16 czerwca br. regulaminu: „Sposób i warunki organizacyjne udzia∏u lokalnych komitetów budowy w kosztach realizacji zadaƒ inwestycyjnych m. st. Warszawy” (pe∏ny tekst
na stronie internetowej Urz´du Miasta
Warszawy w materia∏ach z sesji Rady Miasta z 16 czerwca 2005).
Marcin J´drzejewski

Inwestycje wspólne z mieszkaƒcami
Mieszkaƒcy Weso∏ej zawsze wykazywali
sporà aktywnoÊç w zakresie budowy infrastruktury. Wodociàgi, gazociàgi, oÊwietlenie czy nawet niektóre ulice by∏y budowane przez lokalne komitety z du˝ym zaanga˝owaniem funduszy mieszkaƒców.
Ostatnio na skutek zmian prawnych budowa przez komitety sta∏a si´ niemo˝liwa.
A poniewa˝ ciàgle do W∏adz Dzielnicy
zg∏aszajà si´ kolejne grupy mieszkaƒców,
chcàcych wy∏o˝yç w∏asne pieniàdze, aby
tylko przyÊpieszyç budow´ ich ulicy, odpowiedzialny za inwestycj´ Burmistrz
Edward K∏os przygotowywa∏ regulamin
realizacji takich inwestycji.
Okaza∏o si´, ˝e problem widzà tak˝e
w∏adze Warszawy, przygowa∏y w∏asny regulamin, który w ekspresowym tempie
uchwalony przez Rad´ Warszawy
w dniu 16 czerwca br. OczywiÊcie, sà inwestycje s∏u˝àce wi´kszym grupom mieszkaƒców i one muszà mieç priorytet. Ale specyfika samorzàdu jest taka, ˝e zawsze
pod koniec roku pojawiajà si´ jakieÊ
oszcz´dnoÊci bàdê dodatkowe, niewykorzystane Êrodki i mo˝na wtedy zrealizowaç
kilka drobniejszych inwestycji. Warunek
– muszà byç wczeÊniej przygotowane.
Mo˝na si´ te˝ spodziewaç, ˝e w∏adze Warszawy, chcàce promowaç tego typu inicjatywy, przeznaczà na nie dodatkowe Êrodki.
Dlatego zach´ca∏bym mieszkaƒców, ˝e
jeÊli tylko majà takie mo˝liwoÊci, aby skorzystaç z tej mo˝liwoÊci. OczywiÊcie, budowa infrastruktury jest ustawowym obowiàzkiem gminy. I Weso∏a, pr´dzej czy
póêniej, z niego si´ wywià˝e. Ale pami´taj-

my, ˝e zadawnionych potrzeb jest tak wiele, ˝e na niektóre ulice przyjdzie poczekaç
nawet par´ lat. Dlatego mo˝e warto niejako „dodatkowo si´ opodatkowaç” i dzi´ki
temu mieç je zbudowane wczeÊniej.
Chcia∏bym tak˝e zastrzec si´, ˝e samo
zg∏oszenie komitetu nie oznacza, ˝e
na pewno natychmiast dana inwestycja zostanie rozpocz´ta. Wszystko zale˝y od iloÊci zg∏oszeƒ i Êrodków, jakie b´dà na te ini§1
1. Miasto sto∏eczne Warszawa, w granicach mo˝liwoÊci
finansowych i organizacyjnych, mo˝e podjàç realizacj´
zadaƒ inwestycyjnych z udzia∏em Êrodków majàtkowych:
1) osób fizycznych, zamieszka∏ych na terenie m. st. Warszawy,
2) osób prawnych, majàcych siedzib´ na terenie m. st.
Warszawy,
3) jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej, majàcych siedzib´ na terenie m. st. Warszawy,
– – tworzàcych lokalne komitety budowy.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, obejmujà w szczególnoÊci:
1) budow´ lub przebudow´ urzàdzeƒ infrastruktury drogowej,
2) budow´ obiektów i urzàdzeƒ kultury fizycznej, w tym zagospodarowanie terenów rekreacyjnych,
3) budow´ obiektów kultury i oÊwiaty.
§2
1. Wol´ uczestniczenia w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego cz∏onkowie lokalnego komitetu budowy wyra˝ajà przez skierowanie wniosku do w∏aÊciwej ze wzgl´du
na lokalizacj´ planowanej inwestycji dzielnicy m. st. Warszawy, zwanej dalej „dzielnicà”.
2. Wniosek okreÊla przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji.
3. Do wniosku do∏àcza si´:
1) list´ podmiotów, tworzàcych lokalny komitet budowy,
zawierajàcà:
a) w przypadku osoby fizycznej – imi´, nazwisko, adres
zamieszkania,a deklarowanà wartoÊç udzia∏u i jego
form´, podpis i dat´.
b) w przypadku osoby prawnej – firm´, siedzib´, imi´
i nazwisko osoby/osób reprezentujàcych dany podmiot zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie
pe∏nomocnictwa (w za∏àczeniu wypis z Krajowego
Rejestry Sàdowego lub pe∏nomocnictwo), deklarowanà wartoÊç udzia∏u i jego form´, podpis i dat´,
c) w przypadku jednostki nieposiadajàcej osobowoÊci
prawnej – imi´ i nazwisko osoby/osób reprezentujàcych jednostk´ (w za∏àczeniu dokument potwierdzajàcy umocowanie), deklarowanà wartoÊç udzia∏u
i jego form´, podpis i dat´,
2) pe∏nomocnictwo dla osoby reprezentujàcej cz∏onków
lokalnego komitetu budowy (przewodniczàcego lokal-

nego komitetu budowy) wobec m. st. Warszawy w procesie inwestycyjnym.
4. Wnioski sk∏ada si´ w terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego roku, przy czym w wnioski dotyczàce zadaƒ inwestycyjnych do uj´cia w bud˝ecie na rok 2006 nale˝y z∏o˝yç
do dnia 15 lipca 2005 r.
§3
1. Dzielnica dokonuje analizy mo˝liwoÊci uruchomienia tytu∏u inwestycyjnego realizowanego z udzia∏em Êrodków
cz∏onków lokalnego komitetu budowy w nast´pnym roku
bud˝etowym, kierujàc si´:
1) kolejnoÊcià wp∏ywu wniosku,
2) zbie˝noÊcià realizacji przedsi´wzi´cia z planami inwestycyjnymi m.st. Warszawy (jednostek pomocniczych
i organizacyjnych m.st. Warszawy), planami spó∏ek
miejskich lub innych spó∏ek, których przedmiotem
dzia∏ania jest rozwój infrastruktury technicznej na terenie
m.st. Warszawy,
3) warunkami techniczno-in˝ynieryjnymi, w szczególnoÊci
stanem uzbrojenia terenu,
4) liczbà nieruchomoÊci zabudowanych, które odniosà korzyÊci w wyniku realizacji inwestycji,
5) liczbà osób, które bezpoÊrednio skorzystajà z realizacji
inwestycji,
6) procentowym wskaênikiem wartoÊci zadeklarowanego
udzia∏u do szacunkowej wartoÊci inwestycji,
7) udzia∏em Êrodków m. st. Warszawy w kosztach realizacji zadania w przeliczeniu na jednego cz∏onka lokalnego
komitetu budowy,
8) ogólnym stanem infrastruktury danego rodzaju w rejonie, w którym planuje si´ realizacj´ inwestycji z udzia∏em Êrodków cz∏onków lokalnego komitetu budowy,
9) wysokoÊcià Êrodków finansowych przewidywanych
na zadania inwestycyjne w opracowywanym projekcie
za∏àcznika dzielnicowego do bud˝etu m. st. Warszawy
na rok nast´pny.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mogà byç uzupe∏nione przez dzielnic´, z tym, ˝e ustalenie takie wymaga
uprzedniego uzgodnienia z Prezydentem m. st. Warszawy
lub osobà przez niego upowa˝nionà.
3. Przy ustalaniu uzupe∏niajàcych kryteriów nale˝y kierowaç
si´ charakterem poszczególnych rodzajów inwestycji.
§4
1. Udzia∏ cz∏onków lokalnego komitetu budowy w kosztach
realizacji zadania inwestycyjnego mo˝e stanowiç:
1) wk∏ad finansowy,

Turniej szachowy w SP 173
23 maja w Szkole Podstawowej nr 173 w Warszawie
– Weso∏ej odby∏ si´ Drugi Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Dyrektora Szko∏y. Turniej zosta∏ rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund wg przepisów kodeksu szachowego po 15 minut dla zawodnika na parti´.
W turnieju wzi´∏o udzia∏ 34 zawodników, wÊród
których najlepszymi okazali si´:
W kategorii klas 0–III
I miejsce – Bartosz Nowicki kl. II B
II miejsce – Maks Mahor kl. III D
III miejsce – Marcin Zajàc kl. II A
W kategorii klas IV–VI
I miejsce – Micha∏ Sarniewicz kl. IV A
II miejsce – Olek Krupski kl. V A
III miejsce – ¸ukasz Kojtych kl. IV A
Najlepszà zawodniczkà w kategorii klas 0–III zosta∏a: Kinga Pastuszko – kl I A.
W kategorii klas IV–VI najlepszà zawodniczkà
okaza∏a si´: Karolina G∏usek – kl. VI B.
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Zmaganiom towarzyszy∏a bardzo mi∏a i serdeczna atmosfera.
Wyrazy podzi´kowania kierujemy do Pani Dyrektor Katarzyny G∏usek za w∏àczenie si´ w organizacj´
i patronat nad turniejem.
WÊród uczniów naszej szko∏y ta dyscyplina sportowa
cieszy si´ du˝à
popularnoÊcià
mi´dzy innymi
dzi´ki dzia∏alnoÊci
szkó∏ki szachowej
prowadzonej
przez pana J. Brustmana i ko∏a szachowego.
Na zakoƒczenie
turnieju pani dyrektor Katarzyna G∏usek wr´czy-

2) wk∏ad rzeczowy.
2. Przez wk∏ad rzeczowy nale˝y rozumieç w szczególnoÊci:
1) dokumentacj´ technicznà, geodezyjnà i prawnà, zgodnà
z zakresem realizowanej inwestycji, zaakceptowanà
przez jednostk´ realizujàcà,
2) prawo w∏asnoÊci lub prawo u˝ytkowania wieczystego
nieruchomoÊci, a tak˝e cz´Êci nieruchomoÊci niezb´dnej do realizacji inwestycji.
3. Przeniesienie prawa w∏asnoÊci lub prawa u˝ytkowania
wieczystego nieruchomoÊci na rzecz m.st. Warszawy
w wyjàtkowych wypadkach mo˝e nastàpiç po rozpocz´ciu inwestycji.
4. WartoÊç prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, okreÊlona we wniosku przez pe∏nomocnika cz∏onka lokalnego
komitetu budowy, mo˝e zostaç zweryfikowana przez m.
st. Warszaw´ w celu w∏aÊciwego okreÊlenia wskaênika,
o którym mowa w § 3 pkt 6.
[...]
§7
Uruchomienie procesu inwestycyjnego nast´puje po:
1) uchwaleniu przez Rad´ m. st. Warszawy bud˝etu bàdê
– do czasu uchwalenia bud˝etu – po przed∏o˝eniu przez
Prezydenta m. st. Warszawy projektu bud˝etu Radzie
m.st. Warszawy, zgodnie z art. 121 ustawy o finansach
publicznych oraz
2) zawarciu umowy, o której mowa w § 6, oraz przeniesieniu na rzecz m. st. Warszawy ca∏oÊci wk∏adów cz∏onków
lokalnego komitet budowy, z zastrze˝eniem § 4 ust. 3.
§8
Zadania inwestycyjne zg∏oszone przez cz∏onków lokalnych
komitetów budowy, które nie zosta∏y uwzgl´dnione na etapie tworzenia projektu bud˝etu z uwagi na ograniczone
Êrodki finansowe m. st. Warszawy, mogà zostaç uj´te w bud˝ecie m. st. Warszawy w trakcie roku bud˝etowego, o ile
realizacja zadania lub jego etapu b´dzie mo˝liwa w danym
roku.
[...]
§ 11
W przypadku, gdy mimo spe∏nienia warunków okreÊlonych
w § 7, proces inwestycyjny nie zostanie uruchomiony,
dzielnica zobowiàzana jest zawiadomiç pe∏nomocnika,
o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, o przyczynach zw∏oki.
Je˝eli przeszkody nie da si´ usunàç m. st. Warszawa dokonuje zwrotu wk∏adów przekazanych przez cz∏onków lokalnego komitetu budowy na realizacj´ zadania inwestycyjnego
zgodnie z ustaleniami umowy, o której mowa w § 6.

∏a zwyci´zcom puchary, a pozosta∏ym zawodnikom nagrody pocieszenia. Dyplomy zawodnicy otrzymajà
na uroczystym apelu szkolnym.
Wszystkim zawodnikom dzi´kujemy za udzia∏
w turnieju, zwyci´zcom gratulujemy.
Mi∏oÊnikom szachów z naszej szko∏y i osiedla
mówimy do zobaczenia za rok.
Teresa Osypiuk, Krystyna Krasuska
Edyta Urban
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Obchody 60 rocznicy zakoƒczenia
II Wojny Âwiatowej
Korzystajàc z uprzejmoÊci redakcji
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” pragn´ podzieliç si´ refleksjami z obchodów 60 rocznicy zakoƒczenia II Wojny Âwiatowej.
Otó˝ z inicjatywy Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy pana Jacka
Wojciechowicza i radnych z Placu Wojska Polskiego w dniu 21 maja br. odby∏y si´ uroczyste obchody zakoƒczenia II Wojny Âwiatowej. Zostali na nià
zaproszeni cz∏onkowie Ko∏a Zwiàzku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej

i By∏ych Wi´êniów Politycznych z naszej Dzielnicy, któremu przewodniczy
pan p∏k w st. spoczynku Antoni Rumiak, a tak˝e by∏a kadra zawodowa.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ radni
i w∏adze dzielnicy. UroczystoÊç odby∏a
si´ na terenie 1. Warszawskiej Brygady
Pancernej, a jej dowódca p∏k dypl. Janusz Paczkowski zapewni∏ uroczystà
opraw´, spotkanie przy ognisku i wojskowej grochówce.

Zaproszonych
goÊci
serdecznie powita∏ burmistrz Jacek Wojciechowicz, a przedstawiciel
Dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej
mjr Roman Madej przedstawi∏ rys historyczny
Brygady, której rodowód
si´ga XVIII wieku – Królestwa i Ksi´stwa Warszawskiego, a tradycje
mi´dzy innymi 1. Pu∏ku
Piechoty Legionów, 1. Pu∏ku Piechoty
i 1. Praskiego Pu∏ku Zmechanizowanego.
Po wystàpieniu pana Burmistrza Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Làdowych wykona∏a wiàzank´ melodii patriotyczny i zademonstrowa∏a musztr´
paradnà.
Kolejno nastàpi∏o zwiedzanie bogatej
Sali Tradycji, rejonu zakwaterowania
˝o∏nierzy s∏u˝by zasadniczej, pokaz
uzbrojenia i sprz´tu wojskowego.
Spotkanie przy ognisku oraz degustacja ˝o∏nierskiej grochówki odby∏o si´
na wolnym powietrzu. Podczas spotkania dosz∏o do ˝o∏nierskich wspomnieƒ
i opowieÊci z okresu walk o niepodleg∏y
byt i to˝samoÊç narodowà naszej Ojczyzny.
Koƒczàc, w imieniu pana Burmistrza
i swoim, serdeczne wyrazy podzi´kowania kierujemy do Dowódcy Wojsk Là-

dowych gen. broni Edwarda Pietrzyka
za delegowanie Orkiestry Wojsk Làdowych, a tak˝e do Dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej p∏k. dypl. Janusza Paczkowskiego za organizacj´
i zabezpieczenie tej, czczàcej pami´ç
poleg∏ych i ˝ywych uczestników II Wojny Âwiatowej, uroczystoÊci.
p∏k w st. spocz. dr Stefan S∏owikowski

Puchar Burmistrza w Tenisie Sto∏owym
W niedziel´ 15 maja w Gimnazjum Nr 117 w Weso∏ej odby∏ si´ Turniej Tenisa Sto∏owego o Puchar
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.
Turniej zorganizowa∏a sekcja tenisa sto∏owego
K.S. Weso∏a, przy wsparciu Wydzia∏u Sportu, Turystyki i Wypoczynku U.Dz. Weso∏a.
Turniej spotka∏ si´ z ogromnym zainteresowaniem
dzieci i m∏odzie˝y naszej dzielnicy. Oprócz uczestników
uprawiajàcych popularny ping-pong zawodniczo, a wi´c
zrzeszonych w klubach, do turnieju zg∏osi∏a si´ pokaêna liczba amatorów, którzy przy stole tenisowym sp´dzajà czas czysto rekreacyjnie.
A oto wyniki Turnieju:
● rocznik 91 i m∏odsi:
1. Cezary Bedyƒski
2. Krzysztof Ga∏àzka
3. Mateusz Bajon
● rocznik 90–86:
1. Tomasz Gowin
2. Wojciech ˚bikowski

3. JakubWasilkiewicz
rocznik 85 i starsi:
1. Bogdan Korzempa
2. Roman Wasilkiewicz
3. Tomasz Bedyƒski
● zrzeszeni rocznik 87 i m∏odsi:
1. Grzegorz Piasecki
2. Rafa∏ Piasecki
3. Krzysztof Bia∏kowski
●

●

zrzeszeni rocznik 86 i starsi:
1. Kamil Dàbrowski
2. Dawid Petrów
3. Marek Nowakowski
Nagrody wr´cza∏ zast´pca burmistrza Dzielnicy
Weso∏a Edward K∏os w towarzystwie prezesa K. S.
Weso∏a Zbigniewa Petrówa.
Marian Mahor
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Niedziella parafialna karuzella

Cyrk zachwyci∏ nas niezmiernie.
BawiliÊmy si´ wspaniale.

Na plebani po raz trzeci
zrobi∏ Ksiàdz festyn dla dzieci.

Wszystkie sztuczki w miniaturze
pod namiotem z ogromnego nieba.
Brawo! Brawo!

Przysz∏a nas spora gromada
ciekawi byliÊmy nie lada:
Ach co to b´dzie za cyrk?
A cyrk okaza∏ si´ nie byle jaki
Choç zaledwie dwie osoby liczy∏ sobie,
plus zwirzaki:
Pudel Wielki i Wà˝ Boa czy te˝ Pyton
Nie Za Du˝y

Kres pokazów kiedy nadszed∏ - nie wiadomo.
Czas tak umknà∏, jakby chwilka - tyci, tyci.
Cyrk odjecha∏ ju˝ daleko...
a my jeszcze na placyku si´ bawimy:
korowody
gry
zawody
dêwi´k gitary
Êpiew
I Êmiech, Êmiech, Êmiech!
Ania z kl. V
lesny upadek. Na szcz´Êcie nikt nie odniós∏ powa˝niejszej kontuzji.
W zawodach startowali tak˝e mieszkaƒcy Weso∏ej,
Starej Mi∏osny, a tak˝e po∏o˝onych „za lasem” Falenicy czy Anina. OczywiÊcie, wi´kszoÊç z nich reprezentowa∏a barwy klubów, w których sà zarejestrowani.
Najliczniejszà reprezentacj´ wystawi∏ UKS FUKS z Falenicy. Szkoda, ˝e na razie nie mamy równie pr´˝nie

Rowerowi orientaliÊci
Blisko 150 osób – m∏odszych i starszych – wystartowa∏o w pierwszy czerwcowy weekend w zawodach w rowerowej jeêdzie na orientacj´. Na starcie
mo˝na by∏o obejrzeç co najmniej trzy pokolenia zawodników; pan Mieczys∏aw Zielczyƒski liczy sobie
bowiem ju˝ 75 lat. Najm∏odsi – którzy jak Nina S´dkowska pokonywali tras´ wraz z mamà czy tatà – ledwie skoƒczyli 5 lat.
Obok amatorów w zawodach wystartowali tak˝e
zawodnicy walczàcy o medale Mistrzostw Polski
na krótkim dystansie (w sobot´) i o punkty w Pucharze Polski (niedziela). Dla wszystkich bez wyjàtku
by∏a to zaÊ okazja do niezwykle ciekawej rywalizacji,
której arenà by∏y lasy wokó∏ Starej Mi∏osny.
G´sta sieç piaszczystych Êcie˝ek i pokryte sosnowym lasem wydmy wymaga∏y bardzo precyzyjnej
orientacji. Przy szybkiej jeêdzie ∏atwo bowiem pomyliç
drog´; czasem bardziej op∏aca∏o si´ jechaç nieco wolniej, ale za to bezb∏´dnie. Nawigacyjne „wpadki” zdarza∏y si´ nawet czo∏owym zawodnikom. Po cz´Êci
usprawiedliwia ich stawka zawodów; obok mistrzowskich tytu∏ów walczyli o kwalifikacje do reprezentacji
Polski na wrzeÊniowe Mistrzostwa Âwiata, które odb´dà si´ na S∏owacji. MTBO (angielski skrót nazwy dyscypliny) wymaga zresztà nie tylko dobrego przygotowania kondycyjnego i umiej´tnoÊci orientacji w terenie, ale równie˝ uwa˝nego poruszania si´. Kiedy jednoczeÊnie patrzy si´ na map´ i jedzie, nietrudno o bo-
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dzia∏ajàcej sekcji uczniowskiej w naszym osiedlu;
znakomitych terenów do uprawiania biegu i rowerowej jazdy na orientacj´ z pewnoÊcià nie brakuje. Podobnie, jak ch´tnych; mo˝e zatem ju˝ nied∏ugo pojawi si´ na zawodach MTBO UKS Stara Mi∏osna?
Igor B∏achut
Dzi´kujemy firmom: Najcomp, Tryumf, Plan oraz
Velo za ufundowanie dyplomów i nagród dla najlepszych zawodników.

Czy to sukces?
Mówiàc o bud˝ecie nawet tak niewielkiego miasteczka jak Weso∏a, operujemy milionami i dziesiàtkami
milionów z∏otych. Có˝ przy tym znaczy trzydzieÊci tysi´cy, a tyle w∏aÊnie wydano na zbudowanie zjazdu
z ul. Trakt Brzeski do kilku posesji, na których mieszkaƒcy prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Lata temu, przy okazji modernizacji skrzy˝owania ul. 1-go Praskiego Pu∏ku z Traktem Brzeskim, ∏amiàc
wszelkie przepisy i procedury odci´to te posesje od Traktu Brzeskiego. Owszem, wycinajàc kawa∏ lasu i wydajàc kilkaset tysi´cy z∏otych, zbudowano dró˝k´ dojazdowà, w którà mogà wje˝d˝aç tylko sprawni kierowcy.
W czasie po˝aru jednego z budynków, stra˝akom uda∏o si´ zu˝yç wod´ tylko jeden raz, poniewa˝ samochody
nape∏nione wodà blokowa∏y wyjazd tym, które zosta∏y opró˝nione. Budynek oczywiÊcie sp∏onà∏. Dlaczego zastosowano tak kuriozalne rozwiàzanie? Dlatego, ˝e znajdowa∏a si´ tam firma Adax, konkurencyjna dla dzia∏alnoÊci radnego Romana Hajta∏owicza. W∏aÊciciel Adax-u przez prawie osiem lat odbija∏ si´ od muru z∏ej woli,
firma w tym czasie traci∏a rynek, zaÊ Weso∏a podatki, które mog∏yby wp∏ywaç, gdyby tej firmy nie niszczono.
Jednak upór przyniós∏ w koƒcu efekty. Po zmianie Zarzàdu Dzielnicy na obecny, sprawa ruszy∏a z miejsca
i zjazd zosta∏ odblokowany. Sukces? Gdyby jego miar´ wyznacza∏y przywo∏ane powy˝ej kwoty, by∏by on niewielki, je˝eli jednak zauwa˝ymy, ˝e zosta∏a naprawiona wyrzàdzona kiedyÊ krzywda to jednak jest sukces.
P. S. Pozosta∏a jeszcze kwestia odpowiedzialnoÊci za poprzednio wyrzucone w b∏oto (przepraszam w asfalt) pieniàdze.
Józef WojtaÊ
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B y ç w c e n t r u m ku l t u r y
Okazuje si´ ˝e wystarczy udost´pniç
baz´, miejsce albo mo˝liwoÊç produkcji
twórcom i artystom, a oni ch´tnie wype∏nià pustk´. Pustkà która, nam mieszkaƒcom Starej Mi∏osny, doskwiera∏a przez
lata, by∏ obok dróg, chodników itp. itd.
chroniczny brak sali koncertowo-widowiskowej. Miejscem, do którego od wrzeÊnia ub. roku Êciàga „wyg∏odnia∏a” sztuki
publicznoÊç, jest Sala Koncertowa gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1.
Tutaj prezentujà si´ m∏odzi, zdolni
wykonawcy oraz zawodowi artyÊci.

Na cztery r´ce

W ostatnià sobot´ maja w Miejskim
OÊrodku Kultury w Weso∏ej odby∏ si´
konkurs duetów fortepianowych
„Na cztery r´ce”. W zorganizowanym
po raz pierwszy konkursie wzi´li udzia∏
najm∏odsi adepci muzyki z sekcji fortepianowej MOK, dzieci´cego ogniska
muzycznego „Iskierka” oraz prywatnego Studia Muzycznego p. Marty Zamojskiej-Makowskiej.
Pomys∏odawcà i organizatorem konkursu by∏a p. Swiet∏ana Parka – in-

Ostatnim ciekawym wydarzeniem by∏
„Doroczny Koncert” w wykonaniu
uczniów Prywatnej Szko∏y Muzycznej I i II stopnia w Sulejówku. Poziom
wykonawczy i ciekawe produkcje instrumentalne oraz wokalne, wprawi∏y
w zachwyt licznie zgromadzonà publicznoÊç. Koncert prowadzi∏a dyrektorka i za∏o˝ycielka szko∏y Gra˝yna Szarecka. Nie sposób w tak krótkim
artykule wymieniç wszystkich wykonawców. Wspomnieç warto o ciekawych wyst´pach zespo∏owych. Orkiestruktor muzyki MOK. W jury zasiadali: p. Zbigniew Brzeziƒski
– przewodniczàcy, pianista i kompozytor, wieloletni kierownik zespo∏u edukacji muzycznej WOK,
p. Agnieszka Przemyk – absolwentka AMC w Warszawie oraz p. Tomasz Struzik – dyrektor MOK-u,
absolwent AMC oraz AM we
Wroc∏awiu.
Pomimo d∏ugiego weekendu
do rywalizacji przystàpi∏o 11 duetów.
Wyst´powali
oni
w dwóch kategoriach: poczàtkujàcy (1–2 rok nauki) oraz 3–6
rok nauki. W grupie poczàtkujàcej I miejsce zdobyli Ula i Pawe∏ Sota, którzy wykonali „Ba∏a∏ajk´”
I. Strawiƒskiego, III miejsce wywalczy∏y Asia i Magda Jamka, a wyró˝nienie otrzyma∏y Julia Janaszek
i Kasia Wiercioch.
W grupie zaawansowanej zwyci´˝y∏y Ola Rakowska i Zuzia Krzy˝anowska ze Studia Muzycznego
p. Zamojskiej-Makowskiej, które
zagra∏y „Przy ∏ó˝eczku” J. Oba-

stra/zespó∏ instrumentalny pod dyr.
Ryszarda Bry∏y, zespó∏ instrumentów
perkusyjnych przygotowany przez Monik´ Szuliƒskà i chór w repertuarze
muzyki gospels. SoliÊci prezentowali
szeroki repertuar muzyki klasycznej
i rozrywkowej. Koncert by∏ bardzo ciekawy i ró˝norodny. Pokaza∏, jak wiele
mo˝liwoÊci i twórczego potencja∏u posiadajà nawet ci najm∏odsi artyÊci.
Tomasz Struzik
Na zdj´ciu: Salomea Grodzicka kl. 6 (mieszkanka
St. Mi∏osny) i chór w repertuarze muzyki gospels.

ra, II miejsce zdoby∏y Dorota Szafranek i Agnieszka ¸uniewska, wyró˝nienie otrzyma∏y Micheile Kıng i Ma∏gorzata Kalinowska.
Wszyscy wykonawcy byli goràco oklaskiwani przez zgromadzonà w MOK-u
publicznoÊç. Zaanga˝owanie wykonawców oraz aplauz publicznoÊci Êwiadczà
o zapotrzebowaniu na tego typu imprezy oraz zainteresowaniu dzieci i m∏odzie˝y kszta∏ceniem muzycznym.
(dk)
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Lato w mieÊcie
Dni i godziny prowadzonych zajĊü

Grupy wiekowe
uczestników

ZajĊcia Ğwietlicowe, zajĊcia sportowe,
zajĊcia informatyczne gry i zabawy, wycieczki

27.06 - 29.07.2005 r.
poniedziaáek – piątek 9.00-17.00
(szczegóáowe informacje o zajĊciach
dostĊpne są w szkole)

Szkoáa podstawowa

GraĪyna Zdzieborska
tel. 773 42 04

ZajĊcia sportowe

27.06 - 26.08.2005 r.
poniedziaáek –piątek 10.00-16.00
(szczegóáowe informacje o zajĊciach
dostĊpne są w szkole)

Szkoáa podstawowa,
gimnazjum

Tomasz Koáodziejski
tel. 773 60 50

ZajĊcia Ğwietlicowe, zajĊcia sportowe

27.06 - 08.07.2005r.
poniedziaáek-piątek 9.00-17.00
01.08 – 12.08.2005 r.
poniedziaáek-piątek 10.00-13.00
(szczegóáowe informacje o zajĊciach
dostĊpne są w szkole)

Szkoáa podstawowa,
gimnazjum

Dni i godziny prowadzonych zajĊü

Grupy wiekowe
uczestników

ZajĊcia sportowe

27.06-17.07.2005
poniedziaáek-piątek 9.00-16.00
(szczegóáowe informacje o zajĊciach
dostĊpne są w szkole)

Gimnazjum, szkoáa
ponadgimnazjalna

ZajĊcia sportowe, zajĊcia informatyczne

27.06-29.07.2005 r. 9.00 – 16.00
01.08 – 12.08.2005 r. 9.00-13.00
(szczegóáowe informacje o zajĊciach
dostĊpne są w szkole)

Gimnazjum, Szkoáa
ponadgimnazjalna

Dni i godziny prowadzonych zajĊü

Grupy wiekowe
uczestników

Nazwa jednostki,
miejsce zajĊü
Szkoáa Podstawowa Nr 1
ul. Armii Krajowej 39

Osoba odpowiedzialna
Iwona
Reszelska-Maükowiak
tel.773 90 52

2

Zespóá Szkóá nr 94
ul. Krótka 1

3

Szkoáa Podstawowa nr 174
ul. Plac Wojska
Polskiego 28

1

Lp.

1

2

Lp.

1

2

BezpoĞredni organizator
Nazwa jednostki,
Osoba odpowiedzialna
miejsce zajĊü
Gimnazjum nr 119
Piotr Banaszek
tel. 773 23 35
ul. Klimatyczna 1

Gimnazjum nr 120
ul. Armii Krajowej 39

Stanisáaw Karczmarek
tel. 773 97 61

BezpoĞredni organizator
Nazwa jednostki,
Osoba odpowiedzialna
miejsce zajĊü
OĞrodek Kultury
Tomasz Struzik
ul. StarzyĔskiego 21
tel. 773 61 88
Aqua Park Wesolandia
ul. Wspólna 4

Lp.

1

PUNKTY DZIENNEGO POBYTU
Program
(rodzaj proponowanych zajĊü)

BezpoĞredni organizator

Lp.

Jacek Grajewski
tel. 773 91 91

SZKOàY OTWARTE
Program
(rodzaj proponowanych zajĊü)

ZAJĉCIA SPECJALISTYCZNE
Program
(rodzaj proponowanych zajĊü)
Warsztaty: plastyczne, muzyczne, teatralne,
gry i zabawy sportowe,
wycieczki, bale, dyskoteki, bĊbny regionów.
Páywanie rekreacyjne, siáownia

IMPREZY
Program
(rodzaj proponowanych zajĊü)

BezpoĞredni organizator
Nazwa jednostki,
miejsce imprezy
Klub KoĞciuszkowiec
Plac Wojska Polskiego

Osoba odpowiedzialna
Piotr Szepietowski
tel. 773 60 50

Projekcje filmów, spektakle teatralne

Urząd Dzielnicy

Sáawomir LuliĔski
Te. 773 60 50

Zawody sportowe:turniej piáki noĪnej, zawody
páywackie

2

04.07 - 29.07.2005 r. 9.30-15.30
04.07 - 28.08.2005 r. 13.00-15.00
27.06 - 31.08.2005r.

Dni i godziny prowadzonych zajĊü

27.06 - 31.08.2005 r. 10.00-13.00
projekcje filmów: 2 x w tygodniu
spektakl teatralny: 2 x w miesiącu
27.06 - 31.08.2005 r.

Szkoáa podstawowa,
gimnazjum, szkoáa
ponadgimnazjalna
Szkoáa podstawowa,
gimnazjum, szkoáa
ponadgimnazjalna

Grupy wiekowe
uczestników
Szkoáa podstawowa,
gimnazjum, szkoáa
ponadgimnazjalna
Szkoáa podstawowa,
gimnazjum, szkoáa
ponadgimnazjalna

UWAGA! Bezp∏atne badania onkologiczne
Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy zacz´∏o
realizowaç cztery programy profilaktyki onkologicznej, finansowane z bud˝etu m.st. Warszawy. W ramach programów realizowane sà:
● Badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka piersi.
Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku
od 40 do 69 lat, mieszkanek Warszawy.
Najbli˝sze dla mieszkanek Weso∏ej punkty to
Mi´dzyleski Szpital Specjalistyczny ul. Bursztynowa 2 tel. 51 35 348; Samodzielny Publiczny
Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Szpital Grochowski ul.
Grenadierów 51/59 tel. 871 11 39 oraz Samodzielny Zespó∏ Publicznych Zak∏adów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Wawer ul. Strusia 4/8
tel. 812 00 41.
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●

Badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku 3059 lat, mieszkanek Warszawy.
Mieszkanki Weso∏ej zapraszamy do Samodzielnego Publicznego Zak∏adu Lecznictwa Otwartego w Warszawie Weso∏ej ul. Jana Paw∏a II 23 tel. 773 83 96.
● Badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka gruczo∏u krokowego.
Program przeznaczony jest dla m´˝czyzn od 50
do 69 roku ˝ycia, mieszkaƒców Warszawy.
Mieszkaƒców Weso∏ej zapraszamy do Samodzielnego Publicznego Zak∏adu Lecznictwa Otwartego
w Warszawie Weso∏ej ul. Kiliƒskiego 50 tel. 773 53
63, ul. Warszawska 3 tel. 773 40 45, ul. Jana Paw∏a II 23 tel. 773 83 96.

●

Badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Program przeznaczony jest dla osób w wieku 5065 lat, mieszkaƒców Warszawy.
Mieszkaƒców Weso∏ej zapraszamy do Samodzielnego Publicznego Zak∏adu Lecznictwa Otwartego
Warszawie Weso∏ej ul. Kiliƒskiego 50 tel. 773 53
63, ul. Warszawska 3 tel. 773 40 45, ul. Jana Paw∏a II 23 tel. 773 83 96.
We wszystkich placówkach nale˝y wczeÊniej
umówiç termin badania telefonicznie. Z tego, co mi
wiadomo, na razie nie ma ograniczenia czasowego
tej akcji. Wszystkie placówki bioràce udzia∏ w programie mo˝na znaleêç na stronie: www.warszwianka.waw.pl
Izabela Antosiewicz
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Gimnazjum 119 z wizytà u Patrona Szko∏y...
W dniach 17–20 maja 2005 r. kl. IIIa
i IIIc, pod opiekà wychowawców p. Urszuli Szulepy i p. Anny Malinowskiej
wybra∏y si´ na kolejnà ju˝ wycieczk´ „
Szlakiem Patrona szko∏y - Józefa Pi∏sudskiego ”. Tym razem g∏ównym celem wyprawy by∏a wizyta i z∏o˝enie
kwiatów na grobie, w którym spoczywa
Matka i Serce Syna. Moment ten by∏
donios∏ym uwieƒczeniem dzia∏aƒ szko∏y zwiàzanych z nadaniem naszemu
gimnazjum imienia tego Wielkiego
Cz∏owieka – mieszkaƒca naszych stron.
Sta∏ si´ równie˝ wielkim prze˝yciem
osobistym tak dla nauczycieli jak i wielu uczniów:
„17 maja br. Uczniowie trzecich klas
naszego gimnazjum wyjechali na
czterodniowà wycieczk´. OdwiedziliÊmy
Wilno, gdzie widzieliÊmy m.in. Ostrà
Bram´, miejsce, w którym Adam Mickiewicz napisa∏ IV cz´Êç „Dziadów” oraz
wiele innych pi´knych zabytków. Jednak
najbardziej wzruszajàcym punktem wycieczki by∏ cmentarz Rossy, gdzie le˝y
serce patrona naszej szko∏y oraz jego
matki. W ho∏dzie Józefowi Pi∏sudskiemu
delegacja staromi∏oÊniaƒskiego gimnazjum z∏o˝y∏a kwiaty na jego grobie.”
Justyna Giera IIIa

Nocna
przeja˝d˝ka

„Stojàc nad grobem naszego patrona
odczu∏am nadzwyczajnà wielkoÊç jego
osobowoÊci. Czuj´ si´ dumna, ˝e mog∏am stanàç w miejscu, gdzie spoczywa
jego Serce. Jest to niezapomniane
uczucie, którego nie sposób opisaç.”
Magda Rawska IIIc

Nie by∏o do tej pory w WiadomoÊciach Sàsiedzkich kroniki kryminalnej, z wyboru, nie, ˝eby
si´ nic w Weso∏ej nie dzia∏o. Tym razem robimy
wyjàtek, bo i „wydarzenie” by∏o wyjàtkowe. W niedalekim Miƒsku Mazowieckim skradziono Mercedesa ML, samochód szybki i terenowy. Z∏odziej
myÊla∏, ˝e jak zwykle mu si´ uda. Tym razem jednak w poÊcig ruszy∏a policja i nie odpuÊci∏a, a˝
do Starej Mi∏osny. Ok. 5 nad ranem z∏odziej postanowi∏ udowodniç, ˝e nasze narzekania na jakoÊç p∏yt na ul. Jana Paw∏a II sà przesadzone.
Mknà∏ po nich ok. 170 km/h. Do czasu, a˝ przy ul.
Diamentowej straci∏ panowanie nad kierownicà.
Wyrzuci∏o go tam na pas parkingowy (wewn´trznà
ulic´ wzd∏u˝ Jana Paw∏a II) gdzie rozpoczà∏ prawdziwe dzie∏o zniszczenia. Najpierw ozdobny klon,
potem zniszczone ogrodzenie, dwa samochody...

„W podzi´ce za wielkie czyny Marsza∏ka z∏o˝yliÊmy na grobie kwiaty. By∏
to dla nas wielki zaszczyt i na pewno
b´dziemy d∏ugo wspominaç t´ chwil´.
Aneta Miller IIIc
Wypowiedzi zebra∏y:
Urszula Szulepa i Anna Malinowska

Szalona jazda skoƒczy∏a si´ doÊç raptownie, bo
uliczka ta koƒczy si´ przy Kredyt Banku. Zaskoczony tym z∏odziej próbowa∏ si´ przebiç przez k´p´
zieleni pod bankiem (wycinajàc dwie latarnie, kilka du˝ych tui i niszczàc betonowe donice z kwiatami. A˝ wreszcie zakoƒczy∏ swój rajd wbity w bok
zaparkowanego jak nale˝y Mercedesa dostawczego. Co najdziwniejsze, po tym wszystkim zdo∏a∏
zbiec pieszo goniàcym go policjantom!
Ci co prawda twierdzà, ˝e nie na d∏ugo, bo znajà jego to˝samoÊç i majà wystarczajàco du˝o Êladów, aby udowodniç jego szaleƒcze wyczyny.
Wol´ sobie nawet nie wyobra˝aç, co by si´
dzia∏o, gdyby ten szaleƒczy rajd odbywa∏ si´
w ciàgu dnia, gdy na jego trasie by∏oby pe∏no
pieszych...
Izabela Antosiewicz
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Kàcik bibliofila
Sara MacDonald – Muzyka
fal
Angielska wspó∏czesna powieÊç obyczajowa. Wybrze˝e
Anglii, trzy pokolenia rodziny Tremainów, rozterki, dylematy,
pilnie
strze˝ona przez pó∏ wieku tajemnica. Akcja rozgrywa si´
w Kornwalii, Berlinie, Londynie i w Polsce.
Ciekawa, zgrabnie skonstruowana akcja. Dobra lektura na wakacje.
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. MacDonald S. – Muzyka fal
2. Puzo M. – Dziesiàta Aleja
3. Ekman K. – Dzwon Êmierci
4. Pearl M. – Klub Dantego
5. Roberts N. – Zorza polarna
6. Grochola K. – OsobowoÊç
çmy
7. Mentzel J. – Z widokiem
na Castello

8. Szapo∏owska G. – Poca∏unki
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Pawlak P. – Jajuƒciek: bajeczka troch´ irlandzka
2. Delahaye G. – Martynka
w zoo
3. Fabisiƒska L. – Amor z ulicy
Rozkosznej
4. Gripe M. – Agnes Cecylia
– niezwyk∏a historia
5. Miller L. G. – Robimy zabawki: tworzenie niezwyk∏ych zabawek przy u˝yciu
zwyk∏ych materia∏ów i narz´dzi
6. O’Neil A. – Pajàki tkajà
sieci i inne pytania na temat
owadów i nie tylko (seria
Co i Jak?)
Literatura popularnonaukowa:
1. Chwalba A. – Obyczaje

w Polsce: od Êredniowiecza
do czasów wspó∏czesnych
2. McDonell J. – Przewodnik
apologetyczny – Ks. Podr.
3. ˚ak K. – Elementarz
ogrodnika: co, jak, kiedy
4. Baliƒska M. – Powrót
do ˝ycia – pi´tnaÊcie lat
anoreksji
5. Ko∏odyƒski A. – S∏ownik
adaptacji filmowych – Ks.
Podr´czny (przeznaczona do u˝ytku szkolnego)
6. Siedlecka J. – Ob∏awa: losy
pisarzy represjonowanych
Iza Zych

Po koncercie z utworami

Leonarda Cohena
i po Coffeinie
Ju˝ jesteÊmy po koncercie ballad Leonarda Cohena w wykonaniu Kuby Michalskiego z zespo∏u Cotton Cat.
Kolejne wzruszenia, emocje i oczekiwanie na nast´pny
wieczór muzyczny. I choç trudno zastàpiç g∏os mistrza, to
mi∏o wys∏uchaç choçby cz´Êci jego twórczoÊci.
Czytajàc ten numer gazetki b´dziecie Szanowni Paƒstwo
ju˝ po kolejnym koncercie, tym razem zespo∏u Coffeina.
A potem znowu spotkamy si´ po wakacjach. Muzyki nigdy
dosyç, a Wasza obecnoÊç najlepszym jest tego dowodem.
Do zobaczenia we wrzeÊniu.
Marcin J´drzejewski i Iza Zych
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zaprasza
dzieci
w wieku
od 4 do 10 lat
na

WESO¸E LATO Z J¢ZYKIEM ANGIELSKIM
W lipcu w godz. 900–1400 proponujemy codzienne zaj´cia j´zykowe
w formie zabawy, wzbogacone o elementy plastyczne, ruchowe i literackie.
Zapraszamy tak˝e wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieç si´ wi´cej
o naszych ca∏orocznych zaj´ciach przedszkolnych i szkolnych.
Nasza Akademia mieÊci si´ w magicznym zakàtku Starej Mi∏osny
przy ul. Cieplarnianej 30,w zacisznym domu z pi´knym, du˝ym ogrodem.
tel.: 773 28 87, 0-600 425 310, 0-501 699 626
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Oto kolejny nasz
najm∏odszy sàsiad. Jego rodzicom, a tak˝e
rodzicom wszystkich innych weso∏owskich maluchów,
˝yczymy wiele radoÊci.
A wy, drogie maleƒstwa, serdecznie witajcie wÊród
nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich
rodziców.

Witajcie
wÊród
nas

Ignacy Bartek St´pniewski
ur. 14.06.2005 r.
Wzrost 57 cm, waga 4070g.
Mieszka z siostrà Juliankà
i rodzicami przy ul. Jaspisowej

A ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje
drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby
Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nie posiadajàcym
portretu nowourodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor,
firma Foto OSKAR, takie zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie
uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´
10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na
zostawiç w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi
byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300
dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do
10 sierpnia 2005 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Rocznica przedszkola
W tym roku Przedszkole nr 261
przy ul. Armii Krajowej obchodzi swój
Jubileusz. UroczystoÊci rozpocze∏y si´
w niedziele mszà Âwi´ta przygotowanà
przy wspó∏udziale dzieci, rodziców
i nauczycieli. Ksiàdz proboszcz Zbi-

gniew Wojciechowski wr´czy∏ pani dyrektor El˝biecie Nowosielskiej medal
wydany z okazji 55 lecia Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej´, a dzieciom poÊwi´cone
figurki Matki Bo˝ej. Po mszy ks. Proboszcz zaprosi∏ dzieci na s∏odki pocz´stunek. Dalszy ciàg uroczystoÊci odby∏
si´ w Êrod´ w pi´knie przystrojonym
ogrodzie przedszkolnym z udzia∏em
wielu znakomitych goÊci, rodziców
i absolwentów przedszkola. WÊród zaproszonych goÊci by∏y w∏adze naszej
dzielnicy, pierwsze kierowniczki przedszkola pani Henryka Witek-Gaj Likowska, pani Urszula Nicka, pani dyrektor
Danuta Galiƒska, jak równie˝ ksi´˝a
z parafii pw. OpatrznoÊci Bo˝ej, dyrektorzy szkó∏ i przedszkoli, MOK, pracownicy oÊwiaty w poprzednich latach
zwiàzani z przedszkolem, a tak˝e za-

przyjaêniona od lat poetka pani Dorota Gellner. GoÊci przywita∏a dyrektor
przedszkola. Krótko nawiaza∏a do histori przedszkola oraz z∏o˝y∏a podziekownia za prac´, wychowywanie, opieke i kszta∏cenie trzech pokoleƒ dzieci
w przedszkolu. Dzieci w podzi´kowaniu wr´czy∏y goÊciom kwiaty. W imieniu w∏adz dzielnicy ˝yczenia z∏o˝yli:
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Marcin J´drzejewski oraz wiceburmistrz
Edward K∏os. W swej wypowiedzi podkreÊla rol´ przedszkola w ˝yciu dziecka i ogromny trud wychowawczy pedagogów w kszta∏ceniu i wychowywaniu
dzieci. ˚yczenia jubileuszowe z∏o˝y∏a
równie˝ radna Helena Kazimierczak.
W imieniu zaproszonych goÊci wystapi∏a pani dyrektor Danuta Galiƒska.
W swoim wystàpieniu podzi´kowa∏a
za zaproszenie na uroczystoÊci, a tak˝e
zwróci∏a uwag´ na ogromne znaczenie
wspó∏pracy przedszkola z rodzicami
w wychowywaniu dzieci. Na zakoƒcze-

nie z∏o˝y∏a dzieciom najlepsze
˝yczenia. Spontanicznie odÊpiewano sto lat.
Po czym dzieci
zaprezentowaly
program na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Dzieci prezentowa∏y du˝à
otwartoÊç i swobod´. Wspaniale
bawi∏y si´ swoimi wyst´pami.
Na zakoƒczenie
swoich wyst´pów
dzieci odÊpiewa∏y specjalnie na te uroczystoÊç napisanà piosenk´, ktorej autorem jest pan Tomasz Struzik. Po wystepach wszyscy zostali zaproszeni
na pocz´stunek w ogrodzie. Dzieci
d∏ugo jeszcze bawi∏y si´ przy muzyce
i konkursach prowadzonych przez artystów. Pogoda na szcz´Êcie dopisa∏a.
El˝bieta Nowosielska
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Zlot Cyklistów 2005

Tegoroczny Zlot Cyklistów i rozegrane podczas niego Mistrzostwa Mazowsza w Kolarstwie Górskim Family Cup
by∏y najlepszà i najwi´kszà imprezà rowerowà w historii Starej Mi∏osnej.
Wzi´∏o w niej udzia∏ 275 zawodników.
Ta rekordowa frekwencja to dowód, ˝e
nasze coroczne zawody zdobywajà coraz wi´kszà rang´. Dotar∏y do nas pochlebne opinie startujàcych o przygotowaniu zawodów i trasie wyÊcigu.
W tym roku trasa dla kategorii 7-10 lat
zosta∏a wyd∏u˝ona do 2,5 km, co korzystnie wp∏yn´∏o na poziom rywalizacji. Dzi´ki jej wyd∏u˝eniu rozwiàzaliÊmy problem zesz∏orocznych korków,
które powstawa∏y na zbyt krótkiej p´-

tli. Na trasach dla starszych
roczników dodaliÊmy nowe
elementy, które okaza∏y si´
dla niektórych zawodników
nie lada wyzwaniem. Pomimo kilku groênie wyglàdajàcych kraks na niebezpiecznych zjazdach nikomu
nic si´ nie sta∏o. Szczególnie wielu kibiców ˝àdnych
mocnych wra˝eƒ z zapartym tchem i aparatami fotograficznymi w d∏oniach
obserwowa∏o doÊç trudny
technicznie zjazd z wysokiej wydmy
niedaleko bunkra. To tutaj niektórzy
zawodnicy przeceniali swoje umiej´tnoÊci, co skutkowa∏o efektownymi wywrotkami. Podobny, ale znacznie trudniejszy, by∏ stromy zjazd na drugim kilometrze trasy, ale tam dotar∏o tylko
kilku obserwatorów.

Szczególnie cieszy fakt, ˝e wielu startujàcych zawodników to mieszkaƒcy
naszego osiedla i dzielnicy. Wielu
z nich zwyci´˝y∏o lub zaj´∏o dobre
miejsca w swoich kategoriach.
Wszyscy zawodnicy, którzy zaj´li miejsca od 1 do 6 w swoich kategoriach wiekowych oraz zwyci´skie rodziny z miejsc
od 1 do 6 majà prawo startu w Mistrzostwach Polski Family Cup, które odb´dà
si´ w dniach 17-18 wrzeÊnia w Kielcach.
Wi´cej informacji na temat fina∏ów
na stronie: www.familycup.com.pl
Podsumowujàc cz´Êç sportowà imprezy mo˝emy pochwaliç si´ najwy˝szà
notà, którà otrzymaliÊmy od dyrekcji
Family Cup oraz od g∏ównego sponsora cyklu – firmy Kross. Wysoki poziom
naszych zawodów i sprawna organizacja dajà nam szans´ na ubieganie si´
o prawo organizacji Fina∏ów Mi-
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strzostw Polski Family Cup w Kolarstwie Górskim w 2006 r.
Oprócz cz´Êci sportowej tradycyjnie
trwa∏ nasz festyn. Wyst´py, pokazy, gry
i zabawy dla dzieci, a tak˝e darmowy serwis rowerowy cieszy∏y si´ ogromnym powodzeniem. Punktem kulminacyjnym by∏o losowanie nagród, w tym nagród g∏ównych – szeÊciu rowerów marki
Kross ufundowanych przez
g∏ównego sponsora imprezy.
Tradycyjne podzi´kowania
nale˝à si´ organizatorom, którzy, jak co roku, z wielkim oddaniem i poÊwi´ceniem ca∏kowicie za darmo pracowali, by
wszystko przebiega∏o zgodnie
z planem i by∏o dopi´te
na ostatni guzik. Obok cz∏onków Stowarzyszenia Sàsiedzkiego byli to tak˝e cz∏onkowie
nieformalnej staromi∏oÊniaƒskiej grupy rowerowej, przedszkole „RobuÊ” oraz OÊrodek Kultury
Weso∏a i wspó∏finansujàcy imprez´
Urzàd Dzielnicy.
Dzi´kujemy tak˝e serdecznie policjantom i stra˝akom z OSP w Starej
Mi∏oÊnie oraz naszym harcerkom, które wspólnie ze stra˝akami przez ca∏y

STARA MI¸OSNA

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl
➥ Zdj´cia do dokumentów
w 5 min.
➥ Zdj´cia amatorskie w 1 godz.
➥ Fotografia kolorowa,
czarno-bia∏a, sepia
dzieƒ dzielnie trwa∏y
na swoich stanowiskach
w krytycznych punktach
trasy dbajàc o bezpieczeƒstwo zawodników.
Dzi´kujemy tak˝e lokalnym
sponsorom:
przedstawicielom firm
Tapper Ware, AVON
oraz Herbalife.
Do zobaczenia za rok
na kolejnym VIII Zlocie
Cyklistów.
Dariusz Lebiedê

➥ 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!!!

Wi´cej zdj´ç ze zlotu mo˝na
obejrzeç (i zamówiç)
w firmie FOTO OSKAR

www.fotooskar.com.pl

PEDIATRA NEFROLOG
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
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Wspomnienia
z kraju lat dzieciƒstwa
Adama Mickiewicza

SzóstoklasiÊci ze Szko∏y Podstawowej nr 171
w Weso∏ej w dniach
9–13 maja 2005 r. odbyli
wspania∏à
wycieczk´
do Wilna, „Âladami
Adama Mickiewicza”
– w 150 rocznic´ Êmierci
wielkiego poety.
Pi´ciodniowà
wycieczk´ rozpocz´liÊmy
od zwiedzania Biebrzaƒskiego Parku Narodowego,
twierdzy
Osowiec i spaceru przy bunkrach Fortu II.
W Studzienicznej – goÊciliÊmy w miejscach pobytu papie˝a Jana Paw∏a II w 1999 r. S∏owa Ojca Âwi´tego wyryte na pomniku „By∏em tu wiele razy,
ale jako Papie˝ po raz pierwszy i chyba
ostatni (...)”. wprowadzi∏y nas w zadum´.
Rejs statkiem po jeziorach i Kanale
Augustowskim, „Szlakiem Papie˝a Jana Paw∏a II” by∏ dla nas niebywa∏ym
zaszczytem i wielkà radoÊcià.
Wspólne zdj´cia przy pomniku Ojca
Âwi´tego uÊwietni∏y naszà wycieczk´.
Kolejne spotkanie z wielkim Polakiem,
Janem Paw∏em II sta∏o si´ dla nas nies∏ychanym prze˝yciem. A nad Wigrami
od˝y∏y w nas wspomnienia, które pobudzi∏y do refleksji nad up∏ywem czasu
i przemijaniem.
Trzeciego dnia przekroczyliÊmy granic´ paƒstwowà w Ogrodnikach. PodziwialiÊmy pagórki leÊne, ∏àki zielone,
szeroko nad b∏´kitnym Niemnem rozciàgni´te – za którymi tak bardzo t´sk-

16

ni∏ Adam Mickiewicz na emigracji
w Pary˝u.
W Wilnie w Ostrej Bramie dzi´kowaliÊmy Matce Boskiej Ostrobramskiej za zdrowie, za dobre oceny,
za wspania∏ych rodziców i nauczycieli.
W 1993 r. odwiedzi∏ Sanktuarium
w Ostrej Bramie Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II, ofiarujàc Matce Bo˝ej pi´kny
ró˝aniec podczas modlitwy.
Inwokacja w mickiewiczowskim „Panu Tadeuszu” do „Panny Âwi´tej, co
w Ostrej Êwieci Bramie” spopularyzowa∏a kult Matki Boskiej. Sta∏a si´ Ona
Pocieszycielkà strapionych i Nadziejà
na lepsze jutro. Wszyscy w to wierzymy.
W Wilnie przy ulicy Bernardyƒskiej 11 dziÊ mieÊci si´ Muzeum Adama
Mickiewicza. W 1822 r. mieszka∏ tu poeta, przygotowywujàc do druku „Gra˝yn´”. W ksi´dze rejestracyjnej studentów
Uniwersytetu Wileƒskiego z 1815 r. dostrzegliÊmy pod nr 93 wpisane nazwisko
Adama Mickiewicza. WidzieliÊmy przek∏ady dzie∏ poety na j´zyk litewski.

W tym momencie twórczoÊç Adama
Mickiewicza sta∏a si´ nam bli˝sza, pi´kniejsza i bardzo wa˝na.
12 maja 2005 roku, w 70 rocznic´
Êmierci Józefa Pi∏sudskiego zapaliliÊmy
znicze, z∏o˝yliÊmy kwiaty na Cmentarzu
na Rossie. Tu spoczywa serce Marsza∏ka obok trumny jego matki. Tu sà – groby ˝o∏nierzy polskich poleg∏ych w latach 1919/20, obroƒców Wilna.
Na p∏ycie nie ma ani imienia, ani nazwiska, ani dat. Jest tylko wyryty prosty
krzy˝ i napis: MATKA I SERCE SYNA.
Minutà ciszy uczciliÊmy pami´ç Wielkiego Polaka, bliskiego naszym sercom.

Wiele mi∏ych wspomnieƒ pozostawi∏o nam spotkanie integracyjne
w polskiej szkole na Litwie w Starych Trokach. Przyj´to nas po staropolsku, pysznym litewskim obiadem, przygotowano dla nas barwny, radosny koncert sk∏adajàcy si´
z taƒców, akrobatyki i Êpiewu. My
zawieêliÊmy swoim kolegom z Litwy
polskie ksià˝ki i maskotki na szcz´Êcie.
WymieniliÊmy si´ adresami i numerami telefonów. B´dziemy korespondowaç. Atmosfera i nastrój w szkole pot´gowa∏a naszà radoÊç, a wspólne zdj´cia
najlepiej dokumentujà wspomnienia
tamtego spotkania.
Dzisiaj pozosta∏y tylko ciche i g∏´bokie przemyÊlenia. Podczas tych kilku
dni gromadzi∏y si´ myÊli, ˝e jesteÊmy
tak blisko wa˝nych miejsc, wielkich Polaków, niezapomnianych spotkaƒ.
Prze˝yliÊmy szcz´Êliwà, wielkà przygod´. A wszystko dzi´ki wspania∏ym
wychowawcom: p. El˝biecie Pol-Lubczyƒskiej, p. Teresie Krysztofik i p.
Ma∏gorzacie Jachowicz. Po wycieczce
uÊwiadomiliÊmy sobie, ˝e bardzo kochamy nasze Panie, bo sà wyjàtkowe.
Dzi´kujemy Im za to.
Uczniowie klasy VI a i VI b
Szko∏y Podstawowej nr 171
w Warszawie-Weso∏ej

STARA MI¸OSNA
wierzchni ulicy Borkowskiej. Moje obawy przedstawi∏am g∏oÊno. Zapewniono mnie, ˝e Borkowska b´dzie utwardzona zanim ok. 200 samochodów b´dzie nià jecha∏o codziennie rano w godzinach 745–800. Poproszono przedstawicieli klas
o przeprowadzenie konsultacji wÊród pozosta∏ych
rodziców i przekazanie informacji zwrotnej
do Przewodniczàcej Rady Rodziców. Rodzice
z klasy mojego syna powiedzieli g∏oÊno NIE
– tylko 2 osoby popiera∏y zmiany. Wyniki g∏osowania przekaza∏am.
Co jednak sk∏oni∏o mnie do napisania tego tekstu? Otó˝ mia∏am wra˝enie, ˝e powaga miejsca,
osób i czasu wskazywa∏a na zaanga˝owanie w ca∏y ten pomys∏ w∏adz dzielnicy. Nic bardziej b∏´dnego. Nie wiem po co komu wyniki takich konsultacji i do czego b´dà u˝yte, skoro o pomyÊle Biura Bezpieczeƒstwa, zarówno Przewodniczàcy Rady
Dzielnicy jak i Burmistrz Dzielnicy, dowiedzieli si´
od rodziców post factum (nawet nie byli poinformowani o spotkaniu). A w∏adze Dzielnicy, ju˝
dawno podj´∏y dzia∏ania zmierzajàce do przebudowy tego odcinka, zak∏adajàc zupe∏nie inne rozwiàzanie organizacji ruchu (z rondem na skrzy˝owaniu z ul. Jana Paw∏a II i poszerzeniem ul. GoÊciniec o Êcie˝k´ rowerowà).
Ale to tylko drobny przyk∏ad na absurd ustroju
Warszawy, w którym urz´dnicy Warszawy wiedzà
lepiej ni˝ gospodarze terenu i lokalna spo∏ecznoÊç co jest dla nich lepsze.
Izabela Antosiewicz

Po co ca∏e zamieszanie?
Nie mog´ powiedzieç, ˝ebym by∏a najgorliwszym cz∏onkiem Rady Rodziców, ale na zebraniach
bywam, raczej cz´sto ni˝ sporadycznie. Ostatnio
wchodz´ na sto∏ówk´ i staj´ jak wryta, afera jakaÊ
czy co? Mam wra˝enie, ˝e goÊci wi´cej ni˝ rodziców z trójek klasowych. T∏umnie na nasze zebranie
przybyli przedstawiciele Policji i Stra˝y Miejskiej
oraz reprezentujàca Ratusz pani Joanna W´grzynowska z Biura Bezpieczeƒstwa. Siadam cichutko
i s∏ucham, w czym rzecz. Otó˝ dowiedzieliÊmy si´,
˝e mamy dodatkowego Dzielnicowego w Starej
Mi∏oÊnie. Serdecznie witamy panià Katarzyn´ Zatorskà (telefon s∏u˝bowy 0-600 997 686). WymieniliÊmy te˝ poglàdy na temat wspó∏pracy mieszkaƒców ze s∏u˝bami bezpieczeƒstwa. Policja prosi,
˝eby zg∏aszaç nawet najmniejsze kradzie˝e, takie
jak na przyk∏ad rowerów. Im wi´cej zg∏oszeƒ – tym
bardziej klarowny obraz dzielnicy. Poinformowano
nas tak˝e o planowanym „nowym” skrzy˝owaniu
na Trakcie Brzeskim z wyjazdem z ulicy Fabrycznej
w kierunku Warszawy. Brawo!!! Jednak wi´kszoÊç
zebrania zdominowa∏ temat „konsultacji” z rodzicami SP173 planowanej zmiany organizacji ruchu.
DowiedzieliÊmy si´, ˝e w zwiàzku z zamieszaniem
zwiàzanym z przebudowà ulicy GoÊciniec, mo˝na by „przy okazji” zmieniç przy szkole organizacj´ ruchu. Rozumiem, ˝e w trosce o nasze dzieci
Biuro Bezpieczeƒstwa chce zafundowaç nam

dojazd do szko∏y tylko w jednym kierunku: od ronda „Graniczna” ulicà Borkowskà do ulicy GoÊciniec. Na skrzy˝owanie z Jana Paw∏a II przed Êwiat∏ami w stron´ Warszawy i Weso∏ej Centrum, rodzice mogliby tylko wyje˝d˝aç. Zmiana na ruch jednokierunkowy odcinka ul. GoÊciniec przy szkole zaowocowa∏aby zdj´ciem zakazu parkowania
na chodniku. Obecni na spotkaniu goÊcie przekonywali nas o s∏usznoÊci tych zmian:
• bezpieczeƒstwo ruchu przy szkole – to prawda jest
ciasno i niejednemu z nas trafi∏a si´ „obcierka”;
• wi´cej miejsca do parkowania – zdj´cie zakazu.
W tym miejscu pragn´ przekazaç, ˝e ks. proboszcz nie ma nic przeciwko parkowaniu na terenie przy koÊciele, który w tygodniu nie jest
oblegany;
• ∏atwiejszy wyjazd w kierunku Warszawy – ale
nie wszyscy Êpieszà si´ potem do pracy;
• prostsze rozwiàzanie skrzy˝owania ulic GoÊciniec i Jana Paw∏a – i tu, mimo, ˝e nie jestem
policjantkà, a prawo jazdy mam od 16-stu lat,
nie rozumiem, jak skrzy˝owanie typu równorz´dnego w kszta∏cie krzy˝a zmieni si´ w skrzy˝owanie typu T, po zmianie jednej z ulic
na jednokierunkowà (argument funkcjonariusza policji).
Pomys∏ od poczàtku wydawa∏ mi si´ nieco niedorzeczny, g∏ównie z powodu nieutwardzonej na-

Listy

SPECJALISTYCZNY GABINET

***
Nauka gry na instrumencie to ci´˝ka praca, codzienne çwiczenia, powtarzanie, doskonalenie, koncentracja..., jak sportowe, wyczerpujàce treningi. W sporcie ogromnà rol´ odgrywa trener, w muzyce – nauczyciel.
W Starej Mi∏oÊnie przy ul. Piotrusia Pana mieÊci si´ Studio Muzyczne. Prowadzi je mgr Marta Zamojska-Makowska. We wrzeÊniu ubieg∏ego roku nasza
szeÊcioletnia córka rozpocz´∏a nauk´ gry na fortepianie. Ju˝ po szeÊciu miesiàcach zaj´ç zda∏a trudne egzaminy i zosta∏a przyj´ta do „Ma∏ej Miodowej”, uznawanej za najlepszà w Warszawie szko∏´ muzycznà I stopnia. Trudne egzaminy
trwajàce 3 dni nasza córka przesz∏a „Êpiewajàco”.
Agatka nie by∏a w ˝aden szczególny sposób przygotowywana do egzaminów.
Wystarczy∏a wiedza, którà zdoby∏a w trakcie zaj´ç obejmujàcych rytmik´,
Êpiew, pisanie i czytanie nut i oczywiÊcie gr´ na instrumencie.
Dzi´kujemy pani Marcie Zamojskiej-Makowskiej za muzycznà opiek´ nad naszà córkà, za sumiennà, rzetelnà nauk´, za anielskà cierpliwoÊç w trakcie zaj´ç,
za ciep∏o, serce i sympati´ dla ma∏ych uczniów, ale te˝ za konsekwentne stawianie wymagaƒ. P. Marta uczy szacunku do pracy i udowadnia, ˝e wysi∏ek
przynosi efekty. Dzi´kujemy za w∏aÊciwe podejÊcie do ma∏ego dziecka, dzi´ki
czemu nasza córka nigdy nie zniech´ci∏a si´ do nauki. ˚yczymy p. Marcie Zamojskiej-Makowskiej dalszych sukcesów. I tylko szkoda, ˝e to ju˝ koniec spotkaƒ w Studio Muzycznym przy Piotrusia Pana...
Ewa i Marek Lirscy

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
00

00

00

00

Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 9 -21 , sobota 9 -13

Tel. 773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
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

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Nowy sklep Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57
PHU „KOBRUK”

Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki brukowej
• nawierzchnie na terenach posesji
• chodniki
• parkingi
• podjazdy
• place zabaw

• wywóz ziemi i gruzu
• odwodnienia

04-566 Warszawa, ul. Potockich 27
tel./faks 613 24 93, tel. kom. 601 335 964, 603 20 24 24

e-mail:

biuro@kobruk.pl
www.kobruk.pl
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V edycja konkursu „My w Europie”
10 czerwca 2005 r. ju˝ po raz piàty
w Liceum Ogólnokszta∏càcym w Sulejówku odby∏ si´ konkurs wiedzy o krajach niemieckoj´zycznych „My w Europie”. Tym razem we wspó∏zawodnictwie
uczestniczyli uczniowie z czterech szkó∏:
Gimnazjum nr 119 w Warszawie Weso∏ej, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2
w Sulejówku oraz LO w Sulejówku.
M∏odzie˝ z w/w szkó∏ licznie (ogó∏em 60 uczestników) przystàpi∏a do eliminacji pisemnych, które odby∏y si´
6 czerwca. Do etapu fina∏owego Szkolne Komisje Konkursowe zakwalifikowa∏y 16 uczniów. W piàtkowym etapie
konkursu uczestnicy musieli odpowiedzieç poprawnie na trzy pytania oraz
jednà reakcj´ j´zykowà w j´zyku niemieckim. W zwiàzku z doskona∏ym
przygotowaniem uczestników zaistnia∏a koniecznoÊç przeprowadzenia dogrywki dla dwóch finalistów, podczas
której zmagali si´ z sytuacjami w j´zyku niemieckim. Doskona∏y poziom
znajomoÊci j´zyka niemieckiego, jakim
popisali si´ Kasia Puczniewska z LO
w Sulejówku oraz Piotr WaÊ z Gimnazjum nr 119 w Warszawie, rywalizujàcy
o III miejsce sprawi∏, ˝e Komisja podj´∏a decyzj´ o zadawaniu pytaƒ
do pierwszego b∏´du.
Jury konkursu w sk∏adzie: przewodniczàca – Ewa Tucholska, Dyrektor
Gimnazjum nr 119 wWarszawie-Weso∏ej, cz∏onkowie – Andrzej Kosiƒski,
Dyrektor Zespo∏u Szkó∏ Licealnych
w Sulejówku oraz nauczycielki j´zyka
niemieckiego: El˝bieta Welter z Gimnazjum nr 2 w Sulejówku i Alicja Staruszkiewicz z Gimnazjum nr 119
w Warszawie wy∏oni∏o 5 laureatów:
I miejsce (nagroda – kino domowe,
ufundowane przez Burmistrza miasta
Sulejówek Waldemara Chachulskiego)
zaj´∏a Agnieszka Nowak-uczennica
klasy III Gimnazjum nr 119 w Warszawie,
II i III miejsce (nagrody – odtwarzacze CD oraz albumy „Rok 27” ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy Jacka Wojciechowicza) otrzymali uczniowie LO w Sulejówku: Micha∏ Szymankiewicz oraz
Katarzyna Puczniewska,
IV i V miejsce (nagrody – albumy
o Polsce i Mazowszu ufundowane
przez Danut´ i Zenona Pokojskich) zaj´li Piotr WaÊ – uczeƒ kl. III Gimna-
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zjum nr 119 i Pawe∏ Kielak – uczeƒ
Gimnazjum nr 2
w Sulejówku.
Wszyscy uczestnicy
konkursu
otrzymali upominki
przekazane
przez Ambasad´

Paradies” (czyli
„Utracony raj”)
w j´zyku niemieckim i polskim.
Organizatorzy V edycji konkursu „My w Europie” dzi´kujà
wszystkim sponsorom,
którzy
wsparli finansowo
imprez´ oraz osobom, dzi´ki którym konkurs zosta∏ przeprowadzony.
Krystyna Szlejzer

RFN w Warszawie, Austriackie Forum
Kultury w Warszawie oraz Instytut Goethego Inter-Nationes w Warszawie.
O s∏odkà opraw´
zadbali paƒstwo
Lilianna i Wojciech
Lesiƒscy
oraz paƒstwo Jadwiga i Ryszard
• FIRANY
Kozarzewscy.
Po zakoƒczeniu
• ZAS¸ONY
konkursu i wr´czeniu
nagród
• NARZUTY
przez
Krystyn´
• KARNISZE
Rudnickà – Sekretarza miasta Sule• ART. POÂCIELOWE
jówek i Panià Barbar´ Retka – Kie• MATERACE
rownika Referatu
Polecamy si´ w zakresie:
OÊwiaty, reprezentujàce Burmi• Szycia: firan, zas∏on i narzut
strza Miasta Sule• Doradztwa i kompleksowej
jówek oraz Anaran˝acji okien
drzeja Dominiaka
•
Doboru i monta˝u karniszy
–
Dyrektora
DBFO Dzielnicy
Weso∏a, reprezenFirma PPHU „JUMA”
tujàcego Burmiul. Kombatantów 63 (pawilony)
strza
Weso∏ej
Sulejówek
uczniowie Gimnazjum
nr
119
tel. 760-10-52
przedstawili bajk´
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
pt. „Das verlorene

SALON

FIRAN i ZAS¸ON

STARA MI¸OSNA

VII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
13-16 paêdziernika 2005 r.
W dniach 13-16 paêdziernika 2005 r. zostanie zorganizowany VII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach.
Z Festiwalem zwiàzane sà zawsze imprezy towarzyszàce w formie wystaw i konkursów. Tradycja ta
wzbogacona b´dzie w tym roku trzema konkursami
o tematyce przyrodniczej. Zbli˝ajà si´ wakacje, a wi´c
mo˝liwoÊci obserwacji przyrody nie zabraknie.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam
do aktywnego uczestnictwa w VII Festiwalu Nauki
i Sztuki w Siedlcach.
Bernadetta Gierczycka

2. „Przyrodnicze impresje” – konkurs malarski,
którego celem jest uwra˝liwienie na pi´kno przyrody
i zach´cenie do wyra˝ania tego pi´kna, odczuwanego
subiektywnie, ró˝nymi technikami malarskimi i w dowolnym formacie. Przyjmowane b´dà wy∏àcznie prace indywidualne. Do obrazu nale˝y do∏àczyç informacje o autorze przygotowane w formie gotowej estetycznej wizytówki nadajàcej si´ do umieszczenia
na wystawie pokonkursowej.
3. „Przyrodnicze inspiracje” – konkurs poetycki. Wiersze napisane pod wp∏ywem prze˝yç autorów,
zwiàzanych z kontaktem z przyrodà, nale˝y z∏o˝yç
w formie wydruku i dodatkowo na dyskietce lub p∏ycie zapisane w programie WORD. Nagrodzone i wyró˝nione utwory zostanà opublikowane w postaci tomiku ilustrowanego zdj´ciami i obrazami z dwóch
pierwszych konkursów: fotograficznego i malarskiego. Tomik poezji b´dzie dost´pny w czasie trwania
Festiwalu. Przewidywane jest spotkanie autorskie
z recytacjà nagrodzonych i wyró˝nionych utworów.
Nale˝y sk∏adaç wy∏àcznie prace w∏asne, aby nie naraziç si´ na konsekwencje zwiàzane z nieprzestrzeganiem praw autorskich i pope∏nieniem plagiatu.
Podpisane prace konkursowe nale˝y sk∏adaç w sekretariacie Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej,
przy ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2005 r.
W konkursach mogà wziàç udzia∏ wszyscy mi∏oÊnicy przyrody niezale˝nie od tego, ile majà lat. W ra-

1. „Pi´kno leÊnych kapeluszy” – konkurs fotograficzny, którego celem jest zwrócenie uwagi
na grzyby – wa˝ny element leÊnego ekosystemu.
Efektem konkursu, oprócz pi´knych fotografii, b´dzie
lepsze poznanie lasów i rosnàcych w nich ró˝nych
gatunków grzybów oraz zwrócenie uwagi na ich
ogromnà rol´ w przyrodzie i dla cz∏owieka.
Prace wy∏àcznie indywidualne, format 15x21 cm
lub wi´kszy. Oprócz fotografii i danych dotyczàcych
osoby Autora, nale˝y dostarczyç opis sfotografowanego gatunku zawierajàcy: nazw´ polskà i ∏aciƒskà, miejscowoÊç, w której wykonano zdj´cie, charakterystyk´
Êrodowiska otaczajàcego sfotografowany gatunek.
Opis powinien byç wykonany w estetycznej formie nadajàcej si´ do umieszczenia obok zdj´cia na wystawie
prac. Jeden autor mo˝e przedstawiç do oceny kilka
zdj´ç i ka˝de z nich b´dzie oceniane oddzielnie.

zie potrzeby organizatorzy przewidujà mo˝liwoÊç
wprowadzenia kategorii wiekowych.
Komunikat o wynikach konkursu zostanie og∏oszony
na stronie internetowej Akademii Podlaskiej
http://www.ap.siedlce.pl (w informacjach jest opcja
aktualnoÊci, a w nich Festiwal Nauki i Sztuki). Laureaci
zostanà dodatkowo powiadomieni telefonicznie, dlatego wszystkich autorów prosi si´ o podanie numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mailowego. Oficjalne og∏oszenie wyników i wr´czenie nagród nastàpi
w trakcie trwania imprezy. Szczegó∏y zostanà podane
na plakatach i w informacjach prasowych poprzedzajàcych festiwal. Uwaga! Nagrod´ b´dzie mo˝na odebraç
wy∏àcznie osobiÊcie i tylko w czasie trwania Festiwalu.
Nagrody zostanà ufundowane ze Êrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie i innych sponsorów imprezy, których poszukujemy i na których liczymy. Organizatorzy
zastrzegajà sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych i wykorzystywania ich w celach edukacyjnych.
Dodatkowe informacje w sprawach dotyczàcych
konkursów mo˝na znaleêç na wczeÊniej podanej stronie internetowej. Mo˝na tak˝e zwróciç si´ z zapytaniem za poÊrednictwem poczty elektronicznej:
rkow@ap.siedlce.pl lub telefonu: (025) 6431206,
0602688622. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa
w VII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.
dr Ryszard Kowalski
organizator
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BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

RAMY

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS

PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER

05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jana Paw∏a II 23/B4
(Centrum Pogodna)

tel./fax (0 22) 773 84 60
tel.kom. 0 609 53 77 47
e-mail : renfafa@op.pl

na ˝yczenie - oprawa u klienta odbiór i dostawa do domu

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

Magdalena
Gaw´cka

773 47 54 e-mail: cmw@waw.pdi.net
www.cmw.pl
tel.

PRODUCENT

SOLIDNIE •TERMINOWO

˚ALUZJE

VERTIKALE

- aluminiowe
- drewniane

- materia∏owe
- PCV

ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a

ROLETY

Dojazd do klienta gratis -POMIARY • MONTA˚ • SERWIS -

783 54 74, 0503 323 609

773 14 30

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW

standardowe
w kasetkach
do okien dachowych
rzymskie
drewniane (maty
rolowane)

ANTENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

Autoryzacja: „CYFRA +”, „POLSAT cyfrowy”
oraz zestawy cyfrowe bez abonamentu
oko∏o 400 programów – 15 po polsku
Instalacja anten telewizyjnych
„LEMAG” tel. 815 47 25, 0501 123 566

Warszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

oezji 17

ul. P

Zapisy
na rok 2005/2006
tel. 773 25 90
0-505 115 773
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Il Canto Magnificat
28 kwietnia 2005 r. mieliÊmy przyjemnoÊç odebraç pierwszà nagrod´
w kategorii chórów dzieci´cych pozaszkolnych na Koncercie Laureatów XXV
Konkursu Chórów a Cappella etapu
mazowieckiego, który zosta∏ zorganizowany przez
Kuratorium
OÊwiaty
w Warsza-

wie. SpotkaliÊmy
si´ ze wszystkimi
chórami o godzinie 1000 w Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Odby∏a si´ wtedy próba chórzystów, zaÊ
uroczysta gala rozpocz´∏a si´ o god z i nie 1200.
Przybyli
wszysyscy
zaproszeni goÊcie. Nast´pnie swoje
umiej´tnoÊci wokalne zaprezentowali laureaci. Nasz chór
„Il Canto Magnificat” zaÊpiewa∏ utwór pt. „Wierzba”,
za który otrzymaliÊmy gromkie
brawa. Po wys∏uchaniu wszystkich wykonawców kurator
oÊwiaty wr´czy∏ nagrody-puchary wszystkim uczestnikom
konkursu. Na zakoƒczenie

Kreatywne dziewcz´ta
Nasze gimnazjalistki wzi´∏y udzia∏ w Fina∏ach Âwiatowych ODYSEI UMYS¸U w Denver, USA. Dziewcz´ta znalaz∏y si´ wÊród szeÊciu najlepszych dru˝yn Êwiata. W ich grupie
zadaniowej bra∏y udzia∏ 42 zespo∏y, szeÊç zespo∏ów nagrodzono jako najlepsze. Dziewcz´ta zdoby∏y szóste miejsce jako jedyne reprezentantki Europy. W fina∏ach wzi´∏o udzia∏
18 tys. dzieci i m∏odzie˝y z ca∏ego Êwiata.
Po tygodniowych zmaganiach festiwalowych
na zaproszenie amerykaƒskiej rodziny dziewcz´ta sp´dzi∏y tydzieƒ w Dallas.
L. Krajewska
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chóry zaÊpiewa∏y wspania∏à kompozycj´ pana Miros∏awa Ga∏´skiego pt.
„Hymn III Tysiàclecia”. Wszyscy byliÊmy bardzo zadowoleni z sukcesu.
Dzi´kujemy pani profesor Marcie
Zamojskiej-Makowskiej za wspania∏e
przygotowanie nas do tak trudnych wyst´pów muzycznych. JednoczeÊnie
dzi´kujemy ca∏emu zespo∏owi za podj´cie muzycznego wyzwania.
Anieszka Gaƒko, chórzystka

STARA MI¸OSNA

Kàcik kulinarny.
Owocowe szaleƒstwo
To ju˝ ostatni numer przed wakacjami. Kiedy spotkamy si´ nast´pnym razem, truskawki, czereÊnie,
porzeczki, jagody i wiÊnie b´dà ju˝ tylko wspomnieniem. Stàd nasza propozycja na najbli˝sze tygodnie.
Poszalejmy z owocami. Sà tak bardzo sezonowe, ˝e
warto wykorzystywaç je w ca∏odniowym jad∏ospisie,
a nie tylko jako przekàski czy s∏odkie desery.
Sa∏atka z selerem i truskawkami
(receptura na 4 porcje)
1 seler korzeniowy (40 dag)
30 dag truskawek
15 dag szynki
15 dag sera edamskiego
3 ∏y˝ki grubo posiekanych orzechów laskowych
sól, pieprz
SOS
1 1/2 ∏y˝ki posiekanego koperku
1 szkl. jogurtu naturalnego
3 ∏y˝ki majonezu
1 ∏y˝ka musztardy
1 ∏y˝eczka soku z cytryny
sól, pieprz
Seler obraç, umyç i gotowaç 20 min w posolonej
wodzie, nast´pnie ostudziç i pokroiç w paski. Truskawki op∏ukaç, osàczyç i usunàç szypu∏ki. Wi´ksze
owoce przekroiç na pó∏. Ser pokroiç w s∏upki,
a szynk´ w kostk´. Sk∏adniki po∏àczyç dodaç orzechy, przyprawiç solà oraz pieprzem.
Wymieszaç sk∏adniki sosu. Sa∏atk´ polaç sosem
i wymieszaç.
Podawaç z tostami lub innym pieczywem.
Sznycle ciel´ce z wiÊniami
(receptura na 5 porcji)
75 dag ciel´ciny bez koÊci (sznyclówka)
11/2 ∏y˝ki màki pszennej
3 ∏y˝ki natki pietruszki
1 ∏y˝ka mas∏a
4 ∏y˝ki oleju
sól, pieprz
SOS
1/2 ∏y˝ki màki pszennej
1/2 szklanki czerwonego wytrawnego wina
1/2 szklanki s∏odkiej Êmietanki 18%
25 dag wydrylowanych wiÊni
sól, cukier
Mi´so op∏ukaç i pokroiç na pi´ç sznycli. Sznycle
zbiç t∏uczkiem, oprószyç solà oraz pieprzem, obtoczyç
w màce i sma˝yç na rumiano na oleju, pod koniec
sma˝enia dodajàc mas∏o. Nast´pnie prze∏o˝yç do innego naczynia.
Przygotowaç sos: do t∏uszczu po sma˝eniu sznycli
wsypaç màk´ i krótko przesma˝yç (nie rumieniç). Zasma˝k´ rozprowadziç winem i wymieszaç ze Êmietankà. Dodaç wiÊnie, gotowaç na ma∏ym ogniu 5-10 min,
a nast´pnie przyprawiç do smaku solà i cukrem.
Do sosu w∏o˝yç sznycle, aby si´ ogrza∏y. Nast´pnie
prze∏o˝yç je do salaterki, polaç sosem i posypaç natkà.
Podawaç z ry˝em i zielonà sa∏atà.
Filety rybne z truskawkami
(receptura na 4 porcje)
60 dag filetów z soli, turbota lub dorsza

30 dag truskawek
2 ∏y˝ki màki pszennej
2 jajka
2 ∏y˝ki bu∏ki tartej
2 ∏y˝ki posiekanych orzechów w∏oskich
3 ∏y˝ki oleju
2 ∏y˝ki mas∏a
1 ∏y˝eczka cukru
1 ∏y˝eczka soku z cytryny
1/2 ∏y˝eczki tymianku
sól, pieprz
do przybrania czàstki cytryny
Filety umyç, osuszyç, oprószyç solà i pieprzem. Bu∏k´ tartà wymieszaç z orzechami. Jajka roztrzepaç z 2 ∏y˝kami wody. Filety obtaczaç w màce, zanurzaç w jajku,
nast´pnie obtaczaç w tartej bu∏ce z orzechami i sma˝yç
na rumiano na oleju.
Truskawki umyç, osàczyç i oczyÊciç z szypu∏ek.
Sma˝yç na maÊle na ma∏ym ogniu oko∏o 2 min, stale mieszajàc. Dodaç cukier oraz 1/3 szklanki wody
i dusiç 10 min. Pod koniec duszenia dodaç sok
z cytryny, rozkruszony tymianek i szczypt´ soli.
Ryb´ podawaç przybranà czàstkami cytryny, z ry˝em ugotowanym na sypko i duszonymi truskawkami.

Ciasto porzeczkowo-jagodowe
(receptura dla ca∏ej rodzinki)
CIASTO
2 szklanki màki pszennej
12 dag mas∏a
1/2 szklanki cukru pudru
2 jajka
t∏uszcz do wysmarowania formy
NADZIENIE
po 25 dag porzeczek i czarnych jagód
6 bia∏ek
1 1/2 szklanki cukru pudru
Przygotowaç ciasto: z podanych sk∏adników zagnieÊç ciasto i w∏o˝yç na 1 godz. do lodówki. Form´ do pieczenia wysmarowaç t∏uszczem. Ciasto
rozwa∏kowaç, wy∏o˝yç nim form´, podnoszàc brzeg
na wysokoÊç 3 cm, ponak∏uwaç widelcem. Piec 20
min w piekarniku nagrzanym do temperatury 200oC.
Przygotowaç nadzienie: owoce umyç i osàczyç,
od∏o˝yç troch´ do przybrania. Z bia∏ek ubiç pian´,
dodaç? iloÊci cukru pudru i ubijaç dalej, a˝ piana b´dzie g´sta. Owoce po∏àczyç z pozosta∏ym cukrem pudrem, dodaç do piany i lekko wymieszaç.
Nadzienie wy∏o˝yç na podpieczony spód i piec
jeszcze 20-30 min w piekarniku nagrzanym do temperatury 160oC, a˝ masa b´dzie prawie sucha. Przestudzone ciasto posypaç cukrem pudrem i przybraç
od∏o˝onymi owocami.
˚yczymy smacznego
Restauracja „GoÊciniec”

Nowe wydawnictwa turystyczne
W ostatnim czasie na rynku pojawi∏y si´ dwa wydawnictwa, które powinny zainteresowaç mi∏oÊników turystyki. Pierwszym jest mapa „Mazowiecki Park Krajobrazowy”, przygotowana z okazji 15 rocznicy powstania Zarzàdu Parku, drugim przewodnik „Garwolin i okolice”.
Mapa, w skali 1: 50 000, jest wyjàtkowa, ze wzgl´du na przedstawiony obszar. Jej granice wyznaczajà: Miƒsk Mazowiecki, Garwolin, Góra Kalwaria i Warszawa Rembertów. Dotychczasowe wydawnictwa kartograficzne dzieli∏y ten teren mi´dzy 3-4 arkusze map. Teraz wszystko mamy na jednym. Du˝ym atutem mapy jest jej aktualnoÊç, poniewa˝ naniesione na nià szlaki turystyczne, Êcie˝ki edukacyjne i dydaktyczne weryfikowane by∏y wiosnà tego roku. Mapa, mimo wielu naniesionych
naƒ szczegó∏ów, jest bardzo przejrzysta, czytelna, a jej kolorystyka mi∏a dla oka.
Cz´Êç opisowa zawiera s∏ownik geograficzny – prezentujàcy najciekawsze miejscowoÊci terenu; ogólne wiadomoÊci o Parku i okolicznych rezerwatach przyrody, opisy znakowanych szlaków,
informator turystyczny, a tak˝e artyku∏ o Michale Elwiro Andriollim, doskona∏ym XIX-wiecznym ilustratorze, twórcy oryginalnego drewnianego budownictwa charakterystycznego dla linii otwockiej.
Ca∏oÊç ilustrowana jest barwnymi fotografiami.
Autorzy przewodnika „Garwolin i okolice” (P. Ajdacki, J. Ka∏uszko, W. Sobociƒski) to trio znane
z poprzednich tego typu publikacji („Otwock i okolice” oraz „Szlakami dawnej Puszczy Osieckiej”), opisujàcych lasy wawerskie, otwockie i celestynowskie. Ksià˝ka jest pierwszym od 30 lat
kompendium wiedzy o atrakcjach turystycznych powiatu garwoliƒskiego oraz jego przyleg∏oÊci.
Przedstawia szlaki znakowane, a tak˝e propozycje tras samochodowych i wycieczek przyrodniczych do najciekawszych miejscowoÊci i lesnych uroczysk pomi´dzy ¸ukowem a Wis∏à. Zawiera
te˝ niezwykle obszerny spis miejscowoÊci, wraz z podaniem danych o ich historii i kulturze. Znajdziemy w nim tak˝e schematyczne mapki i plany, a tak˝e kilkadziesiàt zdj´ç prezentujàcych najciekawsze obiekty architektoniczne i przyrodnicze. W sumie na ponad 330 stronach zaprezentowano opisy kilkudziesi´ciu tras i ponad 200
miejscowoÊci, a w rozdzia∏ach otwierajàcych przewodnik przedstawione zosta∏y najwa˝niejsze informacje z dziejów regionu. Swoje miejsce znalaz∏y tu tak˝e informacje o bazie noclegowej, s∏u˝bie zdrowia czy najwa˝niejszych urz´dach.
Atutem ksià˝ki sà jej niedu˝e, kieszonkowe rozmiary i solidna oprawa.
Z pewnoÊcià z obydwoma wydawnictwami warto wybraç si´ na wakacyjne szlaki.
SoWa
UWAGA!!!
Dzi´ki uprzejmoÊci wydawców nasza redakcja otrzyma∏a 5 map i 5 przewodników dla naszych Czytelników.
10 pierwszych osób, które pojawià si´ z tym numerem „WiadomoÊci Sàsiedzkich“ w siedzibie redakcji (budynek OSP
Stara Mi∏osna - wejÊcie od ul. GoÊciniec) we wtorek 28 czerwca w godz. 20-22 otrzyma je bezp∏atnie.
Zapraszamy!
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Konkurs ekologiczny dla dzieci rozstrzygni´ty
Dzielnicowy konkurs ekologiczny dla
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozstrzygni´ty! Celem
konkursu by∏o:
1. Propagowanie wÊród dzieci dzia∏aƒ
zmierzajàcych w kierunku ochrony
najbli˝szego Êrodowiska.
2. Rozwijanie zainteresowaƒ przyrodniczych.
3. Popularyzacja i promocja programu
ekologicznego.
4. Kszta∏towanie umiej´tnoÊci dostrzegania pi´kna przyrody i rozumienia
koniecznoÊci poszanowania jej przez
mieszkaƒców Ziemi.
W Szkole Podstawowej nr 173 bardzo uroczyÊcie obchodzono Dzieƒ Ziemi. W tym dniu dzia∏o si´ bardzo wiele. Mi´dzy innymi nagrodzono dzieci,
które zakwalifikowa∏y si´ do dzielnicowego etapu konkursu ekologicznego
i te, które zwyci´˝y∏y w tym etapie.
Przez ca∏y rok w placówkach, które
zg∏osi∏y ch´ç uczestniczenia w ogólnomiejskim programie edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (któremu patronowali Urzàd Miasta Sto∏ecznego

Warszawy, Biuro Edukacji, Biuro
Ochrony Ârodowiska), odbywa∏y si´
zaj´cia edukacji ekologicznej.
Do realizacji programu przystàpi∏y:
Szko∏a Podstawowa nr 171 i Szko∏a
Podstawowa nr 173 oraz Przedszkole
nr 251. Program realizowa∏y panie:
Ewa Kacprzak, Agata Staszczak, Anna Dudek, Mariola Wróblewska,
PRYWATNY GABINET REHABILITACYJNY Bernadetta GierO F E R U J E :
czycka, Bernadetta Duszczyk, Mag☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
dalena Kruk, Bo˝ena Wojciechow☛ MASA˚ LECZNICZY
ska, Marzena De☛ TERAPIA MANUALNA
lura, Ewa Knop,
Ewa Walczuk, Ju☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:
styna
Filipiak.
m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne
Program zwieƒ☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
czy∏ konkurs plaortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista
styczny. Do szkolnego etapu konNasz adres:
Weso∏a – Stara Mi∏osna,
kursu przystàpiul. J. Paw∏a 264, tel. 795-14-97, 773-14-97
∏o 138 dzieci.
Szkolne komisje
KARNETY I KORZYSTNE RABATY
konkursowe wy∏oni∏y 36 laureatów,
którzy
walczyli
o
zwyci´stwo
na szczeblu dzielnicowym.
Powo∏ana komisja
dzielnicowa
pod przewodnictwem dzielnicowego
koordynatora programu oraz metody-

MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH,
ORAZ KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
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ka, wy∏oni∏a po burzliwych obradach prace
zwyci´skie.
Miejski etap konkursu odby∏ si´
w Warszawie w Szkole Podstawowej
nr 185. Dzielnica Weso∏a ma dwóch laureatów w kategorii przedszkolaków: Lucja Giera (SP nr 173) i w kategorii dzieci m∏odszych Zuzanna Sobel (SP
nr 173). Uroczyste zakoƒczenie i podsumowanie programu odby∏o si´ 2 czerwca w MDK przy ul. ¸azienkowskiej oraz
w Pa∏acu Kultury. Laureaci konkursów-dzielnicowego i miejskiego otrzymali
wspania∏e nagrody.
Serdecznie dzi´kuj´ wszystkim realizatorom programu. Specjalne podzi´kowania nale˝à si´ paniom Jolancie
Skweres – G∏ównemu SpecjaliÊcie ds.
OÊwiaty na terenie Dzielnicy Weso∏a,
Katarzynie G∏usek – Dyrektorowi Szko∏y Podstawowej nr 173, Lidii Chmielewskiej-Zast´pcy Dyrektora SP nr 173
za ˝yczliwoÊç, pomoc w realizacji programu i opiek´ merytorycznà.
Dzielnicowy koordynator
Programu Edukacji Ekologicznej
Bernadetta Gierczycka

STARA MI¸OSNA

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

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

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

„WALBUD”

Waldemar ¸adowski
Firma remontowo-budowlana oferuje us∏ugi w zakresie:

remonty
stany surowe
wykoƒczenia
doradztwo
oraz nadzory budowlane
Firma wystawia pisemnà gwarancj´ na wykonane prace.
Dla mieszkaƒców Osiedla Stara Mi∏osna korzystne rabaty.

tel. 773 28 10, tel. kom. 0506 22 11 65

Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:
• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.
pon.–pt. 900–2000, sob. 900–1500
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
tel. 773 22 27

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

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

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300
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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

ESPERAL

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

Odtrucia alkoholowe ca∏odobowo

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

lekarz medycyny chirurg

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

dyskrecja zapewniona
tel. 0601 62 22 62

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

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

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

s

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

STUDIO PAZNOKCI „KASIA”
(French, Natural, Color)
zaprasza na: •• Akryl
Wtapianie, Art. zdobienia,

• Tipsy
• Piel´gnacja NAIL TEK
• Hologramy

przestrzenne, 3D
• Manicure
• Pedicure
ul. Cyprysowa 9 (od ul. Diamentowej) czynne 7 dni w tygodniu, tel. 509 097 586

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏
1 km

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
UWAGA! Promocyjne ceny na obs∏ug´ firm
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 773

25 69, 773 38 91

BIURO RACHUNKOWE FISMAG
(Licencja Ministerstwa Finansów nr 14424/99)

Pe∏ny zakres us∏ug ksi´gowo-podatkowych
PROMOCJA DLA MA¸YCH FIRM
Siedziba: Warszawa-Weso∏a, ul. Jana Paw∏a 37 m. 54

tel.

773 26 93

kom.

0 505 868 173

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 (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), 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: 5.200 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.
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Reklama:
Dorota Mierzejewska
– tel. 773-13-13
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Przyrodnicza podró˝ pierwszaków
W czerwcu wybraliÊmy si´ na wspania∏à przyrodniczà wycieczk´ do Mazowieckiego parku Krajobrazowego.
OdwiedziliÊmy baz´ Edukacji Ekologicznej i Muzeum „Torfy”, znajdujàce
si´ na granicy Otwocka i Karczewa.
MieÊci si´ tutaj rezerwat „Na Torfach”.
Jego centralnà cz´Êç zajmuje p∏ytkie
jezioro potorfowe. Bogatà faun´ mo˝na podziwiaç z punktu widokowego.
Opiekowali si´ nami wspaniali pracownicy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W Bazie „Torfy” Stra˝nik

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

Teraz tak˝e wszystkie marki

PROFESJONALNE AUTO NAPRAWY
Bezp∏atne przeglàdy samochodów

–
–
–
–

WESO¸A – STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 88
tel. 773 20 03
www.auto-serwis.info

naprawy i przeglàdy
szyby, radioodbiorniki
opony, t∏umiki, haki
alarmy, immobilizery,
blokady
– komis
– myjnia r´czna

wysoka jakoÊç us∏ug
gwarancja 12 miesi´cy
Dla osób prowadzàcych siedzàcy
tryb ˝ycia, sp´dzajàcych wiele godzin
w statycznej pozycji za biurkiem lub
przemieszczajàcych si´ samochodem, proponujemy doskona∏ej jakoÊçi
dwa rodzaje korektorów ortopedycznych:
- korektor pod plecy
- korektor do siedzenia
Korektor pod plecy zosta∏ specjalnie
zaprojektowany tak, aby w odpowiednim stopniu stanowi∏ oparcie dla dolnej cz´Êci pleców, tym samym utrzymuje plecy we w∏aÊciwej pozycji i zapobiega garbieniu si´. Wykonany jest z pianki
poliuretanowej z niezwykle wytrzyma∏ego i elastycznego materia∏u.
Anatomiczny kszta∏t korektora do siedzenia
zosta∏ specjalnie zaprojektowany, aby dostosowywa∏ si´ do wypuk∏oÊci ud i poÊladków zapewniajàc tym samym optymalny komfort i stabilnoÊç siedzenia.
Obydwa korektory poddane by∏y testom aler-

Przyrody opowiada∏ nam ró˝ne ciekawe historie o zwierz´tach, roÊlinach,
przesz∏oÊci tego regionu. Warto odwiedziç to miejsce – zach´camy. W muzeum sà bardzo ciekawe ekspozycje,
przyroda dooko∏a przepi´kna. Niedaleko znajduje si´ Bagno „Ca∏owanie”
– unikat w skali Europy. Cz´sto nie
wiemy, jakie skarby mamy w pobli˝u.
Zainteresowanych odsy∏amy na stron´
internetowà www.parkiotwock.pl.
Chcemy dodaç, ˝e wszystkie zwierz´ta eksponowane w muzeum najcz´Êciej
zgin´∏y tragicznie z winy cz∏owieka. To
smutna informacja.
Pozdrawiamy
Pierwszaki z kl. B
z wychowawczynià
gicznym w szwedzkim szpitalu uniwersyteckim
w Lund.
Wszystkich zainteresowanych zakupem korektorów zapraszamy do nowej siedziby naszego gabinetu przy ul. Jana Paw∏a II 264.
Informacji telefonicznch udzielamy pod numerami telefonów: 795 14 97 lub 773 14 97.

R E H A B I L I TAC J A
W poprzednim numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich polecaliÊmy szwedzkie, profilowane
poduszki ortopedyczne, doskona∏e w profilaktyce kr´gos∏upa szyjnego. Nasza propozycja
spotka∏a si´ z bardzo du˝ym zainteresowaniem
ze strony pacjentów. Dlatego Gabinet Rehabilitacji postanowi∏ rozszerzyç swojà ofert´ o profilaktyk´ schorzeƒ odcinka piersiowego i l´dêwiowego kr´gos∏upa.

êle

êle
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OG¸OSZENIA DROBNE
◗ Do wyjaj´cia 2 hale po 100m2, pomieszczenia socjalne i mieszkalne, 5300m2 dzia∏ki, lokalizacja Majdan – 509 674,
501 935 938.
◗ Sprzedam nowà, ∏adnà dwudrzwiowà szaf´ i komod´
– 0698 89 64 86.
◗ Sprzedam dwie nowe wanny ˝eliwne, 170x70 – 0698 89 64
86.
◗ Kobieta w Êrednim wieku zajmie si´ dzieckiem lub dzieçmi, pomo˝e w drobnych pracach domowych. Jestem odpowiedzialna, niepalàca, dyspozycyjna. Posiadam doÊwiadczenie – tel.
kontaktowy 783 89 46.
◗ Piasek, ˝wir, ziemia – tel. 0602 33 47 35.
◗ Boazeria, parkiety, cyklinowanie bezpy∏owe tel. 0501 078 413.
◗ Szukam pracy, zaopiekuj´ si´ dzieckiem – 603 651 186 (wieczorem).
◗ Sprzedam tynk akrylowy 200 kg, kolor pistacjowy
tel. 773 16 29, 504 077 319.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-2821, 0-506-032-318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze
Starej Mi∏osny tel.: 0-509-222-44.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e,
expresowe tel. 773-28-70.
◗ Firma RADAN – profesjonalny monta˝ i serwis instalacji gazowych, atrakcyjne ceny, wieloletnie doÊwiadczenie, wtrysk gazu, instalacje tradycyjne. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 53, tel. 0888-90-85-68.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania
tel. 773-28-07.
◗ Korepetycje – matematyka i fizyka (pe∏ny zakres) tel. 0-605959-963.
◗ Matematyka – korepetycji w zakresie gimnazjum i liceum
udziela nauczycielka z wieloletnim doÊwiadczeniem tel. 77335-98.
◗ „RUSSKAJA IZBUSZKA” – studio nauki j´z. rosyjskiego, t∏umaczeƒ
i konsultacji lingwistycznych tel. 77-34-087, 0504-69-79-18.
◗ AUTO SZKO¸A – prawo jazdy kat. B, doszkalanie tel. 773-2532, 0501-373-408.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce, fotelik samochodowy marki
„Chicco” do 36 kg, rowerek trzyko∏owy tel. 773-26-93.
◗ Korepetycje matematyka, fizyka – ka˝dy zakres tel. 0-605-959963.
◗ Solidny, uczciwy student podejmie dowolnà prac´ na terenie
St. Mi∏osnej tel. 0-509-043-962.
◗ Sprzedam u˝ywane rega∏y do sklepu i u˝ywane meble do domu. tel. 773-17-02.
◗ Us∏ugi remontowe i meble kuchenne tel. 0-607-079-951.
◗ Do wynaj´cia budynek gospodarczy, wolnostojàcy
o pow. 120m2 na magazyn, hurtowni´, ma∏à produkcj´ itp.
tel. 773-25-60.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg
(dyskrecja zapewniona) tel. 0-601-62-22-62.
◗ Sprzedam foksteriery-szczeniaki, szorstkow∏ose tel. 783-86-72.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-501-423-424.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691-257-038.
◗ Odnawianie mieszkaƒ, piwnic, malowanie ogrodzeƒ. Tel. 773-1702, tel. kom. 0-696-595-184. Dzwoniç wieczorem po 3 lipca.
◗ Kupi´ tanio lub wezm´ u˝ywanà lodówk´ i kuchenk´ gazowà
czteropalnikowà tel. 773-17-02, tel. kom. 0-696-595-184.
◗ Mieszkanie 57m2 na osiedlu Aleja Akacjowa ca∏kowicie wykoƒczone, cz´Êciowo umeblowane, z miejscem gara˝owym,
ogródkiem i piwnicà – sprzedam tel. 0-698-202-369.
◗ Sprzedam rowerek dzieci´cy, dwuko∏owy z dokr´canymi kó∏kami bocznymi tel. 0-501-09-33-44.
◗ Do sprzedania wózek dzici´cy EMALJUNGA (Szwecja), ci´˝ar
wagi dziecka do 35 kg, stan b. dobry, ko∏a terenowe-pompowane, w wyposa˝eniu deszczochron, ocieplacz na nó˝ki. Cena 900 z∏. tel. 4241589, 606473213.
◗ Sprzedam wózek BEBECAR (gondola+fotelik+spacerówka),
stan idealny, granatowo-zielony; przewijak na kó∏kach z wanienkà, kojec, 7731544 po 16.00.
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców, czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy KIRBY tel.: 812-55-72, tel. kom.:
0 506 365 676.
◗ Do wynaj´cia 2-pokojowe umeblowane na osiedlu Aleja Akacjowa 1 000 z∏/m-c, tel. 0 501 359 753.
◗ Szukam do wynaj´cia ma∏ego mieszkania lub pokoju w domu

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

◗
◗
◗
◗
◗

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

◗

z niezale˝nym wejÊciem dla 4 spokojnych osób w Starej Mi∏oÊnie lub w pobli˝u tel. 0 601 156 830.
DoÊwiadczony terapeuta prowadzi kinezjologi´ edukacyjnà, One
Brain, techniki relaksacyjne – dojazd do pacjenta. 641-02-53,
0503-410-862.
Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd.
Tel. 0506 661 672
Z∏ota ràczka – drobne naprawy, remonty, malowanie mieszkaƒ,
hydraulika, meble. Tel. 773 83 02
Tai Chi – chiƒska gimnastyka. Kontrola nad stresem, polepszenie ogólnego samopoczucia i wele innych zalet. Zaj´cia indywidualne. Dojazd. Tel. 0503 582 849
Poszukuje doÊwiadczonej opiekunki do 5-miesiecznego dziecka w wymiarze pelnego etatu. Kontakt: 601-989-437.
Tanio oddam budowlany kontener mieszkalny z blachy ocynk.
d∏. 6 m. tel. 505 045 408.
Tanio oddam WC typu TOI-TOI. tel. 505 045 408.
Tanio oddam p∏yty stropowe „warszawskie” – pozosta∏oÊç
po budowie. tel. 505 045 408.
Piel´gniarka z doÊwiadczeniem zaopiekuj´ si´ dzieckiem; referencje tel. 7838625 po 20-ej.
Sprzedam szczeniaki 8-tygodniowe rasa: owczarek niemiecki.
Pies i suka z rodowodem. Pieski sà odrobaczone i posiadajà ksià˝eczki zdrowia. Tanio!!! tel. 661-796-566 domowy: 773-15-02.
DORADZTWO, KONSULTACJE i WDRA˚NIE systemów wspomagajàcych zarzàdzanie firmà. Automatyzacja procesów biznesowych w firmie. Programy ksi´gowe, magazynowe, logistyczne. 0-601 43 99 53.
Zatrudni´ opiekunk´ do dziecka (1 rok) na ok. 9 i 1/2 h dziennie – od godz. 6.30. Praca od po∏owy sierpnia. tel. 0-502-230925 lub 0-501-707-236.
Sprzedam wózek dzieci´cy MIKADO. Tel. 7732395.
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.
Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA” tel. 783-28-37.
BezpoÊrednio zamieni´ mieszkanie o pow. 59 m2 w budynku
wielorodzinnym na gotowy do zamieszkania segment lub kupi´
go w Starej Mi∏oÊnie, a mieszkanie sprzedam. Tel. 0693 336
350, 0697 494 090.
Masa˝ w domu klienta-odchudzajàcy, leczniczy, relaksujàcy
tel. 773-29-53 tel. kom. 0-501-013-466.
Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏
za godz. lekcyjnà. Zapraszamy równie˝ w wakacje. Tel. 77311-23, 0-601 37 97 35.
Remonty mieszkaƒ, malowanie, tapetowanie, glazura, panele
sufity podwieszane, malowanie elewacji, remonty ogólne
tel. 602 635 354.
Sprzedam konia na biegunach, stan b. dobry, cena 100 z∏,
tel. 773-31-69, 0-604-722-317.
Solidna dyspozycyjna, w Êrednim wieku, zaopiekuje si´ dzieckiem lub dzieçmi. Posiadam referencje. Tel. 783-81-85
Kupi´ tanio piec OC. 503 811 998
Sprzedam dwufunkcyjny wózek dzieci´cy z osprz´towaniem.
503 449 326.
Rowerek 20', niemiecki, przerzutka w piaÊcie, 180 z∏,
tel. 773-15-17.
Kupi´ mieszkanie; min. 3 pokoje. BEZPOÂREDNIO. Tel. 509
958 650.
Sprzedam fotelik samochodowy 9-18 kg; trzyfunkcyjny oraz
baga˝nik dachowy na Daewoo Lanos lub Nubira, tel. 0603
063 870.
Fachowa opieka nad dzieçmi w ró˝nym wieku na okres wakacji
502 725 944.
Domowe przedszkole, tutaj mo˝esz zostawiç swoje dziecko na
dowolny okres czasu, zapewniam wspania∏e warunki i fachowà
opiek´ – 502 725 944.
Opieka. Mieszkanka Starej Mi∏osnej zaopiekuje si´ dzieckiem
w czasie wakacji. Z doÊwiadczeniem. Tel: 502132551.
Przyjm´ prac´ dodatkowà – sprzàtanie w godzinach
popo∏udniowych a tak˝e w weekendy, tel. 0609 172 392.
Baga˝nik samochodowy na dach firmy INTERPACK wym.
(135x75x38)czarny, roczny, zamykany na kluczyk, gwarancja 4
lata, cena 550,00 do uzgodnienia. Stara Mi∏osna 0-600066623
lub 7738078 po 19-tej.
Poszukuj´ odpowiedzielnej pani do opieki nad 1,5 rocznà
dziewczynkà w Starej Mi∏oÊnie - tel. 607 377 603, 879 96 98.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo. Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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Markowa odzie˝ u˝ywana
najwy˝szej jakoÊci
dla dzieci i doros∏ych
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 17 (nad pubem „Cherry Wall“)
tel. 600 386 232, 773 04 45
Godziny otwarcia: pon.–pt. 11-19; sob. 10-14.

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
KOMINKI
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa
Firma zajmuje si´ monta˝em i pomiarami
ul. Zwoleƒska 10
tel. 615 68 33
0602 796 111
0601 930 532
www.gawryszewski.pl

Informujemy P.T. Klientów,
˝e zamykamy fili´ naszej firmy w Starej Mi∏oÊnie.
Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby w Sulejówku przy ul. Kombatantów 59,
tel. 783 10 30, tel. kom. 601 22 30 20

STARA MI¸OSNA

05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 75

Warszawa Powsin, ul. Waflowa 1

tel. (022) 773 21 55, fax (022) 773 30 41

tel. (022) 651 65 58

00

00

00

pn.–pt. 8 –19 sob. 9 –15

00

pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500

• wyposa˝enie ∏azienek
• pod∏ogi, gresy, klinkiery
• stolarka otworowa
• panele pod∏ogowe
• materia∏y budowlane
i wykoƒczeniowe

Budujesz dom lub myÊlisz o kupnie mieszkania. Sà to decyzje strategiczne. Dlatego, podejmujàc je, powinieneÊ uwa˝nie przyjrzeç si´ ofercie MultiBanku – Planom Finansowym.

Plany Finansowe, to Inteligentny Kredyt Hipoteczny dostosowany do indywidualnych potrzeb
Klientów. Prowadzona w∏aÊnie promocja tego
produktu to wyjàtkowo korzystne oprocentowanie, finansowanie nawet 100% wartoÊci nieruchomoÊci oraz niespotykanie d∏ugi okres kredytowania – do 45 lat. Du˝ym udogodnieniem dla
Klientów jest tak˝e propozycja korzystania z dowolnej liczby przewalutowaƒ, które w Planach Finansowych MultiBanku sà bezp∏atne.
Klienci MultiBanku korzystajàcy w okresie
trwania promocji z Planów Finansowych skorzystajà dodatkowo z atrakcyjnego prezentu.
– Ci, którzy zamówili Plany Finansowe w kwocie od 200 tysi´cy z∏otych, b´dà mogli ruszyç
w dowolnym kierunku Êwiata samolotami firmy
CENTRALWINGS.
Na Planach Finansowych najbardziej korzystajà Klienci, poszukujàcy finansowania swoich marzeƒ.
Plany Finansowe nie sà zwyk∏ym kredytem.
Jak to dzia∏a? Prosto. Odsetki w Planie Finansowym naliczane sà ka˝dego dnia i ka˝dego
dnia Twoje pieniàdze na rachunku pomniejszajà wysokoÊç kredytu. Mówiàc krótko, ka˝da
wp∏ata na Twoje konto zmniejsza wysokoÊç
kredytu, a co za tym idzie naliczonych odsetek.

PolRENTIER Sp. z o. o.
ul. Boya- ˚eleƒskiego 4/14, 00-621 Warszawa PolRENTIER
tel./fax 022 825 34 09
e-mail: biuro@polrentier.pl
http://www.polrentier.pl

Tak Inteligentnego Kredytu Hipotecznego nigdy
wczeÊniej nie by∏o.
I jeszcze jeden atut: za wczeÊniejszà sp∏at´
ca∏oÊci lub cz´Êci kredytu nie p∏aci si´ prowizji.
A teraz cos dla osób prowadzàcych w∏asne
firmy.
Plan Finansowania Biznesu – gwarancja
rozwoju i bezpieczeƒstwa Twojej firmy!
Potrzebujesz kapita∏u na rozwój firmy,
ale m´czà Ci´ skomplikowane i d∏ugotrwa∏e procedury, nie lubisz gromadziç i wype∏niaç stosów dokumentów, nie chcesz t∏umaczyç si´ z ka˝dej wydanej z∏otówki? – to
dobrze, takich Klientów potrzebujemy!
Plan Finansowania Biznesu (PFB) to
unikalny kredyt dla Przedsi´biorców, przyznawany w postaci 20 letniej odnawialnej linii kredytowej powiàzanej bezpoÊrednio z rachunkiem bie˝àcym firmy.
Powody, dla których warto go wziàç:
1. Zabezpieczasz kredyt hipotekà. na nieruchomoÊci osobistej lub komercyjnej.
2. Jedna prowizja, za przyznanie kredytu którà p∏acisz tylko raz w ca∏ym okresie kredytowania. Nie ma ˝adnych op∏at za niewykorzystanie przyznanego limitu, ani za kolejne
okresy korzystania z tego produktu.

3. Bardzo wysokie limity. Maksymalny limit
Twojego PFB wyznacza jedynie Twoja
zdolnoÊç kredytowa oraz wartoÊç nieruchomoÊci, która b´dzie stanowiç zabezpieczenie.
4. D∏ugi okres kredytowania. Inwestycje wymagajà czasu. Plan Finansowania Biznesu mo˝esz sp∏acaç nawet przez 20 lat, co pozwoli Ci
na realizacj´ inwestycji równie˝ d∏ugofalowo.
5. Karencja w sp∏acie kapita∏u. Decydujàc
si´ na Plan Finansowania Biznesu nie p∏acisz regularnych rat, bo nie narzucamy Ci
harmonogramu sp∏at. Sp∏ata kapita∏u mo˝e
nast´powaç nawet co dwa lata.
6. Brak biznesplanu i d∏ugoterminowych prognoz, których nie wymagamy, bez wzgl´du
na wnioskowanà kwot´ kredytu i okres kredytowania.
W tej chwili na rynku nie znajdziecie Paƒstwo produktu, który bardziej ni˝ Plan Finansowania Biznesu dopasowany by∏by do potrzeb
i oczekiwaƒ polskich przedsi´biorców oraz
gwarantowa∏ tak niski koszt pozyskania niezb´dnego kapita∏u. Zapraszamy.
Oszcz´dz czas i pieniàdze wykorzystujàc
nasze doÊwiadczenie i wiedz´.
Renata Pilipczuk
Monika Bujakowska
608 692 386
505 811 604
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artyku∏ sponsorowany

Inteligentnie i tanio

STARA MI¸OSNA

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

• Warszawa .............................................. 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek .............................. 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna .................. 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock .................... 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

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

Szeroki wybór daƒ,
rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe,
dania na wynos.
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Nis
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
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