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Fala strajków latem 1980 roku i b´dàce jej konsekwencjà narodziny
„SolidarnoÊci” by∏y wydarzeniem, które wielu historyków i politologów
uznaje za w∏aÊciwy poczàtek agonii systemu realnego socjalizmu w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Nie ma natomiast i chyba nie b´dzie pe∏nej
zgody co do tego, który z czynników odegra∏ najistotniejszà rol´ w narodzinach tego najwi´kszego w dziejach Polski ruchu spo∏ecznego. Swój
udzia∏ mia∏y w nim zarówno KoÊció∏ katolicki (zw∏aszcza pierwsza pielgrzymka papie˝a Jana Paw∏a II do ojczyzny w 1979 r.), jak i demokratyczna opozycja, której metody dzia∏ania zdecydowa∏y o pokojowym
charakterze robotniczych protestów. W wydarzeniach sierpnia mo˝na te˝ odnaleêç, mimo wyrzeczenia si´ przez ich uczestników przemocy, Êlady oddzia∏ywania polskiej tradycji powstaƒczej i idei solidaryzmu
narodowego.
Antoni Dudek, Karnawa∏. Dzieje dziesi´ciomilionowej
„SolidarnoÊci“ (1980-1981), w: „SolidarnoÊç XX lat historii”,
Oficyna Wydawnicza Volumen Tysol sp. z o. o., Warszawa 2000.

STARA MI¸OSNA

Z prac Rady Dzielnicy
Mimo wakacji Rada Dzielnicy pracowa∏a
bez przerw. By∏a to g∏ównie praca indywidualna radnych, którzy nieustannie pilnowali i dopingowali Zarzàd, który w∏aÊnie w okresie wakacji og∏asza∏ i rozstrzyga∏ przetargi na najwi´ksze tegoroczne inwestycje.
Rada Dzielnicy spotyka∏a si´ w wakacje
dwukrotnie: 14 lipca i 25 sierpnia.
Lipcowe posiedzenie Rady zdominowa∏a
sprawa budowy przez MPWiK kanalizacji.
Na zorganizowanym kilka dni wczeÊniej przez
PiS spotkaniu z mieszkaƒcami prezes MPWiK
p. Bartczak zarzuci∏ w∏adzom Dzielnicy, ˝e
opóêniajà przej´cie inwestycji kanalizacyjnych przez MPWiK. Poproszony na sesji Rady
Dzielnicy o wyjaÊnienia na czym te opóênienia
polegajà dyr. Krasicki z MPWiK z rozbrajajàcà
szczeroÊcià wyjaÊni∏ ˝e jesteÊmy przecie˝
w okresie wyborczym...
Czytaç to nale˝y tak: dzielnicà rzàdzi PO,
wi´c „apolityczni” urz´dnicy z Warszawy, majà prawo na spotkaniu PiS, bezpodstawnie zarzucaç biernoÊç jej w∏adzom...
Pozosta∏a cz´Êç sesji przebiega∏a ju˝ spokojnie. Rada zapozna∏a si´ z informacjami
o remontach placówek oÊwiatowych, o przebiegu akcji Lato w MieÊcie i o funkcjonowaniu
placówek oÊwiatowych.
Zosta∏y tak˝e podj´te uchwa∏y w sprawie
zwi´kszenia zatrudnienia w Wydziale Infrastruktury oraz wzywajàca Zarzàd Dróg Miejskich do przeprowadzenia kompleksowej
przebudowy ul. Trakt Brzeski na odcinku jego
przebiegu przez Weso∏à.
Posiedzenie sierpniowe poÊwi´cone by∏o
g∏ównie: ocenie realizacji bud˝etu, zaawansowaniu remontów placówek oÊwiatowych oraz
przygotowaniu oÊwiaty do nowego roku
szkolnego. Mimo, ˝e porzàdek obrad by∏ bar-

dzo krótki, sesja momentami przebiega∏a dosyç burzliwie, przypominajàc te, z okresu
zmiany Zarzàdu. Bez wàtpienia wp∏yw na to
ma fakt nadchodzàcych wyborów parlamentarnych, w których startuje burmistrz naszej
Dzielnicy Jacek Wojciechowicz. Wypowiedzi
i pytania niektórych radnych wyglàda∏y wi´c
raczej na przygotowanie artyleryjskie
przed czekajàcà nas zapewne w nied∏ugiej
przysz∏oÊci rekonstrukcjà Zarzàdu.
Nie sàdz´ aby po sukcesie wyborczym pana Jacka Wojciechowicza (czego mu serdecznie ˝ycz´) czeka∏a nas w Weso∏ej jakaÊ
wi´ksza rewolucja (to moje prywatne zdanie,
bo nie by∏o, to jak na razie przedmiotem ustaleƒ obecnej koalicji). Obecna wi´kszoÊciowa
koalicja ma stabilnà wi´kszoÊç i choç jest
skupiona w∏aÊnie wokó∏ jego osoby, to ∏àczy
nas te˝ podobny sposób myÊlenia o problemach Weso∏ej i brak wybuja∏ych ambicji
do „za∏apania” si´ na wa˝ne stanowiska
w Dzielnicy. Stàd raczej nie b´dzie spodziewanej przez naszych antagonistów walki o sukcesj´, a raczej czeka nas spokojna kontynuacja dotychczasowych dzia∏aƒ.
Co przyniesie przysz∏oÊç poka˝e ju˝ nast´pna sesja, która odb´dzie si´ po wyborach
parlamentarnych a planowana jest na ostatni
czwartek wrzeÊnia, tj. 29 wrzeÊnia,
na godz. 1400 jak zwykle w Sali Rady Urz´du
Dzielnicy Weso∏a. Bez wàtpienia najwa˝niejszymi punktami tej sesji b´dzie ocena stopnia
zaawansowania tegorocznych inwestycji oraz
omówienie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. A jaki jej przebieg narzucà nam
zawirowania polityczne, to si´ jeszcze oka˝e.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

3000 z∏ na likwidacj´ szamba
Gminny Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy uruchomi∏ program dofinansowania likwidacji zbiorników Êcieków.
Polega on na przyznaniu dotacji w wysokoÊci 3000 z∏ w zwiàzku z wybudowaniem przy∏àcza do istniejàcej lub b´dàcej w budowie sieci kanalizacyjnej.
˚eby takà dotacj´ uzyskaç, nale˝y spe∏niç warunki polegajàce na:
• Uzyskaniu warunków technicznych
od Wydzia∏u Infrastruktury dla Dzielnicy Weso∏a potwierdzajàcych mo˝liwoÊç przy∏àczenia nieruchomoÊci
do sieci kanalizacyjnej.
• Sporzàdzeniu wniosku o dofinansowaniu przedsi´wzi´cia na specjalnym formularzu, który mo˝na pobraç w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒ-
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ców U. Dz. Weso∏a. Wype∏niony
wniosek wraz z za∏àcznikami (informacja w WOM Weso∏a) nale˝y z∏o˝yç w Biurze Ochrony Ârodowiska
m. st. Warszawy w Pa∏acu Kultury,
pokój 1120, tel. 656-61-70.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Biura Ochrony Ârodowiska Prezydent m.
st. Warszawy przydziela Êrodki i stanowi to podstaw´ do zawarcia umowy
o przyznanie dotacji.
Zg∏aszajàc si´ do WOM w Weso∏ej
nale˝y poprosiç o za∏àcznik Nr 1 do zarzàdzenia Nr 2463/2005 Prezydenta m.
st. Warszawy z dn. 1 czerwca 2005 r.,
w którym opisane sà procedury programu i o za∏àcznik Nr 2, czyli wniosek
o dofinansowanie.
Józef WojtaÊ

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 budynku 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

Bezp∏atne porady
psychologiczne
JeÊli martwisz si´ o siebie i swoich
bliskich, jeÊli jest Ci smutno, jeÊli zastanawiasz si´, czy jesteÊ dobrym rodzicem. JeÊli w twojej rodzinie dochodzi do nieporozumieƒ, k∏ótni, konfliktów i nie wiesz, jak sobie z nimi poradziç. JeÊli nachodzà ci´ myÊli, z którymi nie dajesz sobie rady. JeÊli bliska ci
osoba pije alkohol, stosuje przemoc.
JeÊli nie mo˝esz podjàç decyzji i znaleêç rozwiàzania. O ka˝dej z tych
spraw mo˝esz w bezpieczny dla Ciebie
sposób porozmawiaç z psychologiem.
Psycholog przyjmuje we wtorki
od 1200–1700 w Centrum Informacyjnym dla Osób Niepe∏nosprawnych
przy Stowarzyszeniu Przyjació∏ Integracji, ul. Dzielna 1 w Warszawie.
Zapisywaç si´ nale˝y pod numerem
telefonu: 831 85 82 lub 831 01 39
(od pn.-pt. w godz. 900–1700).
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç konsultacji e-mailowych: psycholog@integracja.org
Zach´camy do kontaktu!
Anna Jastrz´bska,
sekretarz redakcji portalu
Centrum Informacyjne
dla Osób Niepe∏nosprawnych
Przy Stowarzyszeniu Przyjació∏ Integracji
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
tel. 0*22 831 85 82 w. 43
www.niepelnosprawni.info
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Polityka to s∏u˝ba publiczna
Wywiad z burmistrzem Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawa Jackiem Wojciechowiczem
Od maja 2004 r. jest Pan ponownie
burmistrzem Weso∏ej. Co uwa˝a Pan
za swój najwi´kszy sukces w tym
okresie?
Jacek Wojciechowicz: Przed moim powrotem do Weso∏ej by∏ w Radzie bardzo
istotny i powa˝ny konflikt pomi´dzy radnymi. To, ˝e po roku Rada pracuje zgodnie – co przek∏ada si´ na inne jej osiàgni´cia – to jest najwi´kszy mój sukces.
To, ˝e uda∏o si´ wszystkich cz∏onków Rady przekonaç do wspólnej pracy. To fundament, bez którego nie by∏oby innych
osiàgni´ç. Drugi sukces wià˝e si´ z poziomem inwestycji w Weso∏ej. W 2003 roku,
w którym nie by∏em burmistrzem Weso∏ej, dzielnica zainwestowa∏a nieca∏e 10
milionów z∏otych, natomiast w 2004
– ju˝ 18 milionów. W tym roku, jak nam
si´ uda, kwota ta wyniesie oko∏o 26,5 miliona, czyli od mojego powrotu do Weso∏ej – ∏àcznie oko∏o 45 milionów.
To sà takie „globalne” sukcesy, a te
mniejsze, bardziej namacalne?
Mo˝na by wymieniç wszystkie inwestycje, jak choçby te w s∏u˝b´ zdrowia: realizacj´ nowej przychodni w Zielonej uda∏o
si´ przyspieszyç o dwa lata, przyst´pujemy
do modernizacji przychodni w Weso∏ej-Centrum. Kolejnym sukcesem jest kontynuowanie w tym roku budowy ulicy Jana Paw∏a II. Uda∏o si´ „zabraç“ t´ inwestycj´ z Zarzàdu Dróg Miejskich do bud˝etu dzielnicy. ZDM w ogóle nie mia∏ zamiaru wykonywaç jej w tym roku! Uk∏ad
dróg miejskich jest w Starej Mi∏osnej
i w Zielonej jednà z najwi´kszych bolàczek, dlatego staramy si´ inwestowaç
w budow´ sieci dróg – oprócz wspomnianej ju˝ ulicy Jana Paw∏a II mam na myÊli
budow´ GoÊciƒca, fragmentu ulicy Fabrycznej, ronda Brata Alberta, ul. Warszawskiej, ulic Mickiewicza i Sapiehy. Aktualnie modernizujemy ul. 1. Praskiego
Pu∏ku. To 19 milionów z∏otych, je˝eli
wszystko uda si´ szcz´Êliwie zakoƒczyç.
Tak wielkiej iloÊci pieni´dzy na drogi Weso∏a jeszcze nie mia∏a.
Trzeba te˝ tu wspomnieç o budowie kanalizacji po pó∏nocnej stronie Starej Mi∏osny, w Zielonej i Woli Grzybowskiej, o zespole boisk w Szkole Podstawowej nr 173.
To prawda, ˝e uda∏o si´ Panu wywalczyç tyle Êrodków na inwestycje, ale
dlaczego wi´kszoÊç z nich jest realizowana pod koniec roku?

Jak to si´ w Polsce mówi – lepiej póêno
ni˝ wcale. Chcia∏bym wyjaÊniç, ˝e opóênienia wynikajà z dwóch czynników.
Po pierwsze, Rada Warszawy bardzo póêno uchwali∏a bud˝et miasta. Po drugie
– procedury formalne, które mimo dotychczasowego zagmatwania jeszcze bardziej
si´ w tym roku skomplikowa∏y (szczególnie
po zmianach w ustawie o ochronie przyrody) i spowodowa∏y, ˝e uzgodnienie wszystkich projektów, wykonanie wszystkich
przetargów tak, by uda∏o si´ wydaç przeznaczone na inwestycje pieniàdze graniczy
z cudem. Ja jednak wierz´, ˝e wszystkie
wa˝ne inwestycje dla mieszkaƒców uda si´
w tym roku zrealizowaç.
Od roku ∏àczy Pan funkcje burmistrza
z funkcjà pos∏a. Czy jest to bardzo
trudne zadanie?
Zdecydowa∏em si´ na ∏àczenie funkcji
dlatego, ˝e po pierwsze: zazwyczaj du˝o
i d∏ugo pracuj´, by∏em wi´c przekonany,
˝e podo∏am tym obowiàzkom. Po drugie:
ciàgle niepewna sytuacja polityczna sprawi∏a, ˝e gdy podejmowa∏em decyzj´ o pos∏owaniu nie by∏ znany termin wyborów
parlamentarnych, wi´c uzna∏em, ˝e te kilka miesi´cy na dwóch funkcjach „uda si´
prze˝yç”. Gdy 4 maja Sejm RP podjà∏ decyzj´, ˝e si´ nie rozwià˝e, mój okres pos∏owania wyd∏u˝y∏ si´ do roku i uzna∏em, ˝e
skoro powiedzia∏o si´ a, trzeba powiedzieç b. W perspektywie ewentualnej przysz∏ej kadencji podkreÊlam, ˝e jest to bardzo trudne zadanie – ∏àczyç obie te funkcje, aczkolwiek ma to swoje niewàtpliwe
plusy. Trzeba te˝ podkreÊliç, ˝e funkcj´
pos∏a sprawuj´ spo∏ecznie i nie pobieram
z tego tytu∏u wynagrodzenia.
Zarzuty, ˝e nie potrafi´ ∏àczyç obu
funkcji, uwa˝am za nietrafione choçby
dlatego, ˝e w zesz∏ym roku kierowana przeze mnie dzielnica zaj´∏a drugie
miejsce w Warszawie pod wzgl´dem wykonania inwestycji, a w tym roku przeznaczy na inwestycje najwi´cej ze wszystkich
dzielnic. A pozosta∏ych 17 burmistrzów
nie jest pos∏ami.... To chyba wystarczajàce argumenty przeczàce tym zarzutom.
Czyli pos∏owanie pomaga byciu burmistrzem...
W warunkach warszawskich pomaga
szczególnie.... Przez ostatni rok, gdy by∏em pos∏em, znacznie ∏atwiej by∏o mi
walczyç o nasze weso∏owskie racje,
na przyk∏ad w ogromnie dla nas wa˝nych

sprawach bud˝etowych. Nie da si´ ukryç,
˝e w stolicy wiele zale˝y od pomys∏owoÊci
i si∏y przebicia burmistrza dzielnicy. Tak
po prostu jest, ˝e bycie pos∏em w tych sto∏ecznych realiach bardzo mi pomog∏o.
Wiele spraw za∏atwianych w urz´dach
– i nie tylko w Urz´dzie Miasta Sto∏ecznego Warszawy, ale w wielu innych, np.
w administracji specjalnej – uda∏o si´ za∏atwiç dzi´ki mojej zwi´kszonej przez pos∏owanie sile oddzia∏ywania.
Co uda∏o si´ panu „za∏atwiç” dla szarego obywatela podczas pe∏nienia
s∏u˝by w Parlamencie?
Na pewno wszystkie popierane przez
Platform´ Obywatelskà projekty ustaw sà
w du˝ej mierze korzystne dla obywateli.
Gdybym mia∏ wymieniç jakieÊ moje konkretne przedsi´wzi´cie poselskie, myÊl´ ˝e
mog´ sobie zapisaç jako sukces doprowadzenie do zmiany ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, która dotychczasowy
obowiàzek finansowania przez mieszkaƒców przy∏àczy wodociàgowych znajdujàcych si´ w pasie drogowym, a kwalifikowanych teraz jako cz´Êç sieci, przenios∏a na gmin´. To bardzo wa˝ne w Weso∏ej, bo u nas buduje si´ du˝o kilometrów sieci wodociàgowej. Dotychczasowe
przepisy powodowa∏y nie tylko zamieszanie, ale te˝ dodatkowe koszty ponoszone
przez mieszkaƒców. Gmina te˝ by∏a nara˝ona na rozkopywanie drogi przez par´
nast´pnych lat przez kolejnych mieszkaƒców, chcàcych zbudowaç sobie przy∏àcze
wodociàgowe do w∏asnej dzia∏ki. Per saldo jest to tak˝e korzystne dla gminy. Ten
przyk∏ad pokazuje te˝, ˝e jeÊli pose∏ dobrze zna problemy lokalnej spo∏ecznoÊci,
mo˝e ∏atwiej zmieniaç absurdalne prawo, które w naszym kraju jest produkowane taÊmowo przez Sejm.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska
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z najbogatszych warszawskich instytucji – Zarzàd Dróg Miejskich.
W zesz∏ym roku mia∏ powstaç projekt, w tym roku inwestycja ta mia∏a byç realizowana. Opisywa∏em w poprzednich numerach
WS perypetie tej inwestycji i jej nieustanne opóênienia. Gdy w koƒcu, po wielokrotnych interwencjach Burmistrzów, w czerwcu powsta∏ projekt
tej ulicy, urz´dnicy ZDM orzekli, ˝e na jej budow´ jest ju˝ za póêno. Dzi´ki determinacji w∏adz
naszej Dzielnicy i przychylnoÊci w∏adz Warszawy, jeszcze w czerwcu zapad∏y decyzje, aby po∏ow´ przeznaczonych na t´ inwestycj´ pieni´dzy
przenieÊç z bud˝etu ZDM do Dzielnicy i ˝eby inwestorem by∏a nasza Dzielnica.
Wbrew obawom urz´dników ZDM, przez te
dwa miesiàce uda∏o si´ ju˝ odbyç ca∏à procedur´ przetargowà. 25 sierpnia odby∏o si´ otwarcie
ofert. Wp∏yn´∏a tylko jedna wa˝na oferta, przetarg zosta∏ natychmiast rozstrzygni´ty, a poniewa˝ szcz´Êliwie nie ma przegranej konkurencji,
na pewno nikt go nie oprotestuje. Rozpocz´cie
prac budowlanych nastàpi ok. 10-15 wrzeÊnia
i do koƒca br. powstanie odcinek od ul. Diamentowej do ul. Pogodnej.
Znacznie gorzej wyglàda sytuacja z inwestycjà przej´tà przez innà warszawskà bogatà instytucj´ MPWiK – budowà kanalizacji w Zielonej i Woli Grzybowskiej. Mimo, ˝e MPWiK
jeszcze w zesz∏ym roku dosta∏ projekty budow-

Budowlana jesieƒ
W miejscowoÊci takiej jak Weso∏a jeszcze
przez d∏ugie lata najwa˝niejszà sprawà b´dà inwestycje w infrastruktur´. W dzia∏aniach W∏adz
Dzielnicy realizacja inwestycji ma najwi´kszy
priorytet. Niestety, ze wzgl´du na obowiàzujàce
w Polsce przepisy i procedury, ich realizacja najcz´Êciej odbywa si´ w II pó∏roczu.
Bycie dzielnicà Warszawy da∏o Weso∏ej szans´ (a obecny sprawny Zarzàd skrupulatnie t´
szans´ wykorzystuje) si´gni´cia do zasobnego
worka jakim jest bud˝et stolicy. Niestety, skomplikowane procedury formalne, w molochu administracyjnym jakim jest Warszawa, trwajà d∏u˝ej ni˝ gdziekolwiek indziej. Z tego powodu
w Weso∏ej, mimo wysi∏ków Zarzàdu, w tym roku
niewiele na razie zbudowano. A poniewa˝ plany
sà zaiste poczynione z rozmachem, czeka nas
naprawd´ pracowita (i niestety rozkopana) jesieƒ. NiedogodnoÊci b´dzie sporo, bo prace budowlane dotyczà prawie wszystkich kluczowych
ulic Weso∏ej. Ale dla spodziewanego efektu, warto przem´czyç si´ te 3 miesiàce, by od wiosny
cieszyç si´ z powsta∏ych udogodnieƒ.
Najlepszym przyk∏adem bycia na garnuszku
„bogatego wujka” jest budowa kluczowej dla
Starej Mi∏osny ul. Jana Paw∏a II. Jako droga
powiatowa, mia∏a byç zbudowana przez jednà

Inwestycje drogowe
Ronda
Inwestycje kanalizacyjne
Inwestycje inne

lane wraz z pozwoleniami na budow´, mimo ˝e
na spotkaniu przedwyborczym PiS sam prezes
MPWiK obiecywa∏, ˝e jeszcze na poczàtku lipca
zostanà og∏oszone przetargi na te inwestycje
– do dnia dzisiejszego, mimo nieustannych rozmów i monitów, nic w tej sprawie si´ nie dzieje.
Kolejny (chyba ju˝ czwarty) podany przez
MPWiK termin og∏oszenia przetargów to poczàtek wrzeÊnia. Oznacza to, ˝e praktycznie nie ma
szans na wykonanie wszystkich zaplanowanych
na ten rok robót.
Inne inwestycje realizowane przez Dzielnic´
idà zgodnie z przyj´tym harmonogramem. Oto
stan zaawansowania najwa˝niejszych z nich:
Budowa ul. GoÊciniec – przetarg zosta∏ rozstrzygni´ty, protestów nie by∏o. Wykonawca
wejdzie z pracami ok. 10-15 wrzeÊnia. Ta inwestycja mia∏a byç realizowana w cyklu dwuletnim, w roku bie˝àcym powstanie odcinek zachodni od OSP najprawdopodobniej do ul. Cieplarnianej.
Budowa ul. Fabrycznej (odcinek od Traktu
Brzeskiego do ul. GoÊciniec) – przetarg rozstrzygni´ty, prace rozpocznà si´ w po∏owie wrzeÊnia
Budowa ul. Brata Alberta wraz z rondem
przy ul. Wspólnej – przetarg w trakcie rozstrzygania, prace rozpocznà si´ pod koniec wrzeÊnia.
Budowa ul. Warszawskiej – pod koniec
sierpnia rozpocz´∏y si´ prace budowlane.
Budowa ul. Mickiewicza – przetarg jest w
trakcie rozstrzygania.
Modernizacja uk∏adu drogowego na pl.
Wojska Polskiego – ju˝ zakoƒczono.
Budowa kanalizacji w ul. I Praskiego Pu∏ku – ju˝ trwa. Ponad pó∏tora miesiàca opóênienia ju˝ po rozstrzygni´ciu przetargu wynika∏o
z ciàgnàcego si´ procesu uzgadniania w Warszawie projektu organizacji ruchu.
Budowa kanalizacji Stara Mi∏osna pó∏noc
(rejon ul. Objazdowej) – prace ju˝ si´ rozpocz´∏y.
Budowa kanalizacji w ul. G∏owackiego (i
sàsiednich) – przetarg w trakcie rozstrzygania.
Rozpocz´cie prac pod koniec wrzeÊnia.
Budowa kanalizacji w os. Godebskiego
– prace budowlane ju˝ dobiegajà koƒca.
Boisko przy SP 173 – budowa skoƒczy si´
planowo, czyli do 1 wrzeÊnia. Pozostanà jeszcze
tylko drobne prace porzàdkowe i urzàdzenie zieleni wokó∏ szko∏y. Przy okazji informacja dodatkowa – wymiana sztucznej trawy przy Gimnazjum nr 119 jest realizowana przez firm´ Masters w ramach gwarancji. Nowa trawa jest ju˝
„w drodze” z Francji i ma byç po∏o˝ona w pierwszych dniach wrzeÊnia.
Przychodnia Zielona – ma zostaç zakupiony
gotowy lokal od firmy Dolcan. Obecnie trwajà
negocjacje cenowe. Adaptacja na potrzeby przychodni, ju˝ ze Êrodków SPZLO odb´dzie si´ jeszcze w tym roku.
O szczegó∏y poszczególnych inwestycji mo˝na dowiadywaç si´ u radnych, we wrzeÊniu sà
te˝ planowane spotkania z mieszkaƒcami,
na których b´dà podawane bardziej szczegó∏owe informacje o harmonogramach prac i utrudnieniach zwiàzanych z tymi inwestycjami.
Marcin J´drzejewski
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Czy to jeszcze PRL?
Za kilka tygodni mieszkaƒcy pó∏nocnej strony Starej Mi∏osny b´dà mogli
uroczyÊcie obchodziç pierwszà rocznic´
wybudowania kanalizacji sanitarnej. Mamy kanalizacj´ w ulicach i w dalszym
ciàgu mamy szamba na dzia∏kach, z których tak jak dotychczas Êcieki trzeba wywoziç szambiarkà. Czy rok to zbyt krótki
okres, ˝eby dokonaç przy∏àczenia domów do rury zakopanej w ulicy tu˝
za p∏otem? Okazuje si´, ˝e w naszych realiach potrzeba na to wi´cej czasu, dlatego ˝e swojà obecnoÊcià uszcz´Êliwia nas
twór zwany Spó∏kà Ziemskà.
Do lipca b. r. Spó∏ka wprowadza∏a kolejne zmiany do ju˝ prawie uzgodnionej
treÊci umowy z Dzielnicà Weso∏a. W lipcu tekst umowy zosta∏ skierowany
do Prezydenta Warszawy do akceptacji,
jednak˝e z biura Prezydenta Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a nie otrzyma∏ upowa˝nienia do podpisania umowy na zrzut
Êcieków do oczyszczalni Cyraneczka ze
wzgl´du na to, ˝e oczyszczalnia nie ma
pozwolenia na zrzut dodatkowej iloÊci
Êcieków do Kana∏ku Wawerskiego. OczywiÊcie zarzàd Spó∏ki, która zarzàdza Cyraneczkà i czerpie z tego korzyÊci, nie
uzna∏ za stosowne, aby o takie pozwolenie wystàpiç. Dlaczego jednak brak pozwolenia mia∏by martwiç zarówno wspól-

ników, jak i zarzàd Spó∏ki, przecie˝ oni
swoje Êcieki zrzucajà do funkcjonujàcej
kanalizacji osiedlowej, a ostatnimi czasy
majà tak wiele obowiàzków. Ju˝ dwa lata
trudzà si´ nad uporzàdkowaniem dokumentacji zarówno Cyraneczki, jak i kanalizacji osiedlowej w Starej Mi∏osnej i istnieje du˝a szansa na kontynuacj´ tej
czynnoÊci przez kilka kolejnych lat.
Po w∏àczeniu Weso∏ej do Warszawy
oczyszczalnie i sieç kanalizacji w Starej
Mi∏oÊnie ma przejàç od Spó∏ki MPWiK,
ale MPWiK ˝àda kompletnej dokumentacji technicznej, jak równie˝ uregulowanych praw do terenów, na których zbudowana jest sieç kanalizacyjna.
Spó∏ka, gdyby chcia∏a, mog∏aby szybko
uporaç si´ z obowiàzkami ale, dopóki
oczyszczalnia dzia∏a i jest êród∏em dochodów, nie jest zainteresowana szybkim
przekazaniem oczyszczalni i kanalizacji
zbudowanych za pieniàdze mieszkaƒców
osiedla.
W opinii fachowców Cyraneczka wymaga rozbudowy i gruntownych remontów. Ca∏kiem realna staje si´ perspektywa ponownego zalania Êciekami Starej
Mi∏osnej w przypadku awarii zdekapitalizowanej Cyraneczki.
W lipcu br. przedstawiciel zarzàdu
Spó∏ki poprosi∏ o spotkanie z wiceburmi-

strzem ds. inwestycji w Weso∏ej, w którym uczestniczyliÊmy jako radni z terenu
Starej Mi∏osny.
Na spotkaniu przedstawiono nam
opracowanie koncepcji budowy p´tli
autobusowej przy ul. Jana Paw∏a II obok przepompowni Êcieków
po zachodniej stronie osiedla. Pomijajàc fakt, ˝e z Warszawy autobusy powinny doje˝d˝aç równie˝ w g∏àb osiedla,
propozycja zakupu przez Weso∏à koncepcji p´tli za kwot´ 48 tys. z∏ jest propozycjà do odrzucenia. OczywiÊcie, p´tla mia∏aby byç zrealizowana na terenie
nale˝àcym do Spó∏ki. Temat wzbudzi∏
wiele wàtpliwoÊci, dlatego przedstawiciel Spó∏ki zasygnalizowa∏ tylko otwartoÊç na propozycj´ w sprawie zbycia terenu na rzecz Dzielnicy Weso∏a.
Zastanawia mnie, dlaczego mieszkaƒcy
Starej Mi∏osny pozwalajà na trwonienie
majàtku zakupionego z ich pieni´dzy.
Siedem osób, udzia∏owców Spó∏ki Ziemskiej, inwestujàc w nià po 1 z∏oty sta∏o si´
faktycznymi w∏aÊcicielami Starej Mi∏osny
i dysponentami majàtku o wartoÊci wielomilionowej. DwadzieÊcia kilka lat temu
rozpocz´to budow´ Osiedla 50-lecia
PRL. PRL rozsypa∏a si´ ponoç 15 lat temu, jednak u nas w Starej Mi∏osny trwa
w najlepsze i obchodzi kolejne rocznice
swego trwania. Jak d∏ugo jeszcze?
Józef WojtaÊ

Bli˝ej dziecka dalej od narkotyków

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Weso∏ej prowadzi Kampani´ Antynarkotykowà
„Bli˝ej dziecka dalej od narkotyków”
W dniu 4 czerwca br. podczas trwania Pikniku Rodzinnego na Hipodromie w Weso∏ej
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy wystawi∏ stoisko informacyjne, w którym mo˝na by∏o uzyskaç porady z zakresu prawa, udzielane bezp∏atnie przez prawnika Panià Barbar´ Zawadzkà, porady dotyczàce spraw socjalnych udzielane przez pracowników socjalnych oÊrodka oraz informacje dla
mieszkaƒców Weso∏ej w zakresie dzia∏alnoÊci
Punktu Informacyjno Konsultacyjnego i Klubu
Pracy. JednoczeÊnie by∏a to inauguracja Ogólnopolskiej Kampanii Antynarkotykowej pod has∏em „Bli˝ej dziecka dalej od narkotyków”, którà na poziomie lokalnym prowadzi OPS na terenie Weso∏ej. W ramach kampanii pracownicy
oÊrodka prowadzili dzia∏ania o charakterze informacyjnym, po∏àczone z rozdawaniem poradników dla rodziców i ulotek informacyjnych
o tematyce antynarkotykowej.
W dniu 18 czerwca br. na terenie Szko∏y
Podstawowej nr 171 w Weso∏ej przy ulicy Armii Krajowej 39 odby∏ si´ festyn rodzinny.

Dzi´ki uprzejmoÊci Dyrekcji Szko∏y i przyj´cia
nej kampanii skierowane do rodziców w okrezaproszenia do wspólnego prowadzenia dziasie jesiennym.
∏aƒ w ramach Kampanii „Bli˝ej dziecka dalej
Powszechnie wiadomo, ˝e nie ma prostych
od narkotyków” OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
i skutecznych metod na to jak ustrzec dziecko
móg∏ przeprowadziç kolejny etap kampanii.
przed narkotykami. Dzia∏ania prowadzone
Licznie przybyli na festyn rodzice otrzymali adprzez OÊrodek majà na celu podniesienie poresowane do nich bezp∏atne poradniki zawieraziomu wiedzy na temat uzale˝nieƒ wÊród rodzijàce najwa˝niejsze informacj´ dotyczàce proców i zach´ceniu do sp´dzania wspólnie
blemu uzale˝nieƒ. Przeprowadzono równie˝
z dzieçmi czasu wolnego, a co za tym idzie nakonkurs na plakat profilaktyczny promujàcy
wiàzaniu lepszych kontaktów z w∏asnymi
zdrowy, wolny od uzale˝nieƒ styl ˝ycia. W kondzieçmi. Lepszy kontakt z dzieckiem stwarza
kursie bra∏y g∏ównie udzia∏ dzieci. DoroÊli dowi´ksze prawdopodobieƒstwo ustrze˝enia
pingowali swoje pociechy, jak równie˝ sami,
dziecka przed narkotykami.
chwytali za p´dzle i wspólnie z dzieçmi tworzyInspektor ds. uzale˝nieƒ
li plakaty. Autorzy najlepszych prac zostali naPiotr Zieliƒski
grodzeni upominkami.
Stoisko informacyjne
OÊrodka cieszy∏o si´
SPRZEDA˚, MONTA˚
zainteresowaniem ro- Autoryzacja: „CYFRA +”, „POLSAT cyfrowy”
dziców. OÊrodek Po- oraz zestawy cyfrowe bez abonamentu
mocy Spo∏ecznej pla- oko∏o 400 programów – 15 po polsku
nuje dalsze dzia∏ania Instalacja anten telewizyjnych
„LEMAG” tel. 815 47 25, 0501 123 566
w ramach prowadzoWarszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29
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Nasza Weso∏a
Historia
Poczàtki osadnictwa na obszarze
Weso∏ej datuje si´ na XVI wiek, a jego
najstarsze Êlady pochodzà z rejonu Starej Mi∏osny. Weso∏a powsta∏a z kilku,
samodzielnych wczeÊniej osiedli: Grzybowej, Zielonej, Weso∏ej, Groszówki,
Woli Grzybowskiej oraz Starej Mi∏osny. Prawa miejskie otrzyma∏a 17 grudnia 1968 roku. 27 paêdziernika 2002 r.
zosta∏a przy∏àczona do Warszawy i sta∏a si´ jednà z 18 dzielnic stolicy.

Po∏o˝enie
Weso∏a po∏o˝ona jest we wschodniej
cz´Êci Warszawy, w odleg∏oÊci 18 km
od centrum. Swoje walory krajobrazowe i korzystny mikroklimat zawdzi´cza
po∏o˝eniu w paÊmie wydm, powsta∏ych
w miejscu cofajàcego si´ lodowca.
Powierzchnia
dzielnicy
wynosi 2 262 ha, z czego a˝ 60% (1 360 ha)
to lasy, 11% (240 ha) zajmujà u˝ytki

rolne, a grunty zabudowane i zurbanizowane stanowià 28% (645 ha).
Dzielnica jest wyraênie podzielona na zespo∏y osiedlowe: Weso∏a-Centrum, Wola Grzybowska, Plac Wojska
Polskiego, Zielona Grzybowa, Groszówka i Stara Mi∏osna.

Przyroda
Tutejszy krajobraz ma charakter typowo mazowiecki: to równiny i pagórki, a przede wszystkim lasy, które stanowià fragment równoleg∏ego do doliny Wis∏y, ponadregionalnego ciàgu
ekologicznego, naturalnie ∏àczàcego si´
z Kampinoskim Parkiem Narodowym
Weso∏a posiada na swym terenie rezerwat „Bagno Jacka”, cz´Êç Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Zespó∏ Przyrodniczo-Krajobrazowy i wiele pomników przyrody, g∏ównie d´bów
szypu∏kowych (dochodzàcych w obwodzie do 4,5 m).
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Zatopiona w zieleni drzew
Weso∏a tworzy zdrowy
i przyjazny cz∏owiekowi klimat. To równie˝ wymarzone
miejsce dla sportu, rekreacji
i wypoczynku dla mieszkaƒców równie˝ z innych dzielnic Warszawy.

Zabudowa
Ze wzgl´du na du˝à iloÊç terenów leÊnych zabudowa w dzielnicy jest bardzo
specyficzna jak na Warszaw´. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
o wysokiej intensywnoÊci stanowi 89%
wszystkich budynków, a budownictwo
wielorodzinne tylko 10%. Na terenie
dzielnicy praktycznie nie wyst´puje budownictwo przemys∏owe. Funkcja us∏ugowa zawarta jest w obiektach mieszkaniowych, a samodzielne budynki us∏ugowe stanowià 1% ca∏ej zabudowy.

Mieszkaƒcy
W Weso∏ej zameldowanych jest 17 258 mieszkaƒców
(stan na sierpieƒ 2005 r.),
faktycznie zamieszka∏ych jest
o prawie 3 tysiàce wi´cej
i wcià˝ ich przybywa, zw∏aszcza w Starej Mi∏oÊnie. Przyrost naturalny kszta∏tuje si´
na poziomie 7 promili. G´stoÊç zaludnienia na obszarze
dzielnicy wynosi oko∏o 650
osób na 1 km2. 52% ludnoÊci stanowià
kobiety, a 48% m´˝czyêni. W Weso∏ej
jest zarejestrowanych ponad 2200 podmiotów gospodarczych.

Infrastruktura
Na terenie dzielnicy wyst´pujà drogi
krajowe (4,6 km), wojewódzkie (6 km),
powiatowe (10 km) i gminne (97 km).
Drogi o charakterze ponad lokalnym to
drogi o nawierzchni bitumicznej. Dróg
gminnych o nawierzchni bitumicznej
i z kostki bauma jest 25 km, utwardzonych
p∏ytami betonowymi 7 km, utwardzonych
t∏uczniem 11 km, gruntowych 54 km.
Weso∏a posiada 75 km sieci wodociàgowej, co stanowi oko∏o 80% potrzeb.
Miejscowe uj´cia wody zasilajà sieç wodociàgowà w wod´ o unikalnej w skali
województwa czystoÊci. Pi´ç hydroforni
wyposa˝onych jest w agregaty pràdotwórcze, co pozwala na dostaw´ wody
w czasie wy∏àczeƒ energii elektrycznej.

Obecnie w dzielnicy jest 65,3 km sieci
kanalizacji sanitarnej, co stanowi oko∏o 50% potrzeb. 30 km kanalizacji wybudowano po roku 1998. Równolegle z budowà sieci kanalizacji sanitarnej, realizowana jest budowa kanalizacji deszczowej.
Dotychczas wybudowano 10 km tej sieci.

Inwestycje
W ciàgu ostatnich lat w dzielnicy nastàpi∏ intensywny wzrost inwestycji.
Przed 1998 r. du˝o inwestycji by∏o realizowanych przez indywidualnych
mieszkaƒców zorganizowanych w komitety spo∏eczne lub przy ich znacznym udziale, póêniej inwestorem coraz
cz´Êciej by∏o miasto Weso∏a.
Aktualnie priorytetem dzielnicy jest
dokoƒczenie budowy g∏ównych kolektorów sieci kanalizacyjnej, rozbudowa
osiedlowych sieci kanalizacyjnych i zbudowanie nowoczesnego uk∏adu komunikacyjnego. Plany te zapisaliÊmy w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

OÊwiata
Publicznà baz´ oÊwiatowà dzielnicy
stanowià trzy gimnazja, cztery szko∏y
podstawowe i cztery przedszkola.
Przy wszystkich szko∏ach zbudowano
kompleksy wielofunkcyjnych boisk ze
sztucznà nawierzchnià.
Na terenie dzielnicy funkcjonujà tak˝e trzy niepubliczne szko∏y podstawowe, dwa niepubliczne gimnazja i jedno
niepubliczne przedszkole.

Kultura
Funkcje kulturalne dzielnicy sà realizowane przez OÊrodek Kultury, organizujàcy imprezy kulturalne (koncerty,
wystawy, przedstawienia teatralne i teatrzyki dla dzieci) oraz ró˝norodne zaj´cia w 20 sekcjach kulturalno-sportowych (muzyczne, plastyczne, teatralne,
j´zykowe, gimnastyczne, modelarskie,
gier towarzyskich, sportowe, psychologiczne i relaksacyjne).

STARA MI¸OSNA
Drugà instytucjà kulturalnà dzielnicy
jest biblioteka publiczna (majàca ju˝ 50
lat) z trzema filiami. Ze zbiorów biblioteki korzysta ponad 3 tysiàce mieszkaƒców dzielnicy, z czego ponad po∏owa to
dzieci i m∏odzie˝. Ksi´gozbiór liczy ponad 36 tysi´cy woluminów.

Sport
Obiekty sportowo-rekreacyjne to
g∏ównie boiska szkolne ze sztucznej trawy z oÊwietleniem i tartanowe boiska
wielofunkcyjne: do koszykówki, siatkówki, pi∏ki r´cznej i tenisa ziemnego.
Mieszkaƒcy majà te˝ do dyspozycji
pe∏no wymiarowe boisko z nawierzchnià
trawiastà. W dzielnicy znajduje si´ równie˝ prywatny Aqua Park Wesolandia,
w którym jest kompleks basenów, sauna,
si∏ownia i sala do aerobiku. Na terenie
Starej Mi∏osny jest OÊrodek Jeêdziecki
Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP.

Wytyczona jest 45 km edukacyjna Êcie˝ka rowerowa, która prowadzi
przez najpi´kniejsze siedliska leÊne,
bagna i torfowiska, pokrywajàc si´
w pewnej cz´Êci ze szlakami pieszymi.

Osiàgni´cia
Od 1998 roku g∏ównym za∏o˝eniem
w∏adz miasta, a obecnie dzielnicy, by∏o
zwi´kszenie Êrodków finansowych na inwestycje. Ju˝ po pó∏tora roku uda∏o si´
dwukrotnie zwi´kszyç bud˝et i przezna-

czyç na inwestycje ponad 30% bud˝etu.
Na wykresach przedstawiamy zmiany nak∏adów na inwestycje w ostatnich latach.
W rankingu przeprowadzonym w 2002
roku przez gazet´ samorzàdowà
„Wspólnota” i Uniwersytet Warszawski,
oceniajàcym wynik finansowy, ekonomiczny i rozwój infrastruktury w kadencji 1998 r. – 2002 r. miasto Weso∏a zaj´∏o wysokie trzecie miejsce wÊród miast
do 20 tysi´cy mieszkaƒców (oko∏o 500
w ca∏ej Polsce). Natomiast w kategorii
budowy infrastruktury, a wi´c tego na co
w∏adze gminy majà najwi´kszy wp∏yw,
Weso∏a zaj´∏a pierwsze miejsce w Polsce.
Równie˝ w 2002 r. „Rzeczpospolita”
og∏osi∏a ranking najlepszych gmin
w Polsce – Z∏otà Setk´ Samorzàdów.
Miasto Weso∏a zaj´∏o 76. miejsce
wÊród 2 489 gmin w Polsce.
Weso∏a w 2004 roku zaj´∏a II miejsce
wÊród 18 dzielnic w wykonaniu planu

finansowego inwestycji, natomiast
w wykonaniu rzeczowym realizacja by∏a na poziomie 120% w stosunku
do pierwotnego bud˝etu.
W 2005 roku wartoÊç inwestycji na 1
mieszkaƒca Weso∏ej wyniesie 1 500 z∏,
przy Êredniej dla ca∏ej Warszawy 275 z∏.
Daje to Weso∏ej pierwsze miejsce
wÊród wszystkich dzielnic.
Z opracowania
Zarzàdu Dzielnicy

Czwartkowe wieczory muzyczne
Ju˝ 15 wrzeÊnia wznawiamy nasz
cykl spektakli muzyczno-teatralnych
w sali Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 pod nazwà „Czwartkowe
wieczory muzyczne”. Spektakle b´dà
si´ odbywaç jak zawsze w czwartki
o godz. 19.30 i uwaga! nie jak wiosnà
raz na miesiàc, ale co dwa tygodnie!
Najbli˝szy „Wieczór muzyczny” b´dzie recitalem p. El˝biety Sieradziƒskiej, absolwentki romanistyki UW,
honorowego cz∏onka prowansalskiego

Felibrige (stowarzyszenia pisarzy i autorów po∏udnia Francji). Jest t∏umaczem literatury francuskiej, m.in. t∏umaczy∏a biografi´ Cesarii Evory oraz
jej piosenki z najnowszej, nagrodzonej nagrodà Grammy 2004 z∏otej p∏yty. Na naszym wieczorze muzycznym
zaprezentuje swój autorski program
piosenki i poezji francuskiej pt.
„Zapomnieç o Mindelo”.
Serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski

ZABAWY
fundaMentalne
w Magicznej Akademii
Rozpoczyna si´ piàty rok dzia∏alnoÊci
Magicznej Akademii w Starej Mi∏oÊnie
– kameralnego, rodzinnego przedszkola
i szko∏y j´zyka angielskiego dla dzieci.
Z dumà i radoÊcià mo˝emy stwierdziç, ˝e
uda∏o si´ stworzyç ciep∏e, przyjazne miejsce, w którym dzieci nie tylko zdobywajà
wiedz´ i nowe umiej´tnoÊci, uczà si´ samodzielnoÊci
i wspó∏pracy z rówieÊnikami, lecz tak˝e, a mo˝e
przede wszystkim, czujà si´ szcz´Êliwe.
Poszukujàc nowych, coraz lepszych materia∏ów
i pomocy dydaktycznych do pracy z dzieçmi, dotarliÊmy do programu Zabawy Fundamentalne. Autorami programu sà Gordon Dryden, Êwiatowej
s∏awy pisarz i badacz istoty nauczania we wczesnym dzieciƒstwie, wspó∏autor bestsellera Rewolucja w uczeniu, oraz Colin Rose, uznany na Êwiecie twórca praktycznych programów nowoczesnych metod uczenia si´.
Zabawy Fundamentalne sà przewodnikiem dla rodziców jak stworzyç stymulujàce Êrodowisko oraz jak
efektywnie sp´dzaç czas ze swoim dzieckiem.
A wszystko to w formie zabawy!
Nazwa polskiego wydania Zabawy Fundamentalne zosta∏a stworzona tak, by pomieÊciç w sobie
podwójne przes∏anie: sà to zabawy fundamentalne, poniewa˝ rozwijajà podstawowe, bazowe zdolnoÊci cz∏owieka ju˝ od jego narodzin. Sà to równie˝ zabawy fundamentalne, które stymulujà prac´
i prawid∏owy rozwój mózgu.
Program zosta∏ dostosowany do polskich realiów
i j´zyka. W pracach przygotowawczych uczestniczyli
specjaliÊci: psycholog, logopeda, pedagog.
Zabawy Fundamentalne cieszà si´ dobrà opinià
specjalistów: „Program stanowi znakomity przewodnik dla rodziców i dziecka, który prowadzi ich
od jednej do nast´pnej przygody, s∏u˝àcej odkrywaniu Êwiata, lepszej komunikacji j´zykowej i emocjonalnej, spo∏ecznej, nabywaniu nowych kompetencji,
rozwijaniu wszystkich zmys∏ów, wszystkich rodzajów inteligencji i kszta∏towaniu aktywnej, twórczej
postawy wobec siebie i otoczenia.” (prof. dr hab.
Marta Bogdanowicz, psycholog dzieci´cy, niekwestionowany autorytet wychowania przedszkolnego
dzieci); „Zabawy Fundamentalne sà wyjàtkowym
programem u∏atwiajàcym rodzicom dbanie
o wszechstronny rozwój dziecka oraz cennym przewodnikiem i êród∏em inspiracji dla psychologów
i nauczycieli zajmujàcych si´ wspomaganiem rozwoju dzieci od urodzenia do 6 roku ˝ycia.” (dr Maria Piszczek, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej).
W oparciu o program Zabaw Fundamentalnych
Magiczna Akademia rozpocznie w nadchodzàcym
roku szkolnym cykl zaj´ç dla dzieci i rodziców – Zabawy z Zabawami Fundamentalnymi. Wszystkich
zainteresowanych tymi zaj´ciami i samym programem zapraszamy na spotkanie 14 wrzeÊnia,
o godz. 1800, do Magicznej Akademii, przy ul. Cieplarnianej 30. (kontakt telefoniczny: 600 425 310,
501 699 626).
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Badminton

2. liga w Weso∏ej!
Zespó∏ badmintona klubu KS Weso∏a, od momentu zg∏oszenia do rywalizacji ligowej kilka lat temu, idzie jak burza przez kolejne rozgrywki nieprzerwanie awansujàc. W minionym sezonie
odniós∏ olbrzymi sukces, uzyskujàc promocj´ do drugiej ligi. Wy˝ej jest ju˝ tylko ekstraklasa. Dla porównania: pi∏karze KS Weso∏a grajà w odpowiedniku ligi szóstej.
BadmintoniÊci trenujà w szkole nr 173 w Starej Mi∏osnej.
Równie˝ tu rozgrywane sà mecze, które sk∏adajà si´ z pi´ciu
pojedynków: gra indywidualna: m´˝czyzn i kobiet, gra podwójna m´˝czyzn i kobiet oraz gra
podwójna mieszana. Chocia˝
w drugiej lidze wyst´pujà bardzo
mocne zespo∏y, majàce w swoich
szeregach reprezentantów kraju,
a nawet olimpijczyków, nasz zespó∏ nie stoi na straconej pozycji.
Jak zapewnia trener, g∏ówny twórca sukcesu – Jacek Szafraƒski
– nawià˝emy co najmniej wyrównanà walk´ z ka˝dym z nich. Mamy silnà dru˝yn´, której mocnym
punktem jest osiemnastoletni Cezary Gutowski – cz∏onek kadry narodowej, dru˝ynowy wicemistrz
Europy, wielokrotny mistrz polski
juniorów. O sile klubu stanowià nie tylko zawodnicy, ale równie˝ i ich rodzice, którzy poÊwi´cajà swój czas oraz ponoszà
wi´kszoÊç kosztów funkcjonowania dru˝yny.
Inauguracyjny mecz drugiej ligi w Weso∏ej odb´dzie si´
pod koniec paêdziernika. Warto b´dzie si´ wybraç i przekonaç jak widowiskowym sportem jest badminton, szczególnie
w wykonaniu doskona∏ych zawodników.
Czarek Gutowski, Adam K∏os

Pieskie
˝ycie
Szanowni Paƒstwo!
Pisa∏am Paƒstwu ju˝
wczeÊniej o ma∏ej
suczce, która uratowana od Êmierci przez zagryzienie czeka na nowy dom u mieszkanki Mi´dzylesia – a teraz przesy∏am Paƒstwu jej zdj´cia i krótki tekst – z goràcà proÊbà o pomoc w poszukiwaniach ludzi o wielkich sercach dla zwierzàt, którzy zlitujà si´ nad tym
psiakiem i zechcà przygarnàç pod swój dach!

***
Prosimy o pomoc, serce i ciep∏y kàt dla ma∏ej suczki, którà wolontariuszka schroniska uratowa∏a od Êmierci na skutek pogryzienia przez psa!
Sunia, którà nazywamy „Tosia”, jest ma∏a (ok. 35 cm wysokoÊci), m∏oda (2–3 lata), z krótkà sierÊcià w kolorze piaskowym, czarnym pyszczkiem i stojàcymi uszkami.
Sunia jest bezdomna – przebywa∏a w schronisku dla bezdomnych zwierzàt, gdzie zdarzy∏ si´ ten wypadek – rzuci∏ si´ na nià pies, który dotkliwie
jà pogryz∏.
Tego samego dnia zosta∏a przez nas zabrana do warszawskiej kliniki,
gdzie udzielono jej pomocy, a teraz przebywa w domu tymczasowym –
u wolontariuszki, która niestety nie mo˝e jej zatrzymaç na sta∏e ze wzgl´du na swoje w∏asne psy.
Suczka ju˝ zdrowieje, jej rany si´ gojà (opatrywana jest ju˝ tylko rana na szyi, która wymaga∏a zszywania). Poza tym suczka jest radosna
i ma dobry apetyt.
Swojej tymczasowej opiekunce da∏a si´ poznaç jako wyjàtkowo grzeczny i przemi∏y psiak! W towarzystwie cz∏owieka nieustannie macha ogonkiem dzi´kujàc za ka˝de dobre s∏owo, pieszczot´, smako∏yk czy spacer.
By∏aby wspania∏ym towarzyszem ˝ycia dla starszej osoby dobrego serca lub sympatycznej rodziny! Mo˝e ktoÊ z czytelników „WiadomoÊci sàsiedzkich” znajdzie pod swoim dachem ciep∏y kàt dla tej biednej psiny?
Telefon do opiekunki: 0-602 704 701.
Z powa˝aniem Magdalena Tuszewska
tel. 0-507920043

Szermierka – Mistrz Polski ze Starej Mi∏osny

Adam S´czek (na zdj´ciu trzeci od lewej) z klubu uczniowskiego Victor ze
Starej Mi∏osnej zapewni∏ sobie tytu∏
mistrza Polski do lat 13 w szabli, wygrywajàc trzy dotychczas przeprowadzone
turnieje Do rozegrania jest ich ogó∏em
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pi´ç, ale
zasada
klasyfikacji jest nast´pujàca:
punkty
ka˝dego
zawodnika liczone
sà tylko
z trzech
najbardziej udanych dla
niego turniejów. Aktualnie drugie miejsce zajmuje równie˝ zawodnik Victora – Micha∏ Tomasiak – ale on o wysokà pozycj´ b´dzie musia∏ walczyç do koƒca.
Ostatni turniej odb´dzie si´ w listopadzie w Weso∏ej-Zielonej, b´dzie wi´c

niepowtarzalna szansa obejrzenia w akcji najlepszych m∏odych zawodników
w Polsce, a wÊród nich szablistów ze
Starej Mi∏osny.
Klub Victor mo˝e poszczyciç si´ wieloma sukcesami na ró˝nego typu zawodach w szabli, co stawia go wÊród jednych z najlepszych klubów szkolàcych
m∏odzie˝ w tej dyscyplinie w Polsce.
Te osiàgni´cia to zas∏uga mieszkaƒca
naszego osiedla Krzysztofa Grzegorka
(na zdj´ciu pierwszy od lewej), najpierw znakomitego zawodnika, a obecnie wybitnego trenera (jego podopieczni zdobywali medale na olimpiadzie i mistrzostwach Êwiata), który
stworzy∏ klub w Starej Mi∏oÊnie i prowadzi go wraz Jackiem Stajszczakiem,
nauczycielem wychowania fizycznego.
M∏odzi szabliÊci z Weso∏ej
Adam K∏os

STARA MI¸OSNA

Rozmowa z panià El˝bietà Ko∏odziejczyk z firmy Transnec

Segregacja odpadów w Weso∏ej
Od kiedy prowadzicie Paƒstwo odbiór
odpadów segregowanych na terenie
Dzielnicy Weso∏a i jak du˝o waszych
klientów zdecydowa∏o si´ na segregacj´ odpadów. Czy obserwujecie tendencj´ wzrostowà?
Akcj´ odbioru odpadów segregowanych prowadzimy od grudnia 2004r.
Na terenie Osiedla Stara Mi∏osna zg∏osi∏o si´ ok. 400 osób natomiast na terenie Weso∏a Centrum ok. 100 osób. Ca∏y czas obserwujemy tendencj´ wzrostowà na obszarze ca∏ej Dzielnicy. MyÊl´, ˝e cz´Êç mieszkaƒców poczàtkowo
nie wierzy∏a w ciàg∏oÊç tej akcji i potrzebowa∏a czasu na sprawdzenie, czy
odpady b´dà faktycznie odbierane.
W której cz´Êci dzielnicy jest najwi´ksza dba∏oÊç o to, co i w jaki sposób trafia na wysypisko?
Z punktu widzenia naszej firmy zdecydowanie wi´ksze zainteresowanie
ochronà Êrodowiska wykazujà mieszkaƒcy osiedla Stara Mi∏osna, ale nale˝y przeanalizowaç tak˝e dane z innych
firm, które obs∏ugujà mieszkaƒców
na terenie Centrum Weso∏ej. W naszej
firmie proporcjonalnie wi´ksze zainteresowanie wykazali mieszkaƒcy Osiedla Stara Mi∏osna i by∏o to zainteresowanie nie tylko na zasadzie zg∏oszenia
adresu, ale mieszkaƒcy pytali szczegó∏owo o sposoby selekcjonowania odpadów.
Czy mieliÊcie na poczàtku problemy
z nieuczciwymi pseudoekologami?
Poczàtkowo by∏a grupa osób, która
odbiór odpadów posegregowanych potraktowa∏a jako bezp∏atny odbiór
Êmieci, dziÊ, po 8 miesiàcach, tak˝e
zdarzajà si´ takie przypadki, ale sà one
sporadyczne.
Co robicie w dziedzinie edukacji konsumentów?
Nasze mo˝liwoÊci edukacyjne sà,
niestety, ograniczone, ten obowiàzek
powinny przejàç w∏adze dzielnicy
i szko∏y. W miar´ naszych mo˝liwoÊci
staramy si´ odpowiedzieç mieszkaƒ-

sensu tak˝e wyznaczanie ró˝nych dni
na odbiór papieru, plastiku i szk∏a,
i naprawd´ nie mia∏oby sensu sprawdzanie zawartoÊci worków i zostawianie ich u klientów w sytuacji, gdy razem z odpadami segregowanymi sà
umieszczone Êmiecie. Nasza firma dostarcza odpady segregowane do huty
szk∏a i do punktów skupu surowców
wtórnych.
Na koniec przypomnijmy, co wk∏adamy do ˝ó∏tych, zielonych i bia∏ych worków.
Wszystkie worki przeznaczone
do odbioru odpadów segregowanych
sà opisane i przede wszystkim nale˝y
kierowaç si´ opisem, poniewa˝ kolor
worków nied∏ugo ulegnie zmianie.
Dzielnica, wspierajàc naszà akcje, zapewni∏a nam worki do odbioru odpadów segregowanych. Majà one, niestety innà kolorystyk´, ale sà opisane.
Na koniec chcia∏abym przypomnieç
terminy, w jakich sà odbierane odpady
segregowane na terenie:
osiedla Stara Mi∏osna:
• pierwszy wtorek miesiàca – papier,
• trzeci wtorek miesiàca – plastik,
• ostatni wtorek miesiàca – szk∏o,

com na zadawane pytania, ka˝dy kto
zg∏osi swój udzia∏ otrzymuje razem
z kompletem worków ulotk´ informacyjnà z terminami odbioru odpadów
posegregowanych i informacjà, jakie
odpady nadajà si´ do powtórnego wykorzystania, a jakie nie.
Jakie najcz´Êciej b∏´dy pope∏niajà Wasi klienci przy segregowaniu odpadów?
Zdarzajà si´ pomy∏ki typu wystawienie odpadów w niew∏aÊciwym terminie,
np. w dniu odbioru makulatury ktoÊ
wystawia plastik itp. Sporo zamieszania by∏o w miesiàcu, gdzie jest np. 5 tygodni i by∏ problem, poniewa˝ wi´kszoÊç klientów wystawi∏a szk∏o w 4 tygodniu. Niestety, zawini∏y tu tak˝e
pierwsze mylne ulotki przez nas dor´czone, staraliÊmy si´ je skorygowaç, ale
widocznie informacja nie dotar∏a
do wszystkich, za co jeszcze raz serdecznie przepraszamy. ChcielibyÊmy
tak˝e poprosiç mieszkaƒców o wystawiane odpadów posegregowanych
w workach do tego przeznaczonych
oraz o wystawianie ich przed posesjà,
poniewa˝ samochód zatrzymuje si´ tyl- Centrum Weso∏ej
ko tam, gdzie taki worek jest widoczny. • pierwszy poniedzia∏ek miesiàca – paNasi Czytelnicy cz´sto powàtpiewajà
pier,
w sens segregacji sàdzàc, ˝e wszystko • trzeci poniedzia∏ek miesiàca – plai tak trafia na wysypisko i szkoda w∏ostik,
˝onej pracy. Co si´ dzieje z segregowa- • ostatni
poniedzia∏ek
miesiàca
nymi odpadami odebranymi z naszych
– szk∏o.
domów w Waszej Firmie?
W akcji odbioru odpadów segregoZarzut o umieszczanie odpadów po- wanych mo˝e uczestniczyç ka˝dy, kto
segregowanych na wysypisku jest tak jest naszym klientem i zg∏osi telefodziwny i absurdalny, ˝e trudno z nim nicznie ch´ç segregowania odpadów.
polemizowaç. Jest jeden argument, Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ dalszych
który powinien rozwiaç wszelkie wàt- sukcesów i rozwoju firmy.
pliwoÊci. Za sk∏adowanie odpadów
rozmawia∏a
na wysypisku ka˝da firma p∏aci bardzo
Izabela Antosiewicz
du˝e op∏aty, wi´c jest niemo˝liwe, ˝eby
ktokolwiek odbiera∏ odpady posegregowane bezNaczynia Kuchenne
p∏atnie i dostarGarnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
cza∏ je na wysypiCzajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana
sko. MyÊl´, ˝e nie
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
mia∏oby
wtedy
Nowy sklep Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 900-2100, sobota 900-1300

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

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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kolejni nasi
sàWitajcie Otonajm∏odsi
siedzi. Ich rodzicom, a tak˝e rodzicom wszystwÊród kich
innych staromi∏oÊniaƒskich
maluchów, ˝yczynas
my wiele radoÊci. A
wy, drogie maleƒstwa,
serdecznie witajcie wÊród
nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich
rodziców. Mieszkacie na malowniczo po∏o˝onym
Osiedlu, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na was spore
grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Bartosz Porzeziƒski
urodzi∏ si´ 4.08.2005 r.

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

Bartosz Klimek
urodzi∏ si´ 13.02.2005 r.

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
12 wrzeÊnia 2005 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Piotr Drywulski
urodzi∏ si´ 12.08.2004 r.
Wa˝y∏ 3500g i mia∏ 55 cm.

Julia Kosakowska
urodzi∏a si´ 31.05.2005 r.
Wzrost 55 cm, waga 3450 g.
mieszka wraz z rodzicami przy
ul. Brzoskwiniowej

Profesjonalne Studio Fotograficzne

JesteÊmy kocurkami.
Zostawi∏a nas mama,
szukamy domu.
Za dwa tygodnie
b´dziemy umieli ju˝
samodzielnie jeÊç
i korzystaç z kuwetki
tel. 773-10-88

www.fotooskar.com.pl
➥ Zdj´cia do dokumentów
w 5 min.
➥ Zdj´cia amatorskie w 1 godz.
➥ Fotografia kolorowa,
czarno-bia∏a, sepia
➥ Zdj´cia studyjne i w plenerze
➥ Filmy, ramki, aparaty, baterie

lientów
sta∏ych k
la
d
i
k
i˝
Zn

➥ Robimy zdj´cia ze wszystkich
noÊników cyfrowych

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

tel. 0506 089 587
pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!
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Kàcik bibliofila
Charles Aznavour
– KiedyÊ... wspomnienia
Charles Aznavour, znakomity francuski piosenkarz ormiaƒskiego pochodzenia, równie˝ aktor i autor tekstów
oraz jego autobuografia.

Trudne poczàtki i droga na szczyty,
rodzina, dom, kobiety jego ˝ycia, ale
tak˝e spora dawka hunoru, refleksji
i nostalgii. W ksià˝ce tej znajdujemy
te˝ wzmianki o ca∏ej plejadzie postaci
francuskiej i nie tylko estrady.
Ca∏oÊci dope∏niajà zdj´cia i teksty
piosenek w ich orginalnej wersji.
Polecam.
Iza Zych

4. Dalton M. – Melania w staro˝ytnym
Rzymie
5. Fabisiƒska L. – Ca∏owaç czy nie ca∏owaç (Bezsennik)
Literatura popularnonaukowa:
1. Dzikowska E. – Groch i kapusta czyli podró˝uj po Polsce
2. Nitzsche F. – Zmierzch bo˝yszcz czyli
jak filozofuje si´ m∏otem
3. Majewski J. S. – Warszawa nieodbudowana: lata trzydzieste
4. Toland J. – Ostatnie 100 dni
5. Toland J. – S∏ownik filmu

Literatura dla doros∏ych:
1. Higgins C. C. – Brylantowy legat
2. O'Weill J. – Dwaj w morzu p∏ywacy
3. Holt V. – Indyjski wachlarz
Iza Zych
4. Shaw P. – Rzeka
s∏oƒca
5. Allende J.
SPECJALISTYCZNY GABINET
– Zorro: narodziny legendy
Literatura
dla
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
dzieci i m∏odzie˝y:
lekarz stomatologii ogólnej
1. Bajki gwiazd
Lek. stom. Wojciech Bzd´ga
2.
Strza∏kowspecjalista protetyki stomatologicznej,
ska M. – Rymochirurg stomatolog
wane przepisy
773 38 83, 0 602 351 757
na kuchenne poStara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
pisy
WYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
3. Dalton A. – Me- PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE CHIRURGICZNE
lania i duchy
LECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO

STOMATOLOGICZNY

(

Wystawa pt. „Pies”
w bibliotece
w
Starej Mi∏oÊnie
Od po∏owy wrzeÊnia w bibliotece zagoÊci pies. Nasz stary,
dobry przyjaciel to ulubiony temat prac pani Anny Zajàc
z wykszta∏cenia polonistki uczàcej j. polskiego cudzoziemców, z zami∏owania malujàcej martwe natury, kwiaty, zwierz´ta, g∏ównie ukochane psy.
Psy, a dok∏adniej charty polskie, stanowi∏y te˝ cz´Êç ˝ycia
pani Ani, która przez par´naÊcie lat zajmowa∏a si´ ich hodowlà. I dopiero smutny przypadek sprawi∏, ˝e po stracie w wypadku samochodowym ukochanej charcicy pani Anna z charakterystycznà wra˝liwoÊcià mi∏oÊników wszystkich stworzeƒ
zacz´∏a przelewaç swój ból na papier. Taka terapia zasugerowana przez serdecznà przyjació∏k´, która wpad∏a na pomys∏,
by w prezencie urodzinowym, po kryjomu zapisaç kole˝ank´
na kurs rysunku i malarstwa, pomog∏a najskuteczniej.
Pani Ania rysuje technikami bardzo ró˝nymi. Dzi´ki koledze rysownikowi pozna∏a np. bardzo ciekawà Êredniowiecznà technik´, u˝ywanà m.in. przez Leonarda da Vinci, tzw.
„dessin a trois crayons”, czyli „rysunek trzema kredkami”
(sepià, sangwinà i bielà).
Serdecznie zapraszam Paƒstwa do oglàdania tych pi´knych, malowanych sercem obrazów.
Pon., wt., pt.: 13-18, czw.: 10-15, tel. 773-83-66
Iza Zych

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

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300

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

og∏asza nabór do
SZKÓ¸KI TENISOWEJ
na sezon
wrzesieƒ 2005 – czerwiec 2006
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt osobisty
lub telefoniczny.
Telefony: 0-602 240 800, 773 00 70
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Lance do boju,
szable w d∏oƒ ...
W dniach 13 i 14 sierpnia w Ossowie
rozegrane zosta∏y ju˝ po raz szósty Mistrzostwa Formacji Kawaleryjskich.
W zawodach uczestniczy∏o 11 czteroosobowych ekip, przyby∏ych z okolic
Warszawy, ale tak˝e z ca∏ej Polski. Starà Mi∏osnà reprezentowa∏y trzy dru˝yny, w tym jedna z 1 Pu∏ku Szwole˝erów Józefa
Pi∏sudskiego i dwie ze
Szwadronu Wojskowego. By∏y tak˝e dwie
ekipy 8 Pu∏ku Strzelców Konnych z Pomorza, dwie 10 Pu∏ku
U∏anów Litewskich
z okolic Bia∏egostoku
oraz po jednej 2 Pu∏ku U∏anów Grochowskich z Podkowy LeÊnej, 7 Pu∏ku
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U∏anów Lubelskich i 1 Pu∏ku U∏anów
Krechowieckich z Koby∏ki. Pierwszego
dnia rozegrano wi´kszoÊç konkurencji.
Podczas kapryÊnej pogody formacje
zmaga∏y si´ z przeglàdem mundurowym, strzelaniem z karabinku
pneumatycznego do tarcz biatlonowych,
rzutem
granatem,
musztrà kawaleryjskà, a tak˝e z krosem
czyli skokami
przez przeszkody. Drugiego
dnia publicznoÊç
oklaskiwa∏a dwie

konkurencje, ale za to najbardziej znamienne dla kawalerzystów i mocno
rzutujàce na koƒcowy wynik zawodów
– by∏o to w∏adanie lancà i szablà. Wr´czenie nagród odby∏o si´ ju˝ wieczorem, po spektakularnej szar˝y wszystkich uczestników. Pierwsze miejsce
oraz cztery kulbaki wywalczyli podoficerowie ze Szwadronu Wojskowego.
Drugie miejsce przypad∏o 1 Pu∏kowi
Szwole˝erów, za co otrzymali cztery
szable. Na trzecim miejscu uplasowa∏a
si´ druga dru˝yna Szwadronu Wojskowego, wygrywajàc cztery lance.
Iwona Marczak
We wrzeÊniu zapraszamy na imprezy
kawaleryjskie z naszym udzia∏em:
• Rewia Kawalerii w Wilanowie – 10.09.
godz. 1200 ul. Pa∏acowa k. Pa∏acu
Natoliƒskiego.
• „Bitwa nad Bzurà” – 18.09. okolice
Sochaczewa.
• Kawaleryjskie Mistrzostwa Polski
Militari Stara Mi∏osna 2005 –
30.09.–2.10. OÊrodek Jeêdziecki
Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP
Stara Mi∏osna ul. Szkolna 14.
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Âwiatowe Dni M∏odzie˝y w Kolonii
– refleksje wolontariuszki
16-21 sierpnia, Kolonia: XX Âwiatowe
Dni M∏odzie˝y. ObecnoÊç Ojca Âwi´tego,
ogromna iloÊç duchownych, t∏umy pielgrzymów i wspania∏e prze˝ycia duchowe
– w tych kilku s∏owach mo˝na streÊciç niedawno zakoƒczone spotkanie m∏odzie˝y
z ca∏ego Êwiata. Przedsi´wzi´cie to wymaga∏o ogromnego wysi∏ku zarówno przed oczekiwanym wydarzeniem, w trakcie jego
trwania i po nim.
Du˝à rol´ w przygotowaniach odegrali wolontariusze
z ca∏ego Êwiata: d∏ugo – i krótkoterminowi. Pierwsi dotarli
do Kolonii ju˝ kilka
miesi´cy temu i pozostanà w niej jeszcze jakiÊ czas. Natomiast druga grupa,
do której nale˝a∏am,
mia∏a wyznaczony

termin pobytu w Kolonii w sierpniu. Warto wspomnieç, ˝e zasady przyj´cia do wolontariatu by∏y ró˝ne – w niektórych krajach wystarczy∏o si´ jedynie zg∏osiç, podczas gdy w innych (m. in. w Polsce) ch´tni
musieli przejÊç rekrutacj´, co wynika∏o
z du˝ej iloÊci zg∏oszeƒ. Na oko∏o 25 tysi´cy
wolontariuszy z ca∏ego Êwiata obecnych
by∏o 777 Polaków.
Ka˝dy z nas przydzielony by∏ do konretnej grupy, na czele której sta∏ team leader
(szef). W tych grupach przechodziliÊmy
szkolenie, pracowaliÊmy, staraliÊmy si´
te˝ sp´dzaç razem wolny czas. Podzia∏
pracy i obowiàzków dla poszczególnych
grup by∏ ró˝ny. Niektórzy wolontariusze
pracowali codziennie od Êwitu do wieczo-

ra lub w nocy, inni mieli wyznaczone tylko konkretne dni pracy. Z pewnoÊcià do najbardziej
zaj´tych nale˝eli ci, którzy zajmowali si´ wydawaniem po˝ywienia dla pielgrzymów. By∏o ich
tak wielu, ˝e w niektórych miejscach chwilowo
brakowa∏o jedzenia.
Gdy fala m∏odych ludzi z ca∏ego Êwiata zala∏a
Koloni´, poruszanie si´ po centrum miasta by∏o
prawie niemo˝liwe; zat∏oczone pociàgi, metro
i autobusy, na ulicach Êpiewy i krzyki we wszystkich mo˝liwych j´zykach – to wszystko sk∏ada∏o
si´ na obraz tych niezwyk∏ych dni. Pielgrzymi
mogli zasi´gaç informacji w miejscach oznakowanych „info point” (punkt informacyjny), jednak cz´sto prosili o pomoc wolontariuszy, których mo˝na by∏o rozpoznaç po pomaraƒczowych plakietkach lub, bardziej widocznych, pomaraƒczowych koszulkach czy czerwonych kurtkach z napisem „Volunteer” (wolontariusz).
Nasz program nie pokrywa∏ si´ z programem
pielgrzymów, poniewa˝ musieliÊmy dopasowaç
si´ do czasu wykonywanej pracy. Wtedy, gdy nie
mieliÊmy wyznaczonych ˝adnych obowiàzków,
mogliÊmy uczestniczyç w bie˝àcych wydarzeniach
– modlitwach, katechezach, Festiwalu M∏odych
oraz uroczystoÊciach z Ojcem Âwi´tym. Wspania∏ym prze˝yciem by∏y spotkania o godzinie 21.37
pod mozaikà ze zdj´ç, która stanowi∏a t∏o portretu Jana Paw∏a II. ÂpiewaliÊmy wówczas „Bark´”,
„Abba Ojcze” i modliliÊmy si´ o rych∏à beatyfikacj´ Ojca Âwi´tego. UczestniczyliÊmy w zorganizowanych specjalnie dla nas Eucharystiach. W niedziel´ (14.08) odby∏a si´ msza otwierajàca dla
wolontariuszy na stadionie pi∏karskim Bay Arena w Leverkusen. Musz´ przyznaç, ˝e ogromny
stadion i tysiàce krzese∏ zape∏nionych czerwonymi ludzikami robi∏y wra˝enie. ZaÊ 22 sierpnia
w Kolonii mia∏a miejsce Eucharystia na zakoƒczenie naszej pracy, sprawowana przez kardyna∏a Joachima Meisnera. Duchowny porówna∏ nas
do wielb∏àdów, które, na swych grzbietach, przynios∏y Trzech Króli, by z∏o˝yli ho∏d Jezusowi. Podobnie my pomogliÊmy tegorocznym uczestnikom spotkania
„przyjÊç i oddaç
Mu pok∏on”.
Dni sp´dzone
w Kolonii by∏y
dla mnie niezwy-

k∏ym czasem i jednoczeÊnie nowym doÊwiadczeniem. Spotkanie z Papie˝em i m∏odzie˝à z ca∏ego Êwiata kiedyÊ pozo-

sta∏oby jedynie w sferze marzeƒ. DziÊ,
dzi´ki pontyfikatowi
Jana Paw∏a II i zwyci´stwu „SolidarnoÊci”
mo˝emy byç prawdziwymi Europejczykami. Ciesz´ si´, ˝e mog∏am
uczestniczyç
w Âwiatowych Dniach
M∏odzie˝y w taki sposób – jako wolontariuszka i mam nadziej´, ˝e to doÊwiadczenie jeszcze bardziej rozwinie we mnie
potrzeb´ i ch´ç bezinteresownej pracy
dla innych.
Ma∏gorzata Mantorska
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Nowy okres zasi∏kowy – zmiany
w Êwiadczeniach rodzinnych
1 wrzeÊnia to wa˝na data dla wszystkich osób pobierajàcych Êwiadczenia rodzinne. Od tego dnia
zacznie si´ bowiem nowy roczny okres zasi∏kowy.
JednoczeÊnie zacznà równie˝ obowiàzywaç nowe
zasady przyznawania pomocy. Na czym polegajà
te nowoÊci?
Jest ich naprawd´ wiele. Przede wszystkim ograniczona zosta∏a liczba podmiotów wyp∏acajàcych
Êwiadczenia rodzinne. W nowym okresie zasi∏kowym, czyli od 1 wrzeÊnia 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. uprawnione do tego b´dà jedynie tzw. organy w∏aÊciwe: wójt, burmistrz, prezydent miasta
oraz pracodawcy zatrudniajàcy na dzieƒ 31 lipca br.
co najmniej 20 osób. Przy czym ten drugi podmiot
b´dzie móg∏ wyp∏acaç tylko niektóre z szerokiego katalogu przewidzianych przez ustawodawc´ Êwiadczeƒ rodzinnych tj.: zasi∏ek rodzinny oraz dodatki
do niego z tytu∏u urodzenia dziecka, kszta∏cenia i rehabilitacji dziecka niepe∏nosprawnego, rozpocz´cia
roku szkolnego. Pozosta∏e Êwiadczenia mo˝na b´dzie otrzymaç ju˝ tylko bezpoÊrednio od organu w∏aÊciwego. Obowiàzuje przy tym zasada, i˝ w sytuacji,
gdy osoba ubiegajàca si´ posiada prawo do choçby
tylko jednego dodatku, którego pracodawca nie b´dzie wyp∏aca∏ w nowym okresie zasi∏kowym, to
o wszystkie Êwiadczenia powinna ona wyst´powaç
ze stosownym wnioskiem do organu gminy lub miasta. Organ w∏aÊciwy posiada kompetencje do wyp∏aty wszystkich przewidzianych w ustawie z dnia
28.11.2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych, (Dz.U.
z 2003, nr 228, poz. 255 z póên. zm) rodzajów
Êwiadczeƒ. Oprócz wymienionych wy˝ej Êwiadczeƒ
sà to: dodatki do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka
i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek
up∏ywu jego okresu pobierania, samotnego wychowania dziecka, rozpocz´cia roku szkolnego, podj´cia
przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
a tak˝e wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
oraz Êwiadczenia opiekuƒcze w postaci zasi∏ku piel´gnacyjnego i Êwiadczenia piel´gnacyjnego.
Kolejnà nowoÊcià jest wprowadzenie warunku
posiadania orzeczonych alimentów. Najcz´Êciej dotyczy to osób samotnie wychowujàcych dzieci. Od 1
wrzeÊnia 2005 r., aby w ogóle mog∏y one otrzymaç
zasi∏ek rodzinny wraz z przys∏ugujàcymi dodatkami
muszà przedstawiç dokument potwierdzajàcy orzeczenie przez sàd alimentów. W przeciwnym wypadku nie otrzymajà one ˝adnych Êwiadczeƒ. Od powy˝szej regu∏y istniejà jednak pewne okreÊlone
ustawowo odst´pstwa. Mianowicie zgodnie z treÊcià ww. ustawy z dnia 28.11.2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych osoba samotnie wychowujàcà
dziecko otrzyma zasi∏ek rodzinny wraz z nale˝nymi
dodatkami, je˝eli alimenty nie zosta∏y orzeczone po-

14

niewa˝: ojciec dziecka nie ˝yje, jest nieznany lub te˝
powództwo o przyznanie alimentów zosta∏o oddalone. W przypadku osób pozostajàcych w zwiàzku
ma∏˝eƒskim b´dzie to mo˝liwe wówczas, gdy: ma∏˝onek jest ubezw∏asnowolniony, pozbawiony w∏adzy
rodzicielskiej, przebywa w Zak∏adzie Karnym lub
Areszcie Âledczym ponad 3 miesiàce i dzieci nie
majà orzeczonych alimentów od tej osoby. W ww.
trzech przypadkach osoba wychowujàcà dziecko
równie˝ otrzyma zasi∏ek rodzinny razem z wszystkimi nale˝nymi dodatkami. OczywiÊcie, je˝eli zostanie
spe∏niony podstawowy i obowiàzujàcy wszystkich
ubiegajàcych si´ o Êwiadczenia rodzinne warunek,
i˝ w 2004 r. dochód na osob´ w jej rodzinie nie przekroczy∏ kwoty 504 z∏. netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest niepe∏nosprawne dziecko jest nieco wi´cej – 583 z∏.). Po spe∏nieniu powy˝szego elementarnego warunku tak˝e rodzice, którzy otrzymujà regularnie pieniàdze z tytu∏u orzeczonych alimentów,
w dalszym ciàgu zachowajà uprawnienie do pobierania zasi∏ku rodzinnego tyle, ˝e ju˝ bez dodatku
z tytu∏u samotnego wychowania dziecka.
Niestety, coraz cz´Êciej zdarza si´, ˝e wyrok zasàdzajàcy alimenty zapada, a mimo to osoba zobowiàzana nie p∏aci w ogóle lub p∏aci kwoty znacznie
ni˝sze od orzeczonych przez sàd. Do koƒca kwietnia 2004 r. osoby samotnie wychowujàce dziecko
mog∏y liczyç na finansowe wsparcie ze strony Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie ustawodawca
przewidzia∏ dla nich nowy rodzaj pomocy tzw. zaliczk´ alimentacyjnà. Szczegó∏owe zasady jej przyznawania okreÊla ustawa z 22.04. 2005 r. o post´powaniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005, nr 86,
poz. 732). W Êwietle zawartych w niej uregulowaƒ
osobami uprawnionymi do zaliczki alimentacyjnej
sà: dzieci uprawnione do Êwiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytu∏u wykonawczego, którego
egzekucja jest bezskuteczna wychowywane przez
osob´ samotnà oraz osoby uczàce tj. osoby pe∏noletnie uczàce si´, niepozostajàce na utrzymaniu rodziców w zwiàzku ich Êmiercià lub zasàdzeniem
od obojgu rodziców na ich rzecz alimentów o ile wyrok sàdu orzekajàcy alimenty zosta∏ wydany
przed osiàgni´ciem 18 roku ˝ycia przez osob´ uczàcà si´. Zaliczka b´dzie przys∏ugiwaç, je˝eli dochód
rodziny w przeliczeniu na osob´ w rodzinie nie przekracza kwoty 583 z∏. netto miesi´cznie na dzieci:
do ukoƒczenia 18 roku ˝ycia albo do ukoƒczenia 24
roku ˝ycia w przypadku, gdy dziecko uczy si´
w szkole lub szkole wy˝szej – bez wzgl´du na tryb
nauki. Je˝eli chodzi o wysokoÊç zaliczki to zgodnie
z treÊcià art. 8 ww. ustawy z dnia 22.04.2005 r.
o post´powaniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych
i zaliczce alimentacyjnej przys∏uguje ona do wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy Êwiadczeniem nale˝nym a wy-

egzekwowanym od osoby zobowiàzanej jednak
w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝: 170 z∏. na dziecko (albo 250 z∏ na dziecko, które legitymuje si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci albo orzeczeniem
o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci) – gdy
w rodzinie jest jedno lub dwoje dzieci uprawnionych
do zaliczki. W sytuacji, gdy dzieci uprawnionych jest
wi´cej b´dà to kwoty odpowiednio – 120 z∏. i 170 z∏.
(jeÊli dziecko posiada orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci lub znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci).
W rodzinach, w których dochód nie przekracza miesi´cznie 291,50 z∏. netto na osob´ kwota zaliczki b´dzie wy˝sza, nie mo˝e ona jednak przekroczyç górnej granicy okreÊlonej w ww. ustawie. Wniosek
o zaliczk´ alimentacyjnà sk∏ada si´ u komornika
prowadzàcego post´powanie egzekucyjne na rzecz
osoby uprawnionej. Mo˝e go z∏o˝yç osobiÊcie osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy lub
opiekun prawny. Po otrzymaniu od komornika
wspomnianego wniosku wraz z informacjà o bezskutecznoÊci prowadzonych dotychczas egzekucji
zaliczk´ wyp∏acaç b´dzie organ w∏aÊciwy wierzyciela, odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Potem za˝àda on zwrotu tych pieni´dzy (plus 5%)
od osoby zobowiàzanej. Pos∏owie zadecydowali
równie˝, i˝ osoby pobierajàce Êwiadczenia rodzinne
do dnia 15 marca b´dà musia∏y sk∏adaç w instytucji
je wyp∏acajàcej oÊwiadczenie o dochodach osiàgni´tych w roku ubieg∏ym. JeÊli tego nie zrobià lub
te˝ oka˝e si´, ˝e dochód podany w oÊwiadczeniu
przekroczy kwoty uprawniajàce do korzystania ze
Êwiadczeƒ rodzinnych ich wyp∏ata zostanie wstrzymana do koƒca okresu zasi∏kowego. Je˝eli Êwiadczeniobiorca z∏o˝y takie oÊwiadczenie po terminie,
ale dochód na cz∏onka w rodzinie nie przekroczy dopuszczalnej kwoty, wyp∏ata Êwiadczeƒ rodzinnych
zostanie wznowiona od nast´pnego miesiàca
po miesiàcu, w którym wp∏yn´∏o oÊwiadczenie.
Na zakoƒczenie optymistyczna informacja dla rodzin posiadajàcych wi´kszà ni˝ dwoje liczb´ dzieci
uprawnionych do pobierania zasi∏ku rodzinnego.
Od 1 wrzeÊnia wyp∏acany b´dzie im nowy rodzaj
dodatku – z tytu∏u wychowania dziecka w rodzinie
wielodzietnej. Wynosiç on b´dzie 50 z∏. miesi´cznie
na trzecie oraz ka˝de nast´pne dziecko uprawnione
do pobierania zasi∏ku rodzinnego. Wprawdzie nie sà
to zbyt du˝e kwoty, nie ulega jednak wàtpliwoÊci, i˝
fakt dostrze˝enia przez ustawodawc´ niskiego poziomu egzystencji ekonomicznej w rodzinach wielodzietnych mo˝e w przysz∏oÊci zaowocowaç bardziej
korzystnymi rozwiàzaniami dla tej grupy Êwiadczeniobiorców.
Opracowa∏: Pawe∏ Ferst
Na podstawie:
Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. nr 228, poz. 255 z póên.
zm).
Ustawa z dnia 22.04.2005 r. o post´powaniu wobec
d∏u˝ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. (Dz. U. z 2005 r. nr 86 poz. 732).
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Ca∏a Polska czyta dzieciom
Z niepokojem obserwuj´ post´pujàce
zjawisko niech´ci dzieci do czytania.
Mo˝na obarczaç winà za ten stan Êwiat
w jakim ˝yjemy, telewizj´, komputery,
mo˝na zarzuciç rodzicom brak poÊwi´cania czasu swoim pociechom.
I wszystko to prawda, tyle ˝e znaleêç
winnych to jeszcze nie sukces. Trzeba
po prostu coÊ z tym zrobiç.

W ma∏ych grupach odwiedzamy
ciekawe miejsca, w których tak˝e
czytamy. Sà to m.in. instytuty kultury
ró˝nych krajów. I tak np. w Instytucie Francuskim czytaliÊmy bajki La
Fontaine’a po polsku i po francusku.
OdwiedziliÊmy Instytut Kultury
W∏oskiej, a we wrzeÊniu jesteÊmy
umówieni na czytanie przygód Don Kichota w Instytucie Cervantesa oczywi-

Ogólnopolska kampania spo∏eczna pod has∏em „Ca∏a Polska czyta
dzieciom” inspiruje do wprowadzenia w ˝ycie nowych pomys∏ów. Choç
w swoich za∏o˝eniach skierowana jest g∏ównie do rodziców, to daje
równie˝ szans´ wspomagania ich
poprzez program „Czytajàce szko-

∏y”. W zasadzie ka˝da szko∏a sama
okreÊla, co jest jej potrzebne i jakie sà
jej mo˝liwoÊci.
Szko∏a Podstawowa nr 171 w Warszawie Weso∏ej podj´∏a wyzwanie codziennego czytania dzieciom. PostanowiliÊmy pokazaç naszym wychowankom, ˝e czytanie mo˝e byç atrakcyjne,
˝e jest bliskie ró˝nym, cz´sto bardzo
wa˝nym i znanym osobom.
Wspólnie ze szkolnà bibliotekarkà
panià Elà Pol-Lubczyƒskà zorganizowa∏yÊmy szereg ciekawych spotkaƒ dla
uczniów. Jednym z pierwszych goÊci
by∏a pisarka – p. Stanis∏awa Gujska.
Mi∏a, starsza pani czyta∏a dzieciom
swoje utwory, a nawet Êpiewa∏a i Êmia∏a si´ z m∏odymi s∏uchaczami. Dla starszych uczniów zaprosi∏yÊmy aktora,
który jest naszym sàsiadem –pana Stanis∏awa Banasiuka. „Miko∏ajek” w wykonaniu goÊcia wprawi∏ wszystkich
w dobry humor i nawet ci, którzy na co
dzieƒ niezbyt cz´sto odwiedzajà szkolnà bibliotek´ s∏uchali z zainteresowaniem historii bohaterów Sempe i GoÊcinnego.

Êcie po polsku i po hiszpaƒsku. Chcemy pokazaç dzieciom, ˝e ksià˝ki czyta
si´ na ca∏ym Êwiecie i w innych j´zykach brzmià one równie niezwykle.
Na co dzieƒ czytamy g∏oÊno w szkolnej bibliotece, w której wdro˝y∏yÊmy
w ˝ycie program biblioterapii. Mam
przyjemnoÊç czytania dzieciom literatury dzieci´cej,
mówiàcej
o ogólnoludzkich
wartoÊciach dobra
i z∏a, a tak˝e o codziennych problemach
innych
dzieci.
W czerwcu zorganizowa∏yÊmy
imprez´, która sta∏a si´ prawdziwym
Êwi´tem czytania.
GoÊciem honorowym by∏a dziennikarka i prezenterka
TVP pani Jolanta Fajkowska, która fascynujàco przeczyta∏a „Dziewczynk´
z zapa∏kami”. Dzieci i rodzice s∏uchali
bajki H. Ch. Andersena z uwagà i du˝ym wzruszeniem. Nast´pnie o ulubionych ksià˝kach swojego dzieciƒstwa
opowiada∏ burmistrz – pan Edward
K∏os, by w chwil´ póêniej przeczytaç
wspania∏y wiersz J. Brzechwy „Na stra-

ganie”. Kolejnym czytajàcym by∏a pani
Jolanta Skweres z Wydzia∏u OÊwiaty
i Wychowania, która przeczyta∏a histori´ dzielnego wieloryba. Póêniej dowiedzieliÊmy si´, ˝e ta ma∏a ksià˝eczka
mog∏a przyczyniç si´ do pasji syna pani
Joli, a mianowicie ˝eglarstwa. Swojà
osobà zaszczyci∏ nas równie˝ komendant policji – pan Adam Karczewski.
Wiersz J. Tuwima „Okulary” jak zawsze rozbawi∏ ma∏ych s∏uchaczy.
I wreszcie o swojej ulubionej ksià˝ce
opowiedzia∏ pan Piotr Zieliƒski
z Dzielnicowego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej. Dzieciom bardzo spodoba∏
si´ pan profesor Ambro˝y Kleks.
Na koniec wystàpili uczniowie z klasy 2b z przedstawieniem „Krawiec Niteczka” w re˝yserii wychowawczyni p.
Danuty Czarneckiej-Jagody. Uroku
imprezie dodawa∏y kolorowe prace
uczniów pt. „Moja ulubiona ksià˝ka”
wykonane pod kierunkiem p. Anny Porzeziƒskiej i wychowawców klas 1–3.
W bajkowy nastrój wprowadza∏y nas

dzieci przebrane za postaci z bajek. Fina∏owym akcentem by∏ s∏odki pocz´stunek, podczas którego razem z goÊçmi zajadaliÊmy si´ s∏odkimi ciastami
upieczonymi w kszta∏cie weso∏ych misiów.
I trzeba przyznaç, ˝e Êwi´to czytania
wszystkim bardzo si´ podoba∏o.
Wicedyrektor szko∏y
Beata Bielska-Karwot
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BIURO RACHUNKOWE

RAMY

PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER

AKTYW

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS
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

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

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ TERAPIA MANUALNA
➣ LECZENIE:
– BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
– ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
– BÓLÓW G¸OWY
– WAD POSTAWY
– DYSKOPATII

Magdalena
Gaw´cka

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

773 14 30

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

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

oezji 17

ul. P

Zapisy
na rok 2005/2006
tel. 773 25 90
0-505 115 773

➣ REHABILITACJA PO URAZACH
➣ FIZYKOTERAPIA

Studio Muzyczne
Marty Zamojskiej-Makowskiej

➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA

KOREKCYJNA

dla dzieci z elementami metody Dennisona.

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

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

773 22 53
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Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

nabór 2005/2006
ul. Piotrusia Pana 12
tel. 773 10 81, 773 01 75
fax 773 01 77
tel. kom. 0-603 390 754

zaprasza dzieci, m∏odzie˝, doros∏ych
• kszta∏cenie s∏uchu z zasadami i z rytmikà (zaj´cia grupowe)
• nauka gry na fortepianie
• nauka Êpiewu solowego dla m∏odzie˝y (zaj´cia indywidualne)

STARA MI¸OSNA
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55, fax (022) 773 30 41
pn.–pt. 800–1900 sob. 900–1500

DRZWI POL-SKONE

Warszawa Powsin, ul. Waflowa 1
tel. (022) 651 65 58, pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500
Sulejówek, Trakt Brzeski 80, tel. 795 74 66

POD¸OGI

Niedaleko jest Domeko

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA SEZON 2005/2006
PROMOCJA!!! – jeÊli przyprowadzisz 2 nowe osoby
– dostaniesz rabat 30 %!!!
NowoÊci!!
E
YTMICZN
Dla m∏odzie˝y i doros∏ych
R
O
N
L
A
Ñ
WOK
TANIEC TOWARZYSKI
ZAJ¢CIA ELSKI Z PIOSENK
I
J¢Z. ANG
HIP HOP / DANCEHALL
Taniec dla Paƒ: RAGGA JAM • TUMBAO
AIKIDO • TAI CHI
TRENINGI WZMACNIAJÑCE
I KSZTA¸TUJÑCE SYLWETK¢
GRUPA TA¡CA NOWOCZESNEGO
Dla dzieci i m∏odzie˝y
BALET • TANIEC MUSICALOWY
FUNKY • AIKIDO
GIMNASTYKA AKROBATYCZNA

17

STARA MI¸OSNA

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
274
459
325
378
494
319
462
73
399
336
491
485
335
342
440
445
492

Nr
Pow.
oferty
38 1538
318 2050
697 1200
791
398
531 1406
586 1243
616 3868
798 2255
665 1990
796 6000
793 16000
594 1540
701 8100
698
883
699 1365
736 2081
731 3020

Pow.
m2
47
50
53
64
67
68
69
69
72
79
65
81
88
90
96
104
127

Pi´tr Licz.
pokoi
9/10 2
0/1 2
1/2 2
2/2 2
1/3 3
1/2 3
1/1 3
2/3 3
1/2 3
0/2 3
0/4 3
3/3 3
0/2 4
3/3 4
1/3 4
3/3 4
3/3 5

Rejon

Cena w PLN

Ostrobramska
Stara Mi∏osna
Sulejówek Centr.
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Sulejówek Centr.
Wawer
Stara Mi∏osna
Wawer
Sulejówek Centr.
Rembertów
Otwock
Sulejówek Centr.
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

140.000
169.000
149.000
215.000
238.000
194.000
360.000
215.000
321.000
220.000
225.000
260.000
246.000
315.000
340.000
325.000
311.000

Rejon

Cena
w PLN
Duchnów
69.000
Halinów
125.000
Hipolitów
110.000
Stara Mi∏osna 140.000
Majdan
100.000
Okuniew
49.000
D∏. KoÊciela
270.000
RadoÊç
340.000
Stara Mi∏osna 217.000
Gm. Halinów
120.000
Sulejówek
1.950.000
Cisie
69.000
D∏. KoÊciela
230.000
Stara Mi∏osna
90.000
Halinów
88.000
WiÊniowa Góra 486.000
Stara Mi∏osna 240.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
leÊna
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
leÊna
budowlana
leÊ-budow
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
leÊ-budow

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH STA¸YCH KLIENTÓW
DZIA¸EK, MIESZKA¡ ORAZ CIEKAWYCH DOMÓW
* DLA NASZYCH INWESTORÓW POSZUKUJEMY TERENÓW POD BUDOWNICTWO WIELORODZINNE
Z OBSZARU WARSZAWY I NAJBLIZSZYCH OKOLIC

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
339
188
285
321
279
283
368
336
304
85
325
335
367
343
199
299
352
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Pow.
domu
285
236
230
125
296
110
260
360
203
300
170
336
415
389
176
140
260

Pow.
dzia∏ki m2
249
178
1255
600
1700
350
180
1855
462
380
770
252
2800
250
567
700
250

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Wiàzowna
D∏. Szlachecka
Stara Mi∏osna
Rembertów
Stara Mi∏osna
Weso∏a Zielona
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
RadoÊç
Stara Mi∏osna
RadoÊç
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
495.000
390.000
353.000
260.000
1.050.000
460.000
534.000
1290.000
341.000
450.000
674.000
233.000
1.780.000
650.000
380.000
550.000
518.000

Rodzaj
domu
segment
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
1⁄2 bliêniaka
segment
wolnostojàcy
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
1⁄2 bliêniaka

Rok
1998
1991
2004
2004
1997
2001
1997
2002
2003
1995
1999
1999
2000
1999
2002
1998
1998

Stan wykoƒczenia
wykoƒczony
wykoƒczony
surowy otwarty
bez pod∏ i bia∏ego mont
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏ i bia∏ego mont
wykoƒczony
wykoƒczony
surowy otwarty
wykoƒczony
wykoƒczony
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
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OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
05-075 Warszawa, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A, tel./fax 773-44-12, tel. 773-94-40 / 773-94-34, godziny pracy: poniedzia∏ek 1000–1800, wtorek – piàtek 800–1600.
Pomoc spo∏eczna jest adresowana do tych, którzy z ró˝nych wzgl´dów wypadli z systemu ubezpieczeniowego, nigdy w nim nie zaistnieli lub nie
jest on dla nich wystarczajàcy. OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej jest jednostkà organizacyjnà realizujàcà
zadania pomocy spo∏ecznej na najni˝szym szczeblu.
Formy pomocy:
• Pomoc materialna wynikajàca z ustawy o pomocy
spo∏ecznej.
• Praca socjalna, wsparcie dla klientów w sytuacjach
trudnych i konfliktowych.
• Âwiadczenia rodzinne wynikajàce z ustawy
o Êwiadczeniach rodzinnych.
• Wyp∏ata zaliczki alimentacyjnej wynikajàca
z ustawy o post´powaniu wobec d∏u˝ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
• Us∏ugi opiekuƒcze, których celem jest zapewnienie osobom starszym i chorym niezb´dnej pomocy.
• Pomoc w naturze w formie goràcego posi∏ku dla
uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych.

Potrzebujesz pomocy?
Zg∏oÊ si´ do pracownika socjalnego, obs∏ugujàcego Twój teren. Telefon: 773-44-12 w 107, 112,
114
ZIELONA, GRZYBOWA: pracownik socjalny – Tatiana Kentla
poniedzia∏ek 1000-1800, wtorek, czwartek 800-1600,
piàtek – praca w terenie
GRZYBOWA, GROSZÓWKA: pracownik socjalny
– Ma∏gorzata Murawska
poniedzia∏ek 1000-1800, wtorek, czwartek 800-1600,
piàtek – praca w terenie
WESO¸A-CENTRUM: Pracownik socjalny – Beata
MoÊcicka – Niemira
poniedzia∏ek 1000-1800, wtorek, czwartek 800-1600,
piàtek – praca w terenie
PLAC WOJSKA POLSKIEGO, WOLA GRZYBOWSKA:
Pracownik socjalny – Monika Kotlarewska
poniedzia∏ek 1000-1800, piàtek 800-1600, wtorek,
czwartek – praca w terenie
STARA MI¸OSNA: Pracownik socjalny – Agata Boiƒska
poniedzia∏ek 1000-1800, piàtek 800-1600, wtorek,
czwartek – praca w terenie

PSYCHOLOG – Pani Anna Kossowska-Lubowicka
Âroda w godzinach 1600– 2000.
TERAPEUTA DS. UZALE˚NIE¡ – Pan Tomasz
Paw∏owicz
Wtorek, Czwartek w godzinach 1600–2000.
Zapisy do prawnika prowadzi sekretariat OÊrodka
pod nr tel. 773 44 12.

Klub Pracy
przy OÊrodku
Pomocy Spo∏ecznej
05-075 Warszawa, ul.
1. Praskiego Pu∏ku 21A
tel./fax 773-44-12
/ 773-94-40 / 773-9434 wew. 109,110,111.
Ofer ta klubu pracy
skierowana jest do
osób
bezrobotnych
i poszukujàcych pracy.
Osoby te mogà uzyskaç
kompleksowà pomoc
w znalezieniu zatrudnienia. Dla osób ch´tnych
sà organizowane Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, których celem jest zdobycie umiej´tnoÊci przygotowania dokumentów
aplikacyjnych, autoprezentacji oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
W Klubie Pracy mo˝na nieodp∏atnie korzystaç z telefonu, ksero,
faksu, internetu, komputera i drukarki.
Osoby korzystajàce
z Klubu Pracy mogà uzyskaç pomoc w nauce
obs∏ugi komputera i in-

PRYWATNY GABINET REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista

Nasz adres:

PRAWNIK – Pani Barbara Zawadzka
Czwartek w godzinach 1000–1400.

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a 264, tel. 795-14-97, 773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH,
ORAZ KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
przy OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
05-075 Warszawa, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A
tel./fax 773-44-12 / 773-94-40 / 773-94-34
Dla wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej, którzy
chcà uzyskaç bezp∏atnà porad´ specjalisty:
• w kwestiach prawnych
• w problemach dotyczàcych rodziny
• w problemach z alkoholem, nadu˝ywaniem leków i narkotyków
• w zakresie pomocy psychologicznej
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi dzia∏alnoÊç w szczególnoÊci dla osób:
• b´dàcych w kryzysie
• uzale˝nionych od alkoholu i innych Êrodków odurzajàcych
• b´dàcych rodzinami osób uzale˝nionych
• doÊwiadczajàcych przemocy
• stosujàcych przemoc

ternetu, zak∏adania poczty elektronicznej, wysy∏ania
e-maili itd.
Klub Pracy jest czynny:
Poniedzia∏ek
8.00 – 15.30
Wtorek
8.30 – 16.00
Âroda
8.30 – 12.00
Czwartek
8.30 – 16.00
Piàtek
8.30 – 16.00

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
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OG¸OSZENIA DROBNE
◗ Poszukuj´ odpowiedzialnej pani do opieki nad 9miesi´cznym ch∏opcem w Starej Mi∏oÊnie
– tel. 773 25 64.
◗ Zatrudni´ opiekunk´ do rocznego dziecka na ok. 10
godzin dziennie, praca od po∏owy wrzeÊnia
– tel. 0600 822 852.
◗ Mitsubishi Space Star 1.8 GDI, kupiony w Posce, serwis ASO, zadbany – tel. 0603 996 878.
◗ Podejm´ wspó∏prac´ z kosmetyczkà lub manicurzystkà; lokal zapewniony, wspólne wejÊcie z zak∏adem fryzjerskim tel. 773 37 49.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 773-28-21, 0-506-032-318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta,
z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0-509-222-44.
◗ 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. 0-888-90-85-68.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy marki „Chicco”
do 36 kg, rowerek trzyko∏owy tel. 773-26-93.
◗ 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. 0-607-079951.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med.
chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-601-62-22-62
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0501-423-424.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691-257038.
◗ Odnawianie mieszkaƒ, piwnic, malowanie ogrodzeƒ.
Tel. 773-17-02, tel. kom. 0-696-595-184 (dzwoniç
po godz. 19.00).
◗ Kupi´ tanio lub wezm´ u˝ywanà lodówk´ i kuchenk´
gazowà czteropalnikowà tel. 773-17-02, tel. kom.
0696 595-184.
◗ DoÊwiadczona opiekunka zaopiekuje si´ dzieçmi
w wieku od 1,5 lat. Przyjazna domowa atmosfera,
gry, zabawy, zaj´cia dydaktyczne. Szczegó∏y telefon:
773 18 53.
◗ Poszukuje starszej opiekunki do 11-miesi´cznego
ch∏opca. Najlepiej gdyby by∏a to Pani z Weso∏ej lub jej
okolic – nr kontaktowy 602 718 665.
◗ Niemiecki – korepetycje, przygotowania do egzaminów, magistrant germanista. Dojazd gratis. Tel. 0602120-632.
◗ Zatrudni´ opiekunk´ do dziecka (1rok) na ok. 9 i pó∏
godziny dziennie – od godz. 6.30. Praca od paêdziernika. tel 0-502-230-925 lub 0-501-707-236.
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców, czyszczenie mebli tapicerowanych
przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy
>>KIRBY<< tel.: 0 (22) 812-55-72, tel. kom.: 0506
365 676.
◗ Zapewni´ troskliwà opiek´ Twojemu dziecku. Pomog´
w lekcji. Posiadam samochód. Mieszkanka St. Mi∏osnej. 502 132 551, 773 30 13.
◗ Kupi´ mieszkanie 2 lub 3 pokoje, bezpoÊrednio.
Tel. 0 607 062 553.

◗ Tanio oddam WC typu Toi Toi tel. 505 045 408.
◗ Profesjonalny masa˝ w domu klienta odchudzajàcy,
leczniczy, relaksacyjny tel. 773-29-53, tel. kom. 0501
013-466.
◗ SPRZEDAM TANIO AUTO – KIA PRIDE – 1,3 z 1998 r. 3d,
czerwony, pierwszy w∏aÊciciel. Dok∏adne dane
tel. 0603525490 – (artur406@tlen.pl
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA” tel. 783
28 37.
◗ 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.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. 35 z∏. Dojazd. Tel. 0506 661 672.
◗ Z∏ota ràczka – drobne naprawy, remonty, malowanie
mieszkaƒ, hydraulika, meble. Tel. 773 83 02.
◗ Rosyjski – wykwalifikowany nauczyciel. Korepetycje,
konwersacje, dojazd. Tel. 0503 582 849.
◗ Kupie Mieszkanie w Starej Mi∏osnej min 3 pokoje, bez
poÊredników. Kontakt 0 509 958 650.
◗ DoÊwiadczony terapeuta poprowadzi kinezjologi´ edukacyjnà, One Brain, tel. 641-02-53, 0-503-410-862.
◗ Angielski, Matematyka w domu ucznia. Ju˝ 10 lat
na terenie Starej Mi∏osny. 773 30 13.
◗ Poszukiwana niania do 9-miesi´cznego ch∏opca,
tel. 0 502 527 800.
◗ 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.
◗ Fortepian, flet, umuzykalnienie, rytmika. Nauka gry oraz
pomoc w çwiczeniach pod okiem pedagoga muzycznego na terenie Weso∏ej-St. Mi∏osnej. Tel.: 0608 67 77 55.
◗ Korepetycje – matematyka, fizyka gimnazjum, liceum,
pierwszy rok studiów telefon: 605 959 963.
◗ WIZYTÓWKI, PIECZÑTKI, ZAPROSZENIA, druk ulotek,
kalendarze. Tel.: 773 21 04, 509 288 549.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏ za godz. lekcyjnà. M. in. przygotowanie
do nowej matury. Tel. 773-11-23, 0601 37 97 35.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie, 99m, w bardzo
dobrym stanie – 2 poziomowe, 2 ∏azienki, kuchnia z pe∏nà zabudowà i sprz´tem agd, klepka d´bowa, hiszpaƒska terakota, loggia obudowana szybami antyw∏amaniowymi; blok ogrodzony z miejscem parkingowym
– w bardzo atrakcyjnej cenie. Kontakt 0606 703 706.
◗ Korepetycji z matemetyki w Starej Mi∏oÊnie i okolicach
udziela absolwent Matemetyki Uniwersytetu Warszawskiego, tel. 602 779 041.
◗ Zaj´cia plastyczne dla dzieci i m∏odzie˝y – tel. 507 135
128.
◗ Sprzedam ma∏o u˝ywane podwy˝szane krzese∏ko dla
malucha firmy VOX (posiada te˝ drugà funkcj´, gdy
dziecko podroÊnie – ma∏e krzese∏ko plus biureczko).
Cena do uzgodnienia. Tel.: 0604 497 951.
◗ Wynajm´ lokal w dobrym punkcie, od 10 do 60 m2
tel.: 773-11-03, 0-606-317-818.
◗ Francuski w domu ucznia, doroÊli i dzieci, wszystkie
poziomy tel.: 773-11-03, 0-606-317-818.
◗ Zatrudni´ na terenie Starej Mi∏osny osob´ prowadzàcà
zaj´cia z AEROBICU, YOGI LUB PILATESU. Tel. 77322-53 lub 694 672 978.

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

PRODUCENT

SOLIDNIE •TERMINOWO

˚ALUZJE

VERTIKALE

- aluminiowe
- drewniane

- materia∏owe
- PCV

ROLETY

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

783 54 74, 0503 323 609

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

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
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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
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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

Warzywny
kàcik kulinarny
JesteÊmy w szczycie sezonu owocowo-warzywnego. W poprzednim numerze proponowaliÊmy Paƒstwu owocowà uczt´. Tym razem skupimy si´ na warzywach. Sà teraz najtaƒsze i najsmaczniejsze, mo˝emy wi´c poszaleç.

Fasolowa miska
Receptura na 6 porcji
30 dag zielonej i ˝ó∏tej fasolki szparagowej
p´czek dymki
20 dag pomidorków koktajlowych
10 dag kie∏ków sojowych
2 ∏y˝ki octu winnego
4 ∏y˝ki oliwy
natka pietruszki
2 ∏y˝ki orzechów laskowych
sól, pieprz, musztarda

szczypiorem. Pomidorki koktajlowe umyç, pokroiç
na po∏ówki. Kie∏ki sojowe sparzyç na sicie. W salaterce wymieszaç wystudzonà fasolk´ z dymkà, pomidorami i kie∏kami. Ocet winny rozetrzeç z solà,
pieprzem i ∏y˝eczkà musztardy. Dalej ucieraç wlewajàc 4 ∏y˝ki oliwy, dodaç 3 ∏y˝ki drobno posiekanej natki pietruszki. Sa∏atk´ polaç sosem, posypaç
posiekanymi orzechami laskowymi.

Cukinia z paprykà

Wykonanie:
Fasolk´ umyç, odciàç ogonki. Stràki pokroiç
na pó∏, wrzuciç do wrzàtku, gotowaç 5-8 min, osàczyç. P´czek dymki oczyÊciç, pokroiç razem ze

Receptura na 4 porcje
1 stràk ˝ó∏tej papryki
1 stràk czerwonej papryki
2 cukinie
cebula
4 zàbki czosnku
3 ∏y˝ki soku z cytryny
6 ∏y˝ek oliwy
sól, pieprz
Wykonanie:
Stràki papryki umyç i u∏o˝yç na ruszcie piekarnika rozgrzanego do
temp. 180°C. Piec 20
min, obracajàc od czasu do czasu, by si´ równo zrumieni∏y. Goràce
stràki owinàç w papier
lekko skropiony wodà

i od∏o˝yç na 10 minut, po czym obraç ze skórki.
Stràki papryki oczyÊciç z nasion, pokroiç w paski.
Cukinie umyç, osuszyç i zetrzeç na tarce
o du˝ych otworach. Cebul´ oraz czosnek obraç
i posiekaç, wymieszaç z paprykà i cukinià.
Sok z cytryny rozetrzeç ze szczyptà soli i pieprzu. Dalej ucieraç wlewajàc powoli 6 ∏y˝ek oliwy. Sa∏atk´ zalaç sosem. Wstawiç na 30 minut
do lodówki.

Ogórki na ciep∏o
Receptura na 4 porcje
1 kg ogórków
10 dag chudego boczku w´dzonego
2 cebule
∏y˝ka mas∏a
∏y˝ka màki
szklanka g´stej Êmietany
p´czek koperku
cukier, sok z cytryny, pieprz i sól
Wykonanie:
Ogórki umyç, obraç i pokroiç wzd∏u˝ na po∏ówki.
¸y˝eczkà wydrà˝yç pestki, mià˝sz pokroiç w pó∏plasterki. Boczek pokroiç w kostk´. Cebule obraç, posiekaç. Na patelni wytopiç boczek, na t∏uszczu zeszkliç cebul´. Do∏o˝yç ∏y˝k´ mas∏a, w∏o˝yç ogórki,
oprószyç màkà, mieszajàc sma˝yç 5 minut.
Wlaç szklank´ g´stej Êmietany, dusiç na ma∏ym ogniu 20 minut. Koperek op∏ukaç, otrzepaç,
posiekaç. Ogórki przyprawiç do smaku cukrem,
sokiem z cytryny i pieprzem, posypaç koperkiem, wymieszaç.
Restauracja GoÊciniec ˝yczy smacznego!

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•

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

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE

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

Sulejówek
tel. 760-10-52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
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LETNIA PROMOCJA UBEZPIECZE¡
Opierajàc si´ na wysokich wskaênikach finansowych oraz bogatym doÊwiadczeniu wybraliÊmy atrakcyjne produkty, zapewniajàce szerokie pokrycie ubezpieczeniowe.
W swojej ofercie posiadamy produkty zapewniajàce kompleksowà
ochron´ ubezpieczeniowà dla du˝ych, Êrednich i ma∏ych przedsi´biorstw.
Na uwag´ zas∏uguje pakiet ubezpieczenia dla domów i mieszkaƒ.
Jest to ubezpieczenie zapewniajàce szerokà ochron´ Paƒstwa mienia
od ognia i innych zdarzeƒ losowych wraz z ryzykiem przepi´cia spowodowanym uderzeniem pioruna i z ryzykiem powodzi. Ubezpieczenie to chroni Paƒstwa mienie równie˝ od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku wraz z dewastacjà, szyby od st∏uczenia, odpowiedzialnoÊç cywilnà w ˝yciu prywatnym i oferuje natychmiastowà pomoc assistance. Ponadto w przypadku
szkody z zakresu ognia i innych zdarzeƒ losowych w wariancie pe∏nym
pokrywamy koszty wynaj´cia zast´pczego lokalu mieszkalnego, a tak˝e
szkody w zainstalowanych systemach antenowych. Z kolei w ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej mogà Paƒstwo rozszerzyç o roszczenia
z tytu∏u szkód spowodowanych przez psy nale˝àce do ubezpieczonego.
W ramach tego ubezpieczenia mogà Paƒstwo ubezpieczyç tak˝e
przedmioty s∏u˝àce do prowadzenia dzia∏alnoÊci zarobkowej. Ochronà obj´ty jest równie˝ dom lub mieszkanie, w którym nie zamieszkujà Paƒstwo
stale.
Osobom, które dopiero zaczynajà budow´ w∏asnego domu proponujemy ubezpieczenie na korzystnych warunkach – domu w trakcie budowy. Ubezpieczenia zapewniajàce szerokà ochron´ dla budynków, lokali
mieszkalnych i budowli znajdujàcych si´ w obr´bie tej samej nieruchomoÊci co ubezpieczony budynek mieszkalny w trakcie budowy oraz sprz´t
budowlany.
Wybierajàc ubezpieczenie domu lub mieszkania wybierajà Paƒstwo
kompleksowà ochron´ ubezpieczeniowà na korzystnych warunkach finansowych. Do standardowych stawek proponujemy Paƒstwu rabaty z tytu∏u
posiadania ponadstandardowych zabezpieczeƒ domu lub mieszkania, np.
za drzwi antyw∏amaniowe, dozór sta∏y wykonywany przez agencj´ ochrony mienia czy monitoring. Ponadto, specjalnie dla osób posiadajàcych
domy w Starej Mi∏osnej i Sulejówku, przygotowaliÊmy letnià promocj´
uwzgl´dniajàcà dodatkowà zni˝k´ marketingowà!
DOTACJE Z UE SZANSÑ DLA TWOJEJ FIRMY!!!
Od kilku lat polskie firmy mogà staraç si´ o bezzwrotne dotacje z funduszy Unii Europejskiej z ró˝nego rodzaju programów przedakcesyjnych
(Phare 2003) i strukturalnych.

Ârodki z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006, sà praktycznie wyczerpane.
PolRENTIER Sp. z o. o.
Kolejne du˝o wi´ksze b´dà dost´pne
ul. Boya- ˚eleƒskiego 4/14, 00-621 Warszawa PolRENTIER
od 2007 r. Z pomocy unijnej Polska b´dzie
tel./fax 022 825 34 09
jednak mog∏a korzystaç przez kolejne 20 lat.
e-mail: biuro@polrentier.pl
http://www.polrentier.pl
Pod koniec lipca zosta∏ uruchomiony
ostatni przedakcesyjny program pomocowy
Phare 2003.
Wszelkie informacje na jego temat i wy• us∏ugi doradcze (ale nie o charakterze sta∏ym jak podatkowe, czy
tyczne do wniosków znajdujà si´ na stronie PARP, www.parp.gov.pl.
prawne)
Decydujàc si´ na skorzystanie z unijnych dotacji nale˝y pami´taç
• promocje exportu
o kilku istotnych kwestiach od których zale˝y powodzenie ca∏ego przed• szkolenia
si´wzi´cia, mianowicie:
6. Wszelkie koszty przeznaczone do refinansowania dotacjà unijnà mogà zo1. UE nie rozdaje pieni´dzy za darmo, Êrodki mo˝na otrzymaç na konkretstaç poniesione: w przypadku funduszy strukturalnych – po z∏o˝eniu
ny cel zgodny z ustalonymi przez Wspólnot´ Europejskà priorytetami,
wniosku, w przypadku funduszy Phare – po podpisaniu umowy o dotacj´.
po wczeÊniejszym samodzielnym sfinansowaniu ca∏ej inwestycji
Nale˝y braç to pod uwag´ planujàc harmonogram wydatków.
i póêniejszym dok∏adnym jej rozliczeniu.
7. W UE obowiàzuje zasada wspó∏finansowania i nie ma mo˝liwoÊci uzy2. UE nie przeznacza swoich pieni´dzy na pomoc dla firm biednych, które
skania 100% dotacji. Powiat miasta Warszawy, Poznania mo˝e liczyç
chcà je potraktowaç jako ostatnià desk´ ratunku. Firma starajàca si´
na 30% zwrot kosztów, Wroc∏aw, Kraków, Trójmiasto na 40%, pozostao unijnà pomoc musi wykazaç si´ dobrà kondycjà finansowà, dobrà or∏a cz´Êç Polski na 50%.
ganizacjà i zarzàdzaniem oraz perspektywami na przysz∏oÊç. Tylko takie
8. Wszelkie kupowane Êrodki trwa∏e muszà pochodziç z krajów UE.
firmy, jako rokujàce szybki rozwój, a co za tym idzie realizacje unijnych
9. Wymagany wk∏ad w∏asny w inwestycje to 20-25%.
priorytetów majà szans´ na zdobycie potrzebnych funduszy.
10.Inwestycja dotowana Êrodkami z UE powinna byç utrzymana przez co
3. UE wspiera mikro, ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa, sprawdê do której
najmniej 5 lat
grupy zalicza si´ twoja firma:
11.Firmy mogà byç poÊrednio beneficjentami programów szkoleniowych,
kryterium
MIKRO
MALI
ÂREDNI
na które wnioski mogà sk∏adaç jedyne instytucje szkoleniowe.
ZATRUDNIENIE
do 9 osób do 49 osób do 249 osób
12. Przedsi´biorcy mogà te˝ korzystaç jako beneficjenci poÊredni z prograPRZYCHODY ROCZNE do 2 mln eur do 7 mln eur do 40 mln eur
mów przeznaczonych dla jednostek samorzàdu terytorialnego (ZPORR)
SUMA BILANSOWA do 2 mln eur do 5 mln eur do 27 mln eur
poprzez partnerstwo publiczno-prywatne tworzàc spó∏ki np. z gminami.
4. UE ma ustalone priorytety, do których powinien nawiàzywaç praktycz13. Ka˝dy projekt powinna cechowaç innowacyjnoÊç w skali firmy, regionie ka˝dy sk∏adany wniosek, sà one nast´pujàce:
nu lub kraju, procesowa lub produktowa.
• utrzymanie lub tworzenie nowych miejsc pracy
Aktualnie polskie firmy majà mo˝liwoÊç skorzystania z Regionalnego
• restrukturyzacja przedsi´biorstw
Funduszu Dotacji Inwestycyjnych opisanego poni˝ej a przeznaczonego
• prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
na inwestycje w majàtek trwa∏y:
• ochrona Êrodowiska
REGIONALNY FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH – nowe ma• rozwój ma∏ych i Êrednich p-stw
szyny i urzàdzenia, nowe specjalistyczne Êrodki transportu (z wy∏àcze• szkolenia przyczyniajàce si´ do rozwoju p-stw
niem firm transportowych), nowy sprz´t komputerowy wraz z oprogramo• innowacyjnoÊç – najnowsze urzàdzenia i technologie
waniem, nowe meble dla hoteli i restauracji. Kwota od 2 do. 50 tys. eur.
• wyrównywanie szans grup spo∏ecznych
– Pierwszy termin sk∏adania wniosków 7.10.2005.
5. UE refinansuje wydatki poniesione g∏ównie na nast´pujàce cele
˚yczymy udanych inwestycji
• inwestycje w aktywa trwa∏e i wartoÊci niematerialne i prawne
Dr Jacek Rembiszewski (825 34 09)

„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
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artyku∏ sponsorowany

STARA MI¸OSNA

STARA MI¸OSNA

APTEKA

Elektromechanika Pojazdowa

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

• 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

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

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

tel.: 773 18 61, 0501 560 979, e-mail: arekgu@interia.pl

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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)

us∏ugi ksi´gowo-podatkowe
Siedziba: Warszawa-Weso∏a, ul. Irydowa 16

tel.

773 26 93

kom.

0 505 868 173

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

DOJAZD GRATIS 24 h

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

D E L I K AT E S Y

✦ 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 ✦
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PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

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

s

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

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

1.60 z∏

1 km

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho
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Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny),
Adam K∏os, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 773 13 13), 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: 5.600 egz., Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie
zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama:
Dorota Mierzejewska
– tel. 773-13-13
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STARA MI¸OSNA

GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

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