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Grzybowe szaleƒstwo
Takiej iloÊci borowików nie pami´tajà nawet najstarsi grzybiarze.
Pod koniec sierpnia, w cieple i deszczowe dni, w podwarszawskich
lasach wyrasta∏y ca∏e plantacje tych szlachetnych grzybów. Grzyby
rosnà tak˝e mi´dzy domkami w naszym osiedlu. Rekordzist´
(na zdj´ciu) znaleziono w kana∏ku. Wa˝y∏ 70 dkg i nie by∏ robaczywy.
To Êwietnie, ˝e roÊlinki i grzyby majà takie wspania∏e warunki
do ˝ycia w naszym kana∏ku, ale jest i druga strona medalu – jesienne opady spowodujà gnicie starych traw i roÊlin. Nieporzàdek, który
tam panuje zach´ca do „dorzucania” butelek, Êmieci, opon itp.
Pi´knie rozrastajà si´ m∏ode d´by i wierzby. Jeszcze chwila
i potrzebny b´dzie ci´˝szy sprz´t i wi´ksza si∏a do oczyszczenia kana∏u.
No i oczywiÊcie wi´ksze koszty!!!
Janina Ko∏tunowa

Zmiana siedziby Stowarzyszenia
foto Daniel Rytel

W zwiàzku z przebudowà stra˝nicy OSP w Starej Mi∏oÊnie Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna musia∏o czasowo wyprowadziç si´ z dotychczasowej siedziby. Dzi´ki uprzejmoÊci dyrekcji Gimnazjum nr 119,
do koƒca listopada spotkania wtorkowe Stowarzyszenia odbywaç si´
b´dà w salach TPD w Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1.
Wszystkich zainteresowanych dzia∏alnoÊcià Stowarzyszenia serdecznie
zapraszamy w ka˝dy wtorek w godzinach 20.00 – 22.00.

Zapraszamy na stron´ Stowarzyszenia:

www.staramilosna.org.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
Po krótkiej przerwie, Rada Dzielnicy
zainaugurowa∏a swoje jesienne prace sesjà w dniu 31 sierpnia. G∏ównym tematem obrad mia∏y byç informacje o wykonaniu bud˝etu Dzielnicy za I pó∏rocze,
oraz informacja o stanie remontów i in-

westycji oÊwiatowych. Jednak politycy
rzàdzàcej koalicji niejako „dopisali” nam
dodatkowy punkt porzàdku obrad: Stanowisko Rady wobec zmian w ordynacji
wyborczej. Zmiany te idà w kierunku
dalszego upolitycznienia samorzàdu
i zmniejszenia (na rzecz du˝ych partii
politycznych) wp∏ywu wyborców na samorzàdy lokalStanowisko Nr 7/2006
Rady Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
ne. Goràca, ale niespotykaz dnia 31 sierpnia 2006 roku
nie jak na naszà Rad´ zgodw sprawie zmiany przepisów ustawy Ordynacja wyborcza
na, dyskusja doprowadzi∏a
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
do uchwalenia za∏àczonego
obok tekstu.
W zwiàzku ze zmianami do ustawy Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przyj´tymi
ZaÊ co do wykonania buprzez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rada Dzielnicy Weso∏a
d˝etu i inwestycji: Rada zam. st. Warszawy zwraca si´ do Prezydenta Rzeczypospolitej
pozna∏a si´ z przedstawionyPolskiej, aby w interesie spo∏ecznoÊci lokalnych oraz dla rozmi informacjami. A goràcej
woju demokracji lokalnej skorzysta∏ z prawa weta wobec
dyskusji nie by∏o chyba tylko
uchwalonej przez Sejm nowelizacji powy˝szej ustawy.
Samorzàd terytorialny powinien pozostaç autentycznà
ze wzgl´du na zbli˝ajàcy si´
reprezentacjà mieszkaƒców, wolnà od wp∏ywów partyjnych
koniec kadencji. Bowiem,
interesów. Czas wprowadzenia zmian, sposób procedowania
mimo wielokrotnych wnioi przyj´te rozwiàzania merytoryczne naruszajà istot´ demokrasków radnych i deklaracji
cji i samorzàdnoÊci i sà wyrazem koniunkturalnego dà˝enia
do zaw∏aszczania kolejnych obszarów w∏adzy przez polityków.
Zarzàdu z drugiej strony,
To samorzàdy lokalne sà kolebkà aktywnoÊci publicznej,
po raz kolejny nie uda∏o si´
wychodzà naprzeciw podstawowym interesom mieszkaƒców,
wczeÊniej uruchomiç inwesà zalà˝kiem spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Ordynacja wyborstycji. A poniewa˝ inwestycza zwi´kszajàca wp∏ywy partii politycznych w samorzàdzie
cje to w bud˝ecie Weso∏ej
kosztem lokalnych komitetów mieszkaƒców grozi zniszczeniem idei samorzàdnoÊci.
ponad 40% wydatków, to
Rada Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy stanowczo protestuwykonanie ca∏ego bud˝etu
je przeciw takim dzia∏aniom i wnosi do Pana Prezydenta o opowynosi∏o poni˝ej 30%.
wiedzenie si´ po stronie obywatelskiej aktywnoÊci, poprzez
OczywiÊcie zdaj´ sobie
zawetowanie wprowadzanej nowelizacji powy˝szej ustawy.
spraw´ z obiektywnych przy-

Dy˝ury radnych...
Radni Dzielnicy Weso∏a pe∏nià dy˝ury w budynku Urz´du Dzielnicy przy ul. I-go Praskiego Pu∏ku 33 (tel. 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 (czasowo w salach TPD w Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1) w ka˝dy wtorek w godz. 2000–2200.
Kontakt mailowy z Przewodniczàcym Rady:
marcin@najcomp.com.pl

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

czyn tego stanu rzeczy, oraz z faktu, ˝e
obecne zaawansowanie inwestycji i rozstrzygni´ç przetargów dajà szans´,
na zrealizowanie ca∏orocznego bud˝etu
prawie w 100%. Ale mimo wszystko
szkoda, tym bardziej, ˝e by∏o to ju˝ ostatnie sprawozdanie bud˝etowe tego Zarzàdu. A pochwa∏y za roczne wykonanie b´dà zbieraç ju˝ nast´pcy.
Kolejna sesja planowana jest na czwartek 28 wrzeÊnia br. na godz. 14.00. Program jej b´dzie dost´pny na stronach internetowych Urz´du i na plakatach.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszam.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Âcieki nareszcie pop∏ynà...
Prawie dwa lata po wybudowaniu kanalizacji w ulicy Mazowieckiej i Objazdowej mieszkaƒcy mogà wreszcie wybudowaç przy∏àcza i odprowadzaç Êcieki
do oczyszczalni. Zarzàd Dzielnicy
otrzyma∏ stosowne pe∏nomocnictwa
do zawarcia porozumienia z MPZBDJiW Sp. z o.o. w sprawie zrzutu Êcieków do oczyszczalni Cyraneczka oraz
do podpisywania z mieszkaƒcami
umów na korzystanie z sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez dzielnic´.
Poza tà umowà ka˝dy z nas, chcàc pod∏àczyç si´ do kanalizacji, b´dzie musia∏
podpisaç kolejnà umow´ z MPZBDJiW Sp. z o.o. na odbiór Êcieków. Tak
udziwniona sytuacja wynika z faktu, ˝e
Cyraneczka w dalszym ciàgu zarzàdzana jest przez budowniczych Osiedla 50cio lecia PRL. Nie znam jeszcze szcze-
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gó∏ów dotyczàcych kosztów, którymi
mieszkaƒcy b´dà obcià˝ani, pewnym
jest, ˝e dzielnica b´dzie musia∏a naliczaç op∏aty za korzystanie z wybudowanej przez siebie kanalizacji. Dok∏adne
informacje otrzymacie Paƒstwo w Wydziale Inwestycji Urz´du Dzielnicy
w Weso∏ej. Miejmy nadziej´, ˝e ten stan
nie b´dzie trwa∏ zbyt d∏ugo, kiedyÊ musi nastàpiç moment przej´cia Cyraneczki przez MPWiK.
Pozostawianie Cyraneczki w r´kach
MPZBDJiW Sp. z o.o., prowadzi do parali˝u funkcjonalnego i zahamowania
rozwoju ca∏ej Starej Mi∏osnej. W ostatnich tygodniach zarzàd naszej ulubionej
Spó∏ki przekonuje mnie, ˝e o nich nie
nale˝y pisaç êle, bo grupa tych ludzi zachowa∏a jeszcze na tyle znaczàce wp∏ywy, aby niepokornym zaszkodziç.

...a ulice zbudujà
Po wodociàgach i kanalizacji przychodzi czas na wykonanie prawdziwych
ulic z chodnikami, Êcie˝kami rowerowymi, oÊwietleniem. W najbli˝szym
czasie rozpocznà si´ prace na ulicach:
Jana Paw∏a II i Rumiankowej. Istnieje
szansa na wykonanie cz´Êci ulicy Mazowieckiej, ta ulica ma byç realizowana
w cyklu dwuletnim. Z ulic realizowanych przez dzielnic´ z udzia∏em mieszkaƒców pewnie uda si´ wybudowaç
dwie uliczki, a je˝eli kolejne przejdà
wyboistà drog´ uzyskania pozwolenie
na budow´, równie˝ one majà szans´
na realizacj´ jeszcze w bie˝àcym roku.
Józef WojtaÊ
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Za∏atw spraw´ w Urz´dzie...
Zameldowanie i wymeldowanie
Zmiana miejsca zamieszkania to okolicznoÊç,
która zobowiàzuje obywatela polskiego do dokonania w Urz´dzie odpowiedniego zg∏oszenia.
Procedura zameldowania mieszkaƒca pod nowym adresem uzale˝niona jest od czasu, na jaki
zamierza si´ on zameldowaç oraz od tego, czy
w nowym miejscu deklaruje pobyt sta∏y czy czasowy. Wszystkie sprawy w tym zakresie za∏atwiamy w Delegaturze Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urz´du m. st.
Warszawy dla Dzielnicy, na terenie której b´dziemy zamieszkiwaç.
Nale˝y pami´taç, ˝e ustawa dotyczàca ewidencji
ludnoÊci mówi, i˝ osoba, która przebywa
w okreÊlonej miejscowoÊci pod tym samym adresem d∏u˝ej ni˝ trzy doby, jest obowiàzana zameldowaç si´ na pobyt sta∏y lub czasowy najpóêniej przed up∏ywem czwartej doby, liczàc
od dnia przybycia.
Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesi´cy
W tym przypadku procedura jest maksymalnie odformalizowana – nie wymaga wype∏niania jakiegokolwiek formularza, zwolniona jest z op∏at, a sprawa za∏atwiana jest „od r´ki”. Wystarczy przyjÊç
do Urz´du z najemcà lub w∏aÊcicielem lokalu, który oka˝e tytu∏ prawny do lokalu i ustnie zg∏osiç
urz´dnikowi zamiar czasowego przebywania
w nowym miejscu, przy czym czas ten nie mo˝e
byç d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce. Wymagane jest
przy tym, aby w∏aÊciciel lokalu okaza∏ dokument
stwierdzajàcy to˝samoÊç (dowód osobisty, prawo
jazdy, paszport), zaÊ osoba meldowana – dowód
osobisty.
Zameldowanie na pobyt sta∏y lub czasowy ponad 2 miesiàce
Przy zameldowaniu na pobyt przekraczajàcy 2
miesiàce procedura wymaga przedstawienia nast´pujàcych dokumentów:
•Wype∏nionego formularza zg∏oszenia, którego
druk dost´pny jest w punkcie informacyjnym
Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców,
•Dowodu osobistego,
•Ksià˝eczki wojskowej – w przypadku osób
podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi
wojskowemu (m´˝czyêni do 50 roku ˝ycia),
•Dokumentu potwierdzajàcego prawo do lokalu
(w oryginale) – najpopularniejsze to: umowa cywilno-prawna, odpis z ksi´gi wieczystej, decyzja
administracyjna, orzeczenie sàdu,
•ZaÊwiadczenia o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu sta∏ego (tylko przy zameldowaniu na pobyt sta∏y),
•Odpisu skróconego aktu urodzenia – w przypadku osób niepe∏noletnich, nie posiadajàcych
dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç.
Druk formularza zg∏oszenia pobytu sta∏ego lub
czasowego trwajàcego ponad 2 miesiàce dost´pny jest tak˝e na stronie internetowej Warszawy (menu eWOM Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców/Poradnik Interesanta/Sprawy obywatelskie/Zameldowanie i wymeldowanie). Polecam
obejrzenie go przed udaniem si´ do urz´du, natomiast przestrzegam przed przygotowaniem
w domu Êciàgni´tego z internetu i wydrukowanego na papierze A4 formularza – oryginalne druki

sà bowiem zupe∏nie innych wymiarów ni˝ format
A4. Najbezpieczniej jest zatem wype∏niç formularz na oryginalnym druku, otrzymanym w punkcie informacyjnym.
Do Urz´du nale˝y przyjÊç w towarzystwie najemcy lub w∏aÊciciela lokalu, który powinien
okazaç si´ dokumentem to˝samoÊci oraz tytu∏em prawnym do lokalu. W sytuacji, gdy meldujàcy si´ sam jest w∏aÊcicielem lokalu wystarczy,
˝e zabierze ze sobà dokument potwierdzajàcy
jego prawa do lokalu.
Procedura zwolniona jest z op∏at i, podobnie jak
poprzednia, za∏atwiana „od r´ki”. Warto wiedzieç, ˝e osoba meldowana nie musi byç obecna przy dokonywaniu tej czynnoÊci. Wystarczy
wype∏niç i podpisaç wniosek w domu, a reszty
czynnoÊci mo˝e dope∏niç w∏aÊciciel lokalu, cz∏onek rodziny lub inna osoba, która dor´czy
do urz´du w/w dokumenty, w∏àcznie z okazaniem dowodu osobistego (lub odpisu skróconego aktu urodzenia) meldowanej osoby.
Wymeldowanie z pobytu sta∏ego lub czasowego ponad 2 miesiàce
Do wymeldowania si´ z pobytu trwajàcego ponad 2 miesiàce nale˝y przygotowaç:
•Wype∏niony formularz wymeldowania;
•Dowód osobisty,
•Ksià˝eczk´ wojskowà w przypadku osób podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi wojskowemu (m´˝czyêni do 50 roku ˝ycia),
•Odpis skróconego aktu urodzenia – w przypadku osób niepe∏noletnich, nie posiadajàcych dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç.
W przeciwieƒstwie do zameldowania, wymeldowania mo˝na dokonaç tylko osobiÊcie lub przez
pe∏nomocnika. Dzia∏ajàc przez pe∏nomocnika, musimy go wyposa˝yç w pe∏nomocnictwo notarialne
z wyraênie okreÊlonym zakresem dzia∏ania, czyli
w pe∏nomocnictwo do wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu.
Za∏atwianie sprawy rozpoczynamy od pobrania
z punktu informacyjnego odpowiedniego formularza, który wype∏niamy. Nast´pnie kierujemy
si´ do Referatu Ewidencji LudnoÊci, gdzie za∏atwimy spraw´ „od r´ki” i bez op∏at.
Zameldowanie oraz wymeldowanie cudzoziemców lub obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej wymaga okazania przez nich poza dokumentami wymienionymi powy˝ej dodatkowo:
•Paszportu (lub dokumentu to˝samoÊci
– w przypadku obywateli paƒstw Unii Europejskiej),
•Dokumentu zezwalajàcego na pobyt na terenie
Polski (karta pobytu, zezwolenie na osiedlenie
si´, zezwolenie na pobyt, decyzja o nadaniu
statusu uchodêcy, wiza).
W pozosta∏ym zakresie procedura zameldowania i wymeldowania nie ró˝ni si´ znaczàco.
W przypadku pytaƒ lub wàtpliwoÊci zwiàzanych z zameldowaniem lub wymeldowaniem,
prosimy o kontakt z Delegaturà Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy
Weso∏a pod numerem telefonu 022 773 60 12
lub mailem wom@wesola.waw.pl.
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców

URZÑD MIASTA STO¸ECZNEGO WARSZAWY
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, 05-075 Warszawa-Weso∏a,
tel. 773 60 00, fax 773 60 99, www.wesola.waw.pl
e-mail: poczta@wesola.waw.pl
Godziny pracy Urz´du: poniedzia∏ki 1000-1800, wtorki
– piàtki 800-1600
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
pokój 118
Marcin J´drzejewski
tel. 773 60 85
Burmistrz Dzielnicy
pokój 102
Jacek Wojciechowicz
tel. 773 60 60, 773 60 61
Zast´pca Burmistrza ds. Spo∏ecznych
pokój 103
Edward Zdzieborski
tel. 773 60 60, 773 60 61
Zast´pca Burmistrza ds. Inwestycji
pokój 104
Edward K∏os
tel. 773 60 60, 773 60 61
Sekretariat Rady Dzielnicy
pokój 119
tel. 773 60 85
Sekretariat Zarzàdu Dzielnicy
pokój 101
tel. 773 60 60, 773 60 61, fax 773 60 66
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
ul. Starzyƒskiego 21, tel. 773 61 88, fax 773 40 89
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31, tel. 773 40 08
Filia Nr 1: ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 773 83 66
Filia Nr 2: ul. Weso∏a – Zielona, ul. Warszawska 3,
Blok 8 m 2, tel. 773 90 29
Filia Nr 3: ul. Starzyƒskiego 21, tel. 773 42 97
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21a, tel. 773 44 12
S¸U˚BA ZDROWIA
1. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 1
Weso∏a – Centrum, ul. Kiliƒskiego 50
– rejestracja
773 53 63, 773 93 59
– administracja
773 56 51
2. Przychodnia Rejonowa Nr 2
Weso∏a – Zielona, ul. Warszawska 55
– rejestracja
489 72 70
– rejestracja dzieci
489 72 71
3. Przychodnia Rejonowa Nr 3
Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 23
– rejestracja
773 83 96
– rejestracja dzieci
773 84 36
URZ¢DY POCZTOWE
1. ul. 1. Praskiego Pu∏ku 9, tel. 773 40 50
2. ul. Jana Paw∏a II 21, tel. 773 39 76, 773 26 16
Policja – Komisariat w Weso∏ej
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21
tel. 773 90 07, 773 49 44, 773 56 99, 773 40 80
fax 773 40 04
Pogotowie policyjne 997
Stra˝ Miejska
ul. Korkowa 119/123, tel. 613 34 66, 619 15 86,
812 70 74
Telefon alarmowy 986
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna – Weso∏a
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31, tel. 773 90 08, fax 773 58 96
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna – Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 28, tel./fax 773 39 78
Telefon alarmowy 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 783 14 55 ca∏odobowo Telefon alarmowy 999
Wyjazdowa pomoc lekarska Falck
tel. 888 29 20 w godz. od 2000–800
Pogotowie Energetyczne
tel. 778 28 00, 778 28 22, 773 28 20
Pogotowie Gazowe
Telefon alarmowy 992
tel. 628 45 87, 628 45 97, fax 625 35 14
Konserwator Wodociàgów Miejskich
tel. kom. 0 697 400 366
Konserwator OÊwietlenia Ulicznego
tel. 773 00 58, tel. kom. O 607 19 16 47
Inspektor ds. LeÊnictwa Biura Ochrony Ârodowiska
Wieczes∏aw Sosna tel. 656 77 08
Urzàd Skarbowy Warszawa – Wawer
04-379 Warszawa, ul. Mycielskiego 20, tel. 870 03 33
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 21, tel. 646 53 13
Urzàd Pracy
04-111 Warszawa, ul. Grochowska 171 b, tel. 810 33 32,
tel. 810 27 06
ZUS
03-829 Warszawa, ul. Podskarbiƒska 25, tel. 590 20 00
Paszporty
03-707 Warszawa, ul. Floriaƒska 10, tel. 619 46 10, 619 48 46
OÊrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie
Al. Jerozolimskie 28, tel. 828 61 74/76 wew. 20
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Rozmowa z ksi´dzem proboszczem parafii
pw. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa – Krzysztofem Cyliƒskim

KoÊció∏ jak nowy
Od po˝aru koÊcio∏a min´∏o ju˝ 7 miesi´cy. Przez ten czas ksiàdz, ludzie dobrej woli i ekipy budowlane staraliÊcie
si´ przywróciç naszej Êwiàtyni poprzedni wyglàd. Jakie prace przy odbudowie koÊcio∏a zosta∏y ju˝ wykonane?
Z zaplanowanych prac wykonaliÊmy
wszystko: po∏o˝yliÊmy nowe kable i instalacj´ alarmowà, odbudowano ganek, wymieniono okna, ca∏y chór i ∏awki. ¸awki
sà zupe∏nie nowe, ale zrobiono je na nasze zamówienie, na wzór poprzednich.
Nowa drewniana boazeria Êcienna jest
oczywiÊcie zabezpieczona ochronnymi
Êrodkami przeciwpo˝arowymi. Dol-

na cz´Êç boazerii powsta∏a z desek, które
uda∏o si´ odczyÊciç z tych zniszczonych
w po˝arze. Po∏o˝yliÊmy te˝ nowà pod∏og´.
Pod∏oga to, zdaje si´, osobna historia?
Trzeba by∏o zerwaç jà ca∏à, a˝ do piasku. Poprzednia wylewka nie by∏a a˝ taka mocna i pop´ka∏a w wielu miejscach.
Dlatego wywieêliÊmy wszystko i nowà
pod∏og´ zrobiliÊmy wed∏ug najnowszych
technologii: od strony fundamentów
ekipa po∏o˝y∏a styropian, a na ca∏ej powierzchni specjalnie utwardzonà podsypk´ (piasek z cementem), a specjalne
maszyny wyrówna∏y poziom pod∏ogi.
Sama pod∏oga jest ca∏kiem nowa – d´bowa ze wstawkami mahoniowymi. Jest
grubsza ni˝ poprzednia i mam nadziej´,
˝e wystarczy na co najmniej 30 lat.
A o∏tarz? W trakcie odbudowy, po zerwaniu boazerii okaza∏o si´, ˝e obok
o∏tarza znajdujà si´ freski, mi´dzy innymi przedstawiajàce pi´kne anio∏y.
Rada odbudowy wraz z Radà Parafialnà zadecydowa∏y o przwróceniu poprzedniego wystroju koÊcio∏a, a anio∏y te
nie pasowa∏y do dotychczasowego wn´trza. Cena konserwacji tych anio∏ów by∏aby ogromna – samo ich zabezpieczenie wynios∏o 36 tysi´cy z∏otych, plus cena wypo˝yczonych rusztowaƒ. Malowid∏a zosta∏y odpowiednio zabezpieczone
– przykryte sà deskami, ale mo˝na je odkr´ciç i zdejmowaç przy jakichÊ szcze-
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gólnych okazjach – na przyk∏ad w czasie
Adwentu. Pani konserwatorka doradza
nam pokazywanie anio∏ów w cieplejszych miesiàcach roku, bo zimna temperatura szkodzi takim freskom. Mo˝e poka˝emy je w maju, miesiàcu anielskim?
A liturgiczny wystrój wn´trza? Co zosta∏o uratowane, a które elementy sà nowe?
Chrzcielnica, fotele, pufy, zosta∏y odrestaurowane. Trwa∏o to miesiàcami i wymaga∏o ogromnej pracy, ale chcieliÊmy zachowaç jak najwi´cej z poprzedniego wystroju. Mamy nowà choràgiew, nowe
obrazy. Ksiàdz dziekan z Sulejówka
ofiarowa∏ nam pi´kny obraz Matki
Boskiej Opiekunki Rodzin, dostaliÊmy
te˝ XIX wieczny obraz Âwi´tego Antoniego. OtrzymaliÊmy te˝ starà drewnianà figurk´, którà umieÊciliÊmy na chórze. Nadpalone drewniane figury, które sta∏y tam
przed po˝arem, staramy si´ odpowiednio
zabezpieczyç i planujemy wystawienie ich
wraz z zabytkowym XVIII wiecznym krzy˝em w specjalnej gablocie.
A czy uda∏o si´ uratowaç przedwojennà
drog´ krzy˝owà?
Tak, zosta∏a ona nareperowana i pokryta specjalnym lakierem w kolorze
spi˝u. Do oryginalnych kolorów nie da
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si´ ju˝ wróciç, bo podczas po˝aru
stacje Êciemnia∏y od dymu.

Inwestycyjna jesieƒ

A jak wyglàda kwestia bezpieczeƒstwa
koÊcio∏a?
Zosta∏ za∏o˝ony specjalny zewn´trzny system alarmowy. To system kosztowny, wojskowy, który dzia∏a na zasadzie podczerwieni.

Mia∏o byç tak pi´knie a wysz∏o jak
zawsze... Takim mottem mo˝na by podsumowaç terminy rozpoczynania inwestycji w Weso∏ej.
OczywiÊcie, normalnym ludziom
wydaje si´ to ca∏kiem absurdalne. Ale
niestety cz´sto jest tak, ˝e prawo nie
idzie w parze z logikà. Tak te˝ jest niestety z prawem budowlanym i zasadami
finansowania inwestycji komunalnych.
Z ka˝dym rokiem przybywa formalnoÊci i opinii, które nale˝y za∏atwiç
przed rozpocz´ciem inwestycji. Stàd
te˝ najlepszy do budowania okres jakim jest wiosna przeznaczony jest
na uchwalenie bud˝etu i przygotowanie formalne inwestycji, lato na procedury przetargowe i „ju˝” jesienià mo˝na zaczynaç prace budowlane...
A w Weso∏ej jest co budowaç:
Najwi´ksza inwestycja drogowa – budowa ul. Jana Paw∏a II czeka ju˝ tylko
na uprawomocnienie przetargu i pozwolenia na budow´. Prace budowlane
powinny si´ zaczàç ok. 20 wrzeÊnia
(a wi´c i tak miesiàc wczeÊniej ni˝ w zesz∏ym roku). Termin zakoƒczenia jest
wyznaczony na 30 listopadada.
Ul. GoÊciniec – to by∏a inwestycja
dwuletnia, a wi´c wykonawca by∏ wy∏oniony w zesz∏ym roku. Mia∏ wi´c czas
do koƒca sierpnia na skoƒczenie prac.
Obecnie inwestycja jest zakoƒczona,
ale w kilku miejscach w ramach gwarancji b´dzie poprawiana nawierzchnia
asfaltowa. Zakoƒczy∏a si´ tak˝e modernizacja kolejnego kawa∏ka uk∏adu
drogowego na Osiedlu Wojskowym.
Co do dalszych inwestycji:
• ul. Brata Alberta wraz z rondem
przy ul. Wspólnej – prace trwajà i majà si´ zakoƒczyç do 6 paêdziernika,
• ul. Warszawska – przetarg otwarty,
wykonawca ma rozpoczàç prace
ok. 15 wrzeÊnia,
• ul. Urocza – przetarg jeszcze trwa.
Planowane rozpocz´cie prac pod koniec wrzeÊnia,

Ile wn´trz zosta∏o z poprzedniego
koÊcio∏a?
Szacuj´, ˝e jakieÊ 10 procent...
Co jeszcze zosta∏o do zrobienia?
Na pewno musimy odkupiç organy.
Takie prawdziwe – piszcza∏kowe. StaraliÊmy si´ sprowadziç takie organy,
u˝ywane, ale na razie odpowiednich
nie uda∏o si´ znaleêç. Spalone organy
by∏y unikalne, wykonano je na Âlàsku
na specjalne zamówienie naszego koÊcio∏a. Na razie planujemy zakup organów elektronicznych.
Kolejna sprawa to odtworzenie malowide∏ sufitowych. Autorka zniszczonych
obrazów, pani Anna Grocholska, wybitna artystka, zadeklarowa∏a ich ponowne
namalowanie. Wkrótce przedstawi swoje projekty Urz´dowi konserwatorskiemu, a po ich zatwierdzeniu weêmie si´
do pracy. Obrazy b´dà pieczo∏owicie
odtworzone na podstawie poprzednich
projektów. Malowid∏a b´dà powstawa∏y
„na ziemi”, na specjalnych sklejkach,
a nast´pnie zostanà przymocowane
do sufitu, który ju˝ zosta∏ do tego celu
przystosowany. To potrwa co najmniej 2-3 lata. Obrazy te nawiàzywa∏y
do Êredniowiecznej estetyki i przedstawia∏y sceny ze Starego i Nowego Testamentu prezentujàc histori´ Zbawienia.
Czekamy te˝ jeszcze na dwa obrazy,
pierwszy z NajÊwi´tszym Sercem Pana Jezusa oraz ten przedstawiajàcy
drugiego, poza Êwi´tym Antonim patrona koÊcio∏a – Êw. Jud´ Tadeusza,
który zamówi∏a dla koÊcio∏a pewna pobo˝na rodzina.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska
3 paêdziernika o godzinie 18.00
w koÊciele zostanie odprawiona uroczysta Msza dzi´kczynna w podzi´kowaniu za jego odbudow´. Z tej okazji
zosta∏ zaproszony ksiàdz arcybiskup
S∏awoj Leszek G∏ódê. Wszystkich
parafian i mieszkaƒców Starej Mi∏osny serdecznie zapraszamy.

• ul. Zagajnikowa – trwa procedura
wy∏aniania wykonawcy
• ul. PodleÊna – przetarg rozstrzygni´ty, ale z powodu braku zgody jednego z w∏aÊcicieli dzia∏ek na jej wykup,
inwestycja najprawdopodobniej nie
zostanie wykonana,
• ul. Spó∏dzielcza, T´czowa i Powstaƒców Âlàskich – prace budowlane powinny si´ rozpoczàç ok. 15 wrzeÊnia,
• ul. Dwernickiego i Kostki Napierskiego – prace ju˝ mo˝na by zaczynaç, ale trwajà uzgodnienia mieszkaƒców z MPWiK na temat wykonania przy∏àczy kanalizacyjnych, tak
aby po zbudowaniu nawierzchni ulic,
nie by∏y one niszczone przy robieniu
pod∏àczeƒ,
• ul. G∏owackiego (do ul. Chodkiewicza) – trwa procedura przetargowa.
Ta inwestycja b´dzie realizowana
w cyklu dwuletnim, w tym roku b´dzie
wykonany tylko fragment ulicy, reszta
zostanie dokoƒczona na wiosnà 2007,
• ul. Mazowiecka – podobnie jak ul.
G∏owackiego ma byç budowana w cyklu dwuletnim. Jest wy∏oniony wykonawca, który ma rozpoczàç prace
w pierwszych dniach paêdziernika,
• ul. Borkowska ze skrzy˝owaniem
z ul. GoÊciniec (od Traktu Brzeskiego do koÊcio∏a) – otwarcie przetargu
pod koniec wrzeÊnia, rozpocz´cie
prac w po∏owie paêdziernika.
• ul. ˚eromskiego – ze wzgl´du
na brak dokumentacji budowlanej
nie b´dzie budowana w tym roku.
Przeznaczone na nià fundusze zosta∏y przeznaczone na rozszerzenie zakresu budowy ul. Warszawskiej.
Wymienione tu inwestycje to tylko
cz´Êç tych najwi´kszych zadaƒ, jakie
ma na ten rok dzielnica. Pe∏nà informacj´ o wykonaniu wszystkich inwestycji przedstawimy Paƒstwu w kolejnych
numerach WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Marcin J´drzejewski

do pracy w introligatorni
na oklejark´ i falcerk´ przyjm´
czasowo (do po∏owy paêdziernika)
tel. 022 812 70 39, 022 613 34 37
5
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna oraz Klub Tenisowy POHULANKA
zapraszajà wszystkich mi∏oÊników tenisa ziemnego na

I Otwarte Mistrzostwa Weso∏ej w Tenisie Ziemnym
SOBOTA, NIEDZIELA 30 WRZESIE¡ – 1 PAèDZIERNIK 2006 R.
Miejsce turnieju: Klub Tenisowy Pohulanka w Starej Mi∏oÊnie
Kategorie wiekowe: KOBIETY 2 grupy wiekowe od 14 do 40 lat, powy˝ej 40 lat.
M¢˚CZY˚NI 3 grupy wiekowe od 14 do 30 lat, od 30 do 45 lat, powy˝ej 45 lat
Uczestnicy: W Turnieju mogà uczestniczyç mieszkaƒcy Weso∏ej oraz osoby posiadajàce sta∏e abonamenty w Klubie Tenisowym Pohulanka, nie b´dàcy czynnymi zawodnikami co najmniej od 3 lat.
Zg∏oszenia: Zg∏oszeƒ mo˝na dokonaç bezpoÊrednio w KLUBIE TENISOWYM POHULANKA lub telefonicznie (tel. 022-773-00-70) do dnia
23 wrzeÊnia 2006 r.
Wpisowe: Za udzia∏ pobierane b´dzie wpisowe w wysokoÊci 50 z∏. Wpisowe przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów: wynaj´cie kortów. zakup
pi∏ek, wynagrodzenie s´dziego g∏ównego, nagrody, itp.
Regulamin: Wszystkie mecze eliminacyjne rozegrane zostanà do 1 seta. Przy stanie 6:6 Tiebreak. Mecze pó∏-fina∏owe i fina∏owe do 2 wygranych setów. Przy stanie 2:2 Tiebreak do 15.
UWAGA: W zale˝noÊci od iloÊci zg∏oszeƒ w/w zasady organizacji mogà ulec zmianie
FIRMY DZIA¸AJÑCE NA TERENIE STAREJ MI¸OSNY i WESO¸EJ ZAINTERESOWANE REKLAMÑ SWOJEJ DZIA¸ALNOÂCI PODCZAS TRWANIA TURNIEJU
serdecznie zapraszamy do wspó∏pracy. Informacje w Klubie Tenisowym Pohulanka.
Du˝e wyró˝nienie spotka∏o niedawno utworzonà sekcj´ ∏uczniczà KS Weso∏a. Warszawski Okr´gowy Zwiàzek
¸uczniczy zlokalizowa∏ w naszej dzielnicy fina∏ zawodów w ramach Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y. WOM jest
corocznà imprezà sportowà organizowanà dla m∏odzie˝y szkolnej w ró˝norodnych dyscyplinach sportowych. Powierzenie zawodów jest efektem bardzo dobrych opinii po ubieg∏orocznym
turnieju juniorskim, o którym informowaliÊmy.
Zawody odby∏y si´ w dniach
19–20 czerwca. Zosta∏y znakomicie zorganizowane przez Hann´ i Zbigniewa
Koz∏owskich, za∏o˝ycieli weso∏owskiej

Zawody ∏ucznicze – fina∏
Warszawskiej Olimpiady
M∏odzie˝y

sekcji ∏uczniczej.
Kilkudziesi´ciu
m∏odych ∏uczników mia∏o wielkà frajd´ z rywalizacji w profesjonalnych
warunkach
przy wspania∏ej
s∏onecznej pogodzie. Nasz klub
reprezentowa∏a
czwórka zawodników: Anasta-
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zja Stachwiuk, Joanna Bucior, Pawe∏
Miara i Tomasz Charytonowicz. Zawody
uÊwietni∏a obecnoÊç znanych postaci polskiego ∏ucznictwa, którzy przyjechali ze
swoimi podopiecznymi – min. bràzowej
medalistki olimpijskiej z Atlanty – Katarzyny Klaty
Wszystkie osoby, które majà ochot´
przekonaç si´, czy ∏atwo jest trafiç
w dziesiàtk´ na tarczy informujemy, ˝e
zapisy do sekcji zaczynajà si´ z poczàtkiem wrzeÊnia. Kontakt: Zbigniew Koz∏owski tel. 0506 497 470.
Adam K∏os
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Witaj Szko∏o
Poczàtek roku szkolnego powinien wyç wydarzeniem radosnym. Jednak dla uczniów, a przede
wszystkim rodziców dzieci ze Szko∏y Podstawowej
nr 173 w Starej Mi∏oÊnie raczej tak nie jest. A to ze
wzgl´du na niesamowità ciasnot´ tej placówki.
Szko∏a budowana ju˝ prawie pól wieku temu, mia∏a
s∏u˝yç 200 dzieciom w liczàcej wówczas nieca∏y tysiàc mieszkaƒców Starej Mi∏oÊnej.
Kiedy powstawa∏o nowe osiedle, sprawà jasnà by∏o od poczàtku, ˝e b´dzie niezb´dna nowa szko∏a
podstawowa. W pierwotnych planach mia∏a byç zlokalizowana przy ul. Borkowskiej i Granicznej. Niestety, gospodarujàca wspólnym majàtkiem cz∏onków
Zespo∏u „Spó∏ka Ziemska” sprzeda∏a kilka lat temu
ten teren, aby sp∏aciç cz´Êç d∏ugów, jakie spowodowa∏a budowa „Centrum Pogodna”.
A poniewa˝ liczba dzieci w szkole podstawowej
wzrasta∏a liniowo, w∏adze Weso∏ej poprzednich kadencji rozwiàzywa∏y ten problem doraênie. Najpierw
zosta∏a dobudowana tzw. „ma∏a szko∏a”, a cztery lata temu ∏àcznik mi´dzy szko∏ami.
Teraz dzieci (nawet w najm∏odszych klasach) uczà
si´ na dwie zmiany, cz´Êç sal lekcyjnych jest w nie
doÊwietlonych pomieszczeniach piwnicznych. Ten
rok mia∏ byç prze∏omem. Rada Dzielnicy zapisa∏a
w bud˝ecie kwot´ 50 tys. z∏. na prace przygotowawcze i koncepcj´ budowy nowej szko∏y.
Niestety, najpierw przez pó∏ roku Zarzàd Dzielnicy
nie robi∏ nic by podjàç temat, a potem nagle za plecami cz´Êci radnych podjà∏ decyzj´ o kolejnej prowizorce. Zamiast rozwiàzaç problem kompleksowo
i zbudowaç nowà szko∏´, b´dziemy mieli kolejnà
rozbudow´ obecnej.

Za tym rozwiàzaniem lobbowa∏a dyrekcja szko∏y
i grono pedagogiczne, a tak˝e cz´Êç rodziców. Owszem, na krótkà met´ ma to swoje zalety, bo rozbudow´ mo˝na zrealizowaç nieco szybciej ni˝ budow´
nowego obiektu. Ale prowadzi nas ona w Êlepà uliczk´, bo za 3-4 lata, b´dziemy musieli robiç kolejnà
rozbudow´...
Najciekawsze jest to, jak Wiceburmistrz Edward
Zdzieborski uzasadnia podj´cie takich dzia∏aƒ. Otó˝
na ˝yczenie radnych, zosta∏y opracowane dane demograficzne i prognozy wzrostu liczby mieszkaƒców
Starej Mi∏osny. Wynika z nich, ˝e w najbli˝szym czasie przyb´dzie co najmniej 850 mieszkaƒ i domów
jednorodzinnych (to dane z wydzia∏u architektury dotyczàce rozpocz´tych budów). Przy za∏o˝eniu wskaênika tzw. „dzietnoÊci” (1,22 dziecka na mieszkanie)
nale˝y si´ spodziewaç wzrostu liczby dzieci w wieku 0-18 lat w iloÊci ok. 1.000. Siedem roczników
chodzàcych do szko∏y podstawowej to 400 dzieci.
Dodajàc je do obecnie uczàcych si´ 700 dzieci uzyskujemy szko∏´-moloch na ponad 1100 dzieci.
OczywiÊcie, pewnie mo˝na nad obecnà szko∏à dobudowaç nawet nie jedno, ale i dwa pi´tra. Ale gdzie
umieÊciç dodatkowe boiska na WF-y dla tylu
uczniów? Mo˝e na dachu? Jak skutecznie nie tylko
nauczaç, ale i wychowywaç, jak zachowaç wysoki
poziom placówki, gdy grono pedagogiczne b´dzie
liczy∏o ponad 100 nauczycieli?
Burmistrz Zdzieborski ma i na to wyt∏umaczenie.
Otó˝ w ostatnich trzech latach wyraênie spad∏ wspó∏czynnik dzieci z rejonu, ucz´szczajàcych do szko∏y
publicznej. Jeszcze niedawno ponad 90% dzieci wybiera∏o naszà szko∏´ publicznà, obecnie zaledwie 75%. Burmistrz ju˝ za∏o˝y∏, ˝e wkrótce b´dzie
to 66%, dlatego te˝ liczba uczniów podstawówki nie
przekroczy 800 dzieci.

Dlaczego tak si´ dzieje, skoro Szko∏a nr 173 od lat
nale˝y do Êcis∏ej czo∏ówki najlepszych szkó∏ publicznych w Warszawie? Dlaczego tak wielu rodziców nie chce kszta∏ciç swoich dzieci w tak dobrej
szkole? Czy, tylko dlatego ˝e staç ich na szko∏´ spo∏ecznà, czy wolà woziç dziecko do jego dawnej podstawówki? A mo˝e odpowiedê jest zgo∏a inna – mo˝e raczej nie sà w stanie zorganizowaç sobie pracy
tak, aby dbaç o dziecko uczàce si´ na dwie zmiany!
Burmistrz Zdzieborski dodaje jeszcze, ˝e nikogo
nie mo˝na zmusiç, aby pos∏a∏ swoje dziecko
do szko∏y rejonowej. Owszem, ale za to mo˝na ka˝dego skutecznie do tego zniech´ciç. W∏aÊciwie, jak
si´ nie ma ch´ci ˝eby rozwiàzaç problem szko∏y, to
mo˝na poczekaç jeszcze chwil´. Wtedy pewnie nawet po∏owa rodziców zrezygnuje z posy∏ania dzieci
do Szko∏y nr 173 i ˝adna rozbudowa nie b´dzie niezb´dna i dalej b´dzie mo˝na nic nie robiç piastujàc
zaszczytnà funkcj´ Wiceburmistrza ds. OÊwiaty!
A sprawa, póki co jest prosta do przeprowadzenia.
W budynku szkolnym sà 4 mieszkania komunalne.
Nale˝a∏oby w trybie pilnym znaleêç 4 lokale dla ich
mieszkaƒców, zaadoptowaç te lokale na potrzeby sal
lekcyjnych (prawdopodobnie wysz∏oby 6 sal) i równoczeÊnie rozpoczàç starania o wykup gruntu
pod nowà szko∏´. W roku 2007 mo˝na by zakupiç
dzia∏k´ i wykonaç projekt, zaÊ w 2008 i w poczàtkach 2009 wybudowaç szko∏´, zaÊ w nast´pnym roku dokonaç remontu kapitalnego dotychczasowego
budynku. I na nast´pnych kilkanaÊcie lat mieç problem rozwiàzany.
Stara prawda mówi, ˝e biednych nie staç
na oszcz´dnoÊci i prowizorki, bo w efekcie wychodzà
one dro˝ej – trzeba danà rzecz robiç dwa razy. Ale
chyba w opinii Zarzàdu do biednych nie nale˝ymy...
Marcin J´drzejewski

Rozmowa z Markiem Troninà, dyrektorem Maratonu
Warszawskiego, naszym sàsiadem...
WiadomoÊci Sàsiedzkie: Ju˝ wkrótce 28. Maraton Warszawski. Od ilu lat jest Pan dyrektorem tej
imprezy?
Marek Tronina: Robi´ go po raz piàty.
W zasz∏ym roku startowa∏o oko∏o 1800 zawodników. Czy w tym roku organizatorzy spodziewajà si´ podobnej liczby?
Co prawda iloÊç uczestników znana b´dzie dopiero po zakoƒczeniu zapisów, ale sàdzàc z dotychczasowych zg∏oszeƒ spodziewamy si´ wi´kszej, ni˝
w zesz∏ym roku, iloÊci zawodników. W statystykach
biegów maratoƒskich najwa˝niejsza jest liczba osób
koƒczàcych dany bieg, iloÊç wszystkich startujàcych
jest nieco mniej istotna.
Co takiego jest w maratonie, ˝e tak du˝a liczba ludzi chce pokonaç dystans 42 km
195 m?
MyÊl´, ˝e bieg maratoƒski jest jednym z kraƒcowych wyzwaƒ w historii kultury. To mityczny bieg i mityczny dystans. Dystans nieosiàgalny dla wszystkich,
okupiony wysi∏kiem i kryzysami z jakimi walczy ka˝dy

uczestnik tego biegu. JednoczeÊnie jest to bieg, w którym na starcie zwyk∏y, szary cz∏owiek mo˝e stanàç obok
mistrza olimpijskiego, mo˝e razem z nim biec, na tej
samej trasie. W tym biegu wszyscy majà jednakowe
szanse na zwyci´stwo, a ka˝dy koƒczàcy maraton witany jest na mecie z honorami.
Wiem, ˝e organizujecie te˝ imprezy towarzyszàce maratonowi...
Maraton jest wydarzeniem kulturowym, spo∏ecznym,
a nie tylko sportowym. Wiem, po rozmowach z wielu
maratoƒczykami, ˝e zarazili si´ maratonem kibicujàc
zawodnikom na trasie. Oni po prostu zazdroÊcili im hartu ducha, formy i tego, ˝e pokonali swojà s∏aboÊç. Nie
chcemy, ˝eby maraton bieg∏ ulicami miasta, które ˝yje
w∏asnym ˝yciem, niejako obok maratoƒczyków. Stàd
wiele imprez towarzyszàcych skierowanych jest do kibiców. Chcemy Êciàgnàç ludzi na tras´ biegu, chcemy,
˝eby si´ te˝ „zarazili”. Jednà z form walki z pustymi ulicami jest organizowanie konkursu na najlepiej kibicujàcà szko∏´. Punkty kibicowania na trasie stajà si´ wtedy
g∏oÊne i barwne, powstajà spektakularne konstrukcje.
Ulica o˝ywa i o to nam chodzi.

Jest Pan mieszkaƒcem naszego osiedla
od 1997 roku. Rozumiem, ˝e ma Pan plany aktywizacji biegowej tego miejsca.
Moim marzeniem jest, by Weso∏a sta∏a si´ kiedyÊ
sportowà stolicà Stolicy. Mamy Êwietne zaplecze:
przede wszystkich dost´pnoÊç lasu o ciekawym
ukszta∏towaniu terenu. Mamy basen, hipodrom,
Êwietne boiska. Weso∏a w krótkim czasie, przy odpowiedniej kampanii informacyjnej, mo˝e staç si´
dzielnicà z charakterem i to charakterem sportowym.
A wracajàc do imprez biegowych, ju˝ teraz zapraszam na Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osnej w Maratonie, które zaplanowaliÊmy na 28 paêdziernika.
W przysz∏ym roku imprez´ t´ planujemy na wiosn´, 14 kwietnia 2007 r. Równie˝ w przysz∏ym roku
organizujemy kolejnà „Weso∏à 100” – zapraszam
wszystkich ch´tnych na 12 maja. W zale˝noÊci
od warunków pogodowych planujemy te˝ organizacj´
biegu narciarskiego.
Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´ i do zobaczenia
na trasie 28. maratonu Warszawskiego.
Dzi´kuj´ i oczywiÊcie zapraszam.
Rozmawia∏a Izabela Antosiewicz
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Mistrzostwa Europy w „naszym” lesie
To nie pomy∏ka, w pierwszy wrzeÊniowy weekend w lesie na po∏udnie
od Starej Mi∏osnej odby∏y si´ pierwsze
Mistrzostwa Europy w Rowerowej
Jeêdzie na Orientacj´. Centrum zawodów usytuowano
na
lotnisku
w Góraszce; tam
zawodnicy finiszowali w piàtek
(1.09) po zawodach na d∏ugim
dystansie, w sobot´ na krótkim
i wreszcie w niedziel´ podczas
najbardziej
emocjonujàcych
sztafet.
Rowerowa
orientacja (MTBO) to sport, który
w Polsce pojawi∏ si´ kilka lat temu;
od razu zresztà arena zmagaƒ sta∏y si´
mi∏oÊniaƒskie lasy. Nic w tym dziwnego; teren jest – jak twierdzà zawodnicy
– bardzo szybki, ale wymagajàcy precyzyjnej nawigacji. A o to w∏aÊnie chodzi w MTBO.

W Mistrzostwach wystartowa∏a niemal ca∏a Êwiatowa czo∏ówka, bowiem
medaliÊci Mistrzostw Âwiata i liderzy
Êwiatowych rankingów to w wi´kszoÊci
Europejczycy. Spoza Starego Kontynentu liczà si´ jeszcze Australijczycy
i Nowozelandczycy, ale oni – rzecz jasna – nie mogli byç klasyfikowani
w ME. Mogli natomiast wystartowaç,
bowiem oprócz Mistrzostw Europy
(w kategoriach seniorów, juniorów,
m∏odzie˝owców i weteranów) rozegrane zostanà by∏y zawody otwarte, w których mogli wziàç udzia∏ wszyscy ch´tni.
JeÊli ktoÊ mia∏ ochot´ spróbowaç i porównaç swoje mo˝liwoÊci z najlepszymi
na Êwiecie – by∏a po temu okazja.
Ci najlepsi to Finowie, Rosjanie, Estoƒczycy, Czesi, Francuzi i Szwajcarzy.
Przedstawiciele tych nacji zgarn´li
wi´kszoÊç medali na Mistrzostwach;
zdecydowanie najlepsi byli zaÊ Finowie. Niepodzielnie rzàdzili w najbardziej presti˝owej kategorii seniorów,
czyli m´skiej elity. Tak˝e wÊród paƒ
z∏oty medal przypad∏ w∏aÊnie Finkom.
JeÊli chodzi o naszà reprezentacj´, to
najwi´cej powodów do radoÊci dostarczy∏y
juniorki.
W kategorii K-17
(czyli dziewczàt
do 17. roku ˝ycia)
srebrny
medal
na krótkim dystansie wywalczy∏a Anna Bryk,
przegrywajàc z∏oto o zaledwie... 7
sekund! W sztafetach Ania wraz
z Anità Nowakowskà i Annà
Sobczyk równie˝

stan´∏y na drugim
stopniu podium.
Medalowà zdobyczà mogli si´ równie˝ pochwaliç weterani, choç akurat ich kategorie nie
by∏y zbyt mocno obsadzone i o ewentualne sukcesy by∏o odrobink´ ∏atwiej.
Nie ujmuje to oczywiÊcie zas∏ug Ludo-

mira Parfianowicza (M-50), Mieczys∏awa Zielczyƒskiego i Ryszarda Bykowskiego (M-70) czy Beaty Ruciƒskiej
i Ewy Misiaczek (K-40).
Zawody – choç zorganizowane przez
bardzo nielicznà grup´ ludzi – podoba∏y si´ goÊciom zza granicy. Chwalili
zw∏aszcza teren, nie mogàc wyjÊç z podziwu, ˝e obok tak du˝ego (i, jak dodawali niektórzy, niezbyt atrakcyjnego)
miasta, jakim jest Warszawa, znajduje
si´ tak atrakcyjny do uprawiania rowerowej orientacji las. Czempioni ju˝ pojechali do domów, ale las i mapy pozosta∏y. Zapewne zatem nie raz jeszcze
b´dà pod naszym bokiem organizowane zawody – otwarte dla wszystkich posiadaczy rowerów. Wszyscy Paƒstwo
b´dà na nich bardzo mile widziani.
Igor B∏achut
foto: P. Siliniewicz (www.silne-studio.pl)

Kung Fu
(wschodnie sztuki walki)
Zapraszamy
doros∏ych i dzieci na treningi
Rozpocz´cie 16 wrzeÊnia
Zaj´cia: poniedzia∏ek 1600–1700
i piàtek 1930– 2030
pod adresem
klub „Fitness Art“
ul. Trakt Brzeski 60/60a
(w szeregu budynków przy CPNie BP)
tel. (0)506 661 672
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O pracy spo∏ecznika troch´ z sentymentem...
Wiele si´ dyskutuje
o spo∏eczeƒstwie obywatelskim, wielcy i malutcy tego Êwiata g∏owià
si´ i szukajà przyczyn
braku postaw, które wydajà si´ byç naturalne.
Obraz ludzi mieszkajàcych obok siebie a nie
ze sobà wrós∏ tak g∏´boko w nasze otoczenia, ˝e trudno sobie wyobraziç, ˝e mo˝e byç inaczej. Czy zatem potrzeba du˝ych kampanii medialnych, ˝eby
„stworzyç spo∏eczeƒstwo obywatelskie”?
A mo˝e wystarczy napisaç o dobrych przyk∏adach, o spo∏ecznoÊciach, które same si´ organizujà i chcà zrobiç coÊ wspólnie...
Urodzi∏am si´ w Sulejówku, miejscowoÊci zamieszkanej w wi´kszoÊci przez ludnoÊç nap∏ywowà ze wschodnich rejonów Polski. Od dzieciƒstwa obserwowa∏am rozmowy mojej mamy
z sàsiadkami, jedne bardziej lubiane inne mniej,
ale wszystkie znane – by∏y przecie˝ sàsiadkami.
Naturalnym wi´c by∏o dla mnie, ˝e ju˝ podczas
budowy naszego domu tu, na Osiedlu, przedstawiliÊmy si´ naszym sàsiadom. Jeszcze zanim
si´ wprowadziliÊmy, mogliÊmy liczyç na ich pomoc. Nie ukrywam, cieszyli si´ z faktu, ˝e kolejny dom nie straszy ju˝ pustymi oczodo∏ami
okien. Nasze dzieci szybko si´ zaprzyjaêni∏y. To
by∏y mo˝e nie tak odleg∏e czasy, ale... wtedy
mieszka∏o si´ tu na Zadaniach, nie by∏o nawet
pó∏ kilometra asfaltu, oÊrodek zdrowia i poczta
by∏y w starej ruderze przy Trakcie Brzeskim,
a na Osiedlu by∏ tylko jeden sklep spo˝ywczy.
Wiem, sà wÊród nas pionierzy Osiedla, którzy
pami´tajà czasy „godzinówek” odpracowywanych na rzecz wspólnych inwestycji, i którzy
jeêdzili po b∏ocie, bo nawet p∏yt nie by∏o…
Wracajàc jednak do mojej przygody z pracà
spo∏ecznà. Tu˝ po przeprowadzce mia∏am okazj´
poznaç wszystkich mieszkaƒców mojej ulicy, poniewa˝ zbiera∏am podpisy pod dokumentem
umo˝liwiajàcym przeprowadzenie procedury nazwania ulicy. Us∏ysza∏am wtedy od jednego sàsiada, który zwróci∏ si´ do ˝ony: „Widzisz Kochanie, my ju˝ tyle czasu tu mieszkamy, a ona dopiero si´ wprowadzi∏a i ju˝ b´dziemy mieç jak ludzie
– normalne adresy.” By∏o to niewàtpliwie mi∏e dla
mojego ucha, chocia˝ pobudki mia∏am bardziej
praktyczne – nie chcia∏am si´ meldowaç na Zadaniu wiedzàc, ˝e to przecie˝ tymczasowe i kiedyÊ, i tak b´d´ musia∏a si´ przemeldowaç, nadal
mieszkajàc w tym samym miejscu! Nied∏ugo potem trafi∏a do mojej skrzynki gazetka, jej pierwszy
numer. GarÊç informacji o tym, co si´ dzieje, sàsiedzki humor, bardziej lub mniej polityczne felietony. Super sprawa, mieliÊmy swojà W¸ASNÑ

LOKALNÑ gazet´. W kolejnych numerach wyczyta∏am o pomyÊle zbudowania wspólnego placu
zabaw. Prawd´ mówiàc niewiele czasu zaj´∏o mi
znalezienie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. Przysz∏am na spotkanie i powiedzia∏am: „Nazywam
si´ Izabela Antosiewicz. Mam dwójk´ dzieci i du˝o wolnego czasu. W czym mog´ pomóc?” Czy
to by∏ mój b∏àd? Nigdy nie myÊla∏am w takich kategoriach, chocia˝ praca, w którà si´ zaanga˝owa∏am nie zawsze przynosi tylko satysfakcj´.
Od tamtego pami´tnego wieczoru, na poddaszu w Szkole Angielskiego u Ma∏gosi Krukowskiej, zdà˝y∏am byç cz∏onkiem rady dzielnicy
Stara Mi∏osna, Przewodniczàcà Komisji ds. Nazewnictwa Ulic w tej˝e radzie, zaanga˝owa∏am
si´ we wprowadzenie wolnostojàcych pojemników do segregacji Êmieci przez Urzàd Gminy
Weso∏a oraz w akcje sprzàtania lasu. Oprócz
pracy sekretarza redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przez trzy lata organizowa∏am kolporta˝ tej
gazetki. Co miesiàc przed moimi drzwiami zjawiali si´ ludzie, którzy wrzucajà do Waszych
skrzynek kolejnà porcj´ sàsiedzkich wiadomoÊci. Razem z mojà rodzinà, od 4-tego numeru,
kolportuj´ gazetk´ na dwóch „zadaniach”. Drugà
kadencj´, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego, co si∏à rzeczy wymaga ode mnie
zaanga˝owania w prace Stowarzyszenia.
KtoÊ zapyta i po co to wszystko? W g∏owie rodzà si´ wymówki: mam rodzin´ (ja te˝), dom (ja
te˝), prac´ (nawet dwie zawodowe, na niepe∏ne
etaty), nie mam czasu – tu oczywiÊcie bym polemizowa∏a, bo jak mówi powiedzenie „dla chcàcego nic trudnego…” Nie od razu trzeba robiç rzeczy wielkie i spektakularne. Na poczàtek mo˝na zwyczajnie porozmawiaç z sàsiadem, a przemyÊlenia po tej rozmowie napisaç w formie ma∏ego tekstu do NASZEJ GAZETKI. Sukces „WiadomoÊci Sàsiedzkich” i ich odbioru le˝y g∏ównie

w tym, ˝e tworzà je Wasi sàsiedzi. Powiem szczerze, ˝e ka˝dy nowy autor jest przyjmowany przez
nas z otwartymi ramionami. To Êwie˝e spojrzenie
i nowa myÊl. To kolejny cz∏owiek, który dostarczy
nam garÊç sàsiedzkich wiadomoÊci. Nawet argument, ˝e ktoÊ nie potrafi pisaç traci na znaczeniu,
bo choç systematycznie piszemy to… w Redakcji nie ma ˝adnego zawodowego dziennikarza.
Na koniec dodam, ˝e nie spodziewam si´, i˝
ten tekst wywo∏a lawin´ zg∏oszeƒ do redakcji
i niebotycznà iloÊç nowych tekstów. Jestem realistkà. Spo∏ecznikiem trzeba si´ staç z wyboru,
trzeba to lubiç – wtedy sprawy same wchodzà
w r´ce i cz∏owiek musi dokonywaç wyborów, bo
nie daje rady zajàç si´ wszystkim. Po 7 latach
pracy spo∏ecznej, wiem, ˝e tylko wspólna praca
w zgranym zespole – daje efekty... samotnicy
szybko si´ wypalajà. Mo˝e w tym tkwi fenomen
naszego staromi∏oÊniaƒskiego spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego? Mamy Stowarzyszenie, mamy
gazetk´, mamy plac zabaw i wiele, wiele innych,
udanych inicjatyw za sobà. Wreszcie mamy
ÊwiadomoÊç, ˝e wspólnie mo˝emy coÊ zrobiç...
w∏aÊnie... tylko wspólnie... stàd ten tekst i ukryte mi´dzy wierszami zaproszenie.
JesteÊmy grupà otwartà na ka˝dà osob´,
która chcia∏aby dzia∏aç spo∏ecznie, bàdê zobaczyç z bliska, jak taka praca wyglàda. Byç mo˝e jeszcze w tym roku b´dziemy mieli okazj´
spotykaç si´ w nowym lokalu. Na razie czekamy w pokoju na terenie Stra˝y Po˝arnej (wejÊcie od Traktu Brzeskiego) w ka˝dy wtorek
od godz. 2000. Zapraszam te˝ do odwiedzin naszej strony internetowej www.staramilosna.org.pl. Pragn´ jeszcze dodaç, ˝e to ja odbieram Paƒstwa listy z naszej skrzynki mailowej
stowarzyszenie@staramilosna.org.pl i z przyjemnoÊcià zajrz´ tam po publikacji tego tekstu?

Izabela Antosiewicz

Pies czeka na cz∏owieka
Majki – pies który trzymany by∏ na balkonie przez dwa tygodnie bez jedzenia i picia. Prze˝y∏ tylko dla tego, ˝e jad∏ Ênieg. Majki ma oko∏o roku, jest ca∏y czarny, nie du˝y. Jest psem bardzo radosnym, ˝ywio∏owym. Idealny jako towarzysz dla osoby która biega, lub jeêdzi na rowerze. Màdry, szybko si´ uczy, ale nie
wybiegany i pozostawiony sam sobie organizuje sobie czas w sposób, który mo˝e w∏aÊciciela zaskoczyç
(przerabia buty zimowe na klapki, a pantofle na sanda∏y). Kontakt tel. 607-171-946.

***

Nazywam si´ Pele, jestem 5 letnim bokserem. èli ludzie zamkn´li mnie w ciasnym kojcu i oglada∏em swiat
przez kraty. Nie mia∏em poj´cia, ˝e psie ˝ycie mo˝e wyglàdaç inaczej, ˝e psy w normalnych domach majà
swojego pana, sà wyprowadzane na spacery, ˝e w∏asciciele bawià si´ z nimi, pieszczà i karmià. Pewnego dnia
nie wytrzyma∏em i podobno ugryz∏em swoja panià... Wtedy zaczà∏ si´ koszmar, zrobiono obserwacje czy nie
mam wscieklizny, po 14 dniach mia∏em zostaç uÊpiony... ale dobrzy ludzie zabrali mnie z tego koszmarnego
miejsca i umieÊcili w hotelu. Tu pozna∏em prawdziwe psie ˝ycie. Pan trener nauczy∏ mnie jak powinien zachowywaç si´ porzàdny pies. Teraz jestem pos∏usznym, wyszkolonym psem i rozpaczliwie poszukuje swojego
cz∏owieka, kogoÊ kto pomimo mojej przesz∏oÊci zaoferuje mi ciep∏y kàcik, miejsce w sercu i pe∏nà misk´. JeÊli
chcesz bli˝ej poznaç Pele i jego histori´ skontaktuj si´: tel. 887 055 487, e-mail interpug@op.pl

„B¢D¢ MAMÑ”
ubrania i bielizna cià˝owa
art. niemowl´ce
Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 130, tel. 0 606 608 618
Zapraszamy: pon.– pt. 11-19, soboty 10-15
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Liga okr´gowa

Tabela ligi okr´gowej, grupa Warszawa II

Zmiana trenera w KS Weso∏a

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

Miejsce Klub

Mazur Radzymin
NTP Wyszków
GKP Targówek
Âwit II Nowy Dwór Maz.
Sokó∏ Serock
Bóbr T∏uszcz
Bia∏o∏´ka Warszawa
KS Falenica
Legionovia II Legionowo
Marcovia 2000 Marki
Wicher Koby∏ka
Dolcan II Zàbki
PUG Bielany
Marymont Warszawa
Wkra Pomiechówek
KS Weso∏a

Mecze

Punkty

Bramki

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
1
2
3

9
7
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3
1
0
0
0

7-1
9-2
6-3
5-5
6-5
4-4
10-3
2-3
2-3
3-3
3-4
6-10
4-8
0-1
2-4
2-12

Powstanà
kolejne obiekty
sportowe
Po zakoƒczeniu ubieg∏ego sezonu,
w którym dru˝yna zaj´∏a piàte miejsce
zarzàd klubu KS Weso∏a postanowi∏
rozstaç si´ z dotychczasowym trenerem Jackiem Ciborskim. Jest to decyzja doÊç zaskakujàca bioràc pod uwag´
fakt, ˝e zespó∏ gra∏ coraz lepiej, niewiele zabrak∏o do awansu, a zdaniem
trenera Ciborskiego powstawa∏a ciekawa dru˝yna, w której by∏o wielu utalentowanych pi∏karzy.
Przed nowym trenerem – Andrzejem
Czesuchem stoi trudne zadanie. Wielu
pi∏karzy zwiàzanych z poprzednim
szkoleniowcem opuÊci∏o klub. Odszed∏
równie˝ do Dolcanu Zàbki nasz najlepszy napastnik – Karol Kowalik Najbardziej boli fakt, ˝e nikt nie podjà∏ próby
nak∏onienia tych pi∏karzy, aby zostali.
Powsta∏e braki uzupe∏nili wi´c pi∏karze
dotychczas grajàcy w zespole rezerw.
Zgodnie z zapowiedziami przeniesiono

naszà dru˝yn´ z grupy siedleckiej
do warszawskiej, gdzie wyst´pujà teoretycznie mocniejsze dru˝yny. Odby∏y si´
ju˝ trzy kolejki, w których nasza dru˝yna dozna∏a samych pora˝ek. Niestety,
boisko nie zosta∏o przygotowane
na czas. Pierwsze spotkania, w których
KS Weso∏a jest gospodarzem sà rozgrywane na wyjeêdzie. Mamy nadziej´, ˝e
mimo niesprzyjajàcych okolicznoÊci trenerowi Czesuchowi uda si´ stworzyç zespó∏, który ju˝ wkrótce zacznie odnosiç
zwyci´stwa.
Wyniki:
KS Weso∏a – Wicher Koby∏ka 0-1
Mecz rozegrany w Koby∏ce – gospodarzem KS Weso∏a
Dolcan II Zàbki – KS Weso∏a 4-2
KS Weso∏a – Bia∏o∏´ka Warszawa 0-7
Mecz rozegrany na stadionie Bia∏o∏´ki – gospodarzem KS Weso∏a.
Adam K∏os

Ju˝ na poczàtku wrzeÊnia przy Szkole Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego ruszà prace przy budowie boiska do pi∏ki no˝nej, boiska wielofunkcyjnego oraz bie˝ni 60m ze
skocznià do skoku w dal. Boisko
do pi∏ki no˝nej b´dzie posiada∏o nawierzchni´ ze sztucznej trawy oraz wyposa˝one b´dzie w trybuny i oÊwietlenie. B´dzie to kompleks wyglàdem
zbli˝ony do tego jaki ju˝ istnieje
przy Szkole Podstawowej nr 171.
Równie˝ w pierwszych dniach wrzeÊnia rozpocz´ta zostanie inwestycja
przy Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1. Zostanie tu wykonane boisko
wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka,
pi∏ka r´czna) oraz 100-u metrowa bie˝nia ze skocznià do skoku w dal. Obiekty
te b´dà znakomicie uzupe∏nia∏y istniejàce ju˝ przy gimnazjum najnowoczeÊniejsze w Weso∏ej boisko do pi∏ki no˝nej.
A. K.

Uwaga!
Informacja dla Czytelników
zainteresowanych korzystaniem
z biblioteki w Weso∏ej-Zielonej.
Nowy adres:
Warszawa–Weso∏a, ul. Warszawska 55, lokal 207
(wejÊcie od ul. Brata Alberta)
tel. 022 489 72 89
www.wesola.e-bp.pl
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Kàcik bibliofila
Ju˝ po urlopach,
wakacjach, po zas∏u˝onym,
ale
za szybko mijajàcym wypoczynku. Dlatego w∏aÊnie proponuj´ Paƒstwu
dwie pozycje
z naszej biblioteki, które pozwolà,
u∏atwià,,
a na pewno uatrakcyjnià krótkie wypady,
mo˝liwe
do zrealizowania
nawet po tygodniu
pracy. Pierwsza pozycja to obszerny
przewodnik Pascala
„Polska na weekend” z 52 trasami
po najpi´kniejszych
miastach i regio-

nach naszego kraju. Ilustrowany, bardzo
starannie przygotowany z propozycjami
dwudniowych wycieczek, podczas których dostajemy „praktycznie logistyczne
gotowce”. Mamy tu wi´c i zabytki i muzea, ale tak˝e atrakcje dla dzieciaków,
imprezy cykliczne, pere∏ki do odkrycia,
trasy piesze, rowerowe i kajakowe.
Druga ksià˝ka równie dobrze opracowana i zilustrowana obejmuje podstawowe informacje o 101 rodzimych imprezach, festynach, turniejach, zlotach
i jarmarkach. Oprócz 460 kolorowych
zdj´ç znajdziemy w niej 33 mapy, terminy i sugestie komunikacyjne.
Doskona∏e pozycje u∏atwiajàce lepsze
poznanie w∏asnego kraju.
Literatura dla doros∏ych:
1. Sowa I. – 10 minut od centrum
2. Mathews H. – Moje ˝ycie w CIA: kronika roku 1973
3. Mayoral M. – W cieniu magnolii
4. Pratchett T. – Carpe Jugulum
5. Kolina E. – Dziennik nowej Rosjanki,

czyli jestem najpi´kniejsza i najbardziej
urocza
6. Von Ziegesar C. – Dziewczyna super
7. Strinberg A.(wznow.) - Historie ma∏˝eƒskie
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Delahaye G. – Martynka ksi´˝niczka
i rycerz
2. Wilson J. – Urodziny Disy
3. Minte-Kónig B. – Moda na zakochanie
4. Simon F. – Koszmarna Ksi´ga Koszmarnego Karolka: dziesi´ç najlepszych
historyjek i coÊ jeszcze
5. Fiedler Ch. – Krymina∏ spaghetti
Literatura popularnonaukowa:
1. Kosiƒski K. – Oficjalne i prywatne ˝ycie m∏odzie˝y w czasach PRL
2. Miller A. – Bunt cia∏a
3. Toraƒska T. – Byli
4. – Akwarele: kurs dla poczàtkujàcych T. 1
5. Faber A. – Jak mówiç do nastolatków
˝eby nas s∏ucha∏y
6. – Polska dla Europejczyka: przewodnik
s∏uchaczy radia Zet
Iza Zych

Nowe godziny
otwarcia bibliotek

Amerykaƒski
przek∏adaniec

Biblioteka w Zielonej: poniedzia∏ek 13-19, wtorek,
czwartek 13-18, piàtek 10-15.
Uwaga! W poniedzia∏ki d∏u˝ej czynna biblioteka w Starej
Mi∏oÊnie. Poniedzia∏ek 13-19, wtorek, piàtek 13-18, czwartek
10-15.
Zmiany godzin pracy biblioteki w Woli Grzybowskiej,
poniedzia∏ek, wtorek 13-18, czwartek 10-15.
Iza Zych

Simon and Garfunkel, Bob Dylan, Joan Baez, Joni Mitchell, Don McLean, Roberta Flack, Johnny Cash, Carly Simon, zespo∏y „Mamas and Papas”
i „Kansas” – muzyk´ tych wszystkich wykonawców mo˝na b´dzie us∏yszeç
na pierwszym jesiennym koncercie z cyklu „Czwartkowych Wieczorów Muzycznych”.
To nowy program zespo∏u „Cotton Cat”, który do tej pory by∏ znany g∏ównie z muzyki celtyckiej. Na wydanych przez „Cotton Cat” p∏ytach znalaz∏o
si´ sporo tradycyjnych piosenek irlandzkich i szkockich, a wp∏ywy muzyczne Celtów s∏ychaç te˝ w wielu ich autorskich kompozycjach. Ale w nowym
programie zespó∏ si´gnà∏ do drugiej po∏owy swoich muzycznych korzeni:
amerykaƒskich ballad lat 60-tych i 70-tych.
Niektóre z prezentowanych ballad (np. Mrs Robinson, Knockin' on Heaven's Door, Killing me Softly, California Dreaming czy Sound of Silence)
znajà zapewne Paƒstwo na pami´ç – sta∏y si´ ikonami muzyki rozrywkowej
i po 30 czy 40 latach nadal obecne sà na antenie wielu stacji radiowych.
Oprócz nich b´dzie te˝ okazja przypomnieç piosenki i autorów mniej znanych.
To b´dzie taki „Amerykaƒski przek∏adaniec”, jak w latach 70-tych prezenterzy radiowi t∏umaczyli na Polski „American Pie” – jeden z najwa˝niejszych
utworów w historii muzyki rozrywkowej.
Na koncert serdecznie zaprasza Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
wraz z OK Weso∏a i Gimnazjum nr 119.

Wystawa harcerska
Szczep 44 Mazowieckich Dru˝yn Harcerskich ma przyjemnoÊç zaprosiç wszystkich na wystaw´ zdj´ç: 44 MDH-ek „Archandraja” im. El˝biety Zawackiej „ZO”, 44 MDH-ek „Kasjopea” oraz 44 MDH-y „Stanica”, która b´dzie przedstawiona w Bibliotece Publicznej w Starej Mi∏oÊnie.
Na wernisa˝ zapraszamy ju˝ we wrzeÊniu. Prezentacja ta
jest efektem ci´˝kiej i wytrwa∏ej pracy dru˝yn, której owocem sta∏ si´ tegoroczny letni obóz zorganizowany przez nasz
szczep.
Wystawa ta przybli˝y Paƒstwu zaj´cia i obrz´dy harcerskie,
uka˝e magi´ naszej wspólnoty.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotografii.
z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
dh. Katarzyna S∏uszniak

Koncert odb´dzie si´ w auli Gimnazjum
nr 119, przy ul. Klimatycznej 1 na osiedlu
Stara Mi∏osna w czwartek 28 wrzeÊnia
o godz. 19.30. Wst´p wolny.
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Dalej warto wspomnieç o udanych akZe Êmieciami w stron´ kultury cjach
przeciwko wysypywaniu Êmieci
na dziko. Co najmniej cztery osoby zosta-

badaƒ przeprowadzonych przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze, w ca∏ej
Warszawie i okolicach, nasza dzielnica
najlepiej radzi sobie z recyklingiem.
W szczególnoÊci chwali si´ u nas system
bezp∏atnego zbierania segregowanych
odpadów „u êród∏a” czyli bezpoÊrednio
od mieszkaƒców. Tego typu us∏ugi
Êwiadczà w Weso∏ej, a˝ trzy firmy
(Transnec, ZUA Marek Bakun i MPO)
niestety system ten obejmuje na razie
tylko zabudow´ jednorodzinnà. Dla pozosta∏ych mieszkaƒców jest na terenie

dzielnicy 10 kompletów pojemników ∏y imiennie rozpoznane i ukarane mandazbiorczych, opró˝nianych przez MPO. tem, przy czym niektórzy zap∏acili wynoSzkoda ˝e nadal, niektórzy mieszkaƒcy szàcà 500z∏ kar´ wi´cej ni˝ jeden raz.
wykorzystujà je dla pozbycia si´ wszsyt- O wiele cz´Êciej „dzikich Êmieciarzy” p∏okich, niesegregowanych Êmieci. Efekt szy∏y reakcje zwyk∏ych ludzi. Na widok
widaç na zdj´ciu! Poza tym dzia∏a te˝ osób próbujàcych wyrzucaç Êmieci byle
zbiórka odzie˝y u˝ywanej (we wspó∏- gdzie mieszkaƒcy nie wahali si´ wyskoczyç
pracy z PCK), zu˝ytych baterii (we z domu, ˝eby na nich nakrzyczeç, zawiadawszystkich placówkach oÊwiatowych miali stra˝ miejskà albo robili zdj´cia.
i u˝ywanych leków (w pi´ciu aptekach). Takich przypadków by∏o znacznie wi´cej
Popraw´ czystoÊci zawdzi´czamy za- ni˝ mandatów i to równie˝ dzia∏a bardzo
równo wysi∏kom podejmowanym przez skutecznie. Wszystkie starania w∏adz dzielw∏adze dzielnicy i miasta jak i aktywno- nicy, stra˝y miejskiej czy s∏u˝b utrzymujàÊci mieszkaƒców. Miasto w ramach akcji cych porzàdek stajà si´ znacznie sprawniej„Czysta Warszawa” zatrudnia bezrobot- sze przy wspó∏udziale mieszkaƒców.
nych do sprzàtania ulic i obiektów pu- Pomocne jest na przyk∏ad zg∏aszanie, gdzie
blicznych. W Weso∏ej pracuje ich czte- le˝à takie porzucone odpadki, zw∏aszcza
rech. W najbli˝szym czasie w naszej je˝eli dotyczy to lasu bàdê miejsc ma∏o
dzielnicy przyb´dzie 70 koszy na Êmieci. widocznych. Tego wspó∏udzia∏u jak
W pierwszej kolejnoÊci zostanà one po- na razie nie brakuje i to nas w∏aÊnie przystawione wzd∏u˝ nowo wybudowanych bli˝a do prawdziwej kultury czystoÊci.
ulic w Starej Mi∏osnej. Do tych koszy
Interwencje dotyczàce zaÊmiecania
kulturalni posiadacze psów b´dà mogli mo˝na zg∏aszaç: do Wydzia∏u Ochrony
wyrzucaç torebki z odchodami ponie- Ârodowiska w Urz´dzie Dzielnicy:
wa˝ nowe przepisy znoszà wymóg sta- tel. 022 773 60 36; do Stra˝y Miejskiej:
wiania do tego celu odr´bnych pojemni- tel. 022 741 32 10.
ków. Specjalne zestawy zawierajàce toDorota Wroƒska
rebk´ i jednorazoO
G
¸
O
S
Z
E
N
I
E
wà ∏opatk´ sà doBurmistrz Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
st´pne bezp∏atnie
og∏asza konkurs ofert na wy∏onienie kandydata na
w Urz´dzie Dzielinkasenta poboru op∏aty targowej
nicy. Wszystkim
na terenie Dzielnicy Weso∏a
w∏aÊcicielom psów
ten sprz´t serdecz- Wymagania warunkujàce dopuszczenie do udzia∏u w konkursie:
•Kandydatami na inkasentów mogà byç posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych
nie polecam.
osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

D E L I K A T E S Y

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

„ R O M A ”

zatrudnià dyspozycyjnà

ekspedientk´
stara Mi∏osna, ul. jana paw∏a II 13B
Tel. 773 12 93

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

12

prawnej.
•Kandydaci na inkasentów muszà dawaç r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania powierzonych
im obowiàzków, w szczególnoÊci osoby fizyczne, w tym tworzàce jednostki organizacyjne
nieposiadajàce osobowoÊci prawnej nie mogà byç skazane za przest´pstwa przeciwko
mieniu, obrotowi gospodarczemu i w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych. Cz∏onkowie
w∏adz osób prawnych nie mogà byç skazani za ww. przest´pstwa.
•Wykszta∏cenie minimum Êrednie (dla osób fizycznych).
Wymagania dodatkowe:
•Po˝àdane doÊwiadczenie w zakresie pobierania op∏at.
Oferta powinna zawieraç:
•dat´ sporzàdzenia oferty,
•imi´ i nazwisko, adres lub nazw´ i siedzib´ oferenta,
•oferowanà wysokoÊç wynagrodzenia za inkaso.
Do oferty nale˝y do∏àczyç:
•aktualne – wystawione nie wczeÊniej ni˝ trzy miesiàce przed datà z∏o˝enia oferty – dokumenty identyfikujàce podmiot sk∏adajàcy ofert´,
•dane personalne osób upowa˝nionych do reprezentowania oferenta,
•zaÊwiadczenia o braku zaleg∏oÊci wzgl´dem Urz´du Skarbowego i ZUS,
•oÊwiadczenie kandydata o korzystaniu z pe∏ni praw publicznych i o niekaralnoÊci za przest´pstwa pope∏nione umyÊlnie.
Warunkiem przyj´cia ofert jest z∏o˝enie oferty w zaklejonej kopercie ostemplowanej bàdê
podpisanej w miejscu jej zaklejenia. Na kopercie muszà znajdowaç si´ dane oferenta.
Ofert´ z dokumentami nale˝y z∏o˝yç bezpoÊrednio w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców dla
Dzielnicy Weso∏a ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, do dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. do godz. 1500
z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert na inkasenta”.
Procedura rozpatrywania ofert zostanie rozpocz´ta w dniu 8 wrzeÊnia 2006 r. o godz. 1530
w pokoju 101. Oceny formalnej i merytorycznej z∏o˝onych ofert dokona Komisja Konkursowa, powo∏ana przez Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy.

informacja bezp∏atna

W naszej dzielnicy widaç troch´
mniej Êmieci. Nie jest to oczywiÊcie
kryszta∏owa czystoÊç jakà moglibyÊmy
sobie wymarzyç patrzàc na wymuskane
niemieckie przedmieÊcia, ale poma∏u
wychodzimy na plus w porównaniu z sàsiednimi okolicami. Po pierwsze wed∏ug
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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.

Julia Roma Fryde
urodzi∏a si´ 28 lipca 2006 r.
Waga: 2540 g.
Wzrost: 47 cm

Julia Kielczyk
urodzi∏a si´ 10 maja 2006 r.
Waga: 3530 g.
Wzrost: 53 cm

Natalka Wyszogrodzka
urodzi∏a si´ 31 lipca 2006 r.
w Szpitalu Bielaƒskim
Waga: 3240 g. Wzrost: 54 cm

Nikola Bogucka
urodzi∏a si´ 2 sierpnia 2005 r.
Waga: 2760 g.
Wzrost: 51 cm

Tomasz Kocoƒ
urodzony 14 marca 2006 r.
w Warszawie

Joanna Wysokiƒska
urodzi∏a si´ 21 czerwca 2006 r.
Waga: 2730 g.
Wzrost: 52 cm

Maja Szczepaƒska
urodzi∏a si´ 7 lutego 2006 r.
Waga: 3000 g.
Wzrost: 52 cm

Nikola St´pieƒ
urodzi∏a si´ 17 marca 2006 r.
Waga: 3730 g. Wzrost: 52 cm.
Mieszka z siostrzyczkà Liwiunià

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 12 wrzeÊnia 2006 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

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!!!

13

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
∏y si´ na to, ˝e w koƒcu
uda∏o obroniç si´ nam
CHICKEN
TOWN
przed najazdem nieprzyjaznych Indian. OczywiÊcie przed ostatecznà batalià
wyruszyliÊmy
na trzydniowe rajdy sp´dzone w TrójmieÊcie.
Po pokonaniu wrogów
nadszed∏ czas przygotowaƒ do biegów sprawdzajàcych nasze umiej´tnoÊci nabyte w czasie obozu. Nast´pnie, gdy inne
podobozy rozbija∏y swojà
pionierk´ my odpoczywaliÊmy po trudach ostatnich walk, poniewa˝
w miejscu naszego podoobozu b´dzie
znajdowaç si´ komenda Agrykoli. Na zakoƒczenie obozu odby∏ si´ festiwal,

Obóz harcerski:
¸àkie 2006

I znów za nami wspania∏y okres w ˝yciu ka˝dego harcerza – obóz harcerski.
W tym roku w dniach 4-29.07 byliÊmy
nad jeziorem ¸àkie. Wraz ze szczepem 44MDH (44MDH-y „Stanica”, 44MDH-ek „Kasjopea” i „Archandraja”) wyjecha∏y jeszcze 3MDH-y
„Wilki”, 7UDH-y „Gniazdo”, 4MDH-ek
„Samotnia” i 131MDH-ek „Maryna”
By∏o nas ok. 150 harcerzy z tego po∏owa
z Weso∏ej i Starej Mi∏osnej. Pierwsze
cztery dni obozu to „ci´˝ka harówa”
– pionierka. BudowaliÊmy prycze, szafki,
latryny i wszystko to, co mog∏o nam si´
przydaç w ciàgu miesiàca w lesie. Komenda Stanicy i zast´p Radwan zdobyli
z∏ote gwoêdzie, czyli nagrod´ za najlepszà pionierk´ w kategoriach: pionierka
komendy, pionierka zast´pu. Obóz ruszy∏ pe∏nà parà. W tym roku naszà obrz´dowoÊcià by∏ Dziki Zachód. Przez miesiàc poprzez ró˝nego rodzaju gry (walka
na szable, ochrona pociàgów, starcia pomi´dzy plutonami), ogniska, çwiczenia
w budowie kuchni polowej i innych „budowli” np. sza∏as, podchodzenie innych
podoobozów doskonaliliÊmy swoje
umiej´tnoÊci. Te wszystkie aspekty z∏o˝y-
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na którym dru˝yny rywalizowa∏y w pi´ciu kategoriach. Potem by∏ maraton
i ostatnia noc w lesie
nad jeziorem ¸àkie. Wracamy do domu. To, co napisa∏em, to obóz w pigu∏ce. Wed∏ug mnie obóz
udany, pe∏en przygód
i niezapomnianych chwil.
Jak nie wierzycie to popytajcie innych, w Waszym
sàsiedztwie na pewno
ktoÊ nale˝y do harcerstwa.
Tomasz Mileszyk
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… Ustawimy ma∏y obóz, bram´ zbudujemy z serc…
W tym roku nasz obóz (czyli 44 MDH-ek Archandraja) wcale ma∏y nie by∏ – 31 osób to ju˝ t∏ok, a w zgrupowaniu organizowanym po raz pierwszy przez szczep ze Starej Mi∏osny by∏o
nas a˝ 150! Ju˝ po raz ósmy w historii
zdecydowa∏yÊmy si´ na prawie miesi´czny wyjazd do lasu. Wydawaç by si´
mog∏o, ˝e z czasem obozy mogà staç si´
schematyczne. Nic bardziej mylnego
– Baden- Powell, za∏o˝yciel skautingu
mówi∏, ˝e „skauting – to wielka gra”.
Dlatego te˝ ka˝dy obóz jest przygodà,
jedynà i niepowtarzalnà.
OBRZ¢DOWOÂå (czyli fabu∏a)
– na bramie wejÊciowej naszego obozu
wisia∏ u∏o˝ony z brzozowych ga∏´zi tajemniczy napis GARCZYN. Jest to nazwa miejscowoÊci, w której w latach „30
nasza patronka – prof. El˝bieta Zawacka ZO organizowa∏a obozy Przysposo-

bienia Wojskowego Kobiet. Historii zagadnienia zg∏´biaç nie b´d´, najwa˝niejsze, ˝e da∏ on mo˝liwoÊç, aby
dziewczyny stawia∏y czo∏a ró˝nym wyzwaniom (np. zjazdy linowe, ale te˝ pog∏´bienie znajomoÊci historii Polski)
RAJDY – 4-dniowe poznawanie ma∏ej
ojczyzny w formie w´drówek (nocleg
gdzie nas przyjmà, najcz´Êciej na plebaniach). Dru˝yna by∏a podzielona na 3
grupy wiekowe. Najstarsze – sp∏yw kajakowy Pojezierzem Brodnickim, Êrednie
– Trójmiasto, najm∏odsze – Sierpc (skansen – polecamy!!!) i Toruƒ. Wszystkie razem spotka∏yÊmy si´ w mieszkaniu naszej patronki, gdzie jak zwykle zosta∏yÊmy serdecznie przyj´te i mog∏yÊmy wys∏uchaç gaw´dy naocznego Êwiadka wielu wydarzeƒ (pani El˝bieta ma 97 lat!).
LUDZIE – wielkie gratulacje i podzi´kowania nale˝à si´ Lechowi Krzemiƒskie-

mu, Ani Lewandowskiej i Asi Bàk, którzy
podj´li si´ organizacji tegorocznego obozu i wysz∏o to im po prostu genialnie!
Wiele rzeczy na obozie si´ jednak nie
zmienia – atmosfera braterstwa i zrozumienia, ciàg∏y kontakt z przyrodà, wyzwania na ka˝dym kroku, nowe przyjaênie. Trudno ubraç obóz w s∏owa, bo
dla ka˝dej z nas lipiec 2006 znaczy co
innego i co innego nam da∏. Najlepiej
obejrzeç zdj´cia i samemu spróbowaç,
do czego bardzo zach´cam.
pwd. Natalia Mileszyk w´dr.
dru˝ynowa 44 MDH-ek Archandraja
im. El˝biety Zawackiej ZO

15

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

OÂRODEK KULTURY Weso∏a
„Czas Twórczych Dokonaƒ” 2006/2007
Dla uczestników zaj´ç w OKu to znany tytu∏ dorocznego koncertu odbywajàcego si´ na prze∏omie stycznia i lutego,
podczas którego prezentujà oni swoje talenty. Do koncertu zosta∏o jeszcze kilka
miesi´cy a dziÊ z radoÊcià oznajmiamy i˝
w niedziel´ 3-go wrzeÊnia 2006 r. rozpocz´liÊmy kolejny sezon artystyczny.
Podczas „Dnia Otwartego” pomimo
niezbyt ∏adnej pogody, odwiedzi∏o nas
wiele osób. Nasz wspania∏y zespó∏ pracowników i instruktorów udziela∏ informacji na temat oferty zaj´ç. Przygotowane atrakcje, jak chocia˝by mini opera dla
dzieci pt. „Czarodziejski flet” W. A. Mozarta w wyk. aktorów teatru „Wariacja”,
pokazy i popisy sekcji tanecznej i perkusyjnej da∏y sposobnoÊç do zapoznania si´
z ofertà OK-u. Mini wystawa zwierzàt
„EKO w OKu” przyciàgn´∏a wielu prawdziwie aktywnych ma∏ych odbiorców.
Dla fanów muzyki rockowej mocno zagra∏ zespó∏ Rosewater, a wakacje zakoƒczy∏a dyskoteka (bez alkoholu, narkotyków i u˝ywek!!!) Byli tak˝e goÊcie: Kampani´ pn. „Bli˝ej siebie-dalej od narkotyków” promowa∏ OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej z Weso∏ej, a stoisko z ofertà edukacyjnà prowadzi∏a Szko∏a Rodzinna ze
Starej Mi∏osnej – dzi´kujemy!
Podstawà realizacji programu jest dla
nas: zapewnienie jak najlepszych warunków dzia∏ania i rozwoju dla uczestników zaj´ç oraz bogata i ciekawa oferta kulturalna. Nasze tzw. sekcje programowe, prowadzone sà przez instruktorów z najwy˝szymi kwalifikacjami.
Nasze zadania to: organizacja koncertów, wystaw i innych imprez o kulturalno-edukacyjnym charakterze. W ramach
akcji „Lato i Zima w MieÊcie” organizujemy wypoczynek dla dzieci i m∏odzie˝y
pozostajàcej w domu podczas ferii zimo-
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wych i wakacji. Dzi´ki Êcis∏ej wspó∏pracy
ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim Stara
Mi∏osna i dyrekcjà gimnazjum nr. 119,
organizujemy dla Paƒstwa comiesi´czne
koncerty w Waszym osiedlu.
Wst´p na wszystkie organizowane
przez nas imprezy (za wyjàtkiem niektórych zaj´ç) jest bezp∏atny.
UWAGA UWAGA!!!
ODDZIA¸ OÂRODKA KULTURY
w Starej Mi∏osnej.
Decyzjà rady m. st. W-wy, po pozytywnej opinii rady i zarzàdu Dzielnicy
Weso∏a w listopadzie w Centrum Pogodna przy ul. Jana Paw∏a II 25 Ip. rozpoczniemy dzia∏alnoÊç. Dzi´ki pomys∏owi i staraniom wielu osób dzia∏ania
pozyskania pomieszczeƒ na dom kultury przyniosà pozytywny skutek. Bardzo
nas cieszy, ˝e wreszcie mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej b´dà mieli blisko do domu
kultury. Jego zakres dzia∏ania, oferta
i dost´pnoÊç godzinowa, dostosowane
b´dà do Paƒstwa potrzeb. Obecnie
przygotowujemy przetarg na realizacj´
projektu wyposa˝enia pomieszczeƒ.
Na uroczyste otwarcie zaprosimy korzystajàc z uprzejmoÊci redakcji zaprzyjaênionych „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Sekcje programowe w sezonie
2006/2007 w OÊrodku Kultury Weso∏a.
• „Musical Babies” dla dzieci w wieku 6 m-cy/3 lata
• „Artystyczny Klub Malucha” dla
dzieci w wieku 3/6 lat
• nauka gry na pianinie
• nauka gry na gitarze
• nauka gry na instrumentach perkusyjnych
• „Wesolinki”zespó∏ wokalno taneczny
dla dzieci
• „Angels” zespó∏ wokalno taneczny
dla m∏odzie˝y
• chór „Il Canto Magnificat”
• warsztaty wokalu jazzowego
• balet
• taniec klasyczny i nowoczesny
• plastyka
• rysunek i malarstwo
• „M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy”
• studio fotografii
• „Mad Science” (nauczanie z wyobraênià)
• „EKO w OKu” + „Patrol Ekologiczny”
• „Hyde Park”
• j´zyk angielski
• j´zyk w∏oski
• gimnastyka korekcyjna

• klub szachowy
• klub bryd˝owy
• klub „+- czterdziestolatek”
Ponadto oferujemy bezp∏atne konsultacje dla amatorów plastyków i muzyków.
W tym sezonie stawiamy sobie za cel
rozszerzenie oferty dla m∏odzie˝y mieszkajàcej w Weso∏ej i okolicach. Stàd w∏aÊnie wspomniany „M∏odzie˝owy Teatr
Poszukujàcy”, „Hyde Park” czyli spotkania z ciekawymi ludêmi ze Êwiata kultury, nauki, polityki, biznesu. Rowerowy
„Patrol Ekologiczny” aktywna forma
ochrony przyrody. Do dyspozycji zespo∏ów rockowych oddajemy sal´ prób.
Otrzymacie mo˝liwoÊç nagrania Waszej
w∏asnej p∏yty demo. W ramach programu „Scena Talentów” wspieramy rozwój
uzdolnionej artystycznie m∏odzie˝y z re-

gionu poprzez organizacj´ recitali przed
comiesi´cznym koncertem muzyków Filharmonii Narodowej w OKu.
Realizujàc nasze projekty mamy nadziej´ stworzyç wokó∏ OK -u w Weso∏ej przyjemnà i, przede wszystkim, twórczà atmosfer´. Chcemy, byÊcie Paƒstwo odnaleêli
u nas Wasz w∏asny OÊrodek Kultury.
PLAN IMPREZ NA WRZESIE¡
Âroda 20.09. godz 1800 „Scena Kameralna Filharmonii Narodowej”. W programie koncert pt. „Inspiracje w muzyce – od pomys∏u do projektu” Siedziba
OKu ul. Starzyƒskiego 21
Piàtek 22.09. godz. 1900 Wystawa gobelinu aut. Krystyny Szepietowskiej. Siedziba OKu ul. Starzyƒskiego 21
Czwartek 28.09. godz.1930 Gimnazjum
nr. 119, ul. Klimatyczna 1, Stara Mi∏osna. Koncert zespo∏u „Cotton Cat”
wspó∏organizowane z Stowarzyszeniem
Sàsiedzkim Stara Mi∏osna.
ZAPRASZAMY
w imieniu dyrekcji i pracowników
Tomasz Struzik
z-ca dyr. ds. programowych
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Zadbaj o swojà sylwetk´ i kondycj´ fizycznà
13 maja br. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç
klub Fitness Art w Starej Mi∏osnej. Organizatorzy przygotowali na ten dzieƒ
wiele atrakcji. Szampan, uroczyste
przeci´cie wst´gi, pokazy latino i salsy,
losowanie nagród – to tylko nieliczne
z nich. Krokiem salsy mo˝na by∏o pow´drowaç do gabinetu paznokci
na darmowy manikiur...
Ju˝ w dniu otwarcia klienci mogli
uzyskaç informacj´ o oferowanych
w klubie us∏ugach i otrzymaç bogaty
grafik zaj´ç odbywajàcych si´ w dwóch
salach: jednej – o powierzchni 150 m2
– stylizowanej na wzór grecki, drugiej
zaÊ – o wielkoÊci 60 m2 – utrzymanej
w stylu egipskim. W Sali Greckiej odbywajà si´ zaj´cia fitness, a w Egipskiej
rzàdu do çwiczeƒ
zarówno aerobowych, jak i si∏owych. Trzygodzinny maraton wszyscy dzielnie wytrwali w pocie czo∏a wÊród Êmiechu
i zabawy, a zimne
napoje i sch∏odzone owoce pozwala∏y
zapomnieç
o
tropikalnych
wr´cz
upa∏ach
i
cieszyç
si´

uczestnictwem w imprezie, której nazwa brzmia∏a: Tropicana Hawana!
W trosce o zdrowie klientów, ich
kondycj´ fizycznà, dobry wyglàd
i Êwietne samopoczucie klub, którego
motto brzmi: „Zamiast leczyç, zapobiegaj!”, szykuje ju˝ kolejne atrakcje
dla doros∏ych i m∏odzie˝y. Serdecznie
zapraszamy!
Fitness Art
05-077 Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 60/60a (obok stacji BP)
0 668-161-262; 0 605-686-433
www.fitnessart.pl info@fitnessart.pl

artyku∏ sponsorowany

– zaj´cia typu wellness. Ró˝norodnoÊç
form (tbc, abt, pilaste, joga, szko∏a kr´gos∏upa, dance, fatburning, salsa i in.)
sprawia, ˝e ka˝dy – bez wzgl´du
na wiek i upodobania – znajdzie tu coÊ
odpowiedniego dla siebie. Mo˝na równie˝ skorzystaç z masa˝u, który wykonuje wykwalifikowany masa˝ysta. Organizatorzy pomyÊleli tak˝e o dzieciach i m∏odzie˝y, uwzgl´dniajàc
w ofercie klubu zaj´cia z baletu dla
dzieci i fitness young.
Dla tych, którzy nie wyje˝d˝ajà
na wakacje, przygotowano specjalnà
ofert´ wakacyjnà. Ju˝ 1 lipca odby∏o
si´ otwarcie sezonu letniego w formie
maratonu w rytmach latino. W jego
trakcie dokonano prezentacji Nordic
Walking – nowej formy ruchu w fitness,
która niebawem zagoÊci w klubie, oraz
Gym Steek – wielofunkcyjnego przy-
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Dom Narodzin
Dom Narodzin oferuje kompleksowà
opiek´ nad kobietà w cià˝y fizjologicznej, podczas porodu fizjologicznego oraz
w po∏ogu. Twórczynie tego miejsca szanujà naturalny mechanizm porodu, gdy˝
postrzegajà cià˝´ i poród jako normalne,
zdrowe procesy, rzadko wymagajàce interwencji medycznej. W Domu Narodzin pracujà po∏o˝ne otwarte na oczekiwania rodzàcych i ich najbli˝szych. To
one sprawujà opiek´ w cià˝y, podczas
porodu i w po∏ogu, w razie potrzeby konsultujàc si´ ze wspó∏pracujàcymi z Domem lekarzami ginekologami-po∏o˝nikami.
W Domu Narodzin stosowanie Êrodków farmakologicznych w trakcie porodu jest ograniczone do minimum.
Nie stosujemy farmakologicznych sposobów znoszenia bólu.
Mo˝na tu zadecydowaç o tym, jak
b´dzie przebiega∏ poród, w jakiej pozycji urodziç, w czyim towarzystwie.
Mo˝ecie nacieszyç si´ nieprzerwanym
kontaktem z dzieckiem i sp´dziç
pierwsze godziny po porodzie w ciszy
i spokoju.

logami. Marzy∏yÊmy o miejscu, w którym fizjologiczny poród mog∏by przebiegaç bez zak∏óceƒ, màdrze wspierany przez towarzyszàce osoby. I wreszcie – o miejscu, w którym po∏o˝ne
mog∏yby rozwijaç swà sztuk´ w sposób samodzielny i niezale˝ny” – piszà
w swoim manifeÊcie twórczynie tego
niezwyk∏ego na mapie Warszawy
miejsca.
Dom Narodzin mia∏ swojà inauguracj´ w nocy z 15 na 16 czerwca – wtedy
urodzi∏o si´ w nim pierwsze dziecko
– Jagódka.
Do Domu Narodzin powinny trafiç
osoby, które chcia∏yby, aby ich dziecko
przysz∏o na Êwiat w intymnych, domowych warunkach, z fachowà asystà.
W tym Domu mo˝e urodziç kobieta
w cià˝y niskiego ryzyka, po konsultacjach u po∏o˝nych pracujàcych w Domu oraz lekarza ginekologa-po∏o˝nika
wspó∏pracujàcego z nami.

Skàd wzi´∏a si´ idea Domu?
Dom Narodzin czerpie z tradycji
izb porodowych, bardzo popularnych
w Polsce w latach 50. i 60. XX wieku,
a tak˝e z centrów porodowych prowadzonych przez po∏o˝ne na ca∏ym
Êwiecie.
W lipcu 2004 r., po wizycie w Polsce
Hilary Monk, niezale˝nej po∏o˝nej
z Kanady, która by∏a goÊciem konferencji organizowanej przez Fundacj´
Rodziç po Ludzku po raz pierwszy zebra∏a si´ grupa kobiet pracujàca
na projektem Domu Narodzin w Warszawie.
„Mamy bardzo ró˝ne wykszta∏cenie
i doÊwiadczenia ˝yciowe – to, co nas
∏àczy∏o, to pragnienie, aby powsta∏o
miejsce, w którym mo˝liwe by∏yby
prawdziwe narodziny bez przemocy.
Miejsce, w którym rodzàca, jej bliscy
i nowonarodzone dziecko nie byliby
poddawani ˝adnej presji – czasu, procedur ani nawyków. Chcia∏yÊmy po∏àczyç domowà atmosfer´ z zabezpieczeniem medycznym – wykwalifikowanymi po∏o˝nymi, umówionym
wczeÊniej transferem do szpitala
w razie potrzeby, wspó∏pracà z doÊwiadczonymi po∏o˝nikami i neonato-

Gospodarstwo Domowe
„ALFA“

• art. gospodarstwa domowego
• kosmetyki
• chemia gospodarcza
Weso∏a-Stara Mi∏osna, Centrum „Pogodna“

zapr
ul. Jana Paw∏a II lok. C3 (obok przychodni)
as
do n zamy
tel. 022 773 89 87
owo
o
sklep
twar
tego
u

Ceny
Pakiet podstawowy (obejmuje 3 konsultacje z po∏o˝nà, przyj´cie porodu, pobyt do 24 godz. po porodzie, konsultacj´
neonatologicznà do 10 godz. po porodzie, 1 wizyt´ domowà po∏o˝nej do 6 tyg.

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

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

(022 773 38 83, 0 602 351 757
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat

ostatnie wolne miejsca
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WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO

artyku∏ sponsorowany
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Us∏ugi douli – kwota ustalana indywidualnie (doula to taka matka-opiekunka po∏o˝nicy).
Pobyt w Domu Narodzin powy˝ej 24 godz. po porodzie – 250 z∏ za dob´
W tej chwili Dom Narodzin nie ma
kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. W∏aÊcicielki negocjujà obecnie mo˝liwoÊç refundowania cz´Êci
us∏ug przez NFZ, wtedy powy˝sze
stawki ulegnà zmniejszeniu.

po porodzie, konsultacje
telefoniczne) – 2500 z∏
(p∏atne w ratach okreÊlonych w umowie Domu
Narodzin z klientkà)
Szko∏a rodzenia (8
spotkaƒ po 3 godz.)
– 450 z∏
Konsultacje (przedkoncepcyjne, po∏o˝nicze,
laktacyjne, 60 min.)
– 70 z∏

Katarzyna Grzybowska i Renata
Rembelska
zjologiczny, naturalny, a nie choroba.
Chcemy zaufaç instynktowi kobiety
i daç jej mo˝liwoÊç rodzenia w warunkach intymnych, w cieple i spokoju,
przy wsparciu bliskiej osoby, nie ograniczaç kontaktu z nowo narodzonym
dzieckiem” – mówi Renata Rembelska,
jedna z za∏o˝ycielek Domu.
Adres:
Centrum Us∏ug Po∏o˝niczo-Piel´gniarskich
„Dom Narodzin” s.c.
ul. G∏ogowa 28A
02-638 Warszawa
tel.: 022 898 29 03
0-509 405 445
e-mail: info@domnarodzin.pl

Trakt Brzeski 68
dawne Studio Ruchu i Taƒca

tel:

504 290 509
507 117 541

Fitness
fitball, low, tbc, dance, pilates i joga, salsa fitness!!!, gimnastyka
dla seniorów
Zaj´cia dla dzieci
balet, musical, taniec estradowy, joga
piosenka (praca z mikrofonem, nagrania studyjne), rysunek
taniec dla m∏odzie˝y
funky, formacja taƒca towarzyskiego i jazzowego, DanceArt –grupa
taƒca nowoczesnego
taniec dla doros∏ych
taniec towarzyski: I i II stopieƒ, salsa, taniec dla kobiet - funky-jazz
profesjonalna pod∏oga do taƒca!!!
konkurencyjne ceny!!!
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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„Dom Narodzin za∏o˝y∏yÊmy, aby daç
kobietom mo˝liwoÊç wyboru. Do tej pory poród kojarzy∏ si´ ze szpitalem,
a wcale nie musi tak byç. To proces fi-
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AktualnoÊci z Samodzielnego Zespo∏u Publicznych
Zak∏adów Lecznictwa Otwartego Warszawa Weso∏a
Dwudziestego czerwca rozpocz´∏a
si´ gruntowna rozbudowa i remont
Przychodni Rejonowej nr 1 SZPZLO
Warszawa Weso∏a, zlokalizowanej
przy ul. Kiliƒskiego 50. Dzi´ki podj´tym dzia∏aniom, finansowanym przez
m. st. Warszaw´, powstanie nowoczesny obiekt, spe∏niajàcy wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Prace
potrwajà do po∏owy przysz∏ego roku.

Placówka ca∏kowicie zmieni swój wyglàd. Nowa przychodnia powi´kszy si´
o dodatkowe gabinety, na bazie których, planujemy powo∏anie nowych poradni, m.in. kardiologicznej. Zniknà
równie˝ bariery architektoniczne b´dàce dotychczas utrudnieniem dla osób
starszych i niepe∏nosprawnych. Placówce przyb´dzie winda. W zw. z remontem przeniesiono, czasowo, poradnie

alergologicznà i poradnie D do Przychodni Rejonowej nr 2 w Zielonej.
Przepraszamy wszystkich pacjentów
za powsta∏e utrudnienia. W zwiàzku z,
wynikajàcà z remontu, reorganizacjà
pracy SZPZLO podajemy aktualne
struktur´ organizacyjnà oraz dane tele-adresowe naszych placówek.
Koordynator ds. medycznych
Lek. med. Tomasz Droƒ

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wesoła
Adres siedziby: 05-075 Warszawa Wesoła, ul. Kilińskiego 50
Nazwisko i imię dyrektora SPZLO: lek. med. Dariusz Małecki, Koordynator ds. lecznictwa: lek. med. Tomasz Droń
Numer telefonu sekretariatu dyrektora: 022 773 74 50, Numer faksu: 022 773 56 51, Numer telefonu centrali: 022 773 56 51
e-mail: spslo@neostrada.pl
Adres przychodni/innej medycznej jednostki organizacyjnej
Poradnie podstawowej opieki medycznej
Poradnie specjalistyczne

L.p.

1.
2.
3.

Przychodnia Rejonowa Nr 1
Warszawa Wesoła
ul. Kilińskiego 50
Przychodnia Rejonowa Nr 2
Warszawa Wesoła
ul. Warszawska 55
Przychodnia Rejonowa Nr 3
Warszawa Wesoła
ul. Jana Pawła II 23

Poradnia POZ dla dorosłych

Poradnia dermatologiczna
Gabinet stomatologiczny

Poradnia POZ dla dorosłych
Poradnia POZ dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dorosłych
Poradnia alergologiczna dla dzieci
Gabinet stomatologiczny
Poradnia ginekologiczno położnicza
Gabinet stomatologiczny

Poradnia POZ dla dorosłych
Poradnia POZ dla dzieci

Numer telefonów

Inne medycznekomórki organizacyjne

Punkt pobrań materiału do badań diagnostycznych
Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej
Punkt pobrań materiału do badań diagnostycznych
Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej

Centrala: 022 773 53 63
Rejestracja ogólna: 022 773 53 63
Stomatologia: 022 773 92 72
Rejestracja ogólna: 022 489 72 70
Rejestracja dzieci: 022 489 72 71

Punkt pobrań materiału do badań diagnostycznych
Gabinet USG
Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej

Centrala: 022 773 83 96
Rejestracja ogólna: 0 22 773 83 96
Rejestracja dzieci: 022 773 84 36
Ginekologia i położnictwo: 022 773 84 26
Stomatologia: 022 795 72 43

Punk obsługi pacjenta – tel. 022 795 81 48
Stacjonarna nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska Realizator: SPZOZ w Sulejówku – Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21, tel. 022 783 14 55
Wyjazdowa nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska Realizator: Falk Medycyna, tel. 022 888 29 20

Program dla kobiet w cià˝y
– Zdrowie, Mama i Ja
W trosce o zdrowie kobiet i ich dzieci, SZPZLO Warszawa Weso∏a zaprasza wszystkie kobiety w cià˝y niepowik∏anej do udzia∏u w programie „Zdrowie, Mama i Ja”, finansowanym ze
Êrodków m.st. Warszawy.
Uczestniczki programu uzyskajà dost´p do szeregu bezp∏atnych badaƒ pozwalajàcych na monitorowanie przebiegu cià˝y, wczesne wykrycie jej powik∏aƒ
oraz nieprawid∏owoÊci p∏odu. Systematyczne monitorowanie przebiegu cià˝y
zapewni bezpieczeƒstwo dziecku i kobiecie, a w przypadku patologii pozwali
na podj´cie szybkiej i skutecznej terapii.
Do programu mo˝na zg∏aszaç si´ niezale˝nie od zaawansowania cià˝y.
Program gwarantuje 12 wizyt u lekarza ginekologa w nast´pujàcym schemacie:
• Wizyta kwalifikacyjna
• I trymestr (0-13 tydzieƒ cià˝y) – 2 wizyty
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• II trymestr (14-26 tydzieƒ cià˝y)
– 3 wizyty
• III trymestr (27-39 tydzieƒ cià˝y) – 4
wizyty
• Okres przedporodowy – 2 wizyty
W ramach wizyt ci´˝arne uzyskujà
dost´p do specjalistycznych konsultacji
lekarskich oraz szeregu badaƒ pozwalajàcych na precyzyjnà ocen´ przebiegu
cià˝y m.in.:
• USG brzusznego i transwaginalnego
• Cytologii
• Oznaczania przeciwcia∏ przeciw toksoplazmozie
• Oznaczania przeciwcia∏ przeciw HIV
• Oznaczania odczynu VDRL
• Oznaczania przeciwcia∏ przeciw
czynnikowi Rh
• Oznaczania przeciwcia∏ przeciw HBs
• Badania czynnoÊci serca p∏odu
– KTG
• ECHO serca p∏odu
• Oceny wód p∏odowych

• Pomiarów i badaƒ kontrolnych
Warunkiem uczestnictwa w programie jest okazanie przez ci´˝arnà jednego z poni˝szych dokumentów:
• Dokumentu potwierdzajàcego meldunek sta∏y lub czasowy na terenie
m. st. Warszawy
• indeksu uczelni majàcej swojà siedzib´ na terenie m. st. Warszawy,
• dokumentu
potwierdzajàcego
zatrudnienie na terenie m. st. Warszawy,
• zaÊwiadczenia o pobycie w domu dla
matek z ma∏oletnimi dzieçmi i kobiet
w cià˝y lub pobycie w noclegowni,
z którà Urzàd m. st. Warszawy podpisa∏ w∏aÊciwà umow´.
Program „Zdrowie, Mama i Ja”, jest
realizowany w poradni ginekologiczno-po∏o˝niczej Przychodni Rejonowej
Nr 3 SZPZLO Warszawa Weso∏a, ul.
Jana Paw∏a II 23, tel. 022-773-83-96
i 022-773-84-26.
Serdecznie zapraszamy
Koordynator ds. medycznych
lek. med. Tomasz Droƒ
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Tom Law presents: A dog’s life in Stara Mi∏osna

PASTRY DOG

CRAZY DOG

DIRTY DOG

POOP DOG (z charakterem)

NEUROTIC DOG

WILD DOG

SPICY DOG

BAD DOG

Szko∏a Tom Law’s School of English oferuje profesjonalne us∏ugi edukacyjne dla osób, które chcà mieç mo˝liwoÊç nauki blisko domu, bez
potrzeby dojazdów do centrum Warszawy. W naszych zaj´ciach k∏adziemy g∏ównie nacisk na umiej´tnoÊç mówienia i zdobywanie pewnoÊci
siebie w pos∏ugiwaniu si´ j´zykiem obcym oraz na osiàgni´cie za∏o˝onych wczeÊniej celów. Jako dyrektor i w∏aÊciciel szko∏y przygotowa∏em
dla Paƒstwa nowe propozycje kursów, metod nauczania i zadba∏em o to, aby uczyli u nas najlepsi nauczyciele.
Tom Law

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

022 773 32 70
022 773 33 70

Zapraszamy od 4 wrzeÊnia na kursy j´zykowe:
Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpaƒski, Holenderski.
Dzieci i m∏odzie˝

DoroÊli

– Ma∏e grupy, konwersacje i warsztaty z gramatyki
– Gry, video, zaj´cia specjalne, internet,
– Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE i do Matury

– Program ca∏oroczny i kursy intensywne
– Wszystkie poziomy
– Lekcje indywidualne i grupowe

Przygotowanie do egzaminu TELC (The European Language Certificate)
40-godzinny kurs zakoƒczony egzaminem w naszej szkole
Oferta dla firm
– Modu∏y tematyczne prowadzone przez doÊwiadczonych Native Speakers,
– Spotkania poranne lub popo∏udniowe oraz sesje weekendowe,
– Specjalnie opracowane çwiczenia, konwersacje, pomoc nauczyciela w trakcie kursu.
KURSY GRUPOWE I LEKCJE INDYWIDUALNE
Dzieci i m∏odzie˝ rozpoczynajà nauk´ 18 wrzeÊnia. Dodatkowe grupy b´dà organizowane do koƒca wrzeÊnia.
Grupy dla doros∏ych rozpoczynajà si´ od 2 paêdziernika. Zapraszamy: zapisy codziennie od 9-18, w soboty 9-12.
Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 18 na przeciwko Szko∏y Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏oÊnie
tel.: 022-773-32-70, 022-773-33-70, kom. 0-601-606-948 lub 0-504-123-283.
www.tomlaws.edu.pl
Zapisy codziennie od 9-tej do 18-tej, w soboty od 9-tej do 12-tej.
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Utrzymanie czystoÊci i porzàdku na terenie Dzielnicy
1. Nowy Regulamin utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie m. st. Warszawy Rada miasta sto∏ecznego Warszawy w dniu 22 czerwca 2006r. podj´∏a uchwa∏´ Nr LXXVI I/2427/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie
miasta sto∏ecznego Warszawy.
Nowy Regulamin wprowadza kilka zmian istotnych dla mieszkaƒców.
NieruchomoÊç nale˝y wyposa˝yç w pojemniki
s∏u˝àce do zbierania odpadów komunalnych zarówno segregowanych jak i niesegregowanych. Na ka˝dej nieruchomoÊci zamieszka∏ej, lub na której prowadzona jest dzia∏alnoÊç gospodarcza musi byç, co
najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne niesegregowane.
Odpady komunalne powsta∏e na terenie nieruchomoÊci zbierane sà selektywnie.
Dopuszcza si´ tak˝e stosowanie dla potrzeb selektywnej zbiórki worków plastikowych, przy zachowaniu kolorystyki i oznaczeƒ stosowanych przy pojemnikach do segregacji odpadów. W drodze selektywnej zbiórki wydzielaniu z wytworzonych na terenie
nieruchomoÊci odpadów komunalnych podlegajà:
1. odpady surowcowe tj. odpady opakowaniowe z papieru i tektury, ze szk∏a bezbarwnego i kolorowego,
z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe
z metali, odpady opakowaniowe wielomateria∏owe, nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury
2. odpady roÊlinne
3. odpady z remontów
4. odpady wielkogabarytowe
5. odpady niebezpieczne

6. odpady w postaci zu˝ytego sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego.
W drodze selektywnej zbiórki z terenów s∏u˝àcych
do u˝ytku publicznego wydzielaniu podlegajà jedynie odpady surowcowe. Regulamin szczegó∏owo
okreÊla sposoby zbierania odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz odpadów poremontowych.
Pe∏na treÊç Regulaminu opublikowana jest
na stronie internetowej m. st
Warszawy www.um.warszawa.pl. Aktualnie brak
szczegó∏owych wytycznych dotyczàcych stosowania
Regulaminu. Po ich wydaniu niezw∏ocznie poinformujemy mieszkaƒców Dzielnicy.
2. Bie˝àce dzia∏ania w zakresie utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie Dzielnicy Weso∏a
2.1 Kontynuowany jest Program „Czysta Warszawa”. Akcja koordynowana jest przez Zarzàd Oczyszczania Miasta, W ramach programu zosta∏y zatrudnione osoby bezrobotne. Teren dzielnicy Weso∏a
oczyszczany jest przez cztery osoby w okresie od 1
kwietnia do 30 wrzeÊnia 2006r. Osoby te kierowane
sà w miejsca wskazane przez Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska. Wydzia∏ przyjmuje zg∏oszenia dotyczàce
miejsc zanieczyszczonych od Zarzàdu Oczyszczania
Miasta, Stra˝y Miejskiej oraz mieszkaƒców.
2.2 Dokonano modernizacji placu zabaw przy ul.
Jana Paw∏a II. Wymienione zosta∏y zniszczone elementy, dostawiono dwie nowe zabawki oraz wymieniono piasek w piaskownicy. Przy placach zabaw
(przy ul. Jana Paw∏a II oraz przy ul. Parkowej) postawiono po dwie tablice informujàce o koniecznoÊci
zapewnienia dzieciom opieki w czasie zabawy.

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Instalacje tradycyjne i wtrysk gazu
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Wulkanizacja
• Klimatyzacja

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

2.3 Sukcesywnie uzupe∏niane sà kosze na odpady
zlokalizowane w ciàgach pieszych. Dotychczas
na terenie dzielnicy Weso∏a by∏o 149 szt. takich koszy. W miesiàcu maju Zarzàd Oczyszczania Miasta
dostawi∏ 25 koszy. Kosze zlokalizowane zosta∏y
przy skrzy˝owaniach z ulicà 1. Praskiego Pu∏ku oraz
przy ciàgach spacerowych. JednoczeÊnie wychodzàc naprzeciw potrzebom mieszkaƒców, jak te˝
majàc na celu utrzymanie czystoÊci na wysokim poziomie Dzielnica planuje do koƒca sierpnia dostawienie oko∏o 65 szt. nowych koszy.
2.4 Kontynuowana jest zbiórka odpadów segregowanych w zbiorczych pojemnikach. Niestety.
W miejscach lokalizacji tych pojemników notorycznie podrzucane sà odpady komunalne oraz
wielkogabarytowe. Dzi´ki wspó∏pracy z mieszkaƒcami, którzy informujà o takich przypadkach mo˝na by∏o ukaraç kilka osób naruszajàcych porzàdek
mandatami. Punkty, w których stojà pojemniki
do segregacji opró˝niane sà przez Miejskie Przedsi´biorstwo Oczyszczania. Niestety niektórzy
mieszkaƒcy w miejscach segregacjiÊmieci wyrzucajà wszystkie Êmieci Bytowe, co sk∏adnia do decyzji o rezygnacji ze zbierania tych odpadów w dotychczasowej formie.
Decyzj´ w tej sprawie b´dà podj´te po wprowadzeniu zmian wynikajàcych z nowo przyj´tego Regulaminu utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie
miasta sto∏ecznego Warszawy, o którym pisaliÊmy
na wst´pie.
Cytat z Biuletynu
Urz´du Dzielnicy Weso∏a

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii
• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA

ORGANIZUJEMY
05-077 Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 90
tel./fax: 022 773 30 02
tel.: 022 773 20 98
www.gosciniec.net

DO DYSPOZYCJI GOÂCI
• sala z klimatyzacjà
do 200 osób
• pokoje hotelowe
• parking
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• przyj´cia weselne
• chrzty
• komunie
• konferencje
• catering

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

Gimnastyka korekcyjna
zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce,
çw. kszta∏tujàce, stretching

ZAPRASZAMY
00

•

Joga dla kr´gos∏upa

00

w godzinach 10 - 21
w niedziele od 1300

tel.

022 773 22 53 ul. Warszawa-Weso∏a
S∏onecznej Polany 5
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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

DRZWI

POD¸OGI

Nowe wzory, nowe modele, nowe trendy

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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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

PRYWATNE
PRZEDSZKOLE
ul. Poezji 17
tel. 022 773 25 90, 0-505 115 773
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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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

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

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. 022-795-14-97, 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

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

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

• Pranie dywanów
Sulejówek, ul. Sobieskiego 35
• Pranie tapicerek meblowych
tel. 022 783 46 06, 602 581 285
• Pranie wyk∏adzin dywanowych
• Pranie i czyszczenie tapicerek samochodowych ATRAKCYJNE CENY

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

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

PROTEZY • NAPRAWA
26
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– 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

Firma „KOMPLEKS“

res

licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

Exp

US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal
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◗ Praca w przedszkolu dla m∏odej, lubiàcej dzieci studentki – 600 425 310,
501 699 626.
◗ Zatrudni´ asystentk´ na 1/2 etatu ze znajomoÊcià angielskiego (poziom komunikatywny). tel. 604-550-950.
◗ Zatrudni´ dyspozycyjnà opiekunk´ do 7 miesi´cznego dziecka, Stara Mi∏osna,
Tel.: 0600 927 435.
◗ Poszukuj´ opiekunki do 2-letniego ch∏opca w Starej Mi∏osnej, od wrzeÊnia, na 4-5 godzin dziennie. Tel. 0 692-755-284.
◗ Zatrudni´ kelnerów – absolwentów szko∏y gastronomicznej, tel. 022 773-30-02.
◗ Poszukuj´ opiekunki dla dwuletniej dziewczynki od wrzeÊnia – 2 razy w tygodniu(22) 7738420 i 0501057664.
◗ Firma specjalizujàca si´ w badaniu rynku poszukuje energicznego pracownika. Osobie tej powierzone zostanà zadania wymagajàce du˝ej kreatywnoÊci i samodzielnoÊci. Wymagania: bardzo dobra znajomoÊç pakiet MS Office, komunikatywnoÊç, samodzielnoÊç, j´zyk angielski b´dzie dodatkowym atutem. Oferujemy: mo˝liwoÊç rozwoju i samorealizacji, wynagrodzenie powiàzane z efektami pracy. Miejsce pracy:
Weso∏a-Zielona. CV przesy∏aç na adres: tarkop@wp.pl
◗ Poszukuj´ korepetycji z j´zyków angielskiego i niemieckiego dla uczennicy piàtej
klasy tel. 0-503783924.
◗ Pilnie poszukuj´ opiekunki do 4 letniego ch∏opca na ok. 3 godziny dziennie, która dodatkowo zajmie si´ sprzàtaniem w domu. Mile widziana osoba dyspozycyjna, która
w razie choroby dziecka b´dzie mog∏a zajàç si´ nim przez ca∏y dzieƒ.
Tel.: 0 602 747 040 lub (022) 773 32 47 (po 17-ej).
◗ Zatrudni´ ksi´gowà z okolic Weso∏ej lub Sulejówka do biura rach. ze znajomoÊcià ksiàg
handlowych, wymagany program RAKS i SYMFONIA C.V. i List motywacyjny – kadryszymczak@op.pl
◗ Poszukuj´ m∏odej kobiety do pracy w charakterze projektantki artyku∏ów
przemys∏owych i reklamowych. Wymagania: orientacja w modzie, wyczucie
aktualnych trendów, umiej´tnoÊç przeniesienia w∏asnych pomys∏ów na projekt
graficzny, znajomoÊç odpowiednich programów graficznych. Preferowane osoby z
w∏asnym laptopem i potrzebnym oprogramowaniem. Praca w Starej Mi∏osnej.
Kontakt Anna Paprota 606-215-700, 22-7731175 mail: ania@pacific.com.pl
◗ Szko∏a j´zykowa w Starej Mi∏oÊnie zatrudni nauczycieli j´zyka angielskiego tel. 77332-70 lub 0504-123-283.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0-506-032-318.
◗ NIEMIECKI - korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista
magistrant U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Starej Mi∏osnej lub okolicy 605 344 173.
◗ 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. 0-22 773-38-56 lub 603 297 649.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny
tel.: 0-509-222-448.
◗ Matematyka, biologia - korepetycje. Nauczycielka z wieloletnim doÊwiadczeniem,
wszystkie poziomy nauczania. tel. 7735-13-09
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe
tel. 022-773-28-70.
◗ Oddam malutkiego kotka w dobre r´ce!!! 502-691-659
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona)
tel. 0-601-62-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-511-087-855
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691-257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504-803-574.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e
inne tel. 022-773-96-35.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel.
022-773-22-54.
◗ Pranie dywanów, wyk∏adzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126-840.
◗ Solidny, uczciwy student podejmie dowolnà prac´ na terenie St. Mi∏osnej
tel. 0509-043-962.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD oraz monta˝ i naprawa domofonów.
Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-85-68, 022-499-80-59
◗ Doradztwo prawne, porady prawne, sporzàdzanie pozwów, pism procesowych i poza procesowych tel. 0502-066-848.
◗ Sprzedam rower górski, dzieci´cy (Êredni) cena 100 z∏ tel. 0504-804-927.
◗ Poszukuj´ niani do dziecka od wrzeÊnia w St. Mi∏oÊnie tel. 022-773-28-47, 0607377-603.
◗ Oddam ∏ó˝eczko, przewijak, drewnianego konika bujanego i rozstawianà huÊtawk´
tel. 0602-470-241.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne) tel. 022-773-19-85.
◗ WKK Karate wznawia treningi w szkole podstawowej nr 173. Zaj´cia we wt. 1700,
sob. 1200, tel. 0604-107-118.
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy, dwufunkcyjny (g∏´boki + spacerówka). Cena 20 z∏.
Kontakt: 504 078 104.
◗ Us∏ugi geodezyjne tel: 0 508 895 802.

◗ Zakupi´ u˝ywane ubranka dle 5-letniego chlopca i wi´ksze. Za nie wielkà sum´.
Tel. 507-328-022 po godz. 2000.
◗ Wynajm´ pokój w Starej Mi∏osnej dla dziewczyn lub ma∏˝eƒstwa bez na∏ogów, ceniàcych
czystoÊç ispokój. Pokój umeblowany iczysty. Nad∏u˝szy okres. Tel. 507-328-022 po2000.
◗ Kawalerka – 38 m. kw. w Starej Mi∏oÊnie – do wynaj´cia. Tel. 0660-849-780; 0698521-072; 022-7733337.
◗ Lekcje HISZPA¡SKIEGO – absolwentka iberystyki UW z doÊwiadczeniem w nauczaniu, wszystkie poziomy, tak˝e od podstaw, dojazd do ucznia, tel. 604 223 087
lub 22 773 35 89 wieczorem.
◗ J´z. ANGIELSKI specjalistyczny, dla prawników i pracowników firm (wszystkie poziomy), tak˝e angielski ogólny, absolwentka lingwistyki stosowanej UW z doÊwiadczeniem w nauczaniu, dojazd do ucznia, tel. 604 223 087 lub 22 773 35 89 wieczorem.
◗ 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.
◗ Angielski z dyplomowanym nauczycielem z Londynu. Tel: 022 773 38 99.
◗ Odpowiedzialna, pracowita, 28 lat-podejmie prac´ (ch´tnie biurowà) na terenie Weso∏ej lub okolicach. tel-603 911 118.
◗ Absolwentka Akademii Medycznej udzieli profesjonalnego masa˝u limfatycznego (dla
kobiet po mastektomii), masa˝u i gimnastyki dla dzieci (du˝e doÊwiadczenie w pracy
z dzieçmi z przepuklinà oponowo-rdzeniowà) oraz masa˝u klasycznego na bóle kr´gos∏upa. Atrakcyjna cena. Tel. 501 228 090.
◗ Angielski, matematyka. Ju˝ 10 lat na terenie Starej Mi∏osnej. Przygotowanie do matury z j´zyka angielskiego. tel. 22/773 30 13.
◗ Dyspozycyjna studentka z doÊwiadczeniem zaopiekuje si´ dzieckiem!!! tel. 0513 846 137.
◗ Studentka trzeciego roku polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego udzieli korepetycji
z j. polskiego, pomo˝e w pisaniu wypracowaƒ, przygotuje do sprawdzianu, udzieli konsultacji maturzystom; udzieli korepetycji z j´zyka niemieckiego uczniom szkó∏ podstawowych, gimnazjów i liceów. Tanio i skutecznie. telefon kontaktowy: 506 234 390
lub 773 86 58. Zapraszam! Ola.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA” tel. 783-28-37, kom. 606-752-724.
◗ Wyjàtkowo cierpliwa i solidna studentka BIOLOGII na Uniwersytecie Warszawskim
udzieli korepetycji z biologii na poziomie gimnazjum i liceum (w∏àcznie z przygotowaniem do matury) oraz z chemii na poziomie gimnazjum; pomo˝e tak˝e w odrabianiu
lekcji uczniom szko∏y podstawowej. Dojazd do ucznia! Tel. 0508401244.
◗ Rodzicu, jeÊli chcesz wyjÊç wieczorem, a nie masz z kim zostawiç dziecka, zadzwoƒ!
DoÊwiadczona w opiece nad dzieçmi studentka UW zajmie si´ Twojà pociechà. Jestem cierpliwa i pogodna. Tel. 0508401244.
◗ Profesjonalny masa˝ w domu klienta: leczniczy, odchudzajàcy, relaksacyjny.
Tel. 0 501 749 713.
◗ Paznokcie akrylowe, ˝elowe, zdobienia PROMOCJIA Makija˝e Êlubne, dzienne, wieczorowe doojazd do klienta GRATIS tel. 602-44-90-44.
◗ Nauczanie jezyka angielskiego dla dzieci – doszkalanie studentka 30zl godzina
602-44-90-44.
◗ CHEMIA- korepetycje, gimnazjum, liceum- przygotowanie do matury. Solidnie i skutecznie. Tel. 605852325.
◗ Przyjm´ sprzàtanie oraz inne prace domowe. Posiadam doÊwiadczenie i referencje.
Tel. kon. 502-269- 330.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie
do egzaminów. Dojazd. Tel. 0506 661 672.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏ za godz. lekc. M.in. przygotowanie do egzaminów CAMBRIDGE i nowej matury. Tel. 0-601 37 97 34, 022 773 11 23.
◗ Rosyjski – nauczyciel j´zyka rosyjskiego, native speaker. Korepetycje, konwersacje,
dojazd. Tel. 0503 582 849.
◗ Poszukuj´ opiekunki ze Starej Mi∏osnej dla dwójki dzieci (4 i 6 lat) na 3-4 godziny
dziennie. Tel. S∏u˝b.: 606 314 287/ 601 505 355 Tel. Dom. po godz. 1900.
◗ Szybko i tanio ubezpiecz samochod! Kupno polisy zajmie Ci 15 minut! Kontakt przez
telefon albo Internet. Kliknij i sprawdz: http://link.interia.pl/f198b.
◗ Dyspozycyjna, bez na∏ogów, ze sta˝em 15 letnim, w Êrednim wieku zaopiekuje si´
dzieckiem lub dzieçmi. tel kontaktowy: 83-81-85 lub 511 474 875.
◗ II Wspólnota Mieszkaniowa „ALEJA AKACJOWA” zleci malowanie barierek i balkonów
w budynku wspólnoty (ok. 95mb balustrad – przewa˝nie 2-rurowych oraz ok 60mb
balustrad balkonowych). Szczegó∏y 0-600 267 115.
◗ Poszukuje czystej, rzetelnej, dok∏adnie sprzàtajàcej osoby do domku jednorodzinnego w Weso∏ej od 01.09.2006 na co najmniej pól roku 1-2 razy w miesiàcu na 5 – 6
godzin. Kontakt tel. 0509 202 509
◗ Podejm´ prac´ dodatkowà w godzinach popo∏udniowych lub wieczornych w charakterze operatora wózka wid∏owego (spalinowe i elektryczne) lub pomocnik elektryka
(Sep do 1kV) tel. 0-505-128-967 po 15-tej.
◗ Ciekawe i niedrogie strony internetowe od 300z∏. Sieç jest dla ka˝dego! tel: 0 788531-313; 0 788-290-218; 0 512-730-468; e-mail: strony@raisa.eu.org
◗ 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.
◗ Studentka poszukuj´ osoby, która da∏aby korepetycje z j. hiszpaƒskiego
od wrzeÊ/paêdz, od podstaw. tel: 609804717.
◗ Opieka- zaopiekuje sie dzieckiem od wrzeÊnia, wykonam drobne prace domowe, pomog´ w lekcji, mam samochód. 0502 132 551 22 773 30 13.
◗ Sprzedam zestaw SITA do nauki j´z. angielskiego wraz z programem dla poczàtkujàcych i Êrednio zaawansowanych tel 773 49 58 lub 604620626
◗ Sprzedam tanio nowy zlew dwukomorowy firmy Pyramis. tel 773 49 58
lub 604620626.
◗ Sprzedam naro˝nik w atrakcyjnej cenie, tel. 508 140 811.
◗ Poszukuj´ mieszkania do wynaj´cia w Starej Mi∏oÊnie. tel. 0-691 66 33 78

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

◗ Szukam wspo∏lokatora/wspo∏lokatorki do mieszkania w Aninie. Bardzo dogodny
punkt, bardzo ∏adne mieszkanie. Tel. 0 602 77 90 41.
◗ Sprzedam suknie Êlubnà, rozm. 46/48. Bardzo tanio plus dodatki gratis. Stara Mi∏osna. Tel. 0-504779579
◗ Szukamy niani do 2 miesi´cznej dziewczynki. Tel. 0606 830 04.
◗ Sprzedam u˝yty kilka razy Laktator Premium Canpol Babies. W komplecie: butelka 125ml,
adaptor do butelki Balonik. Cena do uzgodnienia. Stara Mi∏osna. Tel. 0-504779579
◗ Sprzedam ma∏o u˝ywany le˝aczek niemowl´cy Adbor, wózek g∏´boki Peg Perego. Tanio.
Stara Mi∏osna. Tel. 0-504779579.
◗ Sprzedam mieszkanie; salon z kuchnia, pokój i mala sypialnia, funkcjonalne, ciche,
przytulne, na osiedlu Aleja Akacjowa, 022 773 80 17 po 2000, 696 411 018.
◗ Osobie solidnej, czystej, oszcz´dnej, z referencjami, najch´tniej mieszkajàcej w Starej Mi∏osnie powierze prowadzenie domu: gotowanie, sprzàtanie, prasowanie.
Tel. 0 609 438 885.
◗ T¸UMACZENIA, KONSULTACJE, KONWERSACJE oraz wszelkie us∏ugi w obr´bie j´z.
rosyjskiego tel. 504 69 79 18 – Weso∏a.
◗ Sprzedam nowà pralko-wirówk´ na gwarancji za 420z∏./cena w sklepie 470 z∏.
Tel. 510 525 070.
◗ Wynajm´ domek wolnostojacy w Wesolej, ul. Sikorskiego – duzy pokoj, kuchnia, lazienka, cena 400 zl. miesiecznie. Tel. 510 525 070.
◗ Podejme sie prac domowych i ogrodowych na terenie Wesolej, Starej Milosny, Sulejowka i okolic, tel. 510 525 070.
◗ Osoba 30 – letnia, dyspozycyjna z wieloletnim sta˝em, poszukuje pracy biurowej
w dobrze rozwijajàcej si´ firmie. Tel. 511130602.
◗ 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.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe w Starej Milosnej 85 m2 +adaptacja poddasza. Pow. uzytkowa 135 m2 - calkowita 170m2+miejsce parkingowe, piwnica.
◗ Trzy sypialnie, pok. goscinny, salon z aneksem kuchennym, dwie lazienki, garderoba.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0-22 773-38-56 lub 603 297 649.
◗ Karmy dla psów i kotów (Eukanuba, Royal, Nutra...) Dostawa Gratis!!! tel. 0-501-032707. Sklep Anin, ul Kajki 91.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie
do egzaminów. Dojazd. Tel. 0506 661 672.
◗ Pi´tnastolatka z doÊwiadczeniem poszukuje pracy w stadninie koni w Weso∏ej i okolicach na okres wakacji. 695956220.
◗ ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA poszukuje pracy tel. 022-773-20-04.

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

◗ 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.
◗ 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
◗ Prace remontowo-wykoƒczeniowe w pe∏nym zakresie, przeróbki wn´trz, modernizacje ∏azienek, uk∏adanie glazury, malowanie, hydraulika. 0-601-91-80-49.
◗ TENIS – nauka gry, treningi dla dzieci i doros∏ych. DoÊwiadczony trener – aktualny
medalista mistrzostw polski amatorów, tel. 502-579-977, korty POHULANKA
◗ Szukam nowego w∏aÊciciela dla Êredniego rudego pieska, oko∏o 5-letni. kontakt tel.
0601 749 887.
◗ 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.
◗ Poszukuj´ pokoju do wynaj´cia w Starej Mi∏osnej lub okolicy tel. 0 509 673 271
◗ Sezon grillowy trwa! uprzàtnij swojà dzia∏k´! Bezp∏atny wywóz z∏omu z posesji. Ka˝da iloÊç. Tel. 0-888-521-796
◗ Masz problemy z matematykà lub fizykà? Student wydzia∏u elektroniki i technik
informacyjnych Politechniki Warszawskiej ch´tnie pomo˝e ci w przyswojeniu
sobie nowej wiedzy szybko, ∏atwo i przyjemnie. Zakres szko∏y Êredniej oraz
gimnazjum. Tel.: 698-746-511
◗ ROSYJSKI-SKUTECZNIE I SYMPATYCZNIE-wszelkie uslugi w zakresie jez. rosyjskiego: t∏umaczenia, konsultacje, korepetycje, przygotowanie do egzaminow, certyfikatow, wyjazdow – wszystkie poziomy nauczania, metody dostosowane indywidualnie
do potrzeb kazdego ucznia. Tel. 504 69 79 18 – Wesola
◗ 4-letnia kotka tricolor, madra i dobrze u∏ozona, szuka domu.” tel.: 0601 384 616
◗ Kupi´ bezpoÊrednio mieszkanie w Starej Mi∏osnej. Powierzchnia od 60 do 100m.
Kontakt 0-665 065 001
◗ Oddam pieknà dwumiesi´cznà suczk´ po matce wilczycy!!! Tylko w dobre r´ce, dom
z ogrodem! 509-865-820
◗ PIEL¢GNIARKA (aktualnie pracujàca na OIOMie) szuka pracy jednozmianowej. Mo˝e byç
na pó∏ etatu. Ch´tnie jako pomoc dentystyczna. email: eweso4@wp.pl, t. 0695-480-167
◗ Sprzedam u˝ywany rower dzieci´cy BMX TRIAL Odbiór – Warszawa Weso∏a. Na ˝yczenie
przeÊl´ zdj´cia. Sugerowana cena 100z∏ Wszelkie info 0661571488 lub gossamer@gazeta.pl
◗ Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 67 m+ strych+piwnica. 0/3 w∏asciciel 0 602 331 353”
◗ Mam 29 lat, referencje. Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, mo˝e byç zaraz po urodzeniu - tel.
694 04 99 06, 022 773 35 19.
◗ Firma ALL-SPAW poszukuje pomocy biurowej z terenu Starej Mi∏osnej. Mile widziana
starsza osoba. ZnajomoÊç „Excel-a“ konieczna. Tel. 0 510 106 558

D E L I K AT E S Y

✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦
✦ NABIA¸ ✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦
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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
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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 52B
tel. 022 773 39 50
pn.-pt. 10.00-18.30
sob. 10.00-14.00

ww
w.d
esen.c
om.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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POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

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

