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Dzieƒ Taty
Mój Tata jest ze mnà od zawsze
i w zdrowiu i wtedy, gdy kaszl´,
nie tylko, gdy mama nie mo˝e,
bez wzgl´du na aur´ na dworze.
To On mnie nauczy∏ graç w pi∏k´,
pokaza∏ jak zbija si´ skrzynk´.
By∏ ze mnà nad morzem i w górach,
a marzàc bujaliÊmy w chmurach.
Z nim d∏u˝sze przeja˝dzki za miasto.
Z nim zawsze udaje si´ ciasto.
Z nim super przebiega zabawa.
Z nim, mili, bezpiecznie od rana.
To On mnie nauczy∏ przegrywaç
i stàd wiem, ˝e w ˝yciu tak bywa,
˝e sà od nas lepsi, màdrzejsi
i zwykle to oni sà pierwsi.
I za to jest bardzo kochany.
Do tego jest wcià˝ obok Mamy
i w ka˝dej potrzebie jà wspiera,
w dzieƒ pracy i kiedy jest niedziela.
Tak bardzo bym chcia∏a by dzisiaj
me s∏owa wdzi´cznoÊci us∏ysza∏,
by poczu∏, jak bije mi serce
i przyjà∏ ten wierszyk w podzi´ce.

Pory roku
budzà natur´
ciep∏ym oddechem
zapachem pàków
co marzà o rozkwicie
zape∏niajà przestrzeƒ
przylotami i odlotami ptaków
zamglonym pejza˝em
rozko∏ysanym na wietrze
dêwi´kiem
i ciszà
gdy kalendarz
otwiera przemijanie
Irena ¸ukszo

A koƒczàc myÊl takà mam w g∏owie,
by nasi szanowni pos∏owie
Rodziców dzieƒ chcieli uchwaliç
Dzieƒ Âwi´ta dla Taty i Mamy.
Dopóki ten dzieƒ nam niedany,
to z Taty przepisu, kochani,
dla Mamy dziÊ ciasto wypiekam
i z ró˝à na powrót jej czekam.

foto Magdalena J´drzejewska

W dniu Mamy na dzieƒ Taty
26 maj 2006 Zofia Tyszkiewicz
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo,
w ciàgu ostatniego miesiàca Rada
Dzielnicy obradowa∏a tylko raz, na sesji
w dniu 31 maja. W porzàdku obrad by∏y
g∏ównie punkty informacyjne dotyczàce:
• organizacji letniego wypoczynku,
• funkcjonowania organizacji spo∏ecznych,
• planów zarzàdzania gospodarkà Êciekowà,
• stanu uregulowaƒ ulic na terenie dzielnicy.
Ponadto Rada podj´∏a uchwa∏´ o zaopiniowaniu zmiany nazwy Szko∏y Podstawowej nr 174 (ma to byç szko∏a integracyjna).

Dy˝ury radnych...

Kolejna sesja odb´dzie si´ równolegle
z drukiem WiadomoÊci Sàsiedzkich
w dniu 21 czerwca 2006 r. Jak zwykle –
o godz. 14.00.
Zainteresowanych obradami Rady,
serdecznie zapraszam na nast´pnà sesj´,
która odb´dzie si´ w czwartek 13 lipca,
równie˝ o godz. 14.00 w budynku Urz´du Dzielnicy.
Szczegó∏y porzàdku obrad b´dà podane do publicznej wiadomoÊci na plakatach i w internecie.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
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W razie po˝aru:
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Starej Mi∏oÊnie
ul. Trakt Brzeski 28, tel. 022-77-33-978
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31, tel. 022-77-39-008

Biuro Poselskie Pos∏a
Jacka Wojciechowicza
Platforma Obywatelska

Letnie inwestycje
Zbli˝amy si´ do sezonu urlopowego
i w tym okresie najkorzystniej by∏oby wykonaç zaplanowane inwestycje drogowe.
Lato to najlepsza pora na budow´ dróg.
Widaç to chocia˝by na ul. GoÊciniec,
gdzie w koƒcu ubieg∏ego roku zarówno
mieszkaƒcy jak i ekipy budowlane taplali si´ w papce z gliny. Na obecnie wykonywanym odcinku GoÊciƒca prace przebiegajà o wiele sprawniej i bez tak du˝ych ucià˝liwoÊci. Na tej ulicy prace majà byç ukoƒczone do koƒca sierpnia.
Docierajà do nas uwagi (równie˝ krytyczne) dotyczàce np. szerokoÊci jezdni
w ul. GoÊciniec. Niestety wiele rozwiàzaƒ
wymuszonych jest przez instytucje uzgadniajàce opracowania zawarte w projekcie. My, jako Dzielnica, mo˝emy si´ upieraç przy swoich pomys∏ach i forsowaç je,
ale to zabiera du˝o czasu i prowadzi∏oby
do przesuni´cia realizacji inwestycji
na kolejne lata.
Obracamy si´ w kr´gu paradoksu,
na wykonanie prac budowlanych w ulicach potrzebujemy Êrednio oko∏o trzech
miesi´cy, a przygotowanie i uzgodnienie
projektu, na którego kszta∏t wielki wp∏yw
ma m.in. ZDM oraz In˝ynier Ruchu trwa
cz´sto kilkanaÊcie miesi´cy, przy protestach ze strony mieszkaƒców, procedura
mo˝e si´ ciàgnàç w nieskoƒczonoÊç.
Wystarczy∏ jeden protest przy ulicy
Mazowieckiej, ˝eby zatrzymaç procedur´
na kilka miesi´cy. Dzi´ki zaanga˝owaniu
z-cy burmistrza p. E. K∏osa uda∏o si´
przekonaç zainteresowanych do wycofania protestu, dlatego dopiero w najbli˝szych dniach ma zostaç wydana decyzja
o lokalizacji inwestycji. Jest jeszcze szansa na rozpocz´cie prac budowlanych
w bie˝àcym roku, ale termin rozpocz´cia
w czasie wakacji jest wr´cz nierealny. Po-

Radni Dzielnicy Weso∏a pe∏nià dy˝ury w budynku Urz´du Dzielnicy przy ul. I-go Praskiego Pu∏ku 33 (tel. 022 773 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. Kontakt mailowy z Przewodniczàcym
Rady: marcin@najcomp.com.pl

zosta∏o do wykonania wiele czasoch∏onnych czynnoÊci formalnych przed uzyskaniem pozwolenia na budow´.
Du˝o wolniej, ni˝ chcielibyÊmy, posuwajà si´ prace projektowe hali sportowej
przy gimnazjum. Do przygotowanego
projektu Delegatura Architektury zg∏osi∏a uwagi o zbyt ma∏ej iloÊci miejsc parkingowych przewidzianych w projekcie
do obs∏ugi imprez odbywajàcych si´
w tym obiekcie.
Pad∏a propozycja (ch´tnie podchwycona przez projektantk´) o usytuowaniu
parkingu podziemnego pod halà sportowà, jednak takie rozwiàzanie budzi∏o
wàtpliwoÊci radnych ze Starej Mi∏osnej,
dyrekcji szko∏y, a tak˝e innych uczestników spotkaƒ. Pani projektant zosta∏a poproszona o przygotowanie alternatywnego rozwiàzania z parkingiem wzd∏u˝ ulic
Pogodnej i Klimatycznej. W poniedzia∏ek 12 czewca takie rozwiàzanie z iloÊcià
miejsc parkingowych okreÊlonych przez
Architektur´ zosta∏o przedstawione i ma
byç przekazane do uzgodnieƒ.
W obecnych czasach miejsc parkingowych powinno byç jak najwi´cej, jednak˝e parking pod halà sportowà stwarza∏by
zagro˝enia dla uczniów szko∏y, zwi´kszy∏by w sposób istotny koszty eksploatacji
obiektów sportowych po zakoƒczeniu budowy. OczywiÊcie, przy koniecznoÊci doprojektowania parkingu pod halà, odsuwa si´ przynajmniej o rok moment rozpocz´cia budowy, a tak˝e w sposób dynamiczny wzros∏yby koszty zarówno projektu jak te˝ budowy hali. Dlatego te˝ koncepcja usytuowania parkingów na terenie
przyleg∏ym do szko∏y jest moim zdaniem
najlepsza.

Józef WojtaÊ

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a
tel. 22 773 94 94, kom. 0607 666 676
jacek.wojciechowicz@sejm.pl
Pracujemy w pon.-Êr. godz. 10-14, czw.-pt. 12-16.

Zapraszamy na stron´ Stowarzyszenia:

www.staramilosna.org.pl

Dokoƒczenie
ul. Jana Paw∏a II
Powoli zbli˝a si´ ostatni etap budowy ul. Jana Paw∏a II. To droga powiatowa, wi´c budowaç
powinien jà ZDM. Jednak, zwa˝ywszy na dotychczasowe doÊwiadczenia, tak jak w zesz∏ym
roku nasza dzielnica zg∏osi∏a gotowoÊç zastàpienia ZDM-u przy tej inwestycji. Jeszcze w kwietniu uda∏o si´ przeprowadziç procedur´ zmiany
bud˝etu i Êrodki na jej budow´ zosta∏y przeniesione do naszego za∏àcznika bud˝etowego.
Przy okazji uda∏o si´ dokonaç zmian w pierwotnym projekcie (przygotowanym przez ZDM),
z których najwa˝niejsze, to wprowadzenie tzw.
drogi technicznej z ponad 40 miejscami parkingowymi pomi´dzy ul. Pogodnà a Rumiankowà.
B´dà one bardzo potrzebne, gdy przy Gimnazjum nr 119 powstanie hala sportowa i basen.
Dodatkowo, uda∏o si´ zaprojektowaç rondo na skrzy˝owaniu ul. Jana Paw∏a II i Rumiankowej. Ze wzgl´du na bliskoÊç szko∏y i koÊcio∏a,
oraz fakt, ˝e skrzy˝owanie to znajduje si´ na ∏uku
ul. Jana Paw∏a II, to rozwiàzanie w istotny sposób
powinno poprawiç bezpieczeƒstwo w tym rejonie.
W tej chwili trwajà ostatnie prace nad SIWZ
i w pierwszym tygodniu lipca zostanie og∏oszony
przetarg. Rozstrzygni´cie przetargu planowane
jest w koƒcu lipca, wi´c rozpocz´cia prac budowlanych mo˝na si´ spodziewaç jeszcze przed koƒcem wakacji, mo˝e nawet od po∏owy sierpnia.
Marcin J´drzejewski
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Za∏atw spraw´ w Urz´dzie...
Zg∏oszenie zmiany sposobu u˝ytkowania obiektu
budowalnego lub jego cz´Êci
Zmiana sposobu u˝ytkowania budynku wià˝e
si´ najcz´Êciej ze zmianà planów w∏aÊciciela
co do przeznaczenia budynku. Nie bez zwiàzku pozostajà równie˝ wzgl´dy finansowe. Bardzo cz´sto zmiana taka zg∏aszana jest
przy rozpoczynaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej
i adaptowaniu budynku gospodarczego na potrzeby tej˝e dzia∏alnoÊci. Wszystko jednak uzale˝nione jest od przeznaczenia nieruchomoÊci
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w razie jego braku – od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie mo˝na bowiem przeznaczyç
np. budynku gospodarczego pod warsztat samochodowy na terenie, którego przeznaczenie
w planie miejscowym nie dopuszcza prowadzenia dzia∏alnoÊci us∏ugowej.
Procedura zmiany sposobu u˝ytkowania budynku polega na dokonaniu zg∏oszenia, w którym nale˝y wskazaç rodzaj budynku (np. budynek gospodarczy), opisaç zmian´ sposobu
u˝ytkowania (np. przeznaczenie pod warsztat
samochodowy) podaç numer ewidencyjny
dzia∏ki i obr´b oraz ulic´, przy której znajduje
si´ budynek.
Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç:
• Opis i rysunek okreÊlajàcy usytuowanie budynku w stosunku do granic nieruchomoÊci
i innych budynków istniejàcych lub budowanych na tej lub sàsiednich nieruchomoÊciach. Wyraênie zaznaczyç nale˝y t´ cz´Êç
budynku, co do której zamierza si´ dokonaç zmiany sposobu u˝ytkowania,
• Zwi´z∏y opis techniczny, okreÊlajàcy rodzaj
i charakterystyk´ obiektu budowlanego
oraz jego konstrukcj´ z danymi techniczno-u˝ytkowymi, w tym wielkoÊciami i rozk∏adem obcià˝eƒ,
• oÊwiadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoÊcià na cele
budowlane.
ZaÊwiadczenie o zgodnoÊci zamierzonego
sposobu u˝ytkowania z ustaleniami obowià-

zujàcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku ostatecznà decyzj´ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
W razie podj´cia lub zaniechania w budynku
lub jego cz´Êci dzia∏alnoÊci zmieniajàcej warunki bezpieczeƒstwa po˝arowego, pracy,
zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony
Êrodowiska bàdê wielkoÊç i uk∏ad obcià˝eƒ
nale˝y do∏àczyç ekspertyz´ technicznà, wykonanà przez osob´ posiadajàcà odpowiednie
uprawnienia budowlane.
W celu potwierdzenia, ˝e budynek jest ju˝
w u˝ytkowaniu a nie w budowie, nale˝y przed∏o˝yç kopi´ decyzji zezwalajàcej na u˝ytkowanie
obiektu lub zg∏oszenia zakoƒczenia budowy.
W zale˝noÊci od rodzaju prac, jakie trzeba b´dzie
wykonaç, aby zmieniç przeznaczenie budynku
lub jego cz´Êci, wyró˝niç nale˝y trzy sytuacje:
Kiedy zmiana sposobu u˝ytkowania nie wymaga wykonania ˝adnych prac adaptacyjnych
(np. przeznaczenie pomieszczenia w budynku
pod dzia∏alnoÊç gospodarczà, ale tylko w celu przechowywania tam dokumentacji) – nale˝y dokonaç jedynie zg∏oszenia zmiany sposobu u˝ytkowania budynku.
Kiedy zmiana sposobu u˝ytkowania wymaga
wykonania robót budowlanych podlegajàcych
zg∏oszeniu – wówczas sk∏adamy zg∏oszenie.
Je˝eli organ nie wniesie w ciàgu 30 dni sprzeciwu, zg∏aszamy wykonanie robót budowlanych wed∏ug procedury, o której pisa∏am w poprzednim wydaniu WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Kiedy zmiana sposobu u˝ytkowania wymaga
wykonania robót budowlanych wymagajàcych uzyskania pozwolenia na budow´ – w tej
sytuacji przygotowujemy dokumentacj´
i sk∏adamy wniosek o pozwolenie na budow´,
a rozstrzygni´cie dotyczàce zmiany sposobu
u˝ytkowania nast´puje w decyzji o pozwoleniu na budow´.
Formularze druków dost´pne sà w punkcie informacyjnym Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców,

Na GoÊciƒcu praca wre
W ubieg∏ym roku rozpocz´to budow´ ulicy
GoÊciniec. Realizacj´ inwestycji zaplanowano na okres dwóch lat i przeznaczono
na nià 4 165 000 z∏. Prace rozpocz´to dosyç
póêno, bo dopiero pod koniec sierpnia ub.
roku. Powód jak zwykle ten sam:
póêne uchwalenie bud˝etu na rok 2005 przez
Rad´ Warszawy uwik∏anà w wewn´trzne rozgrywki, a nast´pnie przewlek∏e procedury
przetargowe i uzyskiwania koniecznych zezwoleƒ i uzgodnieƒ. Przez ca∏à d∏ugà i s∏otnà
jesieƒ mieszkaƒcy nie tylko tej ulicy, ale sporej cz´Êci osiedla zaciskali z´by i... brn´li
po kostki w b∏ocie lub „gubili” ko∏a samochodów próbujàc przebiç si´ przez trudny odcinek od Fabrycznej do Jana Paw∏a II. Ale nie
by∏o narzekaƒ i protestów, gdy˝ wi´kszoÊç

rozumie, ˝e „gdzie drwa ràbià, tam drzazgi
lecà”, a drog´ zbudowaç trzeba. Pierwszy
etap ukoƒczono konsumujàc 2 474 000 z∏
z ca∏oÊci Êrodków i ju˝ na wiosn´ mieszkaƒcy mieli komfort poruszania si´ po nowej
ulicy. Pozosta∏e 1 691 000 z∏ „sprawià”, ˝e
ju˝ niebawem ul. GoÊciniec b´dzie wygodnà
i bezpiecznà.
Jej budowa przebiega w tym roku sprawnie, zgodnie z harmonogramem robót. OczywiÊcie, plac budowy to nie plac zabaw
i wià˝e si´ nierozerwalnie z rozkopanym terenem, magazynowanym materia∏em budowlanym, ci´˝kim sprz´tem, s∏owem z utrudnieniami w ruchu pieszym i samochodowym.
W tym przypadku front prac jest szczególnie
rozleg∏y, gdy˝ równolegle prowadzona jest bu-

a komórkà która rozpatruje sprawy w tym zakresie jest Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Weso∏a. Wnioski
w tej sprawie podlegajà op∏acie skarbowej
w wysokoÊci 5,00 z∏ za wniosek, za∏àczniki
– 0,50 z∏ ka˝dy, chyba ˝e sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego. W ka˝dej sytuacji, gdy wnioskodawca dzia∏a przez pe∏nomocnika, pobierana jest op∏ata skarbowa
od dokumentu stwierdzajàcego udzielenie pe∏nomocnictwa w wysokoÊci 15 z∏.
Inwestor mo˝e przystàpiç do zmiany sposobu
u˝ytkowania budynku lub jego cz´Êci po up∏ywie 30 dni od dnia dostarczenia kompletnego
zg∏oszenia, je˝eli organ nie wniesie w tym czasie
sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku
sprzeciwu organu, stronie przys∏uguje odwo∏anie do wojewody, przy czym wnosi si´ je za poÊrednictwem organu, który wyda∏ decyzj´ w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez stron´.
Nale˝y pami´taç, ˝e zmiana sposobu u˝ytkowania jest zdarzeniem, które ma wp∏yw
na wymiar podatku od nieruchomoÊci.
W zwiàzku z powy˝szym, w przypadku braku
sprzeciwu organu co do zmiany sposobu
u˝ytkowania obiektu, w∏aÊciciel nieruchomoÊci ma obowiàzek z∏o˝yç w ciàgu 14 dni Informacj´ o nieruchomoÊciach i obiektach budowlanych. Na tej podstawie organ podatkowy wystawi korekt´ zobowiàzania podatkowego z tytu∏u podatku od nieruchomoÊci. Suma do zap∏aty b´dzie wy˝sza lub ni˝sza
od pierwotnej, w zale˝noÊci od powierzchni
i sposobu u˝ytkowania budynku.
Warto tak˝e wiedzieç, ˝e od sposobu u˝ytkowania budynku zale˝y, czy mo˝liwe b´dzie zameldowanie si´ w nim. JeÊli bowiem z aktu
notarialnego wynika, ˝e nieruchomoÊç jest
budynkiem gospodarczym, a w∏aÊciciel formalnie nie zmieni∏ jego przeznaczenia, to
choçby zamieszkiwa∏ w budynku, nie b´dzie
móg∏ byç w nim zameldowany.
W przypadku pytaƒ lub wàtpliwoÊci zwiàzanych ze zmianà sposobu u˝ytkowania obiektu, prosimy o kontakt z Wydzia∏em Obs∏ugi
Mieszkaƒców dla Dzielnicy Weso∏a pod numerem telefonu 022 773 60 11 lub mailem
wom@wesola.waw.pl.
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców

dowa poszczególnych odcinków wodociàgu
i kanalizacji. Ucià˝liwoÊci dotykajà zw∏aszcza
mieszkaƒców budowanej ulicy, ale myÊl´,
˝e tak˝e mieszkaƒcy innych obszarów osiedla
odczuwajà je, gdy˝ jak wiemy ul. GoÊciniec
jest wa˝nym „traktem do szko∏y”, i to zarówno do Szko∏y Podstawowej jak i do Gimnazjum. Có˝, dla tych, którym puszczajà ju˝ nerwy w zwiàzku ze wspomnianymi utrudnieniami w przemieszczaniu si´, jedna rada i przypomnienie: uzbroiç si´ w cierpliwoÊç pami´tajàc, jak jeszcze niedawno wyglàda∏a jedna z naszych g∏ównych ulic i jak b´dzie
wyglàda∏a za dwa, trzy miesiàce... Bo termin
oddania jej do u˝ytku to ju˝ 31 sierpnia. A jeÊli
w przysz∏ym roku uda si´ wykonaç brakujàcy
Êrodkowy odcinek ul. Fabrycznej, to w tej
cz´Êci osiedla b´dziemy mieli naprawd´
dobrà sieç dróg.

Marian Mahor
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„Trwajcie mocni w wierze...” – Bia∏a S∏u˝ba

W ca∏ej Polsce podczas pielgrzymki
papie˝a Benedykta XVI, w dniach 2528 maja, s∏u˝b´ pe∏ni∏o 3800 harcerek
i harcerzy ZHR, czyli 25% cz∏onków
naszego Zwiàzku! W tym czynny
udzia∏ bra∏o a˝ 30 osób z dru˝yn z Weso∏ej. Bez wàtpienia mo˝na mówiç
o pewnym fenomenie Bia∏ej S∏u˝by
– przecie˝ to ju˝ by∏ 12 raz naszego zaanga˝owania w papieskie wizyty nie
tylko w Polsce, ale w ca∏ej Europie
Ârodkowo-Wschodniej.

Nie mo˝na zapominaç, ˝e pierwsze
Bia∏e S∏u˝by (od 1983) by∏y niespotykanym procesem historycznym, ruchem spo∏ecznym b´dàcym Êwiadomym sprzeciwem przeciw ówczesnej
w∏adzy. To w∏aÊnie w tej historii tkwià
korzenie powsta∏ego w 1989 Zwiàzku
Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Rok temu we wszystkich Êrodowiskach harcerskich mówiono niefortunnie o ostatniej Bia∏ej S∏u˝bie – zwiàzanej ze Êmiercià Jana Paw∏a II.
Na szcz´Êcie niektóre wartoÊci sà ponadczasowe. A Bia∏a S∏u˝ba jest owocem tylko takich. „Bia∏a S∏u˝ba” to
dwa s∏owa, które przyprawiajà wielu
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ludzi w harcerskich mundurach o mocniejsze bicie serca. – napisa∏ w swoim
pierwszym rozkazie komendant BS
hm. Micha∏ Gutkowski SJ.
Nasza praca i zaanga˝owanie w papieskà pielgrzymk´ nie trwa∏y tylko 4
dni, ale d∏u˝ej. Szkolenia medyczne,
informacyjne, spotkania organizacyjne. I przede wszystkim przygotowanie
duchowe, poznawanie nauczania Benedykta XVI, wspólne spotkana formacyjne. Paradoksalnie w∏aÊnie tego jest najmniej podczas wizyty papie˝a. Bo pomoc potrzebna jest wsz´dzie
tam, gdzie gromadzà si´
pielgrzymi, nawet przed katedrà Êw. Floriana podczas
gdy 300 000 osób modli∏o si´
na placu Pi∏sudskiego...
Jak to wyglàda w praktyce? Du˝a mobilnoÊç, bo sytuacja jest nie do koƒca
do przewidzenia. Pobudki
bladym Êwitem (a raczej
póênà nocà), aby dotrzeç
na miejsca spotkaƒ papieskich
przed pielgrzymami. Spanie w pociàgu relacji Warszawa – Kraków. Pomoc
przedmedyczna, dystrybucja wody
i wszelkiego rodzaju gazet, broszurek,
punkty informacyjne, s∏u˝ba porzàdkowa, punkty zaginionego dziecka,
gdzie na B∏oniach zg∏osi∏ si´ 22-letni
ch∏opak, bo... zgubi∏ dziewczyn´. Nic
wielkiego, a wszystko bardzo potrzebne. Wzruszajàce sytuacje, gdy znajdujesz si´ w miejscu w którym nie planowa∏eÊ i w tym samym momencie jest
tam Ojciec Âw. Benedykt XVI.
„Melduj´ zakoƒczenie Bia∏ej S∏u˝by 2006. Ok. 18 ostatnie patrole INFO
zakoƒczy∏y akcj´ „B∏onia”. Wszystkie
bazy zosta∏y przekazane. Ok. 22 ostat-

nie patrole HOPR zakoƒczy∏y s∏u˝b´
na lotnisku w Balicach. Ogó∏em
w Krakowie pe∏ni∏o s∏u˝b´ ok. 2300
osób z ZHR. Czuwaj!” – tak pisa∏
w SMS komendant Bia∏ej S∏u˝by
w Krakowie, w niedziel´ póênym wieczorem. My te˝ wróciliÊmy do Weso∏ej, bogatsi o te cztery dni s∏u˝by
i umocnieni w wierze.
pwd. Natalia Mileszyk

Szczep 44 Mazowieckich
Dru˝yn Harcerskich ZHR
sk∏ada serdeczne podzi´kowania
p. mgr farm. Jolancie Borkowskiej
z apteki przy ul. Jeêdzieckiej 22 c
za pomoc materialnà w postaci przekazanych
leków i Êrodków opatrunkowych.
Dzi´ki nim trzy patrole Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Weso∏ej
by∏y odpowiednio wyposa˝one
i mog∏y nieÊç pomoc innym
podczas Bia∏ej S∏u˝by.

Dzi´kujemy! Czuwaj!
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Nowa szko∏a w Starej Mi∏oÊnie
W ostatnim okresie baza szkolna w Weso∏ej uleg∏a olbrzymim przeobra˝eniom. W przysz∏ym roku
rozpocznie si´ budowa nowej szko∏y w Zielonej.
W najgorszej sytuacji lokalowej, pozostaje ju˝ tylko
Szko∏a Podstawowa nr 173 w Starej Mi∏osnej. Sam
budynek jest co prawda w niez∏ym stanie, szko∏a ma
nowoczesne boiska. Ale wzrastajàca w szybkim
tempie liczba mieszkaƒców Osiedla powoduje, ˝e
mimo nauki na dwie zmiany panuje tam straszna ciasnota. A z ka˝dym rokiem b´dzie coraz gorzej.
Jednak i ten problem wkrótce doczeka si´ rozwiàzania. W roku bie˝àcym ma zostaç wykonana koncepcja budowy nowej szko∏y, a od przysz∏ego roku majà ruszyç prace budowlane. Jednak zanim to nastàpi, przed decydentami stoi dylemat,
w jaki kierunku pójÊç z rozbudowà bazy lokalowej
dla szko∏y. Mo˝liwe wyjÊcia sà trzy:
• Nadbudowaç dodatkowe pi´tro w istniejàcej
szkole i adaptowaç na potrzeby szko∏y znajdujàce si´ w jej budynku lokale komunalne.

• Zbudowaç fili´ szko∏y dla klas 0-3
• Zbudowaç na drugim koƒcu osiedla nowà szko∏´
podstawowà
Ka˝dy z tych wariantów ma swoje wady i zalety.
Wariant 1. jest najtaƒszy w przysz∏ej eksploatacji
i najkorzystniejszy dla grona pedagogicznego, które w ramach jednej szko∏y ma zapewnione stabilne
zatrudnienie na pe∏ne etaty. W takiej szkole ∏atwiej
zebraç lepszych pedagogów, co zawsze jest korzystniejsze dla poziomu nauczania. Szko∏a ma wi´cej pieni´dzy, wi´c mo˝e zapewniç wi´cej zaj´ç
dodatkowych. Niestety tworzy si´ szko∏a-moloch,
dzieci pozostajà anonimowe, brak jest przestrzeni
rekreacyjnej, boisk itp.
Wariant 2. daje du˝o przestrzeni, powoduje jednak pewne rozbicie Êrodowiska pedagogicznego,
nieco wzrastajà koszty eksploatacyjne. Dzieci zyskujà lepszà baz´, starsze majà dost´p do boisk,
m∏odszym, przy filii mo˝na zbudowaç plac zabaw
czy mniejsze boiska.

Kanalizacji ciàg dalszy
Od póênej jesieni 2005 roku, z przerwà
na zim´, realizowana jest budowa kanalizacji na Woli Grzybowskiej. Role inwestora tej budowy pe∏ni Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w Warszawie (MPWiK). Kanalizacj´ buduje firma
z Rzeszowa wy∏oniona w przetargu.
MPWiK zleci∏o budow´ g∏ównych kolektorów firmie rzeszowskiej, a budowa przy∏àczy le˝y po stronie mieszkaƒców.
Budow´ przy∏àcza domowego najlepiej
rozpoczàç zaraz po wybudowaniu kolektora, zanim zostanie po∏o˝ony nowy asfalt.
Jak to zrobiç? Mo˝na osobiÊcie zamówiç mapk´, wystàpiç do MPWiK o wydanie warunków technicznych, zleciç

projekt i znaleêç wykonawc´. Jednak
ten sposób jest doÊç skomplikowany
i czasoch∏onny.
Na poczàtku czerwca MPWiK opracowa∏o procedur´, zgodnie z którà wszystkie wy˝ej wymienione czynnoÊci mo˝na zleciç odp∏atnie do wykonania
MPWiK. Sposób zlecenia i cennik znajduje si´ na stronie internetowej MPWiK
http://www.mpwik.com.pl
Przyk∏adowe ceny to: projekt 800 z∏,
1 mb przy∏àcza w terenie nieutwardzonym 264 z∏. Ceny sà doÊç atrakcyjne i wydaje si´, ˝e warto z tej oferty skorzystaç.
Z niniejszej oferty na budow´ przy∏àcza
mogà równie˝ skorzystaç te osoby, które

Budowa ulicy G∏owackiego
WÊród wielu tytu∏ów inwestycyjnych
realizowanych w roku 2006 w Dzielnicy
Weso∏a jednym z najwa˝niejszych
w Osiedlu Centrum jest budowa ulicy
G∏owackiego. Ta inwestycja zosta∏a zaplanowana w cyklu dwuletnim. W 2006
r. ma zostaç zbudowany odcinek tej drogi od ulicy Praskiego Pu∏ku do ulicy
Chodkiewicza, a odcinek od ulicy Chodkiewicza do ulicy Orlej zostanie zrealizowany w roku 2007. Przewidywany koszt
ca∏ej inwestycji to kwota 3.200.000 z∏,
z czego pierwszy etap b´dzie kosztowa∏ 1.150.000 z∏. W chwili obecnej trwajà ostatnie uzgodnienia projektu. Przewidywany termin rozpocz´cia budowy to

po∏owa sierpnia bie˝àcego roku. W trakcie projektowania, oprócz normalnych
problemów zwiàzanych z d∏ugotrwa∏à
procedurà administracyjnà uzgadniania
projektu, dodatkowo trzeba by∏o uzyskaç stosowne zgody Mazowieckiego
Urz´du Wojewódzkiego, poniewa˝ cz´Êç
tej drogi b´dzie przebiegaç na terenie
nale˝àcym do Polskich Kolei Paƒstwowych. Budowana droga b´dzie mia∏a
jezdni´ z asfaltowà nawierzchnià, a obok
jezdni przewidziano budow´ chodnika
oraz Êcie˝ki rowerowej. W okolicach
dworca PKP zaplanowano miejsca postojowe dla pojazdów.
Adam K∏os

Wariant 3. najbardziej radykalny wychodzi
na przeciw docelowej wielkoÊci osiedla (jak
na razie Stara Mi∏osna jest zabudowana i zasiedlona w 50%). Znacznie skraca dzieciom drog´
do szko∏y, gwarantuje dobre warunki lokalowe,
dost´p do boisk itp. niestety b´dzie pog∏´bia∏ podzia∏ osiedla, spowoduje te˝ rozbicie dotychczasowego grona pedagogicznego, zmuszajàc nauczycieli niektórych przedmiotów do pracy
w dwóch szko∏ach.
Jak na razie pierwsze spotkanie w∏adz dzielnicy i przedstawicieli szko∏y oraz Rady Rodziców
nie przynios∏o ˝adnych rozstrzygni´ç. Choç z za∏o˝enia mieliÊmy si´ nie opowiadaç za ˝adnym
z wariantów, a˝ nie zapoznamy si´ ze wszystkimi
argumentami za i przeciw, odnosz´ wra˝enie ˝e
wi´kszoÊç decydentów ju˝ zaj´∏a okreÊlone stanowiska i niestety sà to stanowiska sprzeczne.
Zanim wi´c zapadnà ostateczne decyzje, czeka
nas sporo trudnej dyskusji, do której warto aby
w∏àczyli si´ najbardziej zainteresowani – rodzice
przysz∏ych uczniów.
Marcin J´drzejewski

ju˝ majà wykonany projekt, wówczas
koszt wykonania przy∏àcza b´dzie mniejszy o cen´ projektu.
Wszystkie informacje dotyczàce mo˝liwoÊci budowy przy∏àcza przez MPWiK
uzyska∏am w Urz´dzie Dzielnicy od Burmistrza d.s. inwestycji Edwarda K∏osa,
który jest w sta∏ym kontakcie z osobami
odpowiedzialnymi w MPWiK za budow´
kanalizacji w Woli Grzybowskiej. Z inicjatywy Dzielnicy odby∏o si´ spotkanie
z mieszkaƒcami ulicy Kostki Napierskiego, na którym przedstawiciel MPWiK prezentowa∏ ofert´ budowy przy∏àczy. Burmistrz K∏os deklaruje, ˝e mo˝liwe jest zorganizowanie nast´pnych spotkaƒ z MPWiK
na wniosek grupy mieszkaƒców chcàcych
budowy przy∏àczy przez MPWiK.
Judyta Weso∏owska

Szanse
na Rumiankowà
PisaliÊmy niedawno w WS o zagro˝eniach, mogàcych spowodowaç wstrzymanie planów budowy ul. Rumiankowej.
Na szcz´Êcie Zarzàdowi Dzielnicy uda∏o
si´ porozumieç z w∏aÊcicielami prywatnych dzia∏ek, le˝àcych w pasie drogowym
tej ulicy (przy okazji wyra˝amy im podzi´kowania za zrozumienie i ˝yczliwoÊç
w negocjacjach). Poniewa˝ by∏ to ostatni
warunek uruchomienia tej inwestycji,
jeszcze w czerwcu zostanie og∏oszony
przetarg, a prace budowlane powinny ruszyç w pierwszych dniach sierpnia.
Marcin J´drzejewski
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Piknik Weso∏a 2006
W ostatnià sobot´, jak co roku
w pierwszej po∏owie czerwca, odby∏ si´
„Piknik Weso∏a 2006” zorganizowany
przez Zarzàd Dzielnicy Weso∏a.
Tym razem dopisa∏a pogoda – mo˝na powiedzieç, ˝e jak na zamówienie,
by∏ to pierwszy tego roku naprawd´
ciep∏y, bezdeszczowy dzieƒ.
10 czerwca od po∏udnia teren Szwadronu Jazdy RP w Starej Mi∏oÊnie – tradycyjne miejsce kolejnych Pikników
Weso∏a – zape∏niony by∏ atrakcjami.
Na g∏ównej estradzie prezentowa∏y
swoje osiàgni´cia dzieci i m∏odzie˝
z naszych placówek oÊwiatowych i kulturalnych, zrzeszone w organizacjach
spo∏ecznych oraz innych grupach i zespo∏ach muzycznych.

RównoczeÊnie dzia∏a∏ olbrzymi, bezp∏atny plac zabaw dla dzieci,
gdzie do kilkunastu „obiektów” zabawowych ustawia∏y
si´ d∏ugie kolejki dzieci.
Mo˝na by∏o
spróbowaç swoich si∏ w konkurencjach
sportowych, na stacjach zadaniowych,
wziàç udzia∏ w turnieju siatkówki i pi∏ki
no˝nej.
Czynne by∏y stoiska gastronomiczne,
gdzie serwowano pyszne goràce dania
z grilla i zimne napoje oraz stoiska handlowe pe∏ne kolorowych zabawek, balonów i cukrowej waty.
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Równolegle, na terenie Pikniku, odbywa∏y si´ zawody o puchar skaterów organizowane przez Stowarzyszenie Razem
Ponad Podzia∏ami.
Stowarzyszenie stara
si´ spopularyzowaç
ten ma∏o jeszcze
w Polsce znany sport.
Moim zdaniem te
pierwsze w naszej
dzielnicy
zawody
rolkarzy wypad∏y Êwietnie i jest to
znakomity poczàtek do rozwoju tej
dyscypliny. Transmisje wideo mo˝na jeszcze oglàdaç na stronach internetowych stowarzyszenia –
www.kamilsnoopy.info.
Na placu mo˝na by∏o obejrzeç, a nawet przejechaç si´ pojazdami policji, a w przerwach
mi´dzy koncertami mieliÊmy

mo˝liwoÊç podziwiaç pokazy Szwadronu Jazdy RP, Kawalerii Wojska Polskiego i 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.
O godzinie 19.30 koncertowa∏ zespó∏
„Ró˝e Europy” a zaraz po nim zespó∏
„Kashmir”.
Gwiazdà wieczoru by∏ BAJM z Beatà Kozidrak, który zagra∏ porywajàcy koncert.

Fina∏em „Pikniku Weso∏a 2006” by∏ fantastyczny pokaz sztucznych ogni.
Korzystajàc z okazji chcia∏bym raz jeszcze podzi´kowaç
wszystkim osobom, firmom,
instytucjom i s∏u˝bom, które
wspomog∏y organizacj´ tegorocznego pikniku.
Piotr Szepietowski
Wydzia∏ Kultury dla Dzielnicy
Weso∏a
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Wspólne
inwestowanie

Zapraszamy na
„Lato w mieÊcie“
I. PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

Sà drobne inwestycje, których brak na tyle doskwiera
mieszkaƒcom, ˝e sà gotowi wy∏o˝yç w∏asne pieniàdze, aby je
wykonaç. Wychodzàc naprzeciw takim inicjatywom, w zesz∏ym roku Rada Warszawy, uchwali∏a specjalny regulamin
realizowania takich inwestycji ze wspó∏finansowaniem
mieszkaƒców.
W roku ubieg∏ym wp∏yn´∏o pierwszych 9 wniosków
(wszystkie dotyczy∏y budowy ulic), które sukcesywnie b´dà
realizowane. Mieszkaƒcom innych ulic, którzy równie˝
chcieliby skorzystaç z tej formy wspó∏pracy, zosta∏o jeszcze
kilka dni (do koƒca czerwca br.) na sk∏adanie kolejnych
wniosków, które mog∏yby byç realizowane w roku 2007. Poni˝ej fragment regulaminu rady Warszawy dotyczàcego zasad wspó∏finansowania inwestycji. Bli˝sze informacje mo˝na uzyskaç w wydziale inwestycji Urz´du Dzielnicy.

Bezpośredni organizator
Lp.

Nazwa jednostki, miejsce zajęć
(adres)

Osoba odpowiedzialna
(imię i nazwisko), telefon

Zajęcia sportowe
Zajęcia szachowe
Zajęcia informatyczne

1

Szkoła Podstawowa nr 173
ul. Trakt Brzeski18
05-077 Warszawa

Lidia Chmielewska
tel. 022-773-39-25

2

Szkoła Podstawowa nr 174
Plac WP 28
05-075 Warszawa

Jolanta Ilewicz
tel. 022-773-40-03

6) procentowym wskaênikiem wartoÊci zadeklarowanego udzia∏u do szacunkowej wartoÊci inwestycji,
7) udzia∏em Êrodków m. st. Warszawy w kosztach realizacji zadania w przeliczeniu na jednego cz∏onka lokalnego komitetu
budowy,
8) ogólnym stanem infrastruktury danego rodzaju w rejonie,
w którym planuje si´ realizacj´ inwestycji z udzia∏em Êrodków cz∏onków lokalnego komitetu budowy,
9) wysokoÊcià Êrodków finansowych przewidywanych na zadania inwestycyjne w opracowywanym projekcie za∏àcznika
dzielnicowego do bud˝etu m. st. Warszawy na rok nast´pny.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mogà byç uzupe∏nione
przez dzielnic´, z tym, ˝e ustalenie takie wymaga uprzedniego
uzgodnienia z Prezydentem m. st. Warszawy lub osobà przez
niego upowa˝nionà.
3. Przy ustalaniu uzupe∏niajàcych kryteriów nale˝y kierowaç si´
charakterem poszczególnych rodzajów inwestycji.
§4
1. Udzia∏ cz∏onków lokalnego komitetu budowy w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego mo˝e stanowiç:
1) wk∏ad finansowy,
2) wk∏ad rzeczowy.
2. Przez wk∏ad rzeczowy nale˝y rozumieç w szczególnoÊci:
1) dokumentacj´ technicznà, geodezyjnà i prawnà, zgodnà z zakresem realizowanej inwestycji, zaakceptowanà przez jednostk´ realizujàcà,
2) prawo w∏asnoÊci lub prawo u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci, a tak˝e cz´Êci nieruchomoÊci niezb´dnej do realizacji inwestycji.
3. Przeniesienie prawa w∏asnoÊci lub prawa u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci na rzecz m.st. Warszawy w wyjàtkowych wypadkach mo˝e nastàpiç po rozpocz´ciu inwestycji.
4. WartoÊç prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, okreÊlona we
wniosku przez pe∏nomocnika cz∏onka lokalnego komitetu budowy, mo˝e zostaç zweryfikowana przez m. st. Warszaw´
w celu w∏aÊciwego okreÊlenia wskaênika, o którym mowa
w § 3 pkt 6.
[...]
§7
Uruchomienie procesu inwestycyjnego nast´puje po:
1) uchwaleniu przez Rad´ m. st. Warszawy bud˝etu bàdê
– do czasu uchwalenia bud˝etu – po przed∏o˝eniu przez Prezydenta m. st. Warszawy projektu bud˝etu Radzie m.st. Warszawy, zgodnie z art. 121 ustawy o finansach publicznych
oraz
2) zawarciu umowy, o której mowa w § 6, oraz przeniesieniu
na rzecz m. st. Warszawy ca∏oÊci wk∏adów cz∏onków lokalnego komitet budowy, z zastrze˝eniem § 4 ust. 3.
§8
Zadania inwestycyjne zg∏oszone przez cz∏onków lokalnych komitetów budowy, które nie zosta∏y uwzgl´dnione na etapie tworzenia projektu bud˝etu z uwagi na ograniczone Êrodki finansowe m. st. Warszawy, mogà zostaç uj´te w bud˝ecie m. st. Warszawy w trakcie roku bud˝etowego, o ile realizacja zadania lub
jego etapu b´dzie mo˝liwa w danym roku.
[...]
§ 11
W przypadku, gdy mimo spe∏nienia warunków okreÊlonych
w § 7, proces inwestycyjny nie zostanie uruchomiony, dzielnica
zobowiàzana jest zawiadomiç pe∏nomocnika, o którym mowa
w § 2 ust. 3 pkt 2, o przyczynach zw∏oki. Je˝eli przeszkody nie
da si´ usunàç m. st. Warszawa dokonuje zwrotu wk∏adów przekazanych przez cz∏onków lokalnego komitetu budowy na realizacj´ zadania inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami umowy,
o której mowa w § 6.
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Szkoła Podstawowa nr 171
ul.Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa

Iwona Reszelska –Maćkowiak
tel. 022-773-90-52

Gimnazjum nr 120
ul. Armii Krajowej 39
05-075 Warszawa

Stanisław Kaczmarek
tel. 022-773-97-61

Gimnazjum Nr 119
ul. Klimatyczna 1
05-075 Warszawa

Ewa Tucholska
tel. 022-773-23-35

Zespół Szkół nr 94
ul. Krótka 1
05-075 Warszawa

Elżbieta Obiedzińska
G. Żbieborska
tel. 022-773-42-04

Dni i godziny
prowadzonych zajęć

Szkoła
Podstawowa

100

Szkoła
Podstawowa,
Gimnazjum,
Liceum

60

Szkoła
Podstawowa

50

Gimnazjum,
Liceum

45

Gimnazjum,
Liceum

70

Szkoła
Podstawowa,
Gimnazjum,
Liceum

30

4-5.07.06 godz. 8-16

Zajęcia ﬁlmowe

26.06-30.06 godz. 14-16
03.07.06 godz. 8 - 16

Zajęcia plastyczne

06-07.07.06 godz. 8-16

Zajęcia świetlicowe – „origami”

12.07.06 godz. 8-12
13-14.07.06 godz. 8-16

„Patrol Ekologiczny”

26.06-14.07.06 godz. 9-12

Zajęcia świetlicowe

26.06-28.07.06 godz. 8-16
26.06 – 28.07.06 godz. 9-15
26.06 – 07.07.06 godz. 8-12

Warsztaty perkusyjne
„Bębny Regionów”

03.07-28.07.06 godz. 10-12

Warsztaty wokalno - taneczne

03.07-28.07.06 godz. 10-12

Zajęcia świetlicowe

26.06 – 28.07.06 godz. 10-17

Zajęcia sportowe

26.06 – 28.07.06 godz. 9-13

Zajęcia informatyczne

26.06 – 28.07.06 godz.12-15

Zajęcia informatyczne

26.06 – 21.07.06 godz. 9-12

Zajęcia sportowe

26.06 – 28.07.06 godz. 9-15

Zajęcia sportowe

26.06-14.07.06 godz. 9-17

Zajęcia świetlicowe

26.06-14.07.06 godz. 9-14

Zajęcia komputerowe

26.06-14.07.06 godz. 9-14

Zajęcia sportowe

26.06-24.08.06 godz. 9-14

Zajęcia sportowe dla
absolwentów

Przewidywana
liczba
uczestników
dziennie

26.06 – 30.06.06 godz. 9-14
10-11.07.06 godz. 8-16
12.07.06 godz. 12-16

Zajęcia komputerowe

Grupy
wiekowe
uczestników

26.06 – 14.07.06 godz. 8-16

Zajęcia taneczne

Zajęcia sportowe

Marcin J´drzejewski
§1
1. Miasto sto∏eczne Warszawa, w granicach mo˝liwoÊci finansowych i organizacyjnych, mo˝e podjàç realizacj´ zadaƒ inwestycyjnych z udzia∏em Êrodków majàtkowych:
1) osób fizycznych, zamieszka∏ych na terenie m. st. Warszawy,
2) osób prawnych, majàcych siedzib´ na terenie m. st. Warszawy,
3) jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej, majàcych siedzib´ na terenie m. st. Warszawy,
– – tworzàcych lokalne komitety budowy.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, obejmujà w szczególnoÊci:
1) budow´ lub przebudow´ urzàdzeƒ infrastruktury drogowej,
2) budow´ obiektów i urzàdzeƒ kultury fizycznej, w tym zagospodarowanie terenów rekreacyjnych,
3) budow´ obiektów kultury i oÊwiaty.
§2
1. Wol´ uczestniczenia w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego cz∏onkowie lokalnego komitetu budowy wyra˝ajà przez
skierowanie wniosku do w∏aÊciwej ze wzgl´du na lokalizacj´ planowanej inwestycji dzielnicy m. st. Warszawy, zwanej dalej
„dzielnicà”.
2. Wniosek okreÊla przedmiot i zakres rzeczowy inwestycji.
3. Do wniosku do∏àcza si´:
1) list´ podmiotów, tworzàcych lokalny komitet budowy, zawierajàcà:
a) w przypadku osoby fizycznej – imi´, nazwisko, adres zamieszkania,a deklarowanà wartoÊç udzia∏u i jego form´,
podpis i dat´.
b) w przypadku osoby prawnej – firm´, siedzib´, imi´ i nazwisko osoby/osób reprezentujàcych dany podmiot zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie pe∏nomocnictwa
(w za∏àczeniu wypis z Krajowego Rejestry Sàdowego lub
pe∏nomocnictwo), deklarowanà wartoÊç udzia∏u i jego form´, podpis i dat´,
c) w przypadku jednostki nieposiadajàcej osobowoÊci
prawnej – imi´ i nazwisko osoby/osób reprezentujàcych
jednostk´ (w za∏àczeniu dokument potwierdzajàcy umocowanie), deklarowanà wartoÊç udzia∏u i jego form´,
podpis i dat´,
2) pe∏nomocnictwo dla osoby reprezentujàcej cz∏onków lokalnego komitetu budowy (przewodniczàcego lokalnego komitetu budowy) wobec m. st. Warszawy w procesie inwestycyjnym.
4. Wnioski sk∏ada si´ w terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego
roku, przy czym w wnioski dotyczàce zadaƒ inwestycyjnych
do uj´cia w bud˝ecie na rok 2006 nale˝y z∏o˝yç do dnia 15
lipca 2005 r.
§3
1. Dzielnica dokonuje analizy mo˝liwoÊci uruchomienia tytu∏u
inwestycyjnego realizowanego z udzia∏em Êrodków cz∏onków
lokalnego komitetu budowy w nast´pnym roku bud˝etowym,
kierujàc si´:
1) kolejnoÊcià wp∏ywu wniosku,
2) zbie˝noÊcià realizacji przedsi´wzi´cia z planami inwestycyjnymi m.st. Warszawy (jednostek pomocniczych i organizacyjnych m.st. Warszawy), planami spó∏ek miejskich lub innych spó∏ek, których przedmiotem dzia∏ania jest rozwój infrastruktury technicznej na terenie m.st. Warszawy,
3) warunkami techniczno-in˝ynieryjnymi, w szczególnoÊci stanem uzbrojenia terenu,
4) liczbà nieruchomoÊci zabudowanych, które odniosà korzyÊci
w wyniku realizacji inwestycji,
5) liczbà osób, które bezpoÊrednio skorzystajà z realizacji inwestycji,

Program
(rodzaj proponowanych zajęć)

26.06– 25.08.06 godz. 17-19

Projekt plastyczno-teatralne
CITY MOSTY WARSZAWA 2006

26.06-07.07.06 godz. 9-15

Program
(rodzaj proponowanych zajęć)

Dni i godziny
prowadzonych zajęć

Grupy
wiekowe
uczestników

Przewidywana
liczba
uczestników
dziennie

II. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Bezpośredni organizator
Lp.

Nazwa jednostki, miejsce zajęć
(adres)

Osoba odpowiedzialna
(imię i nazwisko), telefon

1

Aqua Park Wesolandia
ul. Wspólna 4

Sławomir Luliński
tel. 022-773-60-50

Pływanie rekreacyjne

26.06.06 – 31.08.06
godz. 11.00: 12.00

7-18 lat

90

2

Biblioteka
ul. I Praskiego Pułku 31

Elżbieta Daniłowicz
tel. 022-773-40-08

Zajęcia biblioteczne

3, 10, 17, 24.07.06
godz. 10-12

7-8 lat

20

Warsztaty plastyczne

03.07-28.07.06
godz. 10-13
7-15 lat

50

3

Ośrodek Kultury
ul. Starzyńskiego 21

Tomasz Struzik
tel. 022-773-61-88

Warsztaty muzyczne metodą
Carla Orfa

10.07-28.07.06
godz. 11-13

Warsztaty gry na instrumentach
klawiszowych

03.07-20.07.06
Godz. 13-15

Program
(rodzaj proponowanych zajęć)

Dni i godziny
prowadzonych zajęć

Grupy
wiekowe
uczestników

Przewidywana
liczba
uczestników
dziennie

III. IMPREZY
Bezpośredni organizator
Lp.

Nazwa jednostki, miejsce zajęć
(adres)

Osoba odpowiedzialna
(imię i nazwisko), telefon

1

Urząd Dzielnicy Wesoła
Kino Kościuszkowiec

Piotr Szepietowski
tel. 022-773-60-50

Bezpłatna projekcja ﬁlmów

26.06.06-28.08.06
(wtorki – czwartki)
godz. 11.00

7 – 14

200

2

Urząd Dzielnicy Wesoła

Sławomir Luliński
tel. 022-773-60-50

Zawody pływackie

28.08.06
godz. 10.00

7-18

100

Plan akcji „Lato w Mieście” przygotowano na podstawie programów przygotowanych przez placówki. W szkołach planowane jest wydawanie
posiłków podczas trwania akcji.

D E L I K A T E S Y

„ R O M A ”

zatrudnià dyspozycyjnà

ekspedientk´
stara Mi∏osna, ul. jana paw∏a II 13B
Tel. 773 12 93
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Parafialna Karuzella
Z najwi´kszà przyjemnoÊcià siadam by opisaç
dla Paƒstwa festyn u ksi´dza „Parafialna Karuzella“, który odby∏ si´ 20 maja na ∏àce przy drewnianym koÊciele. PrzyjemnoÊç ta wynika z faktu,
˝e wÊród rozlicznych komercyjnych i plastikowych imprez w centrach
handlowych festyn na zielonej ∏àce z pieczeniem kie∏basek przy ognisku jest
prawdziwà pere∏kà, tym
bardziej, ˝e gospodarz imprezy wyjàtkowy.
Od rana na ∏àce ruch i zamieszanie, w wyniku którego harcerki i harcerze wybudowali nam prawdziwe namiotowe miasteczko z pi´knie przystrojonà bramà.
Wszyscy mali goÊcie dostawali paszport by nast´pnie zdobywaç liczne sprawnoÊci, a na koniec nagrody.
Jeszcze mniejsi bawili si´
na placu zabaw zorganizowanym przez przedszkole
niepubliczne ROBUÂ. Mogli tam korzystaç z zabawek ogrodowych i umalowaç buzie.
Plan festynu by∏ precyzyjnie przemyÊlany:
o 15 teatrzyk, o 16 koncert itp. I wszystko sz∏oby
wed∏ug planu, gdyby nie rz´sisty deszcz, który
jak z zegarkiem w r´ku, la∏ si´ z nieba w najmniej
odpowiednich momentach. W∏aÊnie zajecha∏ te-

atrzyk z Krakowa (sponsorowany przez
przedszkole „ROBUÂ”) z przedstawieniem
„Pan Twardowski”; ju˝ mieli rozk∏adaç
scenografi´ na scenie pieczo∏owicie naprawionej przez naszych stra˝aków, a tu
ulewa. Schronienie
dawa∏y nam namioty (wiwat harcerze!), a w b∏´dzie
jest ten kto myÊli,
˝e owe anomalie
pogodowe spowodowa∏y, ˝e nasz festyn si´
nie uda∏.
Wr´cz przeciwnie, moim skromnym zdaniem,
a tak˝e dzieci, które by∏y
zachwycone taplaniem
si´ w ka∏u˝ach, ta burza
z piorunami doda∏a tylko
festynowi prawdziwego
uroku. Teatrzyk wystàpi∏
w koÊciele, gdzie jeszcze
nigdy nie goszczono tylu
diabe∏ków. Ta niesamowita sceneria robi∏a ogromne wra˝enie!!!
Historii Pana Twardowskiego nie trzeba nikomu przypominaç, jednak w takim wykonaniu i
okolicznoÊciach by∏a naprawd´ niepowtarzalna, a fakt, ˝e odby∏a si´ we wn´trzu naszego
spalonego, ale ju˝ REMONTOWANEGO koÊcio∏a
by∏ wzruszajàcy. Wreszcie jak dawniej,
nasz koÊció∏ t´tni∏ ˝yciem, a takiego t∏umu dzieciaków dawno
w nim nie by∏o...
OczywiÊcie troch´ szkoda, ˝e
pogoda nie pozwoli∏a rozwinàç
skrzyde∏ orkiestrze Pana Wojakowskiego, zw∏aszcza, ˝e jest to
bardzo dowcipny znawca muzyki,
nie pozwoli∏a te˝ zataƒczyç ma∏ym
przej´tym tancerzom z Klubu tanecznego MAKO, czy zagraç dzieciom z MOK-u na b´bnach.
Z drugiej strony wprowadzi∏a
niepowtarzalny wiosenny nastrój,

Dzieƒ Dziecka

Zaprezentowa∏y si´ sekcje OÊrodka Kultury: s∏odkie baletnice, dzieci z artystycznego klubu malucha, zespó∏ wokalno – taneczny „Wesolinki”,
„B´bny Regionów”, a tak˝e mali i wi´ksi pianiÊci.
Brzuszki nape∏niç mo˝na by∏o pysznà watà cukrowà i pra˝onà kukurydzà. Czas umila∏y wspania∏e
pieski terapeuci z fundacji „Pies dla Stasia”, które
najpierw pokaza∏y swoje niezwyk∏e umiej´tnoÊci,
a nast´pnie spokojnie i cierpliwie dawa∏y si´ g∏askaç nawet najmniejszym dzieciom. Inne zwierzàtka, które goÊci∏y tego dnia w oÊrodkowym mini
zoo, zorganizowanym przez sekcj´ Eko w OKU te˝
ch´tnie poddawa∏y si´ dzieci´cym pieszczotom.
Instruktorzy z OÊrodka Kultury i OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej przeprowadzili wiele konkursów, oczywiÊcie z ciekawymi nagrodami, a zespó∏ Rosewater przygrywa∏ mocniejszymi rockowymi kawa∏kami rozp´dzajàc deszczowe chmury. Jednak najwi´kszà atrakcjà dla najm∏odszych by∏y... strugi

4 czerwca w OÊrodku Kultury WESO¸A odby∏a si´ impreza z okazji Dnia Dziecka. Piknik artystyczno – ekologiczny „Ja i moi przyjaciele” razem z oÊrodkiem zorganizowa∏ Dzielnicowy
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej pod has∏em ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeêwy Umys∏”. Jednym z najwa˝niejszych celów kampanii jest promowanie zdrowego stylu ˝ycia i atrakcyjnych dla
m∏odych ludzi zachowaƒ jako alternatywy wobec
wielu patologii, szczególnie u˝ywania alkoholu,
narkotyków i stosowania przemocy.
Obie placówki przygotowa∏y dla maluchów wiele atrakcji. By∏ teatr Art. – Re z Krakowa, który
przyjecha∏ z sympatycznym przedstawieniem „KubuÊ Puszatek i przyjaciele” oraz dmuchany zamek
do skakania i mi´kki ring z wielkimi r´kawicami.
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którego z lupà szukaç w centrach handlowych.
Na koniec wszystkich zmokni´tych podla∏a
jeszcze stra˝ po˝arna prezentujàca swoje umiej´tnoÊci przy ogromnym aplauzie dzieciaków, a
najbardziej wytrwali mogli zagrzaç si´ i zjeÊç
kie∏bas´ przy ognisku, przygotowanà przez Restauracj´ GoÊciniec.
Gospodarz imprezy: ksiàdz Proboszcz Krzysztof Celiƒski SEREDECZNIE DZI¢KUJE wszystkim
zaanga˝owanym, a szczególnie pani Eli Ko∏buk
za sprawnà organizacj´ festynu, pani Bogusi WiÊniewskiej z przedszkola niepublicznego „RobuÊ” za moc atrakcji dla dzieci, Restauracji GoÊciniec za pyszne jedzenie, harcerzom oraz Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu Stara Mi∏osna
za ogromne zaanga˝owanie.
Katarzyna Szaszkiewicz

wody sp∏ywajàce
z p∏acht przeciwdeszczowych i oblewajàce wszystko
dooko∏a oraz same
dzieci. Ca∏e szcz´Êcie, ˝e maluchy
nie sà tak wymagajàce co do pogody
jak doroÊli, majà
jednak wymagania
co do programu
imprez. Ich uÊmiechni´te buzie i g∏oÊne Êmiechy „mówi∏y”, ˝e piknik by∏
dla nich Êwietnà zabawà.
Urszula Kowal - Gajewska

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Sprzedaj za gotówk´ – targuj si´ przy kupnie!!!
sne, te modne jeszcze wczoraj i te modne zawsze,
oszcz´dne i pe∏ne prostoty, na przyk∏ad z Ikei.
Mi∏a blondynka (sta∏a bywalczyni) przechadza
si´ po sklepie, co kilka chwil konsultujàc przez telefon, a to wymiary, a to cen´. Wpada tu cz´sto i zawsze spotka coÊ ciekawego. Jak to wszystko mieÊci
w domu? Po prostu: meble, które si´ jej znudzi∏y,
oddaje innym. Dzi´ki temu, niewielkim kosztem jej
mieszkanie nabiera Êwietnego, niepowtarzalnie stylowego wyglàdu.
Tu kupuje si´ meble, wyposa˝enie sklepów
(ch∏odnie, lady, witryny) i biur a tak˝e ˝yrandole
i lampy, obrazy, bibeloty: od figurek na biurko czy
kominek po finezyjnà porcelan´, gad˝ety kominkowe i wiele niepowtarzalnych ozdób.
To nie wszystko! Komis Sezam znalaz∏ ciekawe
êród∏o dojÊcia do ∏ó˝ek rehabilitacyjnych. ¸atwe
sterowanie elektryczne (kilka przycisków, które obs∏u˝y sam chory), pozwala na podnoszenie i opuszczanie materaca wraz z pacjentem (na wysokoÊç
do 1 m), nachylanie ca∏oÊci pod kàtem, co u∏atwi
piel´gnacj´ i zmian´ poÊcieli, unoszenie pleców
lub nóg – wyprostowanych lub zgi´tych, dowolnie.
¸ó˝ko wyposa˝one jest w gumowe, blokowane kó∏ka a kosztuje ledwie 1.250 z∏otych!
Komis Sezam to prawdziwy skarbiec. Zamiast
wystawiaç niepotrzebne rzeczy przed drzwi, sprzedaj je w Sezamie (tak˝e za gotówk´ od r´ki) i…
znajdziesz tutaj mnóstwo nowych skarbów!

tekst sponsorowany

Komis Sezam (Witoliƒska, naprzeciw Biedronki) to bardzo ruchliwe miejsce. Jedni przychodzà sprzedaç (w komis lub za gotówk´!), inni
– upolowaç okazj´. A tych tu nie brakuje!
Dwóch m∏odych ludzi – w∏aÊnie otwiera swojà
firm´. Wybrali dwa komputery, cztery biurka i fotele, faks, a rachunek wyniós∏... 750 z∏! Nie tylko dlatego, ˝e naprawd´ mo˝na tu si´ targowaç, negocjowaç, namawiaç na upust! Panowie zdecydowali si´
jeszcze na dwa wentylatory, bindownic´ i niszczark´ dokumentów Kutter, bo tanio! Tylko bardzo okazyjny, w pe∏ni sprawny wielki sejf ku ich ˝alowi nie
zmieÊci∏by si´ w niewielkim biurze... Na jedno
z wybranych biurek t´sknie patrzy∏ inny klient, ale
có˝, prosz´ pana! Kto pierwszy ten lepszy!
Co na na dzia∏k´? Lodówki (Ariston, Bosch i inne) po oko∏o 150-160 z∏, kuchenka mikrofalowa
za 30 z∏, a zabawny kubek pe∏en stalowych sztuçców (jak nowe!) kosztuje... 5 z∏otych! Sà te˝ szafy,
szafki, kuchenki, sto∏ki i krzes∏a a nawet ˝elazka
i sprz´t grajàcy: radiobudziki, wie˝e itp oraz lampy
i ˝yrandole i na dzia∏k´, i gabinetowe. Mosiàdz,
marmur, szlachetna linia...
Fantazyjne meble z rattanu – komplety oraz pojedyncze sztuki, od sof i foteli przez stoliki, szafki a˝
po kwietniki czy eta˝erki! Stolik angielski intarsjowany, z pi´ciu rodzajów forniru (249 z∏!), kanapy
(zestawy i solo), rozk∏adane sofy, wersalki, tapczaniki, kredensy staroÊwieckie, opas∏e oraz te lekkie
czy malowane w kwiaty. Obok – meble nowocze-

Rowerzysto noÊ kask!
Jak w m∏odym wieku pokazaç, ˝e jest si´ „kozakiem”? Otó˝, pojawi∏a
si´ ostatnio moda na wyÊmiewanie rowerzystów w kaskach. Owszem,
mo˝na mieç mieszane uczucia patrzàc na niejednokrotnie zabawny wyglàd rowerzysty w „nietwarzowym” kasku. Ale, to nie ma byç Êmiesznie,
pociesznie, ∏adnie, czy jakkolwiek. MA BYå BEZPIECZNIE. To nie jest objaw s∏aboÊci, tylko zwyczajna troska o zdrowie. Dlaczego w wielu krajach
jest wymóg jazdy w kaskach, dlaczego na wyÊcigu nikogo nie dziwi, ˝e
zawodnicy muszà go u˝ywaç, je˝eli chcà startowaç? Mo˝e czas zaczàç
kreowaç mod´ na bezpieczny sport?
Mo˝emy si´ cieszyç nowà nawierzchnià ulicy Jana Paw∏a II. Mamy
Êcie˝ki rowerowe – korzystajmy z nich. Zwróçmy uwag´ szczególnie
wyrostkom, którzy mimo Êcie˝ki szar˝ujà na rowerach i motorynkach
mi´dzy samochodami po ulicy. To dla Waszego bezpieczeƒstwa wytyczono drog´ dla rowerzystów. Droga hamowana samochodu jadàcego
ze Êrednià pr´dkoÊcià to oko∏o 40 m. ˚aden samochód nie staje od razu w miejscu. Nie chc´ przytaczaç statystyk, bo nie jest moim zamiarem straszyç kogokolwiek. Zbli˝ajà si´ wakacje. Apeluj´ szczególnie
do rodziców. Zadbajmy o bezpieczeƒstwo naszych dzieci. Kask i jazda
po Êcie˝ce rowerowej, to jak najbardziej normalne rzeczy. To tak oczywiste, jak jazda w pasach, za brak których grozi mandat. W wielu krajach jazda na rowerze mo˝liwa jest tylko w kasku, tak jak u nas jazda
na motorze. Dopóki nasze prawo nie naka˝e u˝ycia rowerzystom kasków w trakcie jazdy, dopóty mo˝emy liczyç tylko na zdrowy rozsàdek.
MyÊl´, ˝e ka˝dy z nas ma na tyle bogatà wyobraêni´, aby mieç ÊwiadomoÊç czym grozi uderzenie g∏owà w beton. Zanim pozwolicie swoim
pociechom pojeêdziç z kolegami na rowerach zapytajcie, czy w∏o˝yli
kask. Wykreujmy wÊród m∏odych ludzi na Osiedlu mod´ na bezpieczny
sport, bo ruchem samym w sobie ju˝ si´ interesujà…
Piotr Antosiewicz
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Liga okr´gowa

Tabela ligi okr´gowej

KS Weso∏a zakoƒczy∏
rozgrywki na 5 miejscu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jeszcze na kilka kolejek przed koƒcem sezonu
pi∏karze KS Weso∏a zachowywali szanse
na awans. Niestety, nawet osiem zwyci´stw
w ostatnich trzynastu spotkaniach nie wystarczy∏o do zrealizowania marzenia o promocji do Mazowieckiej Ligi Seniorów. Kluczowe okaza∏y si´

Miejsce Klub

to wspomnieç, ˝e dru˝yna wreszcie doczeka∏a si´
zawodnika który w pojedynk´ jest w stanie rozstrzygnàç losy meczu. Jest nim napastnik Karol
Kowalik – najskuteczniejszy strzelec dru˝yny. Gdy
dru˝ynie si´ nie uk∏ada potrafi minàç kilku rywali
i zdobyç bramk´. Nie mo˝na jednak zapominaç,

Zryw Sobolew
¸KS ¸ochów
MKS Ma∏kinia
Promnik ¸askarzew
KS Weso∏a
Korona Olszyc
Naprzód Skórzec
T´cza Stanis∏awów
Miedzanka Miedzna
Zorza Sterdyƒ
Orze∏ ¸osice
Victoria Ka∏uszyn
Czarni W´grów
Orze∏ Unin
B∏´kitni Stoczek W´growski
Pogoƒ II Siedlce

Mecze

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Punkty

Bramki

71 109-25
58 66-36
58 79-37
54 57-31
52 66-49
50 57-56
47 41-34
40 36-46
40 38-39
35 40-56
34 40-64
34 37-56
31 43-77
30 39-53
26 32-72
22 36-85

20 maja – KS Weso∏a – Zryw Sobolew 2:1
28 maja – Zorza Sterdyƒ – KS Weso∏a 1:0
4 czerwca – KS Weso∏a – Orze∏ ¸osice 7:0
11 czerwca – B∏´kitni S. W. – KS Weso∏a 3:0 (wo).
Adam K∏os

Szachy
w SP 173

Karol Kowalik
– wyró˝niajàcy si´
zawodnik KS Weso∏a

zgubione punkty z teoretycznie
s∏abszymi zespo∏ami: Miedzankà Miedzna, Pogonià II Siedlce czy Zorzà Sterdyƒ. Pomimo kilku wpadek
postaw´ dru˝yny w rundzie
wiosennej mo˝na oceniç wysoko. Nasi pi∏karze rozegrali
wiele udanych meczów pokonujàc mi´dzy innymi dwa najlepsze zespo∏y w lidze: Zryw
Sobolew 2:1 i ¸KS ¸ochów 4:2. Âwiadczy to o du˝ym potencjale zespo∏u. Gdyby nie zabrak∏o odrobiny konsekwencji koniec rundy móg∏by byç bardziej radosny. War-

˝e dla zawodników gra w zespole to hobby. Cz´sto wa˝niejsza od meczu musi okazaç si´ praca
lub szko∏a. Dlatego nie zawsze mo˝e wyst´powaç
najsilniejszy sk∏ad. Piàte miejsce jest wi´c przyzwoitym wynikiem i daje nadziej´ na walk´ o wysokie lokaty równie˝ w przysz∏ym sezonie.
Wyniki:
9 kwietnia – Czarni W´grów – KS Weso∏a 1:2
13 kwietnia – KS Weso∏a – Miedzanka Miedzna 0:2
19 kwietnia – KS Weso∏a – ¸KS ¸ochów 4:2
23 kwietnia – Naprzód Skórzec – KS Weso∏a 0:4
29 kwietnia– KS Weso∏a – Orze∏ Unin 5:1
3 maja– Pogoƒ II Siedlce – KS Weso∏a 3:2
6 maja – KS Weso∏a – Promnik ¸askarzew 3:2
14 maja – T´cza Stanis∏aw. – KS Weso∏a 1:0
17 maja – KS Weso∏a – Victoria Ka∏uszyn 5:1

SzabliÊci UKS Victor w natarciu
Wiosnà tego roku podopieczni Krzysztofa Grzegorka z sekcji szermierczej UKS Victor osiàgn´li
bardzo dobre rezultaty. Pod koniec kwietnia w Olsztynie odby∏a si´ Ogólnopolska Olimpiada M∏odzie˝y.
Wyst´pujà tam zawodnicy do lat 15 z dwunastu najlepszych zespo∏ów z ca∏ej Polski wy∏onionych we
wczeÊniejszych eliminacjach. Zawodnicy
Victora zaj´li dru˝ynowo czwarte miejsce
w szabli (tylko ten typ
broni jest uprawiany
w klubie), a nasz najlepszy zawodnik Adam
S´czek uplasowa∏ si´
na miejscach 5-8.
Na poczàtku maja
w Pucharze Polski Juniorów (kategoria wiekowa do lat 17) Alek-
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sander S´czek zajà∏ szóste miejsce, a w najlepszej
szesnastce znalaz∏ si´ jeszcze Pawe∏ Tomasiak. Kolejne udane dla nas zawody to Mistrzostwa Mazowsza do lat 15, które wygra∏ Adam S´czek. W ubieg∏y
weekend zosta∏y rozegrane Mistrzostwa Mazowsza
do lat 13. Miko∏aj Grzegorek zajà∏ pierwsze miejsce,
a trzecie Janek Pi∏czyƒski. Znakomicie spisa∏y si´
równie˝ dziewcz´ta (które reprezentujà klub tylko
w tej kategorii wiekowej): trzecia by∏a Julia Gaw´cka, piàta Ania Byczkowska, szósta Joasia Nowicka,
siódma Natalia Byczkowska i dziewiàta Ola Gajewska. Je˝eli podsumujemy te rezultaty w punktacji
ogólnopolskiej dzieci i m∏odzie˝y to okazuje si´, ˝e
podwojone zosta∏y dokonania z ubieg∏ego sezonu.
Mimo krótkiego istnienia sekcja szabli UKS Victor
z powodzeniem rywalizuje ju˝ z uznanymi klubami
z ca∏ej Polski Wyglàda wi´c na, to ˝e pod okiem
Krzysztofa Grzegorka i pomagajàcego mu Jacka
Stajszczaka rosnà przyszli mistrzowie.
Adam K∏os

Ju˝ po raz trzeci w SP nr 173 odby∏ si´ Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szko∏y. Z roku na rok impreza ta cieszy si´ coraz wi´kszà
popularnoÊcià, przybywa bowiem mi∏oÊników
tej pi´knej
dyscypliny
sportu.
27 maja
do zmagaƒ
pr zystàpi∏o 49 zawodników
z klas 0–VI.
Turniej zosta∏ rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie
7 rund, wed∏ug przepisów kodeksu szachowego po 15 minut dla zawodnika na parti´. Najlepszymi okazali si´:
W kategorii klas 0–III:
I miejsce – Bartosz Nowicki kl. IIIb,
II miejsce – Kinga Pastuszko kl. IIa,
III miejsce – Karol K∏opocki kl. Ic.
W kategorii klas IV–VI:
I miejsce – Olek Krupski kl. VIa,
II miejsce – Micha∏ Sarniewicz kl. Va,
III miejsce – Maks Mahor kl. IVd.
Najlepszà zawodniczkà turnieju zosta∏a Kinga Pastuszko z klasy IIa.
Zwyci´zcy otrzymali z ràk pana burmistrza
Jacka Wojciechowicza puchary oraz nagrody
ksià˝kowe.
Pragniemy podzi´kowaç wszystkim, którzy
przyczynili si´ do realizacji tego przedsi´wzi´cia: pani dyrektor Katarzynie G∏usek-Wojciechowicz, panu Janowi Brustmanowi, panu Marianowi Mahorowi, panu Piotrowi Pastuszko,
paƒstwu Kwiatkowskim oraz pani Katarzynie
Kociomyk-Dudziƒskiej.
Teresa Osypiusk, Krystyna Krasuska
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Kàcik bibliofila
John
Irving
– Zanim Ci´
odnajd´
Autor ten nie
wymaga specjalnej rekomendacji. Równie˝ tym razem
nie
zawiód∏
swoich czytelników. Ksià˝ka
mo˝e zainteresowaç zarówno Panie jak i m´skà cz´Êç
wielbicieli talentu pisarza. Znakomita
lektura na wakacje, oko∏o 600 stron
Êwietnej, dobrze przet∏umaczonej prozy.
PowieÊç o Jacku, aktorze Hollywood,
wychowanym wÊród kobiet, synu organisty i znanej tatua˝ystki. Liczne podró˝e w krain´ dzieciƒstwa i odkrywanie tajemnic przesz∏oÊci. Polecam!

Lit. pi´kna dla doros∏ych:
1. Lenz S. – Biuro rzeczy znalezionych
2. Rymkiewicz J. M. – Do widzenia gawrony (poezja)
3. Vonnegut K. – Witajcie w ma∏piarni
4. Singer J. B. – Sztukmistrz z Lublina
5. ¸ukanienko S. V – Nocny patrol
6. Haefs G. – Kochanka Pi∏ata
7. MyÊliwski W. – Traktat o ∏uskaniu fasoli
Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Both S. – Mi∏oÊç dzielona na 2
2. Byng G. – Hipnotyczna podro˝
w czasie Molly Moon
3. Fabicka J. – Tango ortodonto
4. Kolloch B. – Dziennik bulimiczki
5. Dziamska D. – Papierowe zwierzaki
czyli orgiami p∏askie i przestrzenne z kwadratu

Modernizacja
ulicy Brata Alberta bis
Pomimo problemów z rozpocz´ciem prac na ul. Brata Alberta na terenie osiedla Zielona w roku ubieg∏ym, mo˝na ju˝
zobaczyç bliski fina∏ tej sprawy. A w∏aÊciwie poczàtek, gdy˝
prace w∏aÊnie zosta∏y rozpocz´te. Poprzedni projekt modernizacji ulicy zosta∏ oprotestowany przez mieszkaƒców i prace nie mog∏y si´ rozpoczàç.
Obecny projekt modernizacji ul. Brata Alberta zawiera
wszystkie uwagi mieszkaƒców. Pozwolenie na budow´ zosta∏o ju˝ wydane i jest ono ju˝ prawomocne. Przetarg na realizacj´ tego zadania zosta∏ ju˝ rozstrzygni´ty i prace budowlane powinny si´ rozpoczàç w dniu 19 czerwca i zakoƒczyç
w przeciàgu trzech miesi´cy.
Judyta Weso∏owska

Czwartkowe wieczory muzyczne
– spotkamy si´ w paêdzierniku
Przedwakacyjne koncerty ju˝ za nami, frekwencja niezbyt
wysoka, sygna∏ dla nas, ˝e cieplejsze wieczory sprzyjajà bardziej spotkaniom ogródkowo-plenerowym. A ostatnie dwa
wyst´py by∏y, naszym zdaniem, bardzo udane i ciekawe. Dorota Wasilewska, niezwykle utalentowana solistka wykona∏a
utwory z w∏asnym tekstem prezentujàc styl w∏aÊciwy profesjonalizmowi absolwentki Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej w klasie interpretacji piosenki. Zespó∏ Sierra Manta, grupa wykonujàca muzyk´ rejonów Po∏udniowej Ameryki, porwa∏a nas
spontanicznoÊcià i wielkim wyczuciem muzycznym wszystkich cz∏onków zespo∏u. I, co ciekawe, mimo niewielu widzów
da∏a si´ odczuç niezwyk∏a atmosfera podczas obydwu koncertów, zauwa˝ona nawet przez samych wykonawców.

Lit. popularnonaukowa:
1. Nouwen H. J. M. – Powrót syna marnotrawnego/ rozwa˝ania o ojcach, braciach i synach/
2. G∏uch M. – Sam przygotowuj´ prezenty: 21 pomys∏ów na w∏asnor´cznie
zrobiony upominek
3. Struck K. – Widz´ moje dziecko
we Ênie – trauma kobiety, która dokona∏a aborcji
4. Eldredge J. – Dzikie serce: t´sknoty
m´skiej duszy (psychologia)
5. Eldredge J. – Urzekajàca: odkrywanie
tajemnicy kobiecej duszy
6. ¸opuszaƒski P. – Boles∏aw LeÊmian:
marzyciel nad przepaÊcià
Iza Zych

Ostatnie 100 dni do Flora
Maratonu Warszawskiego

Od piàtku 9 czerwca, do 28. Flora Maratonu Warszawskiego pozostaje ju˝ tylko 100 dni. W tej chwili do startu w imprezie zg∏osi∏o si´
ponad 700 osób z 24 krajów.
28. Flora Maraton Warszawski odb´dzie si´ 17 wrzeÊnia 2006 roku
w ramach 3-dniowego Warszawskiego Festiwalu Biegowego. To mi´dzynarodowa impreza, w której w 2005 roku udzia∏ wzi´∏o kilka tysi´cy zawodników z 35 krajów i 5 kontynentów. Podczas Warszawskiego Festiwalu Biegowego zorganizowanych zostanie wiele imprez sportowych, koncertów oraz atrakcji dla kibiców. Odb´dà si´ tak˝e fina∏y ogólnopolskich
akcji „Firma przyjazna bieganiu” oraz „Szko∏a z klasà na sportowo”.
100 dni to ostatni dzwonek, by ch´tni do przebiegni´cia królewskiego dystansu rozpocz´li przygotowania. W przygotowaniach pomo˝e
Akademia Maratonu – wirtualna uczelnia zbudowana wokó∏ strony
www.akademiamaratonu.pl. Wi´cej informacji udziela:
Agata Adamczewska
agata.adamczewska@maratonwarszawski.com
Muzyka ∏àczy ludzi, jest potrzebna,
ma wr´cz dzia∏anie
terapeutyczne.
Do tego jest to muzyka ˝ywa, mamy
bezpoÊredni kontakt z artystà.
Cz´Êç z Paƒstwa
to ju˝ bywalcy stali.
Zapraszamy pozosta∏ych, naprawd´ warto. Zobaczymy si´ znowu jesienià. Informacja uka˝e si´ jak zwykle z odpowiednim wyprzedzeniem w gazetce, na s∏upach og∏oszeniowych, w bibliotece,
sklepach osiedlowych, itp.
Do zobaczenia!
Iza Zych, fot. Urszula Kowal
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DZI¢KUJEMY!!!!
Przedszkole w∏àczajàc si´ w akcj´ odbudowy
spalonego koÊcio∏a w Parafii NSPJ w Starej Mi∏osnej, zorganizowa∏o kiermasz przedÊwiàteczny.

Podzi´kowanie
Sk∏adamy serdeczne podzi´kowania
wszystkim ludziom dobrego serca, którzy
wsparli odbudow´ koÊcio∏a Êw. Antoniego,
przekazujàc w r´ce wolontariuszy z Gimnazjum
nr 119 fanty na szkolnà loteri´. Dzi´ki Paƒstwa
pomocy uda∏o nam si´ zebraç a˝ 2900 z∏.
Szczególnie dzi´kujemy nast´pujàcym ofiarodawcom:
– Pizzeria „Pepe”
– Delikatesy „Roma”
– „Baby Boom”
– Perfumeria przy ul. Jana Paw∏a Ii
– Del. „Olmar”
– Foto „Oskar”
– Kwiaciarnia „Flower Power”
– Kwiaciarnia „Pogodna”
– Del. „Groszek”
– Konfekcja Damska „Kama”
– „Klub Urody” przy ul. Trakt Brzeski
– Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „Iga”
– Salon Fryzjersko-Kosmetyczny przy ul.
Fabrycznej
– Art. Papiernicze „Kacper”
– Art. Papiernicze „Pogodna”
– Del. „Anna”
oraz ofiarodawcom anonimowym.
Wszystkim ofiarodawcom oraz uczestnikom
loterii goràco dzi´kujemy za wsparcie i zaufanie.
Dyrekcja, grono pedagogiczne
i uczniowie Gimnazjum nr 119
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W∏aÊciciel wraz z kadrà i rodzicami, a przede
wszystkim samymi dzieçmi przygotowa∏o
WIELKÑ LOTERI¢ na której ka˝dy los wygrywa∏.
Na fanty przeznaczono prace dzieci oraz dary
rodziców. Odby∏a si´ tak˝e licytacja tomików
wierszy autorstwa rodziców z „ROBUSIA”.
Dodatkowà atrakcjà dwóch dni kiermaszu by∏
kàcik cukierniczy gdzie dzieci sprzedawa∏y lemoniad´ i wypieki Pani Ani (kucharki z przedszkola).
Dochód ca∏kowity w wysokoÊci 976,26 z∏ zosta∏
przekazany na konto parafialne. Wszystkim
uczestnikom a zw∏aszcza dzieciom i rodzicom
sk∏adamy serdeczne podzi´kowania.
Ponadto Przedszkole wzi´∏o udzia∏ w Festynie
dzi´kczynnym organizowanym przez Proboszcza
Parafii Krzysztofa Cyliƒskiego.
Bogus∏awa WiÊniewska

M∏ode serca w akcji…
Tegoroczne czerwcowe weekendy w naszej
stolicy obfitowa∏y w wiele pikników, pokazów
i festynów. Jednak˝e odbywajàcy si´ 10 czerwca, PIKNIK WESO¸A 2006, jak co roku, na terenach Hipodromu Szwadron Jazdy R.P., w Starej
Mi∏osnej, zgotowa∏ licznie tu przyby∏ym okolicznym mieszkaƒcom i ich goÊciom, coÊ wi´cej, ni˝
tylko wyÊmienità zabaw´ i rozrywk´, uÊwietnionà m.in. wyst´pami takich zespo∏ów, jak
„BAJM”, czy „RÓ˚E EUROPY”.
Pozwoli∏ tak˝e uczestniczyç w niezwyk∏ym
i wznios∏ym wydarzeniu, jakim by∏ dar m∏odych
muzyków, b´dàcy cz´Êcià poparcia i wsparcia
charytatywnej akcji POKOLENIE JP II ODBUDOWYWUJE KOSCIÓ¸, której patronuje Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz.
Inicjatywa m∏odych artystów wspiera odbudow´ koÊcio∏a Êw. Antoniego, w Starej Mi∏osnej,
który zosta∏ podpalony przez nieznanych do dziÊ
sprawców, w styczniu tego roku. Mimo natychmiastowej wówczas akcji gaszenia, w której bra∏o udzia∏ 7 wozów stra˝y po˝arnej, nie uda∏o si´
uratowaç odnowionego kilka miesi´cy wczeÊniej
wn´trza KoÊcio∏a, w remont którego parafianie
w∏o˝yli swoje serca i oszcz´dnoÊci.
Do dziÊ trwa usuwanie skutków podpalenia,
a prowadzona inicjatywa jest wsparciem odbudowy drewnianej, zabytkowej Êwiàtyni, która pochodzi z 1916 r.
Wcià˝ zadajemy sobie pytanie, dlaczego
wandale n´kajà nas wszystkich, dlaczego niszczà nasze zabytki, naszà kultur´ i dziedzictwo?! I nie znajdujemy odpowiedzi…
Dlatego tak bardzo cieszy ka˝dy gest, który
p∏ynie z potrzeby serca! Takim gestem jest w∏aÊnie ofiarowany przez m∏odych artystów singiel
z okolicznoÊciowà muzykà, o nazwie ALMANACH, poÊwi´cony pami´ci Papie˝a Polaka, który sta∏ si´ „cegie∏kà”, darem tych m∏odych ludzi,
który jest cz´Êcià powo∏anej przez nich

charytatywnej akcji wsparcia POKOLENIE J.P. II
ODBUDOWYWUJE KOÂCIÓ¸. A fakt, ˝e w powstawaniu tego duchowo wielkiego projektu nie
uczestniczy∏y ˝adne firmy fonograficzne, ani producenckie – a by∏ on w ca∏oÊci firmowany prywatnie i bez ch´ci zysku – czyni ten dar podwójnie wielkim i przywraca wiar´ w cz∏owieka!
Ok. godziny 15 mieliÊmy mo˝liwoÊç pos∏uchaç
na ˝ywo utworu „DOMINIUM”, w wykonaniu grupy „ALMANACH” i w stoisku z prezentowanà wystawà fotograficznà, przedstawiajàcà histori´
spalonego koÊcio∏a, za jedyne 5 z∏otych nabyç
propagowanà p∏yt´-cegie∏k´, wspierajàc tym samym tak szczytny cel odbudowy koÊcio∏a.
Pozosta∏e, darczynne p∏yty grupy ALMANACH,
wspierajàce CHARYTATYWNÑ AKCJ¢ ODBUDOWY KOÂCIO¸A, obecnie dost´pne sà w koÊciele
Êw. Antoniego w Starej Mi∏osnej, ul. Borkowska 1, a w najbli˝szym czasie w innych parafiach
na terenie Warszawy, o czym b´dzie informowaç
Radio Vox 93,3 FM i Radio Warszawa-Praga 106,2 FM. Wi´cej informacji w dziale inicjatywy na stronie internetowej www.almanach.krv.pl
B. Alama
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Witajcie
wÊród
nas

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

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 II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane
na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 10 sierpnia 2006 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Stara Mi∏osna, ul. Torfowa 1, tel. 022 773 39 52
(bia∏y dom przy rondzie, obok klubu „Atlas”)

zapraszamy: wt.-pt. 12-20, sob.-nied. 12-15

Paulinka Banasik
urodzi∏a si´ 13 lutego 2006 r.
w Warszawie

Igor Piotr Grodzki
urodzony 28 kwietnia 2006 r.

Bartosz Wasiak
urodzi∏ si´ 1 kwietnia 2006 r.
Waga: 4300 g.
Wzrost: 60 cm

Agatka Witek
urodzi∏a si´ 15 stycznia 2006 r.
Waga: 3550 g.
Wzrost: 56 cm

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl

➥ Zdj´cia cyfrowe
➥ Zdj´cia do
dokumentów w 5 min.
➥ Mo˝liwoÊç przes∏ania
zdj´ç przez e-mail:
kontakt@fotooskar.com.pl
➥ Wykonujemy

zdj´cia komunijne
pozowane (w studio)
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15
tel. 022 773 17 14

a

pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!
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Rodzinny Zlot Cyklistów
Pi´kna pogoda i atmosfera rodzinnego pikniku to
ju˝ tradycja naszych corocznych zawodów kolarskich. W tym roku by∏ to równie˝ po raz drugi organizowany przez nasze Stowarzyszenie Sàsiedzkie Fina∏ Mistrzostw Mazowsza w Kolarstwie Górskim Family Cup. I tym razem, mimo wielu konkurencyjnych
imprez odbywajàcych si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie naszego osiedla, uczestników zawodów nie zabrak∏o. 10 czerwca na starcie we wszystkich kategoriach stan´∏o ponad 160 zawodników i zawodniczek.
Nasza tradycyjna trasa wyÊcigu by∏a miejscem zaci´tej rywalizacji i to ju˝ od najm∏odszych kategorii.
Jadàc jako pilot mia∏em okazj´ obserwowaç z jakà
determinacjà i wolà walki Êciga∏y si´ nasze pociechy. Dowodem, ˝e nie koloryzuj´ niech b´dzie fakt,
˝e na p∏askich odcinkach trasy czo∏ówka potrafi∏a jechaç z szybkoÊcià 27-28km/h! I co wy na to rodzice? Dacie wiar´, ˝e wasze dzieciaki to potrafià? Brawo! Mam nadziej´, ˝e wielu z m∏odych zawodników
nie odstawi rowerów w kàt i nie zapomni o nich a˝
do nast´pnego zlotu, ale b´dzie jeêdziç i budowaç
form´ oraz umiej´tnoÊci.
W starszych kategoriach widaç coraz wi´kszy
profesjonalizm. Tu mo˝na szukaç przysz∏ych talentów. Orlicy i juniorzy potrafili zadziwiç niejednego obserwatora. Szybkie przejazdy i doskona∏a
technika to cechy jakimi mo˝na okreÊliç startujàcych w tych kategoriach. Kategorie najstarsze
równie˝ potrafi∏y zaprezentowaç klas´. Mimo, ˝e
dla niektórych, szczególnie paƒ, kilka elementów
trasy, w tym doÊç trudny technicznie zjazd, stanowi∏y du˝e utrudnienie, dzielnie radzi∏y sobie
po prostu sprowadzajàc rowery. Kilku Êmia∏ków
z mniejszym przygotowaniem technicznym próbujàc swych si∏ na owym zjeêdzie i przyp∏aci∏o to
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efektownymi i wyglàdajàcymi na niebezpieczne
wywrotkami. Na szcz´Êcie skoƒczy∏o si´ tylko
na siniakach i zadrapaniach.
Podczas zawodów swojà obecnoÊç zaznaczyli,
i to od razu na podium, nasi osiedlowi zawodnicy
czyli SMCT (niebieskie stroje). Naszym uda∏o si´
zajàç miejsca na podium w trzech kategoriach.
W kategorii m∏odzików Maciej Jeziorski w wspania∏ym stylu, deklasujàc konkurencj´, zdoby∏ 1-sze
miejsce. W kategorii weteranów drugi by∏ Micha∏
Strzyczkowski a trzeci Tomasz S´dek. W kategorii
weteranów starszych jako drugi lini´ mety minà∏
Krzysztof Jeziorski.
Dzi´kuj´ wszystkim wspó∏organizatorom za ofiarnà i bezinteresownà pomoc w organizacji pikniku,
a wszystkich kolarzy i ich rodziny zapraszamy za rok.

Dariusz Lebiedê
Fot. Izabela Antosiewicz

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

RODZINNY ZLOT CYKLISTÓW – WYNIKI
Eliminacje Amatorskich Mistrzostw Polski Family Cup
Skrzaty - dziewczynki (2000-...)
1. Joanna Gràdzka
2. Gabrysia Kokociƒska
3. Ela Wynimko
4. Maja Ma∏czak
5. Magdalena Strzyczkowska
6. Julianna Rajewska
7. Izabela Rosiƒska
8. Anna Konopka
Skrzaty - ch∏opcy (2000...)
1. Mateusz Posiada∏a
2. Olaf Ducal
3. Jan Koz∏owski
4. ¸ukasz Paw∏owski
5. Franciszek Baran
6. Kacper Ciacharowski
7. Piotr Konopka
8. Gabriel Kurowski
9. Bar∏omiej Kurowski
Dziewczynki (1996-1999)
1. Karolina Troç
2. Aleksandra Sikora
3. Natalia Chech∏owska
4. Klaudia Kuraszkiewicz
5. Zuzia Antosiewicz
6. Zosia ˚ylicz
7. Magda ˚ylicz
8. Hania ˚ylicz
Ch∏opcy (1996-1999)
1. Bart∏omiej Paprota
2. Karol Myrcha
3. Karol Guberski
4. ¸ukasz Kokociƒski
5. Oskar Koziƒski
6. Piotr Koz∏owski
7. Piotr Dobrogosz
8. Arkadiusz Posiada∏a
9. Franek Charkiewicz
10. Jeremi Bomba∏a
11. Natan Minchberg
12. Igor Rosiƒski
13. Bartek Semczuk
14. Pawe∏ Szmytkowski
15. Maciej Chojnacki
16. Kacper Wnuk
17. Pawe∏ Rakowski
18. Grzegorz Olizarowski
M∏odziczki (1992-1995)
1. Nina Grzebisz
2. Klaudia S´dek
3. Marta Drzewiczak
4. Kinga Jaroƒ
5. Marlena Jastrz´bska
6. Aleksandra Zió∏kowska
7. Natalia Rakowska
8. Kasia Wynimko
9. Karolina Grudziƒska
10. Julia Wynimko
11. Miriam Minchberg
12. Justyna Linde

M∏odzicy I (1994-995)
1. Sebastian Troç
2. Przemys∏aw So∏owiej
3. Oskar Klimaszewski
4. Tomasz Starczewski
5. Tomasz Grabiƒski
6. Micha∏ Sarniewicz
7. Marcin Lewandowski
8. Krzysztof Lebiedê
9. ¸ukasz Kokociƒski
10. Maciej Strzyczkowski
11. Micha∏ Antosiewicz
12. Jan Badziàg
13. Oskar Klimaszewski
M∏odzicy II (1992-1993)
1. Maciej Jeziorski
2. Grzegorz Szulc
3. Maciej Szmidt
4. Grzegorz Paw∏owski
5. Bartosz Starczewski
6. Jakub Rogowski
7. Robert WiÊniewski
8. Maciek Koz∏owski
9. Filip Stefaƒski
Juniorki (1987-1991)
1. Paulina Grz´da
2. Anna Marczuk
Juniorzy m∏odsi (1990-1991)
1. Maciej Star´ga
2. Mateusz Sowa
3. Mateusz Topolski
4. Jan Choiƒski
5. Maciej Wydrych
6. Kamil Majewski
7. Pawe∏ Marczuk

7. Piotr WiÊniewski
8. Pawe∏ Kuraszkiewicz
Seniorki (1972-1986)
1. Anna Âwitelska
2. Klara Kie∏basiƒska
3. Anna S∏upik
4. Ma∏gorzata Kowalczyk
5. Agnieszka Szmytkowska
6. Agnieszka Troç
7. Aneta Ciszkowska
Weteranki (...-1971)
1. Maria Star´ga
2. Ewa Guzowska
3. Ma∏gorzata Krukowska
4. Anna Paprota
5. Monika Strzyczkowska
6. Miros∏awa Choiƒska
7. Alicja Walczak
8. Anna Haraziƒska
9. Danuta Marsza∏ek
10. Zofia Marczuk

Weterani (1961-1971)
1. Przemys∏aw Skrzyniarz
2. Micha∏ Strzyczkowski
3. Tomasz S´dek
4. Piotr Paw∏owski
5. Marek Smolak
6. Jacek Garwoliƒski
7. Dariusz Marczuk
8. W∏odziemierz P∏awski
9. Mariusz Sikora
10. Grzegorz Posiada∏a
11. Jan Dobrogosz
12. Arkadiusz So∏owiej
Weterani starsi (...-1960)
1. S∏awomir Bestry
2. Krzysztof Jeziorski
3. Marek Pud∏o
4. Maciej Piechocki
5. Ryszard Ostaszewski
6. W∏odzimierz Klasa
7. Stanis∏aw Choiƒski
8. Adam Szmidt

Klasyfikacja rodzinna
1.
Maria Star´ga, Maciej Star´ga - 2 pkt. (1+1)
2.
Krzysztof Jeziorski, Maciej Jeziorski - 3 (1+2)
3.
Klaudia S´dek, Tomasz S´dek - 6 (2+4)
4-5.
Grzegorz Paw∏owski, Piotr Paw∏owski - 7 (4+3)
Agnieszka Troç, Sebastian Troç - 7 (6+1)
6.
Miros∏awa Choiƒska, Jan Choiƒski - 10 (6+4)
7-8.
Grzegorz Posiada∏a, Mateusz Posiada∏a - 11 (10+1)
Maciej Szmidt, Adam Szmidt - 11 (3+8)
9-10. Anna Marczuk, Zofia Marczuk - 12 (2+10)
Pawe∏ Kuraszkiewicz, Klaudia Kuraszkiewicz - 12 (8+4)
11-13. Pawe∏ Marczuk, Dariusz Marczuk - 14 (7+7)
Arkadiusz So∏owiej, Przemys∏aw So∏owiej - 14 (12+2)
Stanis∏aw Choiƒski, Arkadiusz Choiƒski - 14 (7+7)

Juniorzy starsi (1988-1989)
1. Adam Szczeponik
2. Kamil Pelucha
3. Maciej Âwitalski
4. Karol Jasiƒski
5. Krzysztof Goêdzik
6. Krzysztof Jeziorski
7. Fryderyk Dyc
Orlicy (1983-1987)
1. Marcin Kwiatkowski
2. Pawe∏ B∏oƒski
3. Jacek Rzàda
4. S∏awomir Poletajec
5. Grzegorz Dadak
6. Mateusz Ko∏akowski
7. Artur Choiƒski
8. Marek Choiƒski
9. Miko∏aj Wydrych
10. ¸ukasz WiÊniewski
Seniorzy (1972-1982)
1. ¸ukasz Pelucha
2. Krzysztof Biarda
3. Pawe∏ Kulik
4. Piotr Dymus
5. Piotr Ma∏ek
6. Pawe∏ Adamczyk

Przypominamy, ˝e nasze zawody by∏y zaliczane jako mazowiecka eliminacja ogólnopolskiego cyklu Mistrzostw Polski Amatorów MTB Family
Cup. Fina∏ ogólnopolski tego cyklu odb´dzie si´ w dniach 9-10 wrzeÊnia 2006 r. w Kielcach.
Wszystkie osoby (za wyjàtkiem dzieci z kategorii 0-6) oraz rodziny, które zdoby∏y w naszych zawodach miejsca 1-6 zyska∏y prawo startu w finale.
Za wszystkich, którzy tam pojadà, ju˝ teraz mocno trzymamy kciuki!
Wi´cej informacji o finale znajdà Paƒstwo na stronie:
www.familycup.com.pl/index_rower.htm
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Harcerski wybór
Na zakoƒczonym niedawno IX Zjeêdzie ZHR,
nasz kolega redakcyjny,
a jednoczeÊnie Przewodniczàcy Rady naszej
Dzielnicy pan Marcin J´drzejewski zosta∏ wybrany Przewodniczàcym
Zwiàzku
Harcerstwa
Rzeczypospolitej. O tym,
czym jest harcerstwo,
a ZHR w szczególnoÊci,
rozmawia z nim Judyta
Weso∏owska
Czym jest ZHR?
ZHR czyli Zwiàzek Harcerstwa Rzeczpospolitej
jest organizacjà harcerskà, która powsta∏a na fali
sprzeciwu instruktorów przeciwnych komunistycznej indoktrynacji m∏odzie˝y w ramach ZHP i nawiàzujàcych bardzo silnie do tradycji i metod dzia∏ania
harcerstwa z okresu mi´dzywojennego. Zosta∏ zarejestrowany w roku 1989 skupiajàc Êrodowiska zwiàzane z nieformalnym Niezale˝nym Ruchem Harcerskim, dzia∏ajàcym wczeÊniej w ramach ZHP.
A czym jest dla Pana ZHR?
Dla mnie jest wielkà przygodà mojego ˝ycia. Wià˝´ z ZHR-em moje najpi´kniejsze wspomnienia, przyjaênie i przygody. Tak˝e wiele umiej´tnoÊci, dzi´ki
którym mog∏em budowaç swojà pozycj´ zawodowà
tj. zarzàdzanie zespo∏ami ludzkimi, umiej´tnoÊç podejmowania szybkich decyzji, umiej´tnoÊç funkcjonowania w stresie oraz szukania kompromisów.
Na kwietniowym Zjeêdzie, zosta∏ Pan wybrany
Przewodniczàcym ZHR. Jak Pan godzi ró˝ne
swoje obowiàzki?
Wszystkie funkcje w ZHR sà pe∏nione spo∏ecznie.
OczywiÊcie najwa˝niejsza jest dla mnie rodzina i praca zawodowa, wi´c na prac´ spo∏ecznà mam

ograniczonà iloÊç czasu. Pogodzenie obecnej funkcji w ZHR z innà mojà aktywnoÊcià spo∏ecznà b´dzie
bardzo trudne. Do ostatniego Zjazdu pe∏ni∏em
w ZHR-ze funkcje Szefa Kszta∏cenia w Mazowieckiej
Choràgwi Harcerzy. Funkcj´ tà obecnie ju˝ przekazuj´, zyskam wi´c troch´ czasu. Niestety, b´d´ równie˝ musia∏ ograniczyç nieco swojà aktywnoÊç spo∏ecznà w Weso∏ej. Na szcz´Êcie, za cztery miesiàce
koƒczy si´ kadencja samorzàdu, przez co zmniejszy
si´ spora cz´Êç moich obowiàzków.
Czy to oznacza, ˝e Pana nazwisko nie pojawi
si´ na listach jesiennych wyborów samorzàdowych?
Raczej tak.
Czy nie obawia si´ Pan, ˝e mieszkaƒcy Starej
Mi∏osnej b´dà si´ czuç zawiedzeni, ˝e nie b´dzie ich Pan ju˝ reprezentowa∏?
Jak ka˝da osoba dzia∏ajàca publicznie mam osoby, które sà moimi zwolennikami, ale sà i tacy, którzy sà przeciwnikami. Przeciwnicy pewnie si´ ucieszà, ˝e rezygnuj´ z dzia∏alnoÊci, zwolennicy pewnie
b´dà mnie przekonywali, ˝ebym dalej coÊ robi∏. Bynajmniej, nie zamierzam si´ wycofywaç w ca∏oÊci
z dzia∏alnoÊci publicznej na terenie Weso∏ej. Tu
mieszkam i to, jak si´ b´dzie rozwija∏a nasza Dzielnica zawsze b´dzie mi bardzo bliskie. Nadal pozostaj´ Prezesem Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara
Mi∏osna, nadal b´d´ zaanga˝owany w wydawanie
WiadomoÊci Sàsiedzkich. Poza tym funkcj´ Przewodniczàcego w ZHR-ze pe∏ni si´ przez 2 lata
i po tym okresie zapewne wróc´ do pracy na rzecz
mieszkaƒców Weso∏ej.
Z tego co wiem, ogranicza∏ ju˝ Pan swojà aktywnoÊç na forum harcerskim. Skàd taka nag∏a decyzja o powrocie do ZHR?
W ostatnim okresie zacz´li w ZHR dominowaç
instruktorzy, którzy w wyraêny sposób zaniedbali
zasadà neutralnoÊci politycznej harcerstwa. ZHR
zacz´to kojarzyç z podporzàdkowaniem jednej,

konkretnej partii politycznej. To spowodowa∏o
sprzeciw wielu Êrodowisk. Poza tym, du˝y nacisk
na budowanie pozycji spo∏ecznej ZHR-u, nie szed∏
w parze z tworzeniem poczucia wewn´trznej spójnoÊci. Zaniedbano dialog i próbowano narzucaç
przyj´te odgórnie stanowiska. Moi dawni przyjaciele zwrócili si´ do mnie z proÊbà, abym jako osoba
b´dàca ju˝ nieco z boku ostatnich sporów podjà∏
si´ tej funkcji i spróbowa∏ je wyciszyç. Ca∏a sytuacja by∏a dla mnie o tyle trudna, ˝e za moim kontrkandydatem, senatorem PiS, prof. Kazimierzem
Wiatrem te˝ sta∏a spora grupa moich przyjació∏.
Dlatego ten powrót by∏ mniej radosny i mam ÊwiadomoÊç, ˝e spoczywa na mnie spora odpowiedzialnoÊç, za odbudowanie relacji wewn´trznych w naszej organizacji.
Czyli w najbli˝szym czasie nale˝y si´ spodziewaç jakiÊ zmian w ZHR?
Tak, ale te zmiany b´dà mia∏y raczej charakter
wewn´trzny.
Nie b´dà one wi´c odczuwane przez harcerzy
na ni˝szych szczeblach?
Wr´cz przeciwnie, zamierzam skoncentrowaç si´
na odbudowaniu relacji wewn´trznych w naszym
Zwiàzku, pomocy Êrodowiskom, tworzeniu tego co
zawsze by∏o najwa˝niejsze w harcerstwie, czyli ducha braterstwa. A to w∏aÊnie dla ka˝dej dru˝yny powinno byç najwa˝niejsze.
W takim razie, pozostaje mi jedynie pogratulowaç i ˝yczyç dalszych si∏ i zapa∏u do pracy.
Dzi´kuj´.

Mamy jednego z oÊmiu wspania∏ych

JesteÊcie wspaniali!
Pod takim has∏em w dniu 31 maja tego roku odby∏ si´ XIII fina∏ Sto∏ecznej Edycji Samorzàdowego
Konkursu Nastolatków „OÊmiu Wspania∏ych” w Sali Kongresowej PKiN. Jednym z laureatów „OÊmiu”
zosta∏ Wojtek Szewczyk, uczeƒ kl. 3A Gimnazjum
nr 119 w Starej Mi∏oÊnie.
Wojtek nale˝y do Szkolnego Klubu Wolontariusza i bra∏ aktywny udzia∏ we wszystkich akcjach organizowanych przez klub w roku szkolnym 2005/2006.
By∏y to mi. in. „Góra Grosza”- wspomagajàca rodzinne domy dziecka., „Podaruj dzieciom radoÊç”,
czyli przedÊwiàteczna zbiórka zabawek i gier dla ma∏ych pacjentów ze szpitala CZD, sprzeda˝ pakietów
kart Êwiàtecznych w Galerii Mokotów – akcja pracowników szpitala CZD na rzecz zakupu sprz´tu medycznego, wspó∏praca z Fundacjà na Rzecz Osób Niepe∏nosprawnych – sprzeda˝ zak∏adek – pomocy naukowych w celu zakupu bioprotezy dla Paw∏a Kowalika,
udzia∏ w przeprowadzonej przez SKW na terenie gimnazjum kampanii antynikotynowej.
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Najwa˝niejsze czym podbi∏ nasze serca to zorganizowanie loterii fantowej
(∏àcznie z pozyskaniem sponsorów)
na rzecz odbudowy spalonego koÊcio∏a
Âw. Antoniego w Starej Mi∏oÊnie.
Wojtek obiecuje kontynuacj´ wspó∏pracy z wolontariuszami z Gimnazjum
nr 119. Ju˝ zaanga˝owa∏ si´ w dzia∏ania
na rzecz paêdziernikowej aukcji dzie∏ sztuki wykonanych przez uczniów i przyjació∏
naszej szko∏y, która b´dzie imprezà towarzyszàcà Wielkiemu Koncertowi absolwentów i uczniów gimnazjum. Te dzia∏ania
b´dà podsumowaniem trzyletniej pracy
Szkolnego Klubu Wolontariatu, a tak˝e okazjà do pozyskania funduszy na dalszy remont tutejszej Êwiàtyni.
Zwyci´stwa w konkursie „OÊmiu Wspania∏ych”
gratulowali Wojtkowi, Ksiàdz Prymas Józef Kardyna∏
Glemp, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Joanna Fabisiak – pomys∏odawca i organizator Konkursu „OÊmiu
Wspaniali” i tegoroczny Ambasador Dobra – Eleni.

Wszyscy laureaci zostali uhonorowani zaproszeniem na dziesi´ciodniowy wyjazd do Rzymu,
w paêdzierniku bie˝àcego roku.
Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusz
przy Gimnazjum nr 119
Katarzyna Tucholska
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

To w∏aÊnie dla Paƒstwa wyposa˝yliÊmy nasze studio w dwa ∏ó˝ka najnowszej generacji posiadajàce klimatyzacj´
i lampy z efektem bràzujàcym. Oba ∏ó˝ka sà produktem renomowanych niemieckich firm Ergoline oraz Zoltron.
To w∏aÊnie z myÊlà o Tobie dbamy
o maksymalnà higien´ i komfort opalania.
Pragniemy by Twoje cia∏o mia∏o atrakcyjny wyglàd i pi´knà opalenizn´, dlatego te˝ w naszym solarium masz mo˝liwoÊç korzystania z najlepszych na Êwiecie kosmetyków do i po opalaniu.
Specjalnie dla rodziców wyposa˝yliÊmy nasze studio w kàcik dla dzieci,
w którym mogà zajàç si´ zabawà w czasie gdy rodzic korzysta z opalania.
StworzyliÊmy miejsce, w którym mo˝esz zdobyç pi´knà opalenizn´, a tak˝e
zrelaksowaç si´.

S∏oneczko
w sàsiedztwie
Specjalnie dla Paƒstwa, wychodzàc
naprzeciw Waszym oczekiwaniom, otworzyliÊmy w „CENTRUM POGODNA”

na ul. Jana Paw∏a II 23 (w sàsiedztwie
poczty i oÊrodka zdrowia) profesjonalne
studio solarium o nazwie „ZULUS”.

GWARANTUJEMY MI¸Ñ
I PROFESJONALNÑ
OBS¸UG¢
ZAPRASZAMY!!!!!
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tekst sponsorowany

05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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Konkurs
„Ocal kropl´”
W bie˝àcym roku szkolnym dzieci ze Szko∏y Podstawowej nr 173 wzi´∏y udzia∏ w konkursie organizowanym przez Zarzàd Parków
Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeƒskiego. Tematem tegorocznej
edycji by∏a woda, jeden z najcenniejszych
a zarazem najbardziej zagro˝onych zasobów
naturalnych Ziemi. Cele konkursu:
• wzbudzenie zainteresowania i zwi´kszenie wiedzy wÊród dzieci i m∏odzie˝y tematem wody w przyrodzie, jej stanu, zagro˝eƒ i mo˝liwoÊci ochrony,
• poznanie najbli˝szej okolicy i jej walorów, a szczególnie zbiorowisk zwiàzanych z wodà,
• budowanie poczucia odpowiedzialnoÊci
za Êrodowisko,
• popularyzacja wiedzy przyrodniczej i wiadomoÊci o parkach krajobrazowych.
Fina∏ konkursu odby∏ si´ w Otwockim Parku Miejskim przy ulicy Filipowicza 9.
Pogoda niestety nie dopisa∏a –- by∏o zimno i d˝d˝yÊcie, ale przygoda i humory by∏y
wspania∏e.
Serdeczne podzi´kowania dla rodziców
z klasy IIb za pomoc w opiece nad dzieçmi.
Bernadetta Gierczycka

Tydzieƒ Bibliotek w Szkole
Podstawowej nr 173
Biblioteka i Êwietlica szkolna w∏àczy∏a si´ w akcj´ Wielkie Biblioteczne
Warszawskie Czytanie, og∏oszonà
przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkó∏ Polskich. Przez dwa dni –
11 i 12 maja goÊciliÊmy rodziców naszych uczniów, którzy zechcieli zaanga˝owaç si´ w realizacj´ tego przedsi´wzi´cia. Ka˝da z przyby∏ych osób opowiada∏a o sobie, ulubionych ksià˝kach
ze swojego dzieciƒstwa, a nast´pnie
czyta∏a fragment wybranej lektury. Akcja spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci z klas
O – III (gdy˝ do nich skierowana by∏a
nasza oferta) oraz ich wychowawców.
Niecodzienna sytuacja, ciekawe opowieÊci czytajàcych i ich starania, aby zainteresowaç s∏uchaczy, sprawi∏y, ˝e akcja odnios∏a zamierzony skutek. Wielu
uczniów odwiedzi∏o bibliotek´ jeszcze
tego samego dnia, chcàc wypo˝yczyç
prezentowanà lektur´. Mamy nadziej´,
˝e dzi´ki tego typu dzia∏aniom nasze
dzieci odkryjà pi´kno Êwiata ukrytego
na kartach ksià˝ek, wzbogacajàc jedno-

Mimo wyczerpujàcego programu, uda∏o nam
si´ powróciç do szko∏y, gdzie rozstaliÊmy si´
w doskona∏ych nastrojach. ObawialiÊmy si´ troch´, ˝e mo˝e nie znajdziemy wspólnego j´zyka
z rodzicami, ale myliliÊmy si´. Okaza∏o si´, ˝e
z cz∏onkami naszych rodzin wycieczki sà jeszcze
milsze. Kto nie mia∏ okazji spróbowaç, temu polecamy. Mamy nadziej´, ˝e nasza wycieczka pos∏u˝y jako przyk∏ad innym klasom, które w przysz∏oÊci te˝ wyruszà na tak udanà wypraw´. Nasza klasa Id te˝ nie osiada na laurach i planujemy
ju˝ niebawem po raz kolejny dosiàÊç rowerów!

Wspomnienie
z wycieczki rowerowej
Wycieczka rowerowa odby∏a si´ 3 czerwca br.
pod opiekà wychowawczyni pani Kingi Sadlej.
Nie pierwszy raz mieliÊmy okazj´ zasmakowaç
w wycieczkach rowerowych. Nasza poprzednia
wyprawa by∏a równie wspania∏a, lecz ta – odbyta w nietypowy sposób, bo w towarzystwie rodziców – by∏a wyjàtkowa! Ju˝ w naszych planach jawi∏a si´ ona jako weso∏a zabawa, po∏àczona z wysi∏kiem i treningiem mi´Êni. G∏ównym
celem by∏a jednak˝e integracja nie znajàcych si´
nawzajem zbyt dobrze rodziców, bo w grupie
mo˝na wi´cej!
Przygotowania nie trwa∏y krótko, poniewa˝
wykonanie identyfikatorów, dostarczenie prowiantu na ognisko i zorganizowanie zabaw nie
by∏o a˝ tak ∏atwym zadaniem... Gdy byliÊmy ju˝
gotowi, pozosta∏o nam tylko kupienie obowiàzkowych kasków i... w drog´!!! Zaraz po skompletowaniu grupy, podzieliliÊmy si´ sprawnie na 3
mniejsze zespo∏y, dzi´ki czemu ∏atwiej by∏o nam
przebyç wyznaczone trasy. Nale˝y dodaç, ˝e
nasz szlak zosta∏ przygotowany przez jednego
z rodziców i nie by∏ banalnie prosty; uwa˝amy, ˝e
by∏ doÊç d∏ugi i wyczerpujàcy, choç naturalnie
w miar´ naszych mo˝liwoÊci! Jako rekompensata tego wysi∏ku, na miejscu czeka∏y nas relaksu-

18

czeÊnie swojà osobowoÊç. Czytanie
uczy równie˝ odró˝niania dobra od z∏a
i zach´ca do refleksji nad konsekwencjami swoich s∏ów i czynów.
Pragniemy podzi´kowaç wszystkim
osobom, które poÊwi´ci∏y swój czas
i zechcia∏y pomóc nam w realizacji tego zadania. Zach´camy rodziców
do codziennego, g∏oÊnego czytania
swoim pociechom, gdy˝ jest to najskuteczniejszy i najprostszy sposób wychowania cz∏owieka samodzielnie myÊlàcego, kulturalnego, z wyobraênià.
Beata Grochowska, Krystyna Krasuska,
Agata Stajszczak

jàce zaj´cia: pieczenie kie∏basek przy ognisku
czy te˝ konkursy z nagrodami. StaraliÊmy si´ zapoznaç nasze rodziny ze sobà, stàd np. zabawa
w uk∏adanie wierszy dotyczàcych naszych nazwisk. Zabawa by∏a przednia, szczególnie, ˝e
ka˝dy pisze, jak umie. Mi∏à atmosfer´ tworzy∏o
tak˝e niewielkie jezioro (nad którym wypoczywaliÊmy) i rechot ˝ab. Niestety, nie obesz∏o si´ bez
Uczennice klasy Id: Magdalena Sobkowicz
drobnych problemów... Mamy na myÊli kontuzj´
i Milena Budziƒska
jednej z naszych kole˝anek oraz nieprzyjemny incydent z zakopaniem si´ samochodów
w piasku... Tu w∏aÊnie
okaza∏o si´, ˝e umiemy
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
si´ wspieraç, gdy˝ zalekarz stomatologii ogólnej
kopani rodzice pomogli
sobie, dzi´ki czemu
Lek. stom. Wojciech Bzd´ga
wydostali si´ z opresji.
specjalista protetyki stomatologicznej,
MyÊlimy, ˝e rodzice
chirurg stomatolog
tak˝e dobrze czuli si´
w towarzystwie m∏o022 773 38 83, 0 602 351 757
dzie˝y i doskonale doStara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
gadywali si´ mi´dzy
PROFILAKTYKA
WYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
LECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE CHIRURGICZNE
sobà, o czym ÊwiadLECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO
czy∏y ich weso∏e miny!

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

(
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Choroba zwyrodnieniowa kr´gos∏upa szyjnego poza dolegliwoÊciami ze
strony karku mo˝e prowadziç do os∏abienia i zaburzeƒ czucia w obr´bie
koƒczyn górnych i dolnych, a niekiedy
naÊladowaç choroby serca lub mózgu.
Fizjologiczna ruchomoÊç kr´gos∏upa
szyjnego umo˝liwia sprawne dzia∏anie
zmys∏u wzroku, s∏uchu i równowagi.
Kr´gos∏up szyjny sk∏ada si´ z siedmiu kr´gów tworzàcych elastycznà kolumn´, która ∏àczy klatk´ piersiowà
z czaszkà.
Przyczyn zwyrodnieƒ kr´gos∏upa
szyjnego nie zawsze da si´ uniknàç.
Procesy degeneracyjne kr´gos∏upa post´pujà wraz z up∏ywem lat u ka˝dego
z nas.
Cz´stà przyczynà zaostrzajàcà dolegliwoÊci sà powtarzajàce si´ codziennie
mikrourazy i drobne przecià˝enia b´dàce rezultatem np. wstrzasów mechanicznych towarzyszàcym powtarzajacym sie urazom g∏owy, skokom lub nawet biegowi po twardym pod∏o˝u.

Czynnikiem przewlekle przecià˝ajàcym kr´gos∏up mo˝e byç spanie na z∏ej
poduszce.
Nie bez znaczenia sà wady postawy
takie jak skolioza czy p∏askostopie.

Problemy z kr´gos∏upem szyjnym
cz´Êciej majà osoby cierpiàce na bóle
krzy˝a.
Zwyrodnienie szyjnego odcinka kr´gos∏upa najcz´Êciej b´dzie dawaç o sobie znaç lokalnymi dolegliwoÊciami bó-

Jad∏odajnia dla
najubo˝szych
Z satysfakcjà informujemy, ˝e w dzielnicy Weso∏a, 18 maja br. rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç jad∏odajnia dla najubo˝szych. Placówka ta poszerzy∏a
ofert´ pomocowà istniejàcego od 2003 roku Punktu Pomocy Doraênej
Dla Bezdomnych i Najubo˝szych w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy,
prowadzonego przez Stowarzyszenie Alter Ego.
Pomoc udzielona przez
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej,
oraz miejscowe w∏adze sprawi∏a, ˝e Weso∏a, jako najm∏odsza dzielnica Warszawy, posiada pierwszà tego typu placówk´ na swoim terenie. Urzàdzenie oraz doposa˝enie Jad∏odajni by∏o mo˝liwe dzi´ki
dofinansowaniu otrzymanemu
z Biura Polityki Spo∏ecznej
Urz´du M. st. Warszawy.
Specjalne podzi´kowania
kierujemy do wszystkich osób i firm bezpoÊrednio zaanga˝owanych
w prace remontowe. To dzi´ki wysi∏kowi naszych wolontariuszy, podopiecznych oraz bezinteresownie pomagajàcych firmom, Jad∏odajnia
funkcjonuje i wydaje ponad 100 bezp∏atnych posi∏ków dziennie.
Jad∏odajnia funkcjonuje przy ulicy Jeêdzieckiej 20 od poniedzia∏ku
do soboty w godzinach 12.30 – 14.00. Serdecznie zapraszamy.
Stowarzyszenie ALTER EGO

lowymi majacymi tendencje do nasilania si´ przy napi´ciach, pot´gowanych
przez zm´czenie lub przcià˝enia (np.
d∏ugotrwa∏à jazd´ samochodem).
W poczàtkowej fazie choroby bóle
mogà mieç charakter niesta∏y i ich pojawienie si´
nie kojarzy si´ z konkretnà przyczynà. DolegliwoÊciom bólowym towarzyszy zwykle ograniczenie
zakresu ruchów.
Jest wiele sposobów leczenia: jest to leczenie ciep∏em, krioterapia, terapia
elektryczna, ultradzwi´ki,
masa˝ i çwiczenia. W czasie trwania procesu rehabilitacji terapeuta wykorzystuje szeroki zakres
mo˝liwoÊçi jaki daje kinezyterapia i fizykoterapia. Nie nale˝y zwlekaç z rozpocz´ciem leczenia.
Gabinet Rehabilitacji i Masa˝u
ul. Jana Paw∏a II 264

MYJNIA
SAMOCHODOWA
• pranie tapicerki
• polerowanie lakieru

US¸UGI WULKANIZACYJNE
SPRZEDA˚ OPON - NOWE I U˚YWANE
MECHANIKA POJAZDOWA
Marek Karczewski
ul. Trakt Brzeski 70
05-077 Warszawa
tel. 022 692 969 484

Czynne: pon. - sob. 8.00 – 20.00
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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 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
535
536
501
537
504
548
571
578
583
447
580
443
503
399
581
572
548

Nr
oferty
906
928
898
927
925
498
824
850
914
798
816
499
885
836
881
703
327

Pow. Pi´tro Licz.
m2
pokoi
92 0/1 4
94 0/1 4
105 2/2 3
119 1/1 3
115 2/2 3
80 2/2 3
76 2/2 3
94 1/2 3
34 3/3 2
48 3/3 2
100 0/1 3
75 0/3 2
100 3/3 4
72 1/2 3
60 3/3 3
85 0/3 4
80 2/2 3

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Anin
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Wólka ˚erzeƒska
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

365.000
365.000
510.000
423.000
462.000
332.000
375.000
390.000
176.000
249.000
280.000
290.000
300.000
321.000
304.000
330.000
332.000

Pow. Rejon
1300
1473
2500
1000
3555
1245
1250
802
1390
2255
1250
850
1370
3000
2000
1055
950

Cena Rodzaj
w PLN dzia∏ki
Boryszew
120.000 budowlana
Mi´dzylesie
700.000 budowlana
D∏. Szlachecka
325.000 budowlana
Desno
65.000 budowlana
Majdan
220.000 budowlana
RadoÊç
190.000 budowlana
Duchnów
1400.000 budowlana
Falenica
116.000 budowlana
Góraszka
112.000 budowlana
RadoÊç
340.000 leÊ.-bud.
Weso∏a Groszówka 300.000 budowlana
RadoÊç
161.500 budowlana
Wawer Zastów
385.000 budowlana
Sulejówek
156.000 budowlana
Okuniew
115.000 budowlana
Stara Mi∏osna
208.000 budowlana
Wawer Miedzeszym 130.000 budowlana

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Weso∏ej, Sulejówka, Wawra.
Zapraszamy na naszà nowà stron´ internetowà
www.jablonski.com.pl

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
434
415
430
371
299
283
414
405
385
433
325
410
366
343
373
336
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Pow.
domu
180
136
300
260
140
110
270
210
200
160
170
226
340
389
250
360

Pow.
dzia∏ki m2
1000
1000
1390
596
700
350
243
1000
190
400
770
100
870
250
800
1855

Rejon
Sulejówek
Wawer
Weso∏a
RadoÊç
Stara Mi∏osna
Rembertów
Stara Mi∏osna
Hipolitów
Stara Mi∏osna
Rembertów
RadoÊç
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Hipolitów
Weso∏a-Zielona

Cena
w PLN
250.000
550.000
520.000
680.000
550.000
460.000
665.000
315.000
505.000
620.000
674.000
640.000
710.000
650.000
220.000
1.290.000

Rodzaj
Rok
domu
wolnostojàcy
2005
wolnostojàcy
2004
wolnostojàcy
1988
wolnostojàcy
1993
wolnostojàcy
1998
1/2 bliêniaka
2001
segment naro˝ny 1999
wolnostojàcy
1988
segment
2000
segment naro˝ny 2004
wolnostojàcy
1999
segment
2003
wolnostojàcy
1998
segment
1999
wolnostojàcy
2004
wolnostojàcy
2002

Stan wykoƒczenia
surowy otwarty
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
do remontu
bez pod∏. i bia∏ego mont.
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
surowy otwarty
wykoƒczony

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

W styczniu tego roku próbowa∏em studziç rozpalone g∏owy najm∏odszych inwestorów przed nadchodzàcà bessà (WiadomoÊci Sàsiedzkie nr 66 z lutego 2006 r.) i nieuchronnà kl´skà kolejnej generacji „graczy gie∏dowych”.
11. V. 2006 roku rozpoczà∏ si´ czwarty w historii polskiej GPW „zjazd” ze szczytów wskaêników (poni˝ej tabela i wykres). Jak on b´dzie
wyglàdaç? Poni˝sza tabela sugeruje rozwiàzania. Natomiast liczby b´dà znane po fakcie.
Do jesieni wszystko b´dzie jasne.
Kolejne
cykle

Czas trwania

I Wzrost
W tym
Spadek
W tym
II Wzrost
Spadek
W tym
III Wzrost
Spadek
IV Wzrost
W tym

od
16.V.1991
1.XII.1992
8.III.1994
8.III.1994
28.III.1995
11.III.1998
21.VII.1998
9.IX.1998
28.III.2000
3.X.2001
16.V.2005

do
8.III.1994
8.III.1994
28.III.1995
23.VI.1994
11.III.1998
9.IX.1998
1.IX.1998
28.III.2000
3.X.2001
11.V.2006
11.V.2006

Spadek

11.V.2006

25.V.2006

WIG 06.06.2006
KURS 40 352,53
EMA(100) 22 899,14

Ilość
M/T

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

Wniosek 1
W 15 letniej historii GPW mieliÊmy do czynienia
z dwoma okresami spektakularnych wzrostów:
pierwszy w 1993 roku i drugi na prze∏omie 2005/2006 roku. Niestety, tak to bywa na rynkach kapita∏owych, po du˝ym wzroÊcie nast´puje

Wartość WIG w pkt

35
15
12,5
3,5
36
5
5T
19
19
55
12

1000
1000
20.760
20.760
5.904
18.582
17.774
10.473
22.848
11.564
25.617

20.760
20.760
5.940
7.215
18.582
10.473
10.883
22.848
11.564
45.894
45.894

2T

45.894

38.368.

Zmiana o:
pkt/%
+19.760
+19.760
-14.854 /72%
-13.535/ 65%
+12.678
-8.109/ 44%
-6.891/ 39%
+12.375
-11.284/ 49%
+34.330
+20.277
-7.526/ 17%
i 37% ost.
przyrostu

http://biznes.interia.pl
43000
41000
39000
37000
35000
33000
31000
29000
27000
25000
23000
21000
19000
17000
15000
13000
11000
9000
7000
5000
3000
1000

Miesięczna
zmiana pkt

Tygodniowa
zmiana
pkt/%

+1.317

!!!
-966/ 4,6%

-1.378/ 7,75%

+1.690

!!!
-3.763/ 8,20%

równie spektakularny
spadek tylko w 3,5 miesiàca indeks WIG straci∏ 65% wartoÊci.

Wniosek 2
To by∏ pierwszy moment zniech´cenia si´
inwestorów do GPW.
Przez bardzo d∏ugi
okres indeksy odrabia∏y zaleg∏oÊç. W drugim
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
cyklu rozwoju GPW
Copyright INTERIA.PL
– 3 letni okres stopniowego wzrostu indekCharakterystyka zmian:
sów, niestety nie spowodowa∏ powrotu indek16 maja 1991 roku po dwuletnich przygoto- sów do wyników rekordowych. 21.VII.1998 r.
waniach ruszy∏a polska GPW z 6 spó∏kami nastàpi∏o drugie pot´˝ne tàpni´cie. Wystarczyna poczàtek i obrotami kilkunastu tysi´cy ∏o 5 tygodni, aby indeks zmniejszy∏ si´ o 39%.
na sesj´. Przez kilkanaÊcie miesi´cy nic si´ nie
dzia∏o. Inwestorzy otrzymali prezent gwiazdko- Wniosek 3
wy w 1992 r. – ruszy∏o!!! W ciàgu tylko To by∏ najszybszy spadek indeksów GPW
15 miesi´cy „uros∏o” z 1.000 pkt (WIG) do w czasie. Indeks WIG traci∏ 1.378 pkt na ty19.760 pkt w dniu 8.III.1994 r. – na Êwi´to ko- dzieƒ (7,75%).
biet – 1.317 pkt miesi´cznie.
Drugi rekord (1-y – 8. III. 1994) zosta∏ ustanoWynik ten zosta∏ poprawiony dopiero przez wiony w trzecim cyklu rozwoju GPW
ostatnià hoss´, która w ciàgu 12 zaledwie mie- - 28.III.2000 w wysokoÊci 22.848 pkt – tylsi´cy wynios∏a wartoÊç WIG-u do pozio- ko 10% wi´cej ni˝ 6 lat wczeÊniej. Póêniejsze
mu 45.894 w dniu 11.V.2006 roku / dwuletnie spadki mia∏y ju˝ inny charakter, ni˝
– 1.690 pkt miesi´cznie!!!
dwa pierwsze tàpni´cia.

PolRENTIER
http://www.polrentier.pl

Wniosek 4
Okres powy˝szy by∏ umiej´tnie wykorzystany
przez znacznà cz´Êç wyedukowanych inwestorów dla zwi´kszenia portfela inwestycyjnego.
Fundusze akcyjne kupuje si´ na spadkach,
sprzedaje jak sà drogie!!!
Wniosek 5
3 paêdziernika 2001 roku rozpoczà∏ si´ czwarty cykl naszej GPW. Trzeci rekord zosta∏ ustanowiony w dniu 11.III.2006 (te˝ marzec)!!!
W wysokoÊci 45.894 – poprzedni zosta∏ poprawiony o 100%!!!
Wniosek 6
By∏ to najd∏u˝szy i najdynamiczniejszy wzrost
w historii GPW.
Od 11.V.2006 przez dwa tygodnie gie∏da straci∏a na wartoÊci 7.526pkt (WIG), oznacza to
najszybszy jednostkowy „zjazd”, 3.763 pkt
w ciàgu tygodnia. Kiedy b´dzie koniec? Czas
poka˝e.
Szanowny Kliencie!!!
Polski rynek kapita∏owy jest cz´Êcià rynku
globalnego!!! Inaczej zachowujà si´ rozwini´te
rynki kapita∏owe, inaczej „rynki wschodzàce”,
takie jak np. Brazylia, Meksyk, Indie, Chiny,
Turcja, Polska, Rosja itp. Fundusze inwestycyjne operujà na wszystkich rynkach Êwiata. Sà
one obecne równie˝ w Polsce. Mamy do wyboru ró˝ne waluty Êwiata (Dolar USA, Euro i polskiego z∏otego). Wybór jest przeogromny.
Mo˝na dostosowaç strategi´ inwestycyjnà
pod oczekiwania klienta. Kapita∏ w Êwiecie w´druje na rynki, gdzie stopy zwrotu (oczekiwane), sà najwy˝sze. Twój kapita∏ (oszcz´dnoÊci)
równie˝ mo˝e w´drowaç podobnie. Masz
do wyboru nie tylko akcje firm polskich!!!!
Potrzebny Ci jest niezale˝ny doradca finansowy, który razem z Tobà b´dzie Êledzi∏ przep∏ywy kapita∏owe w Êwiecie i dobiera∏ jedynà dobrà dla Ciebie strategi´
inwestycyjnà. Aby Êrednio rocznie – móc zarobiç 20% na kapitale, trzeba czasami przejÊç
na inwestycje bezpieczne: instrumenty rynku
pieni´˝nego, bàdê papiery d∏u˝ne wiarygodnych podmiotów. My Ci pomo˝emy.
Z szacunkiem
Dr Jacek Rembiszewski
0601 801 890, 0500 075 967
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Gie∏da Papierów WartoÊciowych
– jaki kierunek?
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Szlakiem pierwszych Piastów
Od kiedy ten pomys∏ zrodzi∏ si´ w g∏owach
naszych wychowawców: pani Anny Malinowskiej i pani Kingi Sadlej, nasza klasa Id i If
z niecierpliwoÊcià czeka∏y na t´ wycieczk´.
Nie by∏a ona d∏uga, lecz jej program by∏ bardzo napi´ty.
Pierwszego dnia, zwiedziliÊmy pradawnà stolic´ Polski- Gniezno, gdzie znajdujà si´ szczàtki
Êw. Wojciecha i prochy ˝ony Mieszka I- Dàbrówki oraz s∏ynne Drzwi Gnieênieƒskie. Stamtàd droga niedaleka do malowniczej wysepkiOstrów Lednicki. Znajdowa∏o si´ tam miejsce,
w którym prawdopodobnie Polska przyj´∏a
chrzest (inna wersja mówi, ˝e nastàpi∏o to
w Poznaniu). WidzieliÊmy tam te˝ szczàtki gigantycznej kobiety, majàcej ponad 2 metry
wzrostu (!). Za jej ˝ycia przeci´tny wzrost cz∏owieka wynosi∏ ok. 1,6 metra, by∏a wi´c ona
prawdziwym ewenementem!
Na Ostrowiu Lednickim pokazano nam te˝
bardzo stare czó∏no le˝àce w jeziorze i pozosta∏oÊci po dawnej osadzie. WsiedliÊmy do autokaru i rozeÊmiani ruszyliÊmy do Kórnika. Znajdowa∏o si´ tam bowiem nie tylko miejsce naszego noclegu, ale równie˝ wspania∏y, dziewi´tnastowieczny zamek, którego ostatnim
w∏aÊcicielem by∏ W∏adys∏aw Zamoyski. Kiedy
tam wchodziliÊmy, odnieÊliÊmy wra˝enie, ˝e
zostaliÊmy zaproszeni na herbatk´ – meble

i wystrój wn´trza nie przypomina∏y muzeum,
lecz prywatnà posiad∏oÊç.
Po tylu wra˝eniach tego dnia, z ochotà zakwaterowaliÊmy si´ w domkach i po zjedzeniu obiadokolacji udaliÊmy si´ na krótki, lecz jak˝e romantyczny rejs niewielkim statkiem po tamtejszym jeziorze. Zm´czeni, lecz usatysfakcjonowani, pogrà˝yliÊmy si´ we Ênie.
Nast´pnego dnia po wczesnej pobudce i posi∏ku, przysz∏a pora na dalszà cz´Êç podró˝y – celem jej by∏ Poznaƒ. Jako pierwszà zwiedziliÊmy
katedr´, która by∏a wielokrotnie przebudowywana zgodnie ze stylem b´dàcym akurat w modzie...
Gdy „zastaliÊmy” jà, by∏a ostatecznie w stylu gotyckim – o jej naprawie (po wojnie by∏a bardzo
zniszczona) zdecydowa∏ ówczesny biskup. Interesujàce jest, ˝e strop, który wydaje si´ byç wypuk∏y, jest tylko pomalowany w ten sposób! Tak
naprawd´ jest p∏aski! Z radoÊcià przyj´liÊmy wiadomoÊç o czasie wolnym i rozproszyliÊmy si´
po uroczej, poznaƒskiej starówce, gdzie kupowaliÊmy pamiàtki dla bliskich. Warte wspomnienia
jest te˝ spotkanie z interesujàcym r´kodzielnikiem, który zna∏ daty wszystkich imienin i wyrabia∏ Êliczne rzeczy z koralików. W po∏udnie ka˝dy
z nas znalaz∏ si´ na rynku, aby obejrzeç trykajàce
si´ przy akompaniamencie muzyki kozio∏ki, b´dàce na wie˝y ratuszowej. Mimo, ˝e t∏um by∏ spory,
a kozio∏ki wysoko, by∏ to dla nas ciekawy widok.

Rozochoceni, spóêniliÊmy si´ na zbiórk´, ale
gdy uczniowie zostali skompletowani, ruszyliÊmy do kolejnego koÊcio∏a. Nie mo˝emy jednak
wiele o nim napisaç, gdy˝ trwa∏ tam bardzo g∏oÊny remont i adoracja krzy˝a, wi´c nie s∏yszeliÊmy dobrze s∏ów pani przewodnik...
Po tych doznaniach duchowych znów sprawy przyziemne – w zwiàzku z tym, ˝e ka˝dy
z nas by∏ g∏odny, poszliÊmy na obiad, a potem
z ∏ezkà w oku wyjechaliÊmy z Poznania... Miejsce to ma swoisty urok, który nas oczarowa∏!
˚al by∏o wyje˝d˝aç, ale wycieczka dobieg∏a
koƒca i nale˝a∏o ju˝ wracaç do domu. Podró˝
przebiega∏a w Êwietnej atmosferze, humory dopisywa∏y, ale... trafiliÊmy na korek! StaliÊmy
w nim bardzo d∏ugo, tak˝e powrót opó˝ni∏ si´
o ok. 2 godziny... Nied∏ugi postój, znów w drog´ i nie wiedzieç kiedy byliÊmy przed naszym
gimnazjum, gdzie czekali st´sknieni rodzice.
Nasze nastroje troch´ si´ zepsu∏y, gdy˝ w autokarze s∏yszeliÊmy sprawozdanie z meczu, ale
mi∏o by∏o byç ju˝ w domu!
Có˝ mo˝emy powiedzieç wi´cej – by∏o mi∏o!
Co prawda, naszym zdaniem wycieczka powinna byç d∏u˝sza, poniewa˝ 2 dni pozostawiajà
pewien niedosyt, ale to zawsze coÊ! W´drówka
szlakiem historycznym by∏a ciekawa i bardzo
weso∏a.
Uczennice klasy Id:
Magdalena Sobkowicz
i Milena Budziƒska

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

KOMPUTERY
Serwis, Sprzedaż

ptopy HP
Promocja na la

Centrum Pogodna (przy Przychodni)

SENIOR FITNESS PON.-CZW. 17.00-17.45
POD HAS¸EM „SILNE I SPRAWNE KOBIETY POZOSTAJÑ M¸ODE,
A TE KTÓRE åWICZÑ REGULARNIE MOGÑ NAWET COFNÑå CZAS”
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

WIOSNA! WIOSNA! WIOSNA!
NOWE ZAJ¢CIA RANO
ÂR.- PT. 8.30. - 9.30
LO/ABT
WT.- CZW. 9.00 - 10.00 STEP/ABT
WT.- CZW. 10.00 - 11.00 PILATES
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Ekologia od najm∏odszych lat
Od trzech lat w warszawskich szko∏ach i przedszkolach wdra˝any jest „Ogólnomiejski program
edukacji ekologicznej m. st. Warszawy dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
Do realizacji tego programu ka˝dego roku
przyst´puje coraz wi´cej szkó∏ i przedszkoli.

W jego realizacji uczestniczy ponad 1500 nauczycieli oraz oko∏o 30 tysi´cy uczniów przedszkoli i klas I-III szkó∏ podstawowych.
Podsumowaniem tegorocznej edycji by∏ konkurs plastyczny dla dzieci pod tytu∏em „Warszawa
stolicà czystoÊci” Patronami przedsi´wzi´cia
i konkursu sà: Urzàd Miasta Sto∏ecznego Warszawy, Biuro Edukacji, Biuro Ochrony Ârodowiska.
Konkurs organizujà: koordynator miejski i koordynatorzy dzielnicowi programu.
Komisja dzielnicowa mia∏a trudny wybór, gdy˝
rysunki dzieci by∏y bardzo ∏adne.
W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym I miejsce przyznano Bart∏omiejowi Ciwiƒskiemu (lat 5) z Przedszkola nr 261 „Pod D´bami”, II miejsce zaj´∏a Zuzanna Tarczyƒska (lat 6)
SP nr 173 oraz Sara Szulim (lat 6) SP
nr 171, III miejsce zaj´∏a Mela Affek (lat 6)
SP nr 173, oraz Julia Sadlej (lat 5) i Ala Klimm
(lat 4) z Przedszkola nr 261 „Pod D´bami”.
W kategorii dzieci w wieku wczesnoszkolnym I miejsce przyznano Gabrieli Cichowskiej
SP nr 171, II miejsce przyznano Zosi Waszczykowskiej SP nr 173, III miejsce przyznano Adzie
Ciacharowskiej SP nr 173.
Przyznano równie˝ szereg wyró˝nieƒ.
Wszystkie dzieci otrzyma∏y wspania∏e nagrody.
W miejskim etapie konkursu, dzieci z dzielnicy Weso∏a otrzyma∏y nagrody za zaj´-

IV Mi´dzyszkolny Przeglàd
Ma∏ych Form Teatralnych
20 maja Szko∏a Podstawowa nr 173 ponownie sta∏a si´ arenà uczniowskich zmagaƒ ze
sztukà teatralnà. Po rocznej nieobecnoÊci Mi´dzyszkolny Przeglàd Ma∏ych Form Teatralnych
od˝y∏ na nowo i odby∏ si´ po raz czwarty!
Tym razem, zgodnie zresztà z tradycjà utrwalonà w latach 2002-2004, mieliÊmy okazj´ goÊciç zespo∏y z okolicznych placówek. MogliÊmy
oglàdaç ró˝norodne spektakle, oklaskiwaç popisy m∏odych aktorów, prze˝ywaç przygody i rozterki bohaterów, czyli doznaliÊmy bliskich spotkaƒ któregoÊ tam stopnia z Melpomenà.
Przeglàd rozpocz´∏a Spo∏eczna SP nr 12 prezentujàc nowoczesne widowisko „City”, które,
jak si´ póêniej okaza∏o, zyska∏o najwy˝sze uznanie w oczach jury.
Z kolei SP nr 172 przedstawi∏a wspó∏czesnà
inscenizacj´ „˚ony modnej” Ignacego Krasickiego zatytu∏owanà „Modna dziewczyna”.
Nast´pnie wystàpi∏y dwie grupy z SP nr 173
– „NaJERZone Anio∏ki” (czyli Anio∏ki Jerzego)
oraz Mniejsze Ko∏o Teatralne w spektaklach
„O tym, jak si´ rzep do psiego ogona przyczepi∏” i „5 kroków Heraklesa” – wczeÊniej prezentowanych na festiwalu szkolnym. Ta pierwsza
grupa odebra∏a w finale puchar za zaj´cie drugiego miejsca.
Prócz tego widzowie obejrzeli jeszcze
sztuczki „Kopciuszek robi karier´” i „Dzieƒ
Ziemi” (trzecie miejsce) w wykonaniu uczniów
SP nr 171.

W czasie, gdy jury w osobach p. Edyty Torhan i p. Ryszarda Jab∏oƒskiego uda∏o si´ na narad´, publicznoÊç mia∏a okazj´ obejrzeç przedstawienie „Reklamy” przygotowane przez zespó∏ m∏odzie˝y z MOK-u pod kierunkiem p. Bogumi∏y Stachurskiej.
Najlepsze grupy teatralne
zdoby∏y puchary. Organizatorzy, chcàc zadowoliç jak
najwi´kszà grup´ uczestników festiwalu, a jednoczeÊnie nie dopuÊciç do rozlewu ∏ez najbardziej zawiedzionych, ufundowali nagrody dla wyró˝niajàcych
si´ aktorów. Otrzymali je Iza
Cichowska, Czarek Cieszyƒski i Natalia Szcz´sna
z SP nr 172, Ania Bojas,
Ewa Borowska, Zuzia G∏owacka, Ola Kavalionak,
Wiola Poliszkiewicz z SP
nr 173 oraz Ola Banaszek
i Adam Maçkowiak z SP nr 171.
Sukcesy nie spad∏y z nieba, trzeba by∏o
na nie mocno zapracowaç, w czym na pewno
wielka zas∏uga opiekunów, a w∏aÊciwie opiekunek grup – paƒ: Ewy Kacprzak, Bogumi∏y Stachurskiej, Beaty Szarlej i Renaty Wnukowej.
Wielkie brawa!!!

cie II miejsca – 2 osoby, III miejsca – 1 osoba oraz wyró˝nienia. Nagrodami by∏y
wie˝e firmy
Sony, odtwarzacze MP3,
lornetki.
Pani El˝bieta Gomuliƒska – nauczycielka z Przedszkola nr 262 – otrzyma∏a
nagrod´ za scenariusz zaj´ç dydaktycznych
z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem ksià˝eczki „Dobre rady na z∏e odpady”.
UroczystoÊç podsumowania III edycji programu oraz rozdanie nagród odby∏o si´ w MDK
przy ul. ¸azienkowskiej 7.
Wszystkim laureatom etapu dzielnicowego
i miejskiego serdecznie gratuluj´ i ˝ycz´ dalszych sukcesów. Serdecznie dzi´kuj´ nauczycielom realizujàcym program i zapraszam
wszystkie szko∏y i przedszkola z naszej dzielnicy
do udzia∏u w czwartej edycji, która rozpocznie
si´ we wrzeÊniu 2006 roku.
Zapraszam na stron´ Biura Edukacji
www.edukacja.warszawa.pl
Dzielnicowy koordynator programu ekologicznego
Bernadetta Gierczycka
Imprez´ poprowadzi∏ s∏ynny z dowcipu
konferansjer p. Piotr Wyrzykowski, a nagrody uczestnikom wr´cza∏ osobiÊcie p. burmistrz Edward Zdzieborski. Obecni byli tak˝e
p. Katarzyna Wojciechowicz-G∏usek, dyrektor SP nr 173 i organizator przeglàdu, oraz
p. Marian Mahor, przewodniczàcy Komisji
OÊwiaty, który mocno nas wspomaga∏
od strony organizacyjnej.

Czas do po∏udnia up∏ynà∏ doÊç szybko i weso∏o. Niezadowolonych, zdruzgotanych, przygn´bionych nie zauwa˝ono, widzowie i aktorzy
Êwietnie si´ bawili! I o to w∏aÊnie chodzi∏o! Oby
w przysz∏ym roku by∏o podobnie!

Jerzy Rawski – opiekun dwóch grup
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TA X I - W E S O ¸ A
Systemy alarmowe, domofony, kontrola dost´pu,
TV przemys∏owa, instalacje antenowe.
ul. Rumiankowa 35/10
tel. 022-353-58-87
05-077 Warszawa Weso∏a
fax 022-499-79-16
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468

tel. 022

Lecznica Stomatologiczna ELIXIR

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
KOMINKI
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa

lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
specjalista I st. stom. ogólnej
lek. stom. Agnieszka Jankiewicz-Buczek

PANTOMOGRAF CYFROWY

IMPLANTY

• leczenie dzieci i doros∏ych • protetyka
• laseroterapia
• leczenie chirurgiczne
• protezy, naprawa
• diagnostyka RTG, RVG
pantomogram

Logopedia (wszystkie rodzaje zaburzeƒ), reedukacja
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 900-2100, sobota 900-1300

Tel. 022-773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏

1 km

Firma zajmuje si´ monta˝em i pomiarami
ul. Zwoleƒska 10
tel. 022 615 68 33
0602 796 111
0601 930 532
www.gawryszewski.pl

BIURO RACHUNKOWE

Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
UWAGA! Pierwszy miesiàc kosztuje tylko 1z∏
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022 773 25 69, 022 73 38 91

www.podatkiwesola.pl

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•

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
PPHU „JUMA”

SULEJÓWEK – PAWILONY
ul. KOMBATANTÓW 63
tel. 022 760 10 52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
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US¸UGI ELEKTRYCZNE

Wykonywanie i modernizacja instalacji,
naprawa sprz´tu AGD i pod∏àczanie urzàdzeƒ
Monta˝ i naprawa domofonów
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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
Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. D
tel. 022 891 12 57, pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500
Sulejówek, Trakt Brzeski 80, tel. 022 760 12 29

GRESY

KLNKIERY

Serwis samochodowy MOTOLAB
05-077 Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
tel. 022 773 22 50, 022 773 22 49
pn.-pt. 800–1700, sob. 900–1400
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka podwozi - komputerowa
geometria kó∏
- test amortyzatorów
Elektromechanika
Elektronika
- uk∏ady wtryskowe
i zap∏onowe
systemy ABS/ASR,
komfortu i Air-bag
Sprzeda˝ i wymiana opon
Obs∏uga i naprawa klimatyzacji
Instalacje gazowe
- serwis, monta˝
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Listy do redakcji

Szanowna Redakcjo,
ChcielibyÊmy dodaç kilka informacji w zwiàzku z artyku∏em p. Doroty Wroƒskiej „Wiaty bez autobusu, autobusy bez wiat”.

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

PRYWATNE PRZEDSZKOLE
ul.

Poezji 17

Zapisy na rok 2006/2007
tel. 022 773 25 90 0-505 115 773
LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

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

US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal
licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

– rozwody – dokumentacja zdarzeƒ;
– gospodarcze – wiarygodnoÊç, ustalenia majàtkowe;
– badania antypods∏uchowe, inne ekspertyzy (patrz strona w internecie).
ul. PrzyleÊna 20, Stara Mi∏osna
tel. 0227730028, fax 0227730029
www.renoma2.com.pl
e-mail: renoma2@renoma2.com.pl

MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH,
ORAZ KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY

Elektromechanika Pojazdowa
• Diagnostyka komputerowa
• Alarmy
• Radiomonta˝
• Alternatory, rozruszniki
• AIRBAG, ABS itp.
Wystawiamy faktury VAT

022 773 18 61 0501 560 979 ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna

ANTENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

Autoryzacja: „CYFRA +”, „POLSAT cyfrowy”
oraz zestawy cyfrowe bez abonamentu
oko∏o 400 programów – 15 po polsku
Instalacja anten telewizyjnych
„LEMAG” tel. 022 815 47 25, 0501 123 566

Warszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29

PROTEZY • NAPRAWA
26
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PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 022 773 29 67•022 760 86 74•605 40 38 42

s

Chroƒmy nasze lasy
Chodzimy codziennie na spacer do naszego lasu
(mieszkamy w Woli Grzybowskiej). Mamy do niego
bardzo blisko, tylko przechodzimy przez ulic´ i ju˝ jest
las. Las na wiosn´ jest pe∏en uroku i ˝ycia z pe∏nà zielenià o ró˝nobarwnych odcieniach. Ptaki Êpiewajà, jak
my, cieszà si´ wiosnà.
Przykro nam, ˝e sà tacy mieszkaƒcy, którzy nie lubià
lasu. Wyrzucajà do niego wszystko co jest im niepotrzebne. Wyrzucajà równie˝ wszystko co im zostaje ze
swego gospodarstwa domowego. Taki „spacerowicz”
idzie i przy Êcie˝ce rzuca torebk´ najcz´Êciej plastikowà zape∏nionà Êmieciami.
Sà tacy, ˝e piwo smakuje im najlepiej w lesie. Wypijajà
i butelk´ lub puszk´ rzucajà gdzie si´ da, najlepiej
przy Êcie˝ce. Jest obawa, ˝e butelka mocno nagrzana przez
promienie s∏oneczne mo˝e zapaliç suche liÊcie lub Êció∏k´. Po˝ar murowany! Wiemy, bo cz´ste komunikaty przez
radio lub w telewizji mówià o tym.
Niektórzy nie chodzà do lasu wyrzucaç Êmieci, lecz
w torbach stawiajà na przystankach autobusowych obok
Êmietniczek, które ju˝ sà pe∏ne.
Sprawa zaÊmiecania lasu by∏a nieraz poruszana na sesji.
Podj´to nawet uchwa∏´, ˝eby zobowiàzaç mieszkaƒców
do posiadania pojemników na odpady. Nawet sprawdzano,
czy mieszkaƒcy – w∏aÊciciele posesji majà podpisanà umow´ z zak∏adem oczyszczania. Tym, którzy ich nie majà wyznaczano terminy uzupe∏nienia. Na tym koniec. Stra˝ Miejska nie sprawdza∏a wykonania poleceƒ czy ustaleƒ.
imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji

Mieszkamy przy ul. Jana Paw∏a II przy sklepach z Policjà patrolowa∏a cz´Êciej ten rejon?
Czy teraz staniemy si´ wi´êniami przystanku b´dàc
i lokalach us∏ugowych, przy których stoi jedna taka
wiata pod samymi oknami naszych domów (róg ul. zmuszonymi s∏uchaç niemal dzieƒ w dzieƒ towarzystwa, które si´ bawi pod wiatà???
Fabrycznej).
A˝ strach si´ baç co b´dzie w wakacje.....
Takie gospodarowanie mieniem publicznym mo˝liwe
Chyba mamy prawo spokojnie mieszkaç we w∏ajest tylko w tym kraju, ˝eby od tak sobie wyrzucaç
snym domu!!!
w b∏oto pieni´dze podatników.
Z powa˝aniem
Wiata ta ju˝ raz zosta∏a zniszczona... wybito 3 szyby...
„Szcz´Êliwi” mieszkaƒcy
wstawili nowe. Ciekawe, ile jeszcze razy tak si´ zdarzy
adres do wiadomoÊci redakcji
zanim wiata pos∏u˝y pierwszym pasa˝erom autobusów?
Najgorsze w tym
wszystkim jest to, ˝e przystanek sta∏ si´ miejscem
wieczornych i nocnych
O F E R U J E :
schadzek m∏odzie˝y i nie
tylko, skutecznie zatruwajàcych spokój okolicznych ☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
mieszkaƒców.
Brawo dla ZDM... otwo- ☛ MASA˚ LECZNICZY
rzono na osiedlu nowy
„pub”!!! Bo g∏ównie w tych ☛ TERAPIA MANUALNA
celach s∏u˝y wiata. Mo˝na posiedzieç i napiç si´ ☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:
(puszki i butelki zostawiajàc
m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne
oczywiÊcie na ∏awce lub
w okolicy wiaty), a nawet ☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
za∏atwiç swoje potrzeby fiortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista
zjologiczne, co te˝ ju˝ mia∏o kilkakrotnie miejsce.
Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
Czy nie mo˝na zliul. J. Paw∏a II 264, tel. 022-795-14-97, 022-773-14-97
kiwdowaç ∏awki w tej
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
wiacie? Nie wspominagabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl
jac o tym, ˝e z powodzeniem wystarczy∏by
s∏up z oznakowaniem
przystanku.
Czy jest jakaÊ szansa, ˝eby Stra˝ Miejska
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◗ US¸UGI DOMOWE – Trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny.
tel. 783-28-37; kom. 606-752-724
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
TEL. 783-28-37; kom. 606-752-724
◗ PRACA: Firma specjalizujàca si´ w badaniu rynku poszukuje energicznego pracownika. Wymagania: bardzo dobra znajomoÊç pakiet MS Office, komunikatywnoÊç, samodzielnoÊç, j´zyk angielski b´dzie dodatkowym atutem. CV przesy∏aç
na adres: tarkop@wp.pl
◗ Pokój do wynaj´cia w segmencie w Starej Mi∏osnej. Tel. 773 14 20
◗ Sprzedam u˝ywany rower dzieci´cy BMX TRIAL
Odbiór – Warszawa Weso∏a. Na ˝yczenie przeÊl´
zdj´cia. Sugerowana cena 100 z∏ Wszelkie info 0661571488 lub gossamer@gazeta.pl
◗ PIEL¢GNIARKA (aktualnie pracujàca na OIOMie)
szuka pracy jednozmianowej. Mo˝e byç na pó∏
etatu. Ch´tnie jako pomoc dentystyczna. email:
eweso4@wp.pl, tel. 0695-480-167
◗ Oddam pi´knà dwumiesi´cznà suczk´ po matce
wilczycy!!! Tylko w dobre r´ce, dom z ogrodem! 509-865-820
◗ Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 67 m2 +
strych+piwnica. 0/3 w∏aÊciciel 0 602 331 353
◗ Oddam malutkiego kotka w dobre r´ce!!! 502691-659
◗ Kupi´ bezpoÊrednio mieszkanie w Starej Mi∏osnej. Powierzchnia od 60 do 100 m2. Kontakt
0-665 065 001
◗ 4-letnia kotka tricolor, màdra i dobrze u∏o˝ona,
szuka domu tel.: 0601 384 616
◗ Sprzedam tanio ∏ó˝ko szpitalne tel. 773 22 23.
◗ ROSYJSKI – SKUTECZNIE I SYMPATYCZNIE-wszelkie us∏ugi w zakresie jez. rosyjskiego: t∏umaczenia, konsultacje, korepetycje, przygotowanie do egzaminow, certyfikatow, wyjazdów
– wszystkie poziomy nauczania, metody dostosowane indywidualnie do potrzeb ka˝dego
ucznia. Tel. 504 69 79 18 – Wesola

◗ Masz problemy z matematykà lub fizykà? Student Wydzia∏u Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ch´tnie pomo˝e
ci w przyswojeniu nowej wiedzy szybko, ∏atwo i przyjemnie. Zakres szko∏y Êredniej oraz
gimnazjum. Tel: 698-746-511.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe w Starej
Milosnej: 85 m2 + adaptacja poddasza. Pow.
u˝ytkowa 135 m2 – calkowita 170m2+miejsce
parkingowe, piwnica. Trzy sypialnie, pok. goÊcinny, salon z aneksem kuchennym, dwie lazienki, garderoba. Cena do uzgodnienia. Tel. 022 773-38-56 lub 603 297 649.
◗ 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.: 0 513 678 008
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0-506-032-318
◗ Sezon grillowy ju˝ trwa! Uprzàtnij swojà dzia∏k´!
Bezp∏atny wywóz z∏omu z posesji. Ka˝da iloÊç.
Aby umówiç si´ na konkretny dzieƒ prosz´
dzwoniç tel. 0-888-521-796
◗ Poszukuj´ pokoju do wynaj´cia w Starej Mi∏osnej lub okolicy tel. 0 509 673 271
◗ Poszukuj´ opiekunki do 2-letniego ch∏opca
w Starej Mi∏osnej, od wrzeÊnia, na 4-5 godzin
dziennie. Tel. 0 692-755-284.
◗ Sprzedam sukieneczk´ do chrztu, bia∏a z tiulowym trenem, d∏ugi r´kaw., z kapeluszem rozmiar 74-80 – cena 60 z∏. tel 605-435-110
◗ Szukam nowego w∏aÊciciela dla Êredniego rudego
pieska,
oko∏o
5-letni.
kontakt
tel. 0 601 749 887
◗ Absolwentka Uniwersytetu ¸ódzkiego, po Wydziale Ekologii oraz Marketingu i Zarzàdzaniu,
ukoƒczonym kursie specjalisty d/s p∏ac i kadr,
poszukuje od zaraz pracy biurowej w dobrze
prosperujàcej i rozwijajàcej si´ firmie. Dodatkowym atutem jest bardzo dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego. Tel. 504068154.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo. Najlepiej przesy∏aç je
e-mailem na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Instalacje tradycyjne i wtrysk gazu
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Wulkanizacja

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 61 (wjazd od S. ˚eromskiego)
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
tel. 022 499 80 59

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

◗ Osoba 30 – letnia, dyspozycyjna z wieloletnim
sta˝em, poszukuje pracy biurowej w dobrze rozwijajàcej si´ firmie. Tel. 511130602.
◗ TENIS – LETNIA PROMOCJA – nauka gry, treningi dla dzieci i doros∏ych. DoÊwiadczony trener
– aktualny medalista mistrzostw polski amatorów, tel. 502-579-977, korty POHULANKA
◗ Prace remontowo-wykoƒczeniowe w pe∏nym zakresie, przeróbki wn´trz, modernizacje ∏azienek,
uk∏adanie glazury, malowanie, hydraulika. 0601-91-80-49
◗ Sprzedam naro˝nik w atrakcyjnej cenie,
tel. 508 140 811.
◗ T∏umaczenia – Biuro J´zykowe IN FIDEM francuski, angielski, rosyjski, niemiecki, w∏oski
www.infidem.org,
infidem@infidem.org
0 604 548 962, 022 773 14 73
◗ Zaopiekuje si´ dzieckiem w okresie wakacji.
Mam pi´tnaÊcie lat i doÊwiadczenie w opiece
nad dzieçmi. Tel. 0-508-102-697
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1036 m2 w Starej
Mi∏osnej, przy ul. GoÊciniec 73, róg Husarskiej,
media Cena: 260.000 z∏. Tel. 0 606-284-573.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem od wrzeÊnia, kulturalna, w Êrednim wieku, ze Starej Mi∏osnej, referencje tel. 773 14 20
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0-509-222-448
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-511-087-855

◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504-803-574
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie stopnie
nauczania tel. 022-773-28-07
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD- i DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne tel. 022773-96-35
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022-77322-54
◗ Pranie dywanów, wyk∏adzin i tapicerki meblowej
oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy
Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126-840
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20
◗ Solidny, uczciwy student podejmie dowolnà prac´ na terenie St. Mi∏osnej tel. 0509-043-962
◗ Do wynaj´cia pokój 30 m2 w domku jednorodzinnym (oddzielne wejÊcie) w Weso∏ej. Tanio.
tel. 022-773-19-85
◗ Sprzedam dwa wózki dzieci´ce (dwufunkcyjne)
tel. 0-602-470-241, 022-773-27-40
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA
◗ Sprzedam b. tanio dziecinne ∏ó˝eczko i krzese∏ko-stolik (wiek 0-4 lata) tel. 022-773-33-92
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59
◗ Sprzedam samochodzik dla dziecka na akumulator. Tel. 0 511 957 458.
◗ Sprzedam samochód Mercedes 114 rocznik
1975 stan bardzo dobry tel. 607-154-166
◗ Sprzedam rolki rozmiar 40 cena 40 z∏. Tel.:
0603-063-870

CZYNNE:

D E L I K AT E S Y

codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

✦ 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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OG¸OSZENIA DROBNE

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. 022-773-25-30
W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI

ORGANIZUJEMY

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. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
biuro@gadomska.pl

Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 52 B
tel. 022 773 39 50
pn.-pt. 10.00-18.30
sob.-ndz. 10.00-14.00

ww

w.d
es

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300

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

e n .c o m .pl

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

Przyjmujemy zapisy
na obiady firmowe
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. B1, Weso∏a – Stara Mi∏osna (Centrum „Pogodna”)

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000, tel. 022 773 84 92
www.kuchniazapiecek.prv.pl
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05-077 Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 90
tel./fax: 022 773 30 02
tel.: 022 773 20 98
www.gosciniec.net

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

