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Samorzàd to nie polityka
Od wielu tygodni
politycy fundujà Polakom wielki spektaklu pod roboczym tytu∏em „wojna wszystkich ze wszystkimi”.
Czasem ma si´ wra˝enie, ˝e nawet sami
uczestnicy tego show
zapomnieli, co tak
naprawd´ leg∏o u przyczyn ca∏ej tej wojenki. A tym bardziej nie sà w stanie
pojàç tego wyborcy, którzy na s∏owo
polityk reagujà gorzej ni˝ na pospolitych przest´pców (wg. badaƒ sonda˝owych ju˝ ponad 82% spo∏eczeƒstwa êle
ocenia polityków). W bardzo wielu
przypadkach, ta krytyka jest pewnie
g∏´boko nieuzasadniona, ale wszyscy
patrzymy na Sejm przez pryzmat pos∏ów P´czaków, Jagie∏∏ów, Beger czy
¸y˝wiƒskich...
Chodnik jest lewicowy czy prawicowy?
GdzieÊ w cieniu wielkich afer, „szaf
Lesiaka“, „skaczàcych pokemonów“,
„chamów i warcho∏ów“ za nieca∏y miesiàc czekajà nas wybory samorzàdowe.
Przy okazji rejestracji list wyborczych
(trzeba w tym celu zebraç 150 podpisów mieszkaƒców z poparciem dla rejestrowanej listy) nader cz´sto mo˝na by∏o us∏yszeç: dajcie mi spokój, ja si´ w polityk´ nie mieszam, na ˝adne wybory nie
pójd´. Taki sposób myÊlenia obywateli
dla mnie i dla olbrzymiej rzeszy samorzàdowców to prawdziwa pora˝ka.
Oznaczajàca, ˝e politycy wmówili Polakom kolejnà bzdur´. Bo samorzàd to
nie polityka! To dzia∏anie na rzecz sàsiadów, w ich interesie. To robienie
wielu wa˝nych rzeczy, takich jak chodniki, latarnie czy szko∏y. A zrobienie
sprawy politycznej z kawa∏ka zwyk∏ego
chodnika mo˝e si´ udaç tylko paranoikowi. Bo chodnik nie jest ani lewicowy, ani prawicowy. Mo˝e byç tylko
g∏adki albo dziurawy!

Dzia∏acze jednego dnia
Niestety, dla wielu partii politycznych
samorzàd sta∏ si´ „szkó∏kà politycznà”,
kuênià kadr i, co najwa˝niejsze, rodzajem bardziej ni˝ sonda˝e wiarygodnego
testu wyborczego. OczywiÊcie sà partie,
które majà mocne umocowanie w Êrodowisku lokalnym, które skupiajà ludzi
dzia∏ajàcych od lat w samorzàdzie
i dzia∏ajà na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci w okresach pomi´dzy kolejnymi wyborami. Niestety, w wielu przypadkach
wi´kszoÊç kandydatów na listach wyborczych to tylko dzia∏acze „jednego
dnia”. Dnia wyborów. Niestety, dotyczy
to cz´sto tak˝e powo∏ywanych tylko na
potrzby wyborów tzw. Komitetów Spo∏ecznych. Korzystajàc z partyjnego szyldu, zajmà miejsce w wyborach tym, którzy od lat dzia∏ajà w samorzàdzie i nie
majà ambicji wi´kszych ni˝ bycie DOBRYM GOSPODARZEM swojego terenu.
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krajowa. A w Weso∏ej najwy˝szà frekwencj´ notuje Stara Mi∏osna. Czy tym
razem te˝ tak b´dzie? To zale˝y od Paƒstwa. Ja uwa˝am, ˝e 12 listopada warto
pójÊç na wybory. Bo nikomu nie powinno byç oboj´tne, kto przez najbli˝sze 4
lata b´dzie gospodarzem naszej Dzielnicy. Od tego przecie˝ b´dzie zale˝a∏o,
jak szybko Weso∏a przekszta∏ci si´
w czyste i zadbane przedmieÊcie stolicy.
Marcin J´drzejewski

Wybieramy nasz kawa∏ek Polski
Co gorsza, coraz powszechniejsza
w Polsce niech´ç do polityki przek∏ada
si´ na niskà frekwencj´ wyborczà.
A przecie˝ szczególnie w wyborach samorzàdowych, podczas których g∏osuje
si´ na swoich sàsiadów, na osoby znane,
które spotyka si´ w osiedlowym sklepiku czy na ulicy – powinnno si´ na takie
wybory pójÊç. Znajàc ludzi, mo˝emy
Êwiadomie wybraç tych, którzy b´dà dobrymi gospodarzami, b´dà dbali o nasz
kawa∏ek Polski. A jak zrobià coÊ nie
tak, to zawsze b´dziemy wiedzieli, kim
sà i do kogo skierowaç pretensje.
Dlatego na wybory samorzàdowe
warto pójÊç bardziej ni˝ na jakiekolwiek
inne. Tym bardziej, ˝e podczas nich
do zostania radnym Dzielnicy wystarcza
zaledwie ok. 100-150 g∏osów, wi´c g∏os
ka˝dego z nas ma du˝o wi´kszà si∏´.
Weso∏a od wielu lat w ka˝dych wyborach ma frekwencj´ du˝o wy˝szà ni˝
ca∏a Warszawa i ni˝ wypada Êrednia

Wybory samorzàdowe – 12 listopada 2006 r.
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna to dzia∏ajàca od 7 lat w Starej Mi∏osnej apolityczna
organizacja po˝ytku publicznego, zrzeszajàca prawdziwych spo∏eczników.
To my organizujemy m.in.: Zlot Cyklistów, Muzyczne Czwartki, Sàsiedzkà Lig´ Siatkówki, Mega Mecze,
Maraton, biegi na orientacj´, warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci, pomoc charytatywnà
dla najubo˝szych, Bale Karnawa∏owe. Wydajemy miesi´cznik „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
G∏osuj na ludzi rzetelnych i sprawdzonych.

Nasz program:

Publikacja sfinansowana ze Êrodków Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

• Wy∏onienie kompetentnego Zarzàdu
Dzielnicy, który b´dzie sumiennym
gospodarzem
• Rozbudowa bazy sportowo-oÊwiatowej, w szczególnoÊci budowa hali
sportowej z basenem przy Gimnazjum nr 119 oraz budowa kompleksu
sportowego na Groszówce, budowa
drugiej szko∏y podstawowej we
wschodniej cz´Êci osiedla Stara Mi∏osna, remontu kapitalnego dotychczasowego budynku szko∏y podstawowej nr 173, budowa nowego
przedszkola oraz OÊrodka Kultury
w Starej Mi∏oÊnie.
• Doprowadzenie do przej´cia przez
MPWiK oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”, co umo˝liwi jej rozbudow´
i modernizacj´, i dokoƒczenie budowy
sieci kanalizacyjnej oraz wodociàgowej

•

•
•
•

w Starej Mi∏oÊnie, a docelowo w∏àczenie w system kanalizacji warszawskiej.
Wp∏yni´cie na przebieg Wschodniej
Obwodnicy Warszawy (WOW) tak,
by mija∏a Weso∏à (tzw. wariant samorzàdowy z Zakr´tu za Sulejówkiem, przez poligon a˝ do Rembertowa).
Budowa po∏àczenia drogowego Starej Mi∏osny z Mi´dzylesiem (od ronda
Graniczna do al. Dzieci Polskich).
Dokoƒczenie budowy g∏ównych ulic
Starej Mi∏osny i Groszówki oraz szybka
budowa ulic o znaczeniu lokalnym.
Poprawa komunikacji autobusowej,
w szczególnoÊci zwi´kszenia cz´stotliwoÊci autobusów je˝d˝àcych
do Warszawy w godzinach porannych i wprowadzenie linii autobusowej je˝d˝àcej ulicà Jana Paw∏a II.

• Doprowadzenie do modernizacji
Traktu Brzeskiego (modernizacja nawierzchni, budowa zatok autobusowych, oÊwietlenia, Êcie˝ki rowerowej
i dróg dojazdowych do punktów us∏ugowych).
• Zagospodarowanie otoczenia Kana∏ku Wawerskiego jako terenu rekreacyjnego dla mieszkaƒców, m.in. wykonanie Êcie˝ki rowerowej, chodnika
i ∏aweczek dla spacerowiczów.
• Zwi´kszenie oferty zaj´ç kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla
mieszkaƒców Weso∏ej.
• Dbanie o jakoÊç wykonania i terminowoÊç inwestycji, w szczególnoÊci
egzekwowanie gwarancji od nierzetelnych wykonawców.

Wybory do Rady Dzielnicy Weso∏a – 12 listopada 2006 r.
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Marcin J´drzejewski – 39 lat, ˝ona Magdalena, syn
Maurycy. W∏aÊciciel firmy poligraficznej. Instruktor harcerski ZHR, w którym pe∏ni∏ funkcje od dru˝ynowego a˝
po w∏adze naczelne – Naczelnika Harcerzy, Skarbnika
Zwiàzku i Przewodniczàcego ZHR. Jeden z za∏o˝ycieli
i prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna. Organizator imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkaƒców Weso∏ej. Pomys∏odawca i Redaktor Naczelny „WiadomoÊci Sàsiedzkich Stara Mi∏osna”. W ostatniej kadencji Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a.
Józef WojtaÊ – 50 lat. Od 15 lat wraz z ˝onà i dwoma
synami w wieku 20 i 18 lat mieszka w Starej Mi∏oÊnie. –
Jest przedsi´biorcà i w∏aÊcicielem firmy budowlanej.
Krok po kroku rozwija firm´ DOMEKO, która daje utrzymanie kilkudziesi´ciu rodzinom. Z wypracowanych zysków
wspiera ró˝ne inicjatywy spo∏eczne i charytatywne. Jest
wiceprezesem Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, radnym Rady Dzielnicy Weso∏a obecnej kadencji.

8
9

Magdalena Gendek – 33 lata, ma m´˝a i dwie córki, a tak˝e dwa koty i psa. Mieszka i pracuje na Osiedlu. Jest zarzàdcà nieruchomoÊci (licencjà paƒstwowa). Od pi´ciu lat aktywnie dzia∏a na rzecz uporzàdkowania sytuacji prawnej i struktury budynków wielorodzinnych. Od 2001 roku prowadzi bezp∏atne porady z zakresu zarzàdzania nieruchomoÊciami dla
Wspólnot Mieszkaniowych z terenu Weso∏ej i Wawra. Jest
cz∏onkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sàsiedzkiego.
Tomasz Droƒ – 49 lat, ˝ona Ola, szeÊcioro dzieci.
W Starej Mi∏oÊnie mieszka od 14 lat. Lekarz i nauczyciel
akademicki. By∏y wicedyrektor ZOZ-u Warszawa-Mokotów. Wspó∏administrator jednego z bloków przy ul. Biesiadnej. Wspó∏za∏o˝yciel Stowarzyszenia Sàsiedzkiego.
W latach 1999-2002 Radny Dzielnicy Stara Mi∏osna
i przewodniczàcy dzielnicowej komisji zdrowia. Autor artyku∏ów w WiadomoÊciach Sàsiedzkich. Obecnie jest koordynatorem ds. lecznictwa w SZPZLO Weso∏a. W wolnych chwilach pisze i publikuje wiersze.

Izabela Antosiewicz – 34 lata, jest ˝onà Piotra i matkà
trojga dzieci. Pracuje jako ksi´gowa w restauracji „GoÊciniec” oraz asystentka w biurze poselskim pos∏a Jacka
Wojciechowicza. W Radzie Dzielnicy Stara Mi∏osna by∏a
przewodniczàcà Komisji do Spraw Nazewnictwa Ulic.
Drugà kadencj´ jest wiceprezesem Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, a od czterech lat sekretarzem redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, w których opublikowa∏a ponad sto
artyku∏ów. By∏a inicjatorkà i g∏ównà organizatorkà zbiórek
charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie.

Marek Tronina – 38 lat, w Starej Mi∏oÊnie mieszka z ˝onà
i córkà od 9 lat. Jego ˝ona prowadzi znanà na Osiedlu pracowni´ florystycznà. Z zawodu i pasji jest dziennikarzem
sportowym, pracowa∏ w redakcji sportowej Telewizji Polskiej. Od czterech lat szefuje fundacji organizujàcej Maraton Warszawski i z deficytowej imprezy uczyni∏ dochodowy
i presti˝owy bieg z udzia∏em Êwiatowej czo∏ówki zawodników. Przebieg∏ w ˝yciu 6 maratonów, ukoƒczy∏ Bieg Piastów. Jest fanem biegania, organizuje na Osiedlu mistrzostwa w biegu maratoƒskim.

Piotr Banaszek – mieszkaniec Groszówki – 37 lat,
˝ona Mariola i dwoje dzieci – Ola i JaÊ. Mieszka
w Weso∏ej od urodzenia. Pochodzi z rodziny o nauczycielskich tradycjach i sam wybra∏ ten zawód – jest nauczycielem wychowania fizycznego i biologii w Gimnazjum
nr 119 w Starej Mi∏osnej. Przez 7 lat by∏ trenerem juniorów sekcji pi∏karskiej rocznika 1984 w KS Weso∏a, jego
pi∏karze dwukrotnie zaj´li I miejsce w rozgrywkach ligowych. Organizowa∏ na terenie Starej Mi∏osnej turnieje pi∏karskie, szachowe i w tenisie sto∏owym.

El˝bieta Ko∏buk – lat 57, emerytka, bezpartyjna. Ma m´˝a
i dwóch doros∏ych synów. Od 6 lat pe∏ni spo∏ecznie funkcj´
Prezesa w Stowarzyszeniu Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Stara Mi∏osna. Efektem tej pracy jest: powi´kszenie wyposa˝enia jednostek ratowniczo-gaÊniczych, pomocy medycznej,
a przede wszystkim doprowadzenie do kompleksowej przebudowy stra˝nicy, która zakoƒczy si´ w po∏owie grudnia br.
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Lech Krzemiƒski – student V roku historii na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszka od 11 lat na osiedlu z mamà
i rodzeƒstwem. W roku 1998 za∏o˝y∏ pierwszà w Starej
Mi∏oÊnie dru˝yn´ harcerskà, która rozwin´∏a si´ w szczep
liczàcy dziÊ oko∏o 100 harcerek i harcerzy. Jego pasjà
jest ratownictwo medyczne: ukoƒczy∏ cztery kursy pierwszej pomocy, w tym ostatnio kurs instruktorski Polskiej
Rady Resuscytacji.
Katarzyna Szaszkiewicz – 31 lat, pochodzi z artystycznej krakowskiej rodziny – jej babcia Êpiewa∏a w Piwnicy
pod Baranami. W Starej Mi∏oÊnie mieszka od prawie 5 lat
z m´˝em Mariuszem i dwójkà dzieci: 3,5 letnià Juliankà
i pó∏torarocznym Ignacym. Z wykszta∏cenia i pasji jest architektem wn´trz. W Stowarzyszeniu Sàsiedzkim Stara
Mi∏osna jest cz∏onkiem Zarzàdu i koordynatorem
do spraw imprez i warsztatów plastycznych dla dzieci.
Marzena G∏az-Koperska – mieszkanka Groszówki, 38 lat. Ma troje dzieci, które chodzà do szkó∏ i przedszkola w Weso∏ej. Prowadzi w∏asny gabinet stomatologiczny, jest te˝ kierownikiem poradni stomatologicznej
w Rembertowie. Chcia∏aby, aby jej Groszówka sta∏o si´
„wizytówkà” Weso∏ej: z kanalizacjà, krytymi kostkà ulicami, boiskiem i placem zabaw dla dzieci.

Twój Sàsiad
Twoim Radnym

11
12
13
14

Bogus∏awa WiÊniewska – 45 lat. Wspólnie z m´˝em Andrzejem i trzema synami ¸ukaszem (22) Arturem (20) i Robertem (15) mieszka na Osiedlu Stara Mi∏osna od 14 lat.
Od 13 lat jest w∏aÊcicielkà przedszkola. To pierwsza prywatna placówka tego typu na naszym Osiedlu. Przedszkole jest
jej pasjà ˝yciowà. Zawsze ch´tnie wspiera wszystkie inicjatywy zwiàzane akcjami ekologicznymi, charytatywnymi,
pomaga w organizacji festynów na naszym Osiedlu.
Ma∏gorzata Krukowska – ma 40 lat, m´˝a i dwoje dzieci (syna i córk´). Z wykszta∏cenia jest ekonomistkà, od roku 1989 pracuje w mi´dzynarodowych firmach finansowych i informatycznych. Wspólnie z m´˝em prowadzi renomowanà szko∏´ j´zykowà Tom Law’s School of English
w Starej Mi∏oÊnie. Mieszka na osiedlu od 9 lat i od poczàtku czynnie uczestniczy w ˝yciu spo∏ecznoÊci lokalnej. Za∏o˝ycielka Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna,
pe∏ni∏a funkcj´ wiceprezesa i prezesa, a jej wielkim sukcesem by∏o znalezienie sponsorów i zbudowanie osiedlowego placu zabaw. Wielokrotnie organizowa∏a imprezy osiedlowe i ró˝ne formy pomocy sàsiedzkiej.
Pawe∏ Malinowski – 48 lat, mieszka na ul. Cieplarnianej
z ˝onà i trójkà dzieci (dwie doros∏e córki i ma∏y syn). Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych.
Skoƒczy∏ warszawski AWF, jest nauczycielem i trenerem,
a z zami∏owania dzia∏aczem sportowym. Jest wspó∏autorem dzisiejszej formu∏y Pikniku Weso∏a, twórcà i organizatorem weso∏owskiego modelu wspó∏zawodnictwa szkolnego w ramach Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej.
Od dwóch kadencji pe∏ni funkcj´ cz∏onka Zarzàdu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, a od roku zajmuje
si´ dystrybucjà miesi´cznika „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
To ju˝ ostatnia w tej
kadencji moja relacja
z prac Rady Dzielnicy.
Co prawda, sesja
w dniu 19 paêdziernika by∏a przedostatnia,
ale po˝egnalna sesja
odb´dzie si´ dopiero 9
listopada, wi´c relacj´
z niej b´dzie mo˝na przeczytaç ju˝ po wyborach samorzàdowych.
Najwa˝niejszym na sesji paêdziernikowej tematem by∏y sprawy zwiàzane z bezpieczeƒstwem mieszkaƒców. GoÊciami
sesji byli: Zast´pcy Komendanta weso∏owskiej Policji, kierownika obejmujàcego
Weso∏à oddzia∏u Stra˝y Miejskiej, naczelnika Biura Delegatury Wydzia∏u Bezpieczeƒstwa oraz prezesi naszych weso∏owskich Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych.
Po wystàpieniach goÊci odby∏a si´ krótka
dyskusja, w trakcie której radni zg∏aszali
szczegó∏owe uwagi dotyczàce pracy ich
jednostek. Generalnie podkreÊlano, ˝e
stan bezpieczeƒstwa w Weso∏ej wyraênie
si´ poprawi∏, zaÊ wspó∏praca jednostek
za nie odpowiedzialnych z samorzàdem
uk∏ada si´ harmonijnie. PodkreÊlono wielki sukces, jakim jest rych∏e dokoƒczenie
budowy nowoczesnej stra˝nicy OSP w Sta-

rej Mi∏oÊnie oraz widoczny wyraênie
wzrost iloÊci patroli policyjnych na naszych
ulicach.
Kolejnym punktem obrad by∏a informacja dyrektora SPZLO na temat stanu s∏u˝by zdrowia. Poniewa˝ w ostatnich latach
uda∏o si´ dokoƒczyç remont przychodni
w Starej Mi∏oÊnie, zakupiç nowy lokal
na przychodni´ w Zielonej, a obecnie koƒczy si´ pierwszy etap rozbudowy i remontu
kapitalnego przychodni w Centrum, w dyskusji mo˝na by∏o us∏yszeç g∏ównie pochwa∏y pod adresem pana dyrektora Ma∏eckiego oraz pani dyrektor miejskiego
Biura Zdrowia Aurelii Ostrowskiej.
W zaplanowanej informacji na temat prac
nad WOW nie pojawi∏y si´ ˝adne nowe elementy, jako ˝e od kilku miesi´cy nic si´ w tej
sprawie nie dzieje. Prace projektowe czekajà na decyzj´ wojewody w sprawie raportu
Êrodowiskowego. Radni zapoznali si´ z informacjami na temat funkcjonowania placówek oÊwiatowych, na temat pozyskiwania
gruntów na potrzeby inwestycji oraz zaopiniowali projekt za∏àcznika bud˝etowego
na rok 2007 (o zawartym tam planie inwestycji pisz´ w osobnym artykule).
Kolejna, po˝egnalna sesja zaplanowana jest na 9 listopada na godz. 1200. W programie znajdà si´ m.in. sprawozdanie z wykonania bud˝etu za trzy kwarta∏y, oce-

Zagubione s∏owa
Coraz cz´Êciej zdarza si´, ˝e na u˝ytek chwili i przejaskrawienia swoich poglàdów,
zaczyna si´ nadawaç s∏owom inne, ni˝ pierwotnie nios∏y, znaczenie. Z czasem, wiele
s∏ów zaczyna w powszechnym odczuciu oznaczaç coÊ innego. Inne za to s∏owa, ze
wzgl´du na niesione treÊci, sà coraz rzadziej u˝ywane i powoli wypadajà z naszego
s∏ownictwa. Dlatego, postanowiliÊmy na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich“ sworzyç
nowà rubryk´: „Zagubione s∏owa“, aby tym s∏owom, czasem naprawd´ wa˝nym, nie
daç zagubiç si´ zupe∏nie. Dla przypomnienia, ale i dla zadumy i refleksji...

Racja stanu a odwaga wojskowa i cywilna
Racja stanu to nadrz´dny interes narodu i kraju. Dla Polaków i Polski racjà
stanu jest posiadanie w∏asnego niepodleg∏ego paƒstwa. W czasie wojny sprawa
jest oczywista. Racjà stanu jest wolnoÊç i niepodleg∏oÊç ojczyzny.
Polacy zawsze odznaczali si´ odwagà wojskowà i bohatersko walczyli o „wolnoÊç naszà i waszà”. Po wojnie przychodzà wreszcie czasy pokoju, w których wa˝na jest odwaga cywilna. Odwaga, której cechà jest umiej´tnoÊç przyznania si´ do b∏´du. Powiedzenia prawdy. Przeproszenia za pomy∏k´. ZadoÊçuczynienia za krzywd´.
Odwaga cywilna, której tak bardzo w dzisiejszych czasach rozliczeƒ z przesz∏oÊcià
brakuje.
Musimy sobie uÊwiadomiç, ˝e patriotyzm, który jest istotà racji stanu, w czasie pokoju wyra˝a si´ mi´dzy innymi ˝yciem w prawdzie, nie uciekaniem si´ do wygodnego
k∏amstwa, nie szukaniem usprawiedliwieƒ za wszelkà cen´. Przez wieki byliÊmy narodem rycerskim, honorowym, szlachetnym i warto, abyÊmy si´ stali tacy na powrót.
Anna Susicka
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na zaawansowania prac inwestycyjnych, informacja o przygotowaniach do zimy, ocena stanu czystoÊci oraz prezentacja „Raportu o stanie dzielnicy”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Na koniec pozwol´ sobie jeszcze na prywatny wàtek. Pó∏ roku temu Zjazd Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej wybra∏
mnie na Przewodniczàcego ZHR. Kilkakrotnie wypowiada∏em si´ po tym publicznie, ˝e w zwiàzku z obj´ciem tej funkcji,
zamierzam ograniczyç swojà dzia∏alnoÊç
na terenie Weso∏ej, w szczególnoÊci nie b´d´ kandydowa∏ na kolejnà kadencj´
do Rady Dzielnicy. Jednak tak si´ szcz´Êliwie z∏o˝y∏o, ˝e w ZHR bardzo szybko uda∏o mi si´ skompletowaç dynamiczny i kompetentny zespó∏ wspó∏pracowników, dzi´ki
czemu nowe obowiàzki nie zajmujà mi tak
wiele czasu jak poczàtkowo sàdzi∏em.
Do tego dosz∏a spora presja przyjació∏ ze
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, którzy przekonali mnie, ˝e warto dopilnowaç, aby kolejne cztery lata by∏y tak owocne w nadrabianiu zaleg∏oÊci cywilizacyjnych jak ostatnia kadencja. Stàd zmiana mojej decyzji
i o ile Paƒstwo uznajà swoim g∏osowaniem
w czasie wyborów, ˝e sumiennie wype∏nia∏em swoje obowiàzki radnego, ch´tnie si´
ich podejm´ tak˝e w nast´pnej kadencji.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
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
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Obwodnica po sàsiedzku

z Konika, przez pola poza Sulejówkiem a nast´pnie
przez poligon wojskowy. Tak naprawd´ jedyny dajàcy
korzyÊç ca∏ej Weso∏ej, niestety konsekwentnie odrzucany przez GDDKiA.
Staromi∏oÊniaƒczycy!
Was od reszty Weso∏ej oddziela Trakt Brzeski. Czy to u∏atwia wspó∏prac´ i umacnia wi´zi? Prosz´ wspierajcie nas w walce z tym komunikacyjnym dziwotworem. Wszak obwodnica powinna miasto obwodziç, a nie dzieliç.
A na dowód, ˝e warto chroniç nasze lasy ze wzgl´du na rzadkie gatunki zwierzàt w nich zamieszkujàce,
przytaczam rozmow´ mojego sàsiada leÊnika z ˝onà:
– Kochanie, widzia∏am dzisiaj niezwyk∏ego ptaka.
Siedzia∏ na ga∏´zi i stuka∏ w drzewo.
– Aaa – sàsiad czyta gazet´ – to dzi´cio∏.
– Ale on by∏ w paski!
– Aaa… to zebra!

Zbli˝ajà si´ wybory samorzàdowe. Po raz pierwszy
Stara Mi∏osna i Groszówka
znalaz∏y si´ w tym samym
okr´gu wyborczym. Jako
˝e mieszkam w∏aÊnie na Groszówce, wydaje mi si´, ˝e to
Êwietny moment, aby nakreÊliç czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich plusy i minusy tego najbli˝szego Starej
Mi∏oÊnie osiedla Weso∏ej.
Plus – to lokalizacja. Mieszkamy na skraju mazowieckiego parku krajobrazowego wÊród lasów o zró˝nicowanym drzewostanie, pe∏nym obecnie grzybów
(lokalnych) i grzybiarzy (nap∏ywowych). Regenerujemy si∏y spacerujàc i je˝d˝àc na rowerach lub konno
uroczymi leÊnymi duktami, które biegnà hen, hen, a˝
za Sulejówek. No i ten sanatoryjny mikroklimat…

Niestety, sielanka wkrótce zmieni si´ w jednà wielkà budow´. Otó˝ przez te w∏aÊnie zielone p∏uca Weso∏ej b´dzie przebiega∏a Wschodnia Obwodnica Warszawy – WOW – inaczej droga ekspresowa S-18.
Na Groszówk´ pad∏ blady strach, bo choç urz´dnicy
jeszcze nie podj´li decyzji, gdzie dok∏adnie b´dzie
zlokalizowana to perspektywy nie rysujà si´ najlepiej.
Sà trzy mo˝liwoÊci:
Wariant W-2 wykorzystuje ulic´ Niemcewicza
dzielàc Weso∏à na dwa kalekie organizmy bez mo˝liwoÊci komunikacji „w poprzek” budowanej trasy
szybkiego ruchu. Prace budowlane zajmà pas o szerokoÊci ponad stu metrów i b´dà trwa∏y kilka lat
(ciekawe któr´dy dzieci b´dà chodziç do szko∏y).
Wariant drugi – przez sam Êrodek Groszówki! Przez
tereny hipodromu Legii w okolicach ul. B. Prusa.
I wreszcie wariant samorzàdowy (wymyÊlony i z du˝ym zaanga˝owaniem promowany wÊród decydentów
przez obecne W∏adze Weso∏ej) kieruje obwodnic´

Jakie szko∏y?

obiekty nadajà si´ tylko do wyburzenia. Sàdz´, ˝e
szko∏y jest suwerennym prawem opiekunów dziecka
nie mniej ni˝ Rada Dzielnicy, mo˝e byç tym zaintei on nie mo˝e zmusiç rodziców do wyboru szko∏y
resowana prokuratura. Ekspertyza zosta∏a przez niew Starej Mi∏oÊnie, zapomina jednak, ˝e ciasnota
go zlecona dlatego, ˝e wymyÊli∏ w Zielonej budow´
w szkole zmusza nas do posy∏ania dzieci do szkó∏
szko∏y o powierzchni 5000 m2 kosztem 20 mln. z∏.
poza Starà Mi∏osnà. Dlaczego w roku 2003 do naszej szko∏y ucz´szcza∏o 92,6% zameldowanych tutaj
Dla kaprysu Zdzieborskich, nawet przy sprzeciwie
uczniów a po trzech latach ten wskaênik spad∏
wielu radnych, mo˝na burzyç to co z trudem budodo 75%? Jedna czwarta ogó∏u naszych dzieci nie
waliÊmy. Przyk∏ad szko∏y w Zielonej nale˝y uznaç
chodzi ju˝ do naszej szko∏y. Dlaczego? Co prawda
za symptomatyczny dla koncepcji i przewidywaƒ
baza naszej podstawówki wzbogaci∏a si´ o pi´kne
burmistrza Zdzieborskiego.
obiekty sportowe, niemniej jednak dzieci w tej szkoBrak sali gimnastycznej przy najwi´kszym w Wele koƒczà zaj´cia tu˝ przed godz. 19-tà, poza tym
so∏ej Gimnazjum Nr 119 jest mniejszym problena potrzeby dydaktyczne zosta∏y zaadaptowane pomem? Dwa lata temu Zarzàd Zrzeszenia W∏aÊcicieli
mieszczenia w piwnicy, w których odbywajà si´
Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych (spadkobierca
„normalne” lekcje. Lokalizacja szko∏y przy zadymioZespo∏u) w Starej Mi∏oÊnie og∏osi∏, ˝e zleci i sfinannym spalinami Trakcie Brzeskim, w dodatku na skrasuje projekt hali sportowej przy gimnazjum. Projekt
ju Osiedla, nie ka˝dego zach´ca do ulokowania tam
nie doczeka∏ si´ dotychczas takiego zaawansowania,
swojego dziecka. Z przeciwleg∏ego kraƒca Starej
aby móg∏ byç z∏o˝ony wniosek o pozwolenie na buMi∏osny do szko∏y podstawowej dzieci muszà
dow´. Szkoda ˝e zlecenodawcy, którzy mieli tak doprzejÊç prawie trzy kilometry. To zdecydowanie
bre intencje, nie potrafià wyegzekwowaç od wybraza du˝o. W bud˝ecie Weso∏ej sà w bie˝àcym roku
nego przez siebie wykonawcy dokoƒczenia projektu,
pieniàdze na opracowanie koncepcji budowy nowej
bo ch´ç pomocy Dzielnicy powoli zmienia si´
szko∏y, có˝ jednak z tego, je˝eli pan Edward nie kiww sporà przeszkod´ w zrealizowaniu tej inwestycji.
nà∏ nawet palcem, ˝eby wyszukaç teren i zleciç
Józef WojtaÊ
opracowanie takiej koncepcji. U nas w wieku
APTEKA
szko∏y podstawowej jest
wi´cej dzieci ni˝ we
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE
wszystkich pozosta∏ych
mgr farm. Jolanta Borkowska
osiedlach
Weso∏ej,
Godz. otwarcia
w których do dyspozycji 05-077 Warszawa-Weso∏a
Pon.-Piàt. 8.00-20.00
dzieci istniejà trzy szko∏y ul. Jeêdziecka 22c
tel. 022 773 00 45
Sobota 8.00-14.00
podstawowe.
Mieszkajàcy w Zielonej panowie Edward
W miesiàcach paêdziernik - listopad 2006
i Janusz Zdzieborscy, jako ówczeÊni burmistrzoOÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Plus
wie nadzorowali budow´
mieszczàcy si´ przy ul. S∏onecznej Polany 5
hali sportowej i rozbuorganizuje akcj´
dow´ szko∏y w Zielonej.
Po oÊmiu latach funk- bezp∏atnego badania postawy u dzieci.
cjonowania tych obiekProsz´ o telefoniczne ustalenie terminu wizyty.
tów pan Edward ZdzieSerdecznie zapraszam
borski przedstawi∏ Radzie Dzielnicy ekspertymgr Beata Dobrowolska Horszczaruk
z´, z której – jego zdatel. 022 773 22 53
niem – wynika, ˝e te

Budowa nowej podstawówki, czy rozbudowa
szko∏y istniejàcej przy ul.
GoÊciniec?
W ostatnim roku w obron´ ka˝dego z tych rozwiàzaƒ
zaanga˝owa∏y si´ ró˝ne Êrodowiska. Jakie powody decydujà o opowiedzeniu si´
za tym lub innym wariantem
nie b´d´ tutaj opowiada∏,
wol´ skupiç si´ na tym, co wynika z dobrze poj´tego interesu mieszkaƒców i ich dzieci. Sam jestem
zdecydowanie za zbudowaniem drugiej szko∏y, zlokalizowanej w centralnej cz´Êci osiedla.
Kolejne rozbudowy najpierw o „ma∏à szko∏´”, potem cztery lata temu o „∏àcznik”, rozwiàzywa∏y kwesti´ prze∏adowania szko∏y w momencie zakoƒczenia
rozbudowy. Problem ciasnoty w szkole podstawowej
jak bumerang wraca∏ ju˝ po roku, dwóch po kolejnej
rozbudowie. W poczàtku br, po wczeÊniejszych naciskach radnych, Wydzia∏ OÊwiaty w osobie wiceburmistrza Edwarda Zdzieborskiego przedstawi∏
sposoby poprawienia warunków lokalowych szko∏y
podstawowej w Starej Mi∏oÊnie. Pan Zdzieborski
przygotowa∏ Radzie Dzielnicy do zatwierdzenia koncepcj´ rozbudowy szko∏y, której broni∏ opierajàc si´
na w∏asnej intuicji, a nie na prognozach demograficznych. O przygotowanie danych demograficznych
wystàpi∏ dopiero po wystosowaniu pisemnego
wniosku radnych i wielokrotnych ponagleniach
po up∏ywie kilku miesi´cy, jednak˝e wnioski wyciàgni´te przez pana Zdzieborskiego by∏y zaskakujàce.
Doszed∏ w konkluzji do tego, ˝e do szko∏y podstawowej w Starej Mi∏oÊnie b´dzie ucz´szczaç na zaj´cia dwie trzecie z ogó∏u mieszkajàcych tutaj dzieci.
Doskonale, móg∏ za∏o˝yç, ˝e b´dzie to po∏owa albo
jedna trzecia. Przewidywania tego Pana przyprawiajà wielu o zawrót g∏owy. W Zielonej z dwustu kilkudziesi´ciu budowanych mieszkaƒ, przewidzia∏
zwi´kszenie liczby uczniów o 360, w Starej Mi∏oÊnie
po zasiedleniu 850 domów i mieszkaƒ, liczba
uczniów w naszej podstawówce ma si´ zwi´kszyç
o niepe∏nà setk´. Pan Zdzieborski twierdzi, ˝e wybór

Z powa˝aniem
Marzena G∏az-Koperska
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Kompleks sportowo-rekreacyjny
na Groszówce

Teren przeznaczony pod inwestycje „Groszówka” – stan obecny

Jeszcze dwa lata temu
projekt ten móg∏ umrzeç
Êmiercià naturalnà. Nie b´d´ wnika∏, kto i dlaczego,
niemniej kompleks sportowy nie znajdowa∏ szerokiego poparcia w Radzie
Dzielnicy i przeznaczenie
nawet drobnej kwoty 200 000 z∏ na jego projekt wydawa∏o si´ wielu nieprzyzwoitym wobec
„tych wszystkich ma∏ych uliczek czekajàcych w kolejce na ich budow´”. Tylko niez∏omnej woli paru
osób w Radzie i w Zarzàdzie Dzielnicy, zawdzi´czaç
nale˝y, ˝e powsta∏a najpierw koncepcja, a obecnie,
w drodze rozstrzygni´tego przetargu, realizowany
jest projekt tej niezwykle potrzebnej inwestycji. Potrzebnej zarówno dla naszych dzieci, jak i dla ca∏ej
spo∏ecznoÊci Weso∏ej, która wielokrotnie da∏a wyraz
swemu przywiàzaniu do sportowego i zdrowego trybu ˝ycia.
S∏ynny Mega Mecz, Zlot Cyklistów, Biegi na
Orientacj´ a ostatnio Maratony czy Sztafety 100kilomertowe, to imprezy organizowane ze zwyk∏ej
ludzkiej potrzeby i nak∏adem pracy spo∏ecznej oraz
aktywnoÊcià samych mieszkaƒców.
Reasumujàc, poniewa˝ w roku 2006 dzielnica
posiada∏a na ten cel Êrodki pieni´˝ne w wysokoÊci 200.000 z∏, zosta∏ og∏oszony i rozstrzygni´ty przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.
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Zarzàd Dzielnicy wystàpi∏ do Biura Sportu
i Rekreacji o zakwalifikowania tej inwestycji
do projektu m. st. Warszawy „Budowa boisk
sportowo-rekreacyjnych
na terenie Warszawy”.
Oto obszerny fragment tego wniosku:
„W Dzielnicy Weso∏a m.
st. Warszawy znajduje
si´ teren przeznaczony
pod inwestycje sportowo – rekreacyjne,
których
w∏aÊcicielem
jest
Miasto
Sto∏eczne Warszawa. Teren
(...) po∏o˝ony
jest na osiedlu
Groszówka,
ograniczony
ulicami, Narutowicza, Mickiewicza, S∏owackiego, Matejki. Obecnie
jest niezabudowany. Dzia∏ka

Boisko przy Gimnazjum nr 119
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znajduje si´ w bliskim sàsiedztwie terenów leÊnych,
stwarza du˝e mo˝liwoÊci wykorzystania go do zadaƒ
rekreacyjnych. Dzielnica Weso∏a nie posiada OÊrodka Sportu i Rekreacji, a ca∏a aktywnoÊç sportowo-rekreacyjna skupia si´ na tylko na boiskach przyszkolnych.
Wraz ze stale wzrastajàcym zainteresowaniem
i coraz wi´kszymi potrzebami mieszkaƒców na kultur´ fizycznà niezb´dna jest budowa kompleksu
sportowo rekreacyjnego w naszej Dzielnicy.
W zwiàzku z powy˝szym Zarzàd Dzielnicy zleci∏ wykonanie koncepcyjnego projektu zespo∏u sportowego przy ulicy Narutowicza. Projekt ten zak∏ada budow´ dwóch boisk zewn´trznych: pe∏nowymiarowego
boiska trawiastego oraz boiska o nawierzchni

iska otoczona jest ogrodzeniem o wysokoÊci 2,5 m
wzd∏u˝ boków d∏u˝szych i 6 m wzd∏u˝ boków krótszych. Przy s∏upach ogrodzenia zaprojektowane sà
4 maszty o wysokoÊci 20 metrów ze sztucznym
oÊwietleniem zapewniajàcym mo˝liwoÊç korzystania z obiektu do póênych godzin nocnych.
Budow´ hali sportowej. Efektywna maksymalna powierzchnia parkietu hali ma wymiary 44,5
na 24,5 metry, co daje wyrysowanie pe∏nowymiarowego boiska do pi∏ki r´cznej. Mo˝liwy jest równie˝
podzia∏ hali poprzecznie na trzy cz´Êci treningowe
za pomocà siatek spuszczanych z sufitu. Wzd∏u˝ po∏udniowej Êciany usytuowana jest galeria dla widzów, spod której mo˝e byç wysuwana trybuna o pojemnoÊci 440 miejsc. W hali zaprojektowa-

sztucznej wraz z oÊwietleniem i hali sportowej z zapleczem.
Inwestycja ta wpisana jest do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Projekt przewiduje:
Budow´ boiska pi∏karskiego – p∏yta g∏ówna o nawierzchnia trawiastej o wymiarach 110 x 75
usytuowana jest wzd∏u˝ ulicy Matejki, miedzy p∏ytà
boiska a ulicà znajduje si´ trybuna dla 800 widzów.
Trybuna zaprojektowana jest w formie nasypu ziemnego wzmacnianego betonem, podzielona jest
na dwie cz´Êci po 400 miejsc ka˝da. Po stronie
wschodniej boiska zaprojektowana jest trybuna na 250 miejsc siedzàcych, która mo˝e pe∏niç
sektora dla kibiców dru˝yny przeciwnej. Projekt
przewiduje budow´ budynku socjalnego, w którym
znajdowaç si´ b´dà cztery szatnie dla osób korzystajàcych z obiektu, toalety, szatnie dla s´dziów,
magazyn sprz´tu sportowego oraz pomieszczenia
administracyjne wraz z salà konferencyjnà zakoƒczonà zadaszonym tarasem od strony p∏yty g∏ównej
boiska.
Budow´ boiska ze sztucznà murawà – p∏yta
o wymiarach 100 x 60 metrów usytuowana jest
wzd∏u˝ ulicy S∏owackiego. Zachodnià granic´ p∏yty
stanowiç b´dzie budynek hali sportowej. P∏yta bo-

ne sà szatnie, salka do aerobiku i salka na si∏owni´.
Zrealizowany obiekt b´dzie stanowi∏ baz´ dla
Dzielnicowego OÊrodka Sportu, a tak˝e b´dzie wykorzystywany na ustalonych zasadach przez: Klub
Sportowy Weso∏a, Uczniowski Klub Sportowy „Victor”, Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, Karate
Klub Weso∏a, zorganizowane grupy mieszkaƒców i samorzàd.
Projektowany kompleks sportowy ma spe∏niaç wszelkie standardy
umo˝liwiajàce rozgrywask∏ada g∏´bokie wyrazy wspó∏czucia
nie zawodów, w tym te˝
z powodu tragicznej Êmierci
w ramach Warszawskiej
Olimpiady M∏odzie˝y.
Przetarg rozsztrzygni´to 22 marca 2006 r.
i w jego wyniku podpisapi∏karza KS Weso∏a i wspania∏ego ch∏opca
no umow´ z firmà Projekt
Archi Studio z Nadarzyna.
Termin wykonania projektu wg umowy up∏ywa∏
¸àczymy si´ w bólu.
31 sierpnia 2006 r.,
Pami´ç o Pawle pozostanie w nas na zawsze.
lecz z uwagi na opóênienia w uzyskiwaniu ró˝no-

rakich zezwoleƒ, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji (konieczny jest szereg opinii, ekspertyz itp.)
przesuni´ty zosta∏ aneksem: 45 dni od daty otrzymania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie póêniej ni˝ 15 grudnia 2006 r.
Inwestycja b´dzie realizowana w 3 etapach.
Etap I obejmuje: boisko z nawierzchni syntetycznej wype∏nionej granulatem gumowym wraz z trybunami, oÊwietlenie, ogrodzenie, infrastruktura techniczna i zagospodarowanie terenu.
Etap II obejmuje: hal´ sportowà, budynek klubu,
ogrodzenie, infrastruktur´ technicznà, zagospodarowanie terenu i oÊwietlenie.
Etap III obejmuje: boisko trawiaste wraz z trybunami, oÊwietlenie, ogrodzenie, infrastruktura techniczna, zagospodarowanie terenu, drogi i parkingi.
Koszt ca∏ej inwestycji ma zamknàç si´
w kwocie 5 050 000 z∏. W 2007 roku w bud˝ecie dzielnicy przewidziane zosta∏y na realizacj´
tej pierwszej stricte sportowej inwestycji w Weso∏ej Êrodki w wysokoÊci 1 150 000 z∏, a w latach nast´pnych do 2010 roku pozosta∏e
3 700 000.
Wiemy ju˝, ˝e projekt bardzo spodoba∏ si´
w Warszawie w Biurze Sportu i Rekreacji i zosta∏
uwzgl´dniony w projektach ubiegajàcych si´
o Êrodki z ró˝norodnych funduszy europejskich.
Kompletowana jest dokumentacja, wype∏niane
sà odpowiednie wnioski... Gdyby dofinansowanie z Unii Europejskiej sta∏o si´ faktem, wówczas ta kluczowa dla rozwoju sportu w Weso∏ej
inwestycja zrealizowana zostanie bardzo tanio
i b´dzie dodatkowo z pewnoÊcià spe∏niaç
wszystkie unijne wymogi zwiàzane ze standardem i jakoÊcià.
Oby tak si´ sta∏o. Bo p´kajàce w szwach boiska przyszkolne, b∏àkajàcy si´ po szkolnych korytarzach m∏odzi pingpongiÊci z KS Weso∏a,
gnie˝d˝àcy si´ na 5m2 szachiÊci w OÊrodku Kultury, ˝e o ∏ucznikach, szermierzach i badmindtonistach nie wspomn´, wszystko to pokazuje, ˝e w Weso∏ej profesjonalna infrastruktura sportowa jest ju˝
rzeczà koniecznà. I Weso∏a na nià zas∏uguje!
Marian Mahor

KLUB SPORTOWY WESO¸A
– pi∏karze, trenerzy, dzia∏acze –

PAW¸A RAKOWIECKIEGO
– jego RODZINIE
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Z El˝bietà Ko∏buk, Prezesem OSP w Starej Mi∏oÊnie rozmawia Magdalena J´drzejewska

Nowa siedziba stra˝aków
miejsca gara˝owe dla trzech samochodów bojowych, dyspozytornia, ∏àcza, zaplecze socjalne – wc, ∏azienki,
magazyn, szatnia, suszarnia.
Na pi´trze znajdzie si´ siedziba
w∏adz stowarzyszenia OSP Stara Mi∏osna i magazyn podr´czny, sala konferencyjna, pomieszczenia pomocnicze oraz ∏azienki i wc.
Od wielu lat ze starych pomieszczeƒ
stra˝y korzysta∏o wiele innych organizacji: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna, harcerze, grupa AA, nauka
jazdy i mam nadziej´ na kontynuacj´
tej wspó∏pracy.
Istnieje mo˝liwoÊç wykorzystania zarówno wspinalni (tj. Êciany do çwiczeƒ
ekstremalnych), jak i wie˝y do zaj´ç
sprawnoÊciowych dla m∏odzie˝y i osób zainteresowanych tym rodzajem rekreacji.
B´dzie Pani startowaç w zbli˝ajàcych si´
wyborach do Rady Dzielnicy Weso∏a.
Czy podj´cie takiej decyzji by∏o trudne?
Od 6 lat dzia∏am spo∏ecznie, pe∏niàc
funkcj´ Prezesa w Stowarzyszeniu
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Starej
Mi∏osnej. D∏ugo zastanawia∏am si´, czy
swoje doÊwiadczenie spo∏ecznika przenieÊç na szerszy teren, jako kandydat
na Radnà Dzielnicy
Weso∏a. Brak zdecydowania nie by∏ tylko podyktowany wewn´trznym oporem
(negatywne
doÊwiadczenia
potwierdzone wieloÊcià
zawik∏anych
(czwartek)
spraw w OSP), lecz
tak˝e
zniech´cegodz. 1930
niem wynikajàcym

Od jakiegoÊ czasu podziwiamy Pani
spo∏ecznà dzia∏alnoÊç na rzecz rozwijania najstarszego stowarzyszenia mieszkaƒców w Weso∏ej, jakim jest OSP
w Starej Mi∏oÊnie. Kibicujemy te˝ rozbudowie stra˝nicy, w którà w∏o˝y∏a Pani wiele wysi∏ku. Chcia∏am zapytaç, jak
post´pujà prace na budowie i czy ekipa
budowlana zdà˝y przed zimà?
Prace post´pujà zgodnie z planem, a to
co ju˝ widaç, jest imponujàce. Wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgoda mobilizuje
do dobrej i terminowej pracy wszystkie
zainteresowane strony. Inwestycj´ prowadzi – w imieniu OSP Stara Mi∏osna – Zarzàd Rozbudowy m. st. Warszawy. Odpowiada on zarówno za inwestorski nadzór
budowlany, jaki i rozlicza przyznane Êrodki na pokrycie kosztów inwestycji. Inwestycja ma byç rozliczona do 15 grudnia 2006 r. co jest ostatecznym terminem
zakoƒczenia przebudowy stra˝nicy.
Jak du˝a b´dzie nowa stra˝nica i czy obok
zadaƒ, które ma spe∏niaç, starczy miejsca
na innà dzia∏alnoÊç? JeÊli tak, to jakà?
Parter stra˝nicy przeznaczony b´dzie
na u˝ytek „bojówki” – znajdà si´ tam

m o n o d r a m
Zapiski oficera Armii Czer wonej
wyst´puje:

Piotr Cyrwus
26 paêdziernik
o
w sali widowiskowej

z obecnej sytuacji politycznej i zdewaluowanej pozycji ludzi sceny politycznej.
Mimo tych wàtpliwoÊci, podj´∏am decyzj´ opartà na moim przekonaniu
i wartoÊciach, jakie mi zawsze przyÊwieca∏y. Tam gdzie nie mam wp∏ywu na danà sytuacj´, nie mam prawa jej negatywnie oceniaç, gdy˝ nic nie zrobi∏am,
by jà naprawiç lub poprawiç. Czyny innych mam prawo oceniaç poprzez moje
czyny i anga˝owanie si´ w prac´ spo∏ecznà. Poza tym uwa˝am, ˝e samorzàd
to nie to samo co polityka.
Aby odpolityczniç Êrodowisko lokalne, zdecydowa∏am, ˝e mog´ startowaç
tylko z listy Êrodowiska spo∏ecznego,
a nie partyjnego. I tak czyni´. Startuj´
z listy STOWARZYSZENIA SÑSIEDZKIEGO STARA MI¸OSNA jako prezes Stowarzyszenia U˝ytecznoÊci
Publicznej Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Starej Mi∏osnej.
Mam nadziej´, ˝e mieszkaƒcy naszej
dzielnicy zag∏osujà na tych, którzy przez
ostatnie lata dzia∏ali z poÊwi´ceniem
na rzecz naszej spo∏ecznoÊci i osiàgali
w tej pracy sukcesy.
Dzi´kuj´ za rozmow´

Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1
Warszawa-Weso∏a
„Zapiski oficera
Armii Czerwonej”
to monodram
na podstawie prozy
Sergiusza Piaseckiego
pod tym samym
tytu∏em.
Swojà premier´ mia∏
w krakowskim Teatrze
Stu dwanaÊcie lat
temu. Za spektakl Piotr
Cyrwus otrzyma∏
wyró˝nienie
na Festiwalu Teatru
Jednego Aktora
w Toruniu.
Przez d∏ugi czas przedstawienie by∏o sta∏à pozycjà repertuaru
Teatru Stu w Krakowie.

wst´p wolny
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Inwestycje 2007
Bardzo udane pod wzgl´dem inwestycji 3 ostatnie lata zdecydowanie rozbudzi∏y apetyty na szybki
przyrost kolejnych elementów infrastruktury. Co prawda, jesteÊmy
w okresie przedwyborczym i wszelkie ostateczne decyzje b´dà podejmowaç ju˝ nowe w∏adze samorzàdowe, ale obowiàzkiem w∏adz koƒczàcej si´ kadencji jest przygotowanie projektu bud˝etu, a w szczególnoÊci projektu
wykazu zadaƒ inwestycyjnych.
Pierwsza przymiarka, przygotowana przez Zarzàd
i Rad´ Dzielnicy, opiewa∏a na kwot´ ok. 35 mln. z∏.
(W tym roku by∏o to ok 26 mln.). Niestety, W∏adze
Warszawy, które podejmujà ostateczne decyzje w tej
sprawie, ostudzi∏y nasz zapa∏ do poziomu nawet ni˝szego ni˝ tegoroczny, czyli kwoty ok. 22 mln. z∏. OczywiÊcie nikt nie zamierza∏ sk∏adaç broni i na ostatniej
sesji Rada Dzialnicy zapiniowa∏a pozytywnie przygotowanà przez Zarzàd kolejnà wersj´ bud˝etu, tym razem z kwotà wydatków inwestycyjnych na poziomie
30,5 mln. z∏. Mamy nadziej´, ˝e uda si´ przekonaç
warszawskich urz´dników, aby takà w∏aÊnie wersj´
bud˝etu przed∏o˝yli nowej Radzie Warszawy.
To oczywiÊcie nie koniec staraƒ o fundusze dla Weso∏ej. Od lat, pierwotny bud˝et inwestycyjny, dzi´ki
zabiegom Zarzàdu w trakcie roku by∏ zwi´kszany
o kolejnych klika milionów. JeÊli nast´pny Zarzàd
b´dzie równie sprawny jak obecny, myÊl´, ˝e znowu
si´ to uda. Dlatego prosz´ traktowaç poni˝szy wykaz
jako materia∏ wst´pny, który b´dzie podlega∏ dalszym modyfikacjom (niestety tak˝e „w dó∏“ – bo decyzje b´dà podejmowane nie u nas, lecz na Placu
Bankowym). Zwracam tak˝e uwag´, ˝e w wykazie
nie ma inwestycji realizowanych przez inne ni˝ Dzielnica instytucje miejskie takie jak MPWiK (kanalizacja i wodociàgi) oraz ZDM (drogi).
Marcin J´drzejewski
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Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej- wykup
gruntów
Budowa ulicy Głowackiego - I i II Etap
Budowa ul. Mazowieckiej
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna
Budowa ul. Żeromskiego i Rejtana (od Żeromskiego do Słowackiego)
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna
Projekty drogowe ulic w os. Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska
Projekty drogowe ulic,pętli autobusowej i ronda Jagielońska w os. Zielona
Budowa ulicy Zagajnikowej z kanalizacją deszczową
Budowa dróg ze wspólﬁnansowaniem mieszkańców - os. Stara Miłosna
Budowa dróg ze wspólﬁnansowaniem mieszkańców - os. Zielona
Budowa dróg ze wspólﬁnansowaniem mieszkańców - Plac Wojka Polskiego
Modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120
Budowa ul. Podleśnej
Budowa chodnika ul. Niemcewicza
Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego
Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. 1.Praskiego Pułku
Budowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Ułańskiej do Traktu Brzeskiego
Budowa skrzyżowań: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II i ul. Gościniec/ul. Borkowska
Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole w os. Zielona
Budowa budynku komunalno-socjalnego
Budowa ul. Fabrycznej - III Etap
Budowa ul. Jeździeckiej etap I
Budowa ul. Syrokomli
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna, Wola Grzybowska
Modernizacja układu drogowego wraz z budową oświetlenia -Plac Wojska
Polskiego - Etap IV
Budowa ulic osiedlowych w os.Centrum- ul.Wspólczesna, Różana, Zakątek, Miła,
Górna, Piotra Skargi i Lipowa (modernizacja)
Budowa ul. Jagiellońskiej
Budowa ul. Wspólnej
Budowa Szkoły Podstawowej Nr 173 klasy 0-3 (projekt i zakup gruntu)
i przedszkola w Starej Miłośnie
Przebudowa ulicy Mickiewicza
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców
Klimatyzacja serwerowni w Urzędzie
Projekt budowy przedszkola w os. Centrum

Termin
Kwota na realizację
Rozpocz. Zakończ. w roku 2007
4

5

2007

2007

9

250

2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2006
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007

2007
2007
2010
2007
2009
2009
2009
2007
2009
2009
2007
2008
2007
2008
2010
2010
2008
2007
2007
2010
2010
2007
2008
2007
2009

2 050
2 300
2 300
900
400
100
200
300
600
200
150
3 000
1 300
100
1 150
150
100
1 700
800
4 900
50
1 000
500
600
420

2007

2007

400

2007

2007

650

2007
2007

2007
2008

700
540

2007

2007

1 600

2007
2004
2007
2007

2007
2007
2007
2008
Ogółem

500
500
13
100
30 523

Kolejny Czwartkowy Wieczór Muzyczny
ju˝ 9 listopada: Janusz Zakrzeƒski – koncert patriotyczny
Z wielkà przyjemnoÊcià informujemy naszych
czytelników, ˝e nasz cykl Czwartkowych Wieczorów
Muzycznych organizowanych przez Stowarzyszenie
Sàsiedzkie we wspó∏pracy z OÊrodkiem Kultury
i Gimnazjum nr 119 b´dzie si´ odbywa∏ obecnie ze
zwi´kszonà cz´stotliwoÊcià – raz na dwa tygodnie.
Kolejny program, na który ju˝ teraz serdecznie
zapraszamy, to program patriotyczny, a jego wykonawcà b´dzie znakomity aktor sceny polskiej Janusz Zakrzeƒski.
Tym koncertem chcelibyÊmy w∏àczyç si´ w obchody tak wa˝nej dla Polski daty 11 listopada. My
postanowiliÊmy przy tej okazji zaprosiç w przeddzieƒ tzn. 9 listopada niezwyk∏ego goÊcia, który ca∏à swojà ujmujàcà, dostojnà postacià i ciep∏ym,

mocnym
g∏osem
wyrecytuje
i zaÊpiewa
teksty najznakomitszych rodzinnych
pisarzy
i poetów.
Pan Zakrzeƒski to aktor PWST w Krakowie, gdzie
w tamtejszym Teatrze im. S∏owackiego rozpoczà∏
swojà karier´. Potem by∏y teatry warszawskie: Polski, Nowy i Narodowy. Od 1985 r. gra w Teatrze Polskim. Jego dorobek artystyczny, teatralny, ale i fil-

mowy jest ogromny. Ostatnio pojawi∏ si´ w pi´knej
postaci prof. Micha∏a Dziduszko w telenoweli „M
jak mi∏oÊç”.
Nie wiem, czy wiecie Paƒstwo, ˝e nasz goÊç jest
autorem paru pozycji ksià˝kowych. Jego „Gaw´dy
o pot´dze s∏owa” to forma ma∏ego poradnika dla
wszystkich, którzy pragnà mówiç pi´knie, ale i poprawnie ojczystym j´zykiem.
Janusz Zakrzeƒski nale˝y do coraz mniej licznego grona osób, którzy takà polszczyznà potrafià si´
pos∏ugiwaç.
Zapraszamy do sali Gimnazjum nr 119, 9 listopada na godz. 19.30. Wst´p wolny.
Iza Zych
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Dzi´kujemy...
We wtorkowy wieczór,
3 paêdziernika
2006r.,
w Âwi´to Anio∏ów Stró˝ów
– Archanio∏ów Micha∏a, Gabriela i Rafa∏a, licznie zebrani parafianie ze Starej Mi∏osnej modlili si´ i dzi´kowali
za ocalenie naszego KoÊció∏ka od ca∏kowitego spalenia.
Msz´ celebrowa∏ goÊç
honorowy, arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê. Wraz
z nami w modlitwie dzi´kczynnej ∏àczyli si´: p. Jan
Szyszko (Minister Ochrony Ârodowiska), p. Andrzej
Szyszko (radny Rady m. st. Warszawy) p. Marcin J´drzejewski (Przewodniczàcy Rady Dzielnicy,

sekretarz Komitetu Odbudowy
KoÊcio∏a), p. Edward K∏os (Zast´pca Burmistrza Dzielnicy),
przedstawiciele Dyrekcji Lasów
Paƒstwowych, g∏ówni wykonawcy prac konserwatorskich i budowlanych p. Jacek Milewski
i p. Dorota i Jacek Rzadkiewicz,
a w imieniu Komisarza Miasta
Sto∏ecznego Warszawy p. Ewelina Kozak.
Witajàc arcybiskupa S∏awoja
Leszka G∏ódzia i przyby∏ych goÊci,
ks. proboszcz Krzysztof Cyliƒski
przypomnia∏ tragiczne chwile po˝aru z 22.01. br. i trudy
odbudowy (ze starej Êwwiàtyni ocala∏o oko∏o 10%), akcentujàc rzadko spotykane,
ogromne zaanga˝owanie mieszkaƒców Starej Mi∏osny – zarówno
wierzàcych ró˝nych wyznaƒ, jak
i niewierzàcych. PodkreÊla∏, ˝e
dzi´ki ludziom dobrej woli i wielkiego serca (dary w materia∏ach,
pieniàdze, nocne dy˝ury mieszkaƒców...) uda∏o si´ odbudowaç
naszà Âwiàtyni´ w tak krótkim
czasie i dziÊ, w jeszcze pi´kniejszej mo˝emy si´ modliç!
W homilii biskup podzi´kowa∏ po ojcowsku, w ciep∏ych
s∏owach proboszczowi, wykonawcom i wszystkim ofiarodawcom za tak wspania∏y zryw
i upór w szybkim dà˝eniu
do odbudowy miejsca swojego

kultu, miejsca do którego kierujemy swoje kroki
w najwa˝niejszych momentach ˝ycia.
Podczas mszy Êwi´tej arcybiskup otrzyma∏ ikon´
wykonanà przez Donat´ Gierczyckà, jako dar od parafian.
Szczególnym momentem tej uroczystoÊci by∏o
poÊwi´cenie przez arcybiskupa S∏awoja Leszka G∏ódzia sadzonki m∏odego „D´bu Jan Pawe∏ II” z certyfikatem nr 9, ofiarowanej parafii przez LeÊników.
Ziarno tego drzewka pochodzi z D´bu Chrobrego
(najstarszego polskiego d´bu) i by∏o poÊwi´cone
przez naszego Papie˝a Jana Paw∏a II 28 kwietnia 2004 r. jako pomnik naszej wiary.
UroczystoÊç uÊwietnia∏y pieÊni w wykonaniu chóru „Il Canto Magnificat” pod batutà p. Marty Makowskiej oraz obecnoÊç hejnalistów, sztandarów
SP 173, Brygady Pancernej i OSP St. Mi∏osna.
Udzia∏ w tym nabo˝eƒstwie by∏ wa˝nym prze˝yciem duchowym na pewno nie tylko dla mnie.
Pawe∏ Malinowski
foto: E. Âwiàtkowski

Na poczàtek 7 kilometrów
Staromi∏oÊniaƒski maraton zbli˝a si´ wielkimi krokami (to ju˝ w sobot´ –
28 paêdziernika!) i z ka˝dym
kolejnym rokiem nabiera nowych wymiarów. W tym roku
po raz pierwszy zobaczymy
na starcie (i na mecie) panie, ba – po raz pierwszy
w historii wystartuje w biegu cudzoziemiec (Karol
Ligocki z Czech). Zapowiadajà si´ wielkie emocje,
dlatego zapraszamy wszystkich mi∏oÊników sportu
na skrzy˝owanie ul. Jana Paw∏a II i Jod∏owej, gdzie
znajdujà si´ start i meta oraz koniec ka˝dej z 6 p´tli,
którà b´dà pokonywaç zawodnicy. Tu przez kilka godzin b´dzie bi∏o sportowe serce naszego osiedla.
Przede wszystkim zapraszamy jednak do startu
w biegu na dystansie 7 kilometrów (jedna p´tla trasy maratonu), który rozpocznie si´ razem z biegiem
g∏ównym. Nie ka˝dy jest przygotowany na to, by
ukoƒczyç maraton, ale przebiec 7 kilometrów to ju˝
jest coÊ. A jeÊli w dodatku mo˝na to zrobiç wspólnie z bohaterami „wielkiej p´tli” (w zasadzie: szeÊciu wielkich p´tli) to nie ma si´ nad czym zastanawiaç. Liczba osób uprawiajàcych na naszym osiedlu jogging roÊnie b∏yskawicznie, mamy wi´c na-
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dziej´ na ich liczny udzia∏ w zabawie. Na wszystkich
koƒczàcych bieg oczekujà dyplomy, s∏odkie niespodzianki oraz napoje. Trasa zaczyna si´ na ulicy,
ale przede wszystkim wiedzie przez las, wi´c warto
wybraç si´ na przedpo∏udniowy sobotni bieg lub
marszobieg. Szczególnie zapraszamy tych, którzy
chcieliby zobaczyç „o co chodzi” w bieganiu. 7 kilometrów to w najgorszym wypadku ok. godziny
marszu przeplatanego biegiem. A udzia∏ w sportowej imprezie to wielkie prze˝ycie. Czekamy!
III Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osny
w maratonie – start: 28 paêdziernika 2006,
godz. 10.00, ul. Jana Paw∏a II/Jod∏owa
(przy Kredyt Banku). Dystans: 42 km 195 m (6
p´tli). Wpisowe: 30 z∏.
Bieg na 7 km – start: 28 paêdziernika 2006,
godz. 10.00, ul. Jana Paw∏a II/Jod∏owa; meta
w tym samym miejscu. Wpisowe: 10 z∏.
Chcesz pomóc w organizacji maratonu?
Czekamy na Twój telefon! Dzwoƒ
– 510 175 461.
Marek Tronina
foto: Mariusz P´czek

W zesz∏ym roku zawodnicy musieli zmagaç si´
nie tylko ze zm´czeniem, ale tak˝e z zimnem...

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Modernizacja Traktu Brzeskiego
O modernizacji
ulicy Trakt Brzeski
s∏yszymy od doÊç
dawna. Droga krajowa, od lat przecinajàca nasze Osiedle,
ma coraz wi´ksze
nat´˝enie
ruchu.
Na Osiedlu mieszka
coraz wi´cej ludzi, a wi´kszoÊç z nich
doje˝d˝a do Centrum w∏aÊnie Traktem
Brzeskim. Nie musz´ tu pisaç o wyjazdowych korkach na Êwiat∏ach, które
tworzà si´ ka˝dego ranka. Potrzeba
uruchomienia kolejnego wyjazdu
z Osiedla w kierunku Centrum jest pilna. OczywiÊcie z naszego punktu widzenia. ZDM – zarzàdca tej drogi
w granicach m. st. Warszawy, ma inne
priorytety. Stàd pomys∏ „transakcji
wiàzanej”: Dzielnica zleci, w ramach
swojego bud˝etu, projekt modernizacji, a ZDM – po uzgodnieniach, wykona inwestycj´.
Pierwszy krok mamy za sobà, jest ju˝
koncepcja modernizacji Traktu Brzeskiego. Zajrza∏am do wst´pnego projektu – i oto, co zobaczy∏am.

Projekt dotyczy odcinka od ul. Szosa
Lubelska do ulicy Wawerskiej. Na tym
odcinku przewidziane jest szereg
zmian, oto najwa˝niejsze z nich:
• dodatkowy wyjazd – skr´t w lewo,
z sygnalizacjà Êwietlnà, w kierunku
Centrum, z ulicy Fabrycznej (ulica
Fabryczna pozostanie dwukierunkowa na ca∏ej d∏ugoÊci – mo˝liwy b´dzie wjazd i wyjazd z Osiedla),
• dodatkowe sygnalizacje Êwietlne
przy
ulicy
Objazdowej
oraz
przy przejÊciu dla pieszych przy ul.
Jeêdzieckiej,
• modernizacja przystanków autobusowych – zatoki,
• Êcie˝ka rowerowa, po pó∏nocnej stronie ulicy, na odcinku od Szosy Lubelskiej do skrzy˝owania z ul. I-go Praskiego Pu∏ku,
• Êcie˝ka rowerowa na odcinku
– od skrzy˝owania ul. GoÊciniec z Jana Paw∏a II (przy szkole) – przez
Trakt Brzeski – do górki za skrzy˝owaniem.
Te zmiany sà „listà pobo˝nych ˝yczeƒ”.
Koncepcja b´dzie poddana publicznej
dyskusji z mieszkaƒcami, nast´pnie,

po konsultacjach, przedstawiona w Zarzàdzie Dróg Miejskich. Po uzgodnieniach pomi´dzy ZDM a Dzielnicà – nastàpi realizacja inwestycji.
W ramach konsultacji spo∏ecznych
– chc´ poddaç pewnà myÊl. Twórcy
projektu uwa˝ajà, ˝e dla bezpieczeƒstwa mieszkaƒców wystarczy na przejÊciach dla pieszych ustawiç sygnalizacj´ Êwietlnà. To, ˝e trzeba zadbaç
o bezpieczeƒstwo mieszkaƒców – nie
podlega dyskusji... mieliÊmy zbyt wiele
wypadków Êmiertelnych, ˝eby o tym
zapominaç. Dyskusji podlegaç powinien jednak sposób dbania o bezpieczeƒstwo pieszego. Ka˝de Êwiat∏a parali˝ujà ruch na drodze, na tym odcinku przewidziane sà dodatkowo 4 sygnalizacje, ∏àcznie na odcinku 2 km b´dzie 6 Êwiate∏! Oszcz´dnoÊç finansowa
– jak najbardziej, czasowa – ju˝ nie koniecznie, bezpieczeƒstwo – polemizowa∏abym... znam osobiÊcie dwie osoby,
które ucierpia∏y przechodzàc w Starej
Mi∏oÊnie po pasach przy ZIELONYM
Êwietle... w ramach konsultacji spo∏ecznych g∏osuj´ za k∏adkami dla pieszych.
Inwestycja dro˝sza, ale po pierwsze
bezpieczniejsza dla pieszych, po drugie
nie zak∏ócajàca ruchu pojazdów.
Izabela Antosiewicz

Bàdê przezorny – zaszczep si´ przeciw grypie
Pod takim has∏em
rusza akcja SZPZLO
Warszawa
– Weso∏a adresowana do mieszkaƒców
naszej dzielnicy.
Grypa to choroba
o du˝ej zakaênoÊci,
przebiegajàca w formie epidemii. Poza ostrym przebiegiem, pozostawia
po sobie d∏ugotrwa∏e os∏abienie, a w cz´Êci przypadków (u dzieci i osób starszych), mo˝e byç przyczynà niebezpiecznych powik∏aƒ. Warto zabezpieczyç si´
przed chorobà. Po co nara˝aç si´ na absencj´ w pracy, koszty leczenia oraz powa˝ne powik∏ania, m.in. zapalenie p∏uc
czy mi´Ênia sercowego? Przypominam,
˝e jesieƒ to najlepszy okres na zabezpieczenie si´ przed grypà, której szczyt zachorowaƒ przypada na grudzieƒ i styczeƒ. Najlepszà formà zabezpieczenia
jest szczepionka przeciw grypie. Pe∏nà
odpornoÊç uzyskuje si´ po 2 tyg. od zaszczepienia. Ze wzgl´du na to, ˝e istnie-

jà przeciwwskazania do szczepienia, za- i doros∏ych) finansowane przez osoby
bieg musi byç poprzedzony badaniem le- zainteresowane.
Akcje szczepieƒ w zak∏adach pracy.
karskim. Pozytywna opinia lekarza, wyW przypadku szczepieƒ p∏atnych zadana w formie zaÊwiadczenia, pozwala
na wykonanie szczepienia. SZPZLO pewniamy konkurencyjnà cen´ ÊwiadczeWarszawa Weso∏a zaprasza wszystkich nia (badanie lekarskie, szczepionka
zainteresowanych do udzia∏u w akcji i szczepienie) wynoszàcà 35 z∏. Szczegó∏oszczepieƒ. Nasz zak∏ad dysponuje w∏a- we informacje dotyczàce szczepieƒ uzysnymi szczepionkami, przechowywanymi skacie Paƒstwo dzwoniàc do naszych przyw warunkach zapewniajàcych bezpie- chodni pod nast´pujàce numery telefoczeƒstwo i maksymalnà skutecznoÊç nów: Przychodnia nr 1, ul. Kiliƒskiego 50,
szczepienia. Procedura zak∏ada, ˝e tel. 773-53-63, Przychodnia nr 2, ul. Warszczepienie wykonuje si´ w dniu prze- szawska 55, tel. 489-72-70, Przychodnia
prowadzenia badania lekarskiego, w ga- nr 3, ul. Jana Paw∏a II 23, tel. 773-83-96.
binecie zabiegowym. Takie post´powa- Zach´camy wszystkich do udzia∏u w nanie eliminuje powik∏ania i zapewnia pa- szej akcji „Bàdê przezorny – zaszczep si´
przeciw grypie”.
cjentowi pe∏ne bezpieczeƒstwo.
Koordynator ds. lecznictwa
Obecnie SZPZLO proponuje:
Lek. med. Tomasz Droƒ
Nieodp∏atne szczepienia przeciw grypie dla osób powyLic. MF 9130/98
˝ej 65 r. ˝., finansowane ze Êrodków Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
m. st. Warszawy
UWAGA! Pierwszy miesiàc kosztuje tylko 1z∏
P∏atne szczepieul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
nia dla pozosta∏ych
tel. 022 773 25 69, 022 73 38 91
pacjentów (dzieci
www.podatkiwesola.pl

BIURO RACHUNKOWE
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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.

Norbert Wagner
ur. 03.08.2005
Waga: 2970 g.
Wzrost: 49 cm

Sebastian Wagner
ur. 03.08.2005
Waga: 3120 g.
Wzrost: 50 cm

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

Witajcie
wÊród
nas

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

US¸UGI ELEKTRYCZNE

STA¸Y KIERMASZ ODZIE˚Y

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

P¸ASZCZE I KURTKI DAMSKIE I M¢SKIE
DU˚Y WYBÓR NISKIE CENY
Sulejówek ul. Szklarniowa 104
(na wysokoÊci skrzy˝owania z Szosà Lubelskà)
Tel. 022 783 23 73 Zapraszamy pon.-sob. 9-17

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

Agnieszka Carrasco-˚ylicz
psycholog
psychoterapeuta dzieci i m∏odzie˝y

Profesjonalne Studio Fotograficzne

zaprasza do

www.fotooskar.com.pl

Gabinet Psychologicznej Pomocy Dziecku
i Rodzinie "Familia"
ul. Kameliowa 12 (budynek lecznicy Elixir)
tel. 0-504047030 Stara Mi∏osna

➥ 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 Êlubne
pozowane (w studio)
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15
tel. 022 773 17 14

a
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pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!
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Kàcik bibliofila
Jeff Allen – Taniec towarzyski
Taniec. Pi´kna mowa cia∏a
i zmys∏ów, terapia indywidualna i grupowa,
wyra˝anie
uczuç, ale tak˝e mi∏a gimnastyka – przyjemnoÊç porównywalna z narkotycznym
uniesieniem. Podejdêmy jednak do tematu spokojniej i weêmy do r´ki poradnik z serii „dla ˝ó∏todziobów, czyli
wszystko co powinienem wiedzieç o…”.
Temat – taniec towarzyski. Czego tu nie
znajdziemy.: recepta na sukces na par-

kiecie, pomoc w wyborze instruktora,
troch´ historii, kroki i pozycje, no i oczywiÊcie nauka wielu popularnych i troszk´
mniej znanych taƒców towarzyskich.
Szczegó∏owo, czytelnie, z ilustracjami
i p∏ytà. To ju˝ kolejna pozycja z tej serii,
którà dla Paƒstwa kompletujemy, a cieszy si´ ona du˝ym zainteresowaniem.
Zaprasza do taƒca, przepraszam
do czytania.
Lit. pi´kna dla doros∏ych:
1. Sharpe T. – Wilt w drodze donikàd
2. Christie A. – Noc w bibliotece
3. Pearl M. – Cieƒ Poego
4. Axelsson M. – Dom Augusty

Wystawa w naszej bibliotece

„Anio∏ wiedzia∏ mi powiedzia∏”
Tylko do koƒca paêdziernika mo˝na oglàdaç wystaw´ poÊwi´conà Jerzemu
Giedroyciowi, a potem, po krótkiej prze-

rwie goÊciç b´dziemy…anio∏y. W nast´pnym numerze gazetki dowiecie si´ Paƒstwo o szczegó∏ach kolejnej, ju˝ troszk´

Co i jak warto czytaç dzieciom
Literatura dla najm∏odszych otwiera
dziecko na Êwiat,
na ludzi, na siebie
samego. DoroÊli na
ogó∏ wiedzà, ˝e trzeba ma∏ym dzieciom
opowiadaç lub czytaç
bajki, deklamowaç
wierszyki, wspólnie oglàdaç kolorowe obrazki w ksià˝eczkach. Ale jak to robiç, ˝eby dla dzieci by∏a to przyjemnoÊç i po˝ytek? Mo˝na si´gnàç po lektury z naszego
dzieciƒstwa, a nawet naszych matek, babç,
wÊród których znajdujà si´ sprawdzone
pozycje z klasyki literatury dzieci´cej. Jest
du˝o wspó∏czesnych edycji klasycznych
bajek, pi´knie wydanych. Te adresowa∏abym do dzieci najm∏odszych, zaÊ dla dzieci starszych poleca∏abym si´gni´cie
do ksià˝ek wydanych dawno i pozornie
„biednie”. W moim przedszkolu si´gn´liÊmy par´ lat temu do moich ukochanych
ksià˝ek z dzieciƒstwa, ubogich w ilustracje. Czyta∏yÊmy codziennie kolejne rozdzia∏y, a zadaniem dzieci by∏o zilustrowanie tej „biednej” ksià˝eczki”. Tak powsta∏y przepi´kne rysunkowe wersje znanych
bajek. Ksià˝eczki na koniec zwieƒczone

zosta∏y pi´knà ok∏adkà, na której obok
autora widnia∏o imi´ i nazwisko ilustratora. Dzieci by∏y zachwycone, z entuzjazmem „czyta∏y” potem swoimi s∏owami
swoje ksià˝eczki rodzicom rodzeƒstwu
czy babciom, pytajàc, czy znajà t´ bajeczk´. Ta forma skupia∏a ich uwag´ podczas
czytania i pobudza∏a wyobraêni´, bowiem
nie dosta∏y gotowego obrazu. Ta zabawa
skierowana by∏a do dzieci starszych 4, 5
letnich. Warto jednak pami´taç o tym, ˝e
szczególnie ma∏e dziecko w swoich pierwszych kontaktach z literaturà potrzebuje
bliskiego kontaktu z „poÊrednikiem lektury” – mamà, tatà, babcià… Poniewa˝
z mimiki, tonu g∏osu, gestów doros∏ego
czerpie dodatkowe informacje, które pozwalajà w sposób prawid∏owy oceniç zdarzenia i postacie Êwiata przedstawionego
w ksià˝eczce i cieszyç si´ ze spektaklu jakim sta∏o si´ wspólne czytanie bajek.
Dlatego goràco zach´cam doros∏ych
do opowiadania wczeÊniej przeczytanych utworów i aktywne wciàganie pociechy we wspólne artystyczne prze˝ycia.
Lektury dla naszych najm∏odszych latoroÊli, to przede wszystkim ko∏ysanki, zagadki, wierszem pisane bajeczki, najlepiej
z mora∏em, lub historyjki z ˝ycia. Wa˝ne

5. Lem S. – Rasa drapie˝ców: teksty ostatnie
Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Moost N. – A to pech! Czyli wszystko
mo˝e si´ zdarzyç
2. Abedi I. – Lola dziennikarkà
3. Minte-Koünig B. - Te˝ chc´ byç pi´kna
4. Both S. – Przyjaciele si´ nie zakochujà
5. Maƒczyk A. – Klara@˝uk.pl
Lit. popularnonaukowa:
1. Adamczyk A. – Europeistyka w zarysie
2. Nurowska M. – Ksi´˝yc nad Zakopanem (autobiografia)
3. Codogni P. – Rok 1956
4. Hoffman T. R. – Barok
5. Schlafly P. – Feministyczne fantazje
Iza Zych
Êwiàtecznej wystawy, zdradz´ tylko, ˝e
autorkà jest mieszkanka naszego osiedla,
pani Renata Âwiercz, a jej prace, wymagajàce niezwyk∏ej cierpliwoÊci wykonywane sà technikà o nazwie „decoupage”.
Zapraszam od 23 listopada.
Iza Zych

by nie zapomnieç o wierszach, w których
u˝yte sà s∏owa, jakich nie zawsze u˝ywa
si´ w mowie potocznej, a kóre sà potrzebne do wyra˝enia uczuç i sensów specjalnych, uroczystych, wznios∏ych lub dowcipnych. Zabawiamy wówczas dziecko samym s∏owem, krótkà, ale treÊciwà formà
literackà.
Serdecznie polecam baÊnie, otwierajà
dziecko na Êwiat, ludzi, na siebie samego. Ukazanie w baÊniach skrajnych zachowaƒ, czarnych i bia∏ych charakterów,
daje dzieciom szanse odró˝niania dobra
od z∏a, pi´kna od brzydoty, rozró˝nienia
pozytywnych postaw od negatywnych,
po˝àdanych od niew∏aÊciwych.
Sprzyja temu regularne czytanie, rozprawianie na temat poznanych baÊni,
rozbudza zainteresowanie s∏owem pisanym, ksià˝kà, która staje si´ nieod∏àcznym towarzyszem dzieci´cego Êwiata, co
w póêniejszym czasie owocuje zami∏owaniem do dobrej ksià˝ki.
Dlatego trzeba dzieciom opowiadaç
i czytaç ksià˝eczki dla nich przeznaczone, ale dobre ksià˝eczki.
Okres jesiennych i zimowych d∏u˝szych
wieczorów szczególnie sprzyja takiej formie sp´dzenia czasu z naszym dzieckiem.
˚ycz´ wielu mi∏ych chwil wspólnie
sp´dzonych z dobrà ksià˝kà.
Bogus∏awa WiÊniewska
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
Dlaczego stowarzyszenie
Za∏o˝y∏a je grupa sàsiadów z Osiedla
Stara Mi∏osna siedem lat temu. Naszym
g∏ównym celem jest wspólna praca
na rzecz poprawy warunków ˝ycia
w Starej Mi∏oÊnie i Weso∏ej. JesteÊmy
grupà ludzi w ró˝nym wieku, pochodzimy z ró˝nych stron Polski. Po∏àczy∏a nas
ch´ç robienia czegoÊ dla innych. Przez
te lata przewin´∏o si´ przez stowarzyszenie oko∏o stu osób, a co najmniej
dwa razy tyle blisko z nami wspó∏pracuje przy ró˝nych projektach.
Z czasem poznaliÊmy wielu wspania∏ych mieszkaƒców innych osiedli Weso∏ej
i choç nadal w nazwie jesteÊmy stowarzyszeniem Staromi∏oÊniaƒskim, to coraz
cz´Êciej dzia∏amy na obszarze ca∏ej Weso∏ej, konsekwentnie dà˝àc do prze∏amywania uprzedzeƒ, jakie przed kilku laty
dzieli∏y poszczególne osiedla Weso∏ej.
Zgodnie z obowiàzujàcym prawem
stowarzyszenie jest zarejestrowane
w KRS (od 19 sierpnia 1999 r.),
a 9 stycznia 2006 roku uzyska∏o status
Organizacji Po˝ytku Publicznego.
Nasza gazetka
Wkrótce po zarejestrowaniu naszej
dzia∏alnoÊci zacz´liÊmy wydawaç naszà
gazet´ – WiadomoÊci Sàsiedzkie. Obecny numer jest ju˝ 72. Jest ona w ca∏oÊci
redagowana spo∏ecznie, autorami tekstów sà cz∏onkowie i sympatycy naszego
Stowarzyszenia, publikujemy te˝ materia∏y nadsy∏ane do redakcji przez czytelników. W „WiadomoÊciach“ staramy si´
prezentowaç ˝ycie naszej Dzielnicy, jesteÊmy tam, gdzie coÊ si´ dzieje, czasem
interweniujemy, gdy dzieje si´ coÊ z∏ego.
Nak∏ad gazety systematycznie wzrasta
i wynosi obecnie 7500 egz. Gazeta jest
finansowana dzi´ki zamieszczanym
w niej reklamom. Kolportuje jà sieç wolontariuszy-mieszkaƒców
Osiedla. Redaktorem
naczelnym gazetki
jest Marcin J´drzejewski, sekretarzem
redakcji Iza Antosiewicz. Za kolporta˝
odpowiada
Pawe∏
Malinowski. Wszystkie osoby, które chcà
wspó∏pracowaç z redakcjà, sà mile widziane. Archiwalne
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numery gazetek w plikach pdf sà
dost´pne na naszej stronie
www.staramilosna.org.pl. Znajdziecie tam Paƒstwo wiele ciekawych informacji o naszej dzia∏alnoÊci oraz o ciekawych imprezach w Weso∏ej.
Cz∏onkowie stowarzyszenia
spotykajà si´ raz w tygodniu
w lokalu Stowarzyszenia, który
obecnie, ze wzgl´du na przebudow´ budynku OSP Mi∏osna,
przenieÊliÊmy do goÊcinnego lokalu TPD w gimnazjum nr 119.
Ponadto spotykamy si´ dwa razy
w roku na piknikach integracyjnych
oraz na spotkaniach Êwiàtecznych, czasem chodzimy razem do kina czy teatru.
My w samorzàdzie
Cztery lata temu w wyborach samorzà-

Sàsiedzkà Lig´ Siatkówki, którà powsta∏a 3 lata temu z rozgrywanych
od 1999 roku mistrzostw Starej Mi∏osny
w Pi∏ce Siatkowej, prowadzi Krzysztof
Kacprzak. Jednodniowe rozgrywki
przekszta∏ci∏y si´ w sta∏à lig´, w której
od niedawna jest 9 dru˝yn, grajàcych
w systemie ka˝dy z ka˝dym. Na wiosn´,

dowych nasi cz∏onkowie wystartowali
w ramach koalicji Weso∏a 2002 i zdobyli 3
mandaty (z 5, które by∏y do zdobycia
w Starej Mi∏oÊnie) – byli to Marcin J´drzejewski, Marian Mahor i Józef WojtaÊ. Choç nie jesteÊmy partià politycznà
i sprawowanie w∏adzy nie jest naszym celem, to uwa˝amy, ˝e jako organizacja
dzia∏ajàca na rzecz mieszkaƒców powinniÊmy mieç swój g∏os w naszym samorzàdzie. Dlatego Walne Zebranie Cz∏onków
zadecydowa∏o o starcie w tegorocznych
wyborach samorzàdowych. ZarejestrowaliÊmy komitet wyborczy i przygotujemy w∏asnà list´ kandydatów na radnych.
Wszyscy oni dzia∏ajà od lat spo∏ecznie
w Stowarzyszeniu, nie pobierajàc z tej
okazji ˝adnych wynagrodzeƒ i sà na pewno Paƒstwu znani z organizowanych
przez siebie imprez.
Nasze inicjatywy majà charakter sportowy, integracyjny, edukacyjny i dobroczynny. Nasza dzia∏alnoÊç zacz´∏a si´
od wybudowania placu zabaw dla dzieci,
który do dziÊ jest z jednà dzieci´cych
atrakcji Osiedla. Jednymi z wiodàcych
przy tej budowie osób by∏y Ma∏gorzata
Krukowska i Iza Antosiewicz.

pojawi∏a si´ kolejna inicjatywa sportowa – prowadzona przez Lecha Krzemiƒskiego Sàsiedzka Liga Pi∏ki No˝nej.
Kilka razy, wspólnie z Klubem GIBnO, organizowaliÊmy biegi na orientacj´, a dzi´ki wspó∏pracy z Fundacjà Maraton Warszawski, zorganizowaliÊmy
dwukrotnie Otwarte Mistrzostwa Weso∏ej w Maratonie i bieg pod nazwà
„Weso∏a Stówa” – czyli sztafet´ 20
x 5 km. W Stowarzyszeniu tymi akcjami
zajmuje si´ Marek Tronina. Mamy te˝
na koncie organizacj´ dwóch Mega
Meczy w pi∏k´ no˝nà. Pierwszy trwa∏ 48
godzin, drugi a˝ 72 godziny i gra∏o
w nim prawie 400 osób. Ich organizacjà
zajmowali si´ Marcin J´drzejewski,
Marian Mahor i Pawe∏ Malinowski.
W tym roku po raz ósmy zorganizowaliÊmy Rodzinny Zlot Cyklistów – Family Cup (co roku startuje w tych zawodach ponad 200 zawodników). NawiàzaliÊmy wspó∏prac´ z Fundacjà Family
Cup, dzi´ki której nasz Zlot Cyklistów
uzyska∏ rang´ Mazowieckich Eliminacji
Mistrzostw Polski Amatorów MTB Family Cup, a co za tym idzie szerokie
wsparcie logistyczne i finansowe ze
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strony Fundacji. G∏ównymi organizatorami Zlotów sà Krzysztof Kokociƒski,
Dariusz Lebiedê i Pawe∏ Malinowski.
Zloty sà okazjà do zabawy dla ca∏ej rodziny. Przy ich okazji, dzi´ki wsparciu
w∏aÊcicielki przedszkola „RobuÊ” Bogus∏awy WiÊniewskiej, sà zawsze organizowane atrakcje dla dzieci – teatrzyk,
gry i zabawy.
Przy organizacji imprez g∏ównie korzystaliÊmy z funduszy
przekazanych przez
sponsorów, czasem
z dotacji samorzàdowych. Od dwóch lat
skutecznie pozyskujemy Êrodki finansowe
w ramach grantów
i programów spo∏ecznych organizowanych
przez Miasto Warszawa. Imprezy by∏y promowane w prasie lokalnej oraz na plakatach. Wi´kszoÊç z nich
by∏a
bezp∏atna,
przy niektórych by∏o
pobierane wpisowe przeznaczone
na pokrycie cz´Êci kosztów organizacji
imprezy.
Dzia∏alnoÊç dobroczynna, którà z ramienia stowarzyszenia koordynuje Izabela Antosiewicz, zaowocowa∏a mi´dzy
innymi zbiórkà darów (ubraƒ i zabawek) dla dzieci z ubogich rodzin z parafii Mi∏akowo (Warmia) – uzbieraliÊmy
pe∏nego Mercedesa Vito darów! Kolejna akcja przedÊwiàteczna to zbiórka
darów (od˝ywek, Êrodków piel´gnacyjnych, ubraƒ i zabawek) dla dzieci
z oÊrodka interwencyjno-opiekuƒczego
w Otwocku) – zebraliÊmy dary o szacunkowej wartoÊci ponad 20 tys. z∏.
Kilkakrotnie organizowaliÊmy bale
karnawa∏owe, ostatnio w formule
otwartej dla mieszkaƒców Weso∏ej.
Wspólnie z parafiami Âw. Hieronima
i NajÊwi´tszego Serca Jezusowego wystàpiliÊmy jako organizator zimowisk
(uzyskujàc i rozliczajàc dotacj´ z Urz´du m. st. Warszawy dla Dzielnicy Weso∏a) dla 80 dzieci z naszej dzielnicy.
Dzi´ki wspó∏pracy z Gimnazjum

oraz OÊrodkiem Kultury Weso∏à zorganizowaliÊmy cykl koncertów, który
zyska∏ nazw´ „Czwartkowych Wieczorów Muzycznych”. Podczas koncertów
prezentujemy muzyk´ folkowà, piosenk´ aktorskà, poezj´ Êpiewanà. Koncerty sà bezp∏atne, zapraszamy na nie co
najmniej raz w miesiàcu (poza okresem wakacyjnym). Odby∏o si´ 15 koncertów, dwa razy goÊciliÊmy te˝ kabare-

ty (Jana Pietrzaka i Jacka Federowicza). Koordynatorem tego cyklu spotkaƒ by∏ Marcin J´drzejewski.
Z inicjatywy Katarzyny Szaszkiewicz
od tego roku organizujemy cykl warsztatów plastycznych dla rodzin, w trakcie
których dzieci wraz z rodzicami i opiekunami pod okiem instruktorów wykonywa∏y Êwiàteczne ozdoby i zabawki:
z papieru i masy solnej. Nast´pnymi
warsztatami by∏y warsztaty fotograficzne. Mamy w planach tak˝e zaj´cia
z garncarstwa, origami i inne rozwijajàce wyobraêni´.
Naszà ambicjà jest stworzenie w Mi∏osnej Spo∏ecznego Domu Kultury, który organizowa∏by zaj´cia dla dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych.
JesteÊmy otwarci na wspó∏prac´
z ka˝dym, kto chcia∏by zrobiç coÊ dla
Weso∏ej.
Mo˝na nas spotkaç w ka˝dy wtorek
po godz. 2000 w salach TPD Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1.
Magdalena J´drzejewska

„Bibu∏a to za ma∏o”
– Forum dyskusyjne na
www.staramilosna.org.pl
Hej! UruchomiliÊmy dla Was nowy „kana∏ komunikacji”. Nie jest to bynajmniej nasz Kana∏ek Wawerski i zamiast obrzucania si´ „wyborczym b∏otem” zach´camy do rzetelnej dyskusji na temat spraw zwiàzanych z ˝yciem w Starej Mi∏oÊnie i w Weso∏ej. Zapraszamy na nasze forum dyskusyjne na stronie www.staramilosna.org.pl. Mo˝ecie tam mi´dzy innymi zadaç pytania kandydatom Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna startujàcym w wyborach do Radzy
Dzielnicy Weso∏a.
Czekamy na Wasze opinie. Wielu z Was nie ma czasu, by przyjÊç na wtorkowe
spotkania
Stowarzyszenia
w Gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie. Dlatego zag∏osujcie ju˝
teraz, poka˝cie, ˝e zale˝y Wam
i powiedzcie nam, kogo i dlaczego wybierzcie w wyborach 12 listopada.
Czekamy na Wasze opinie.
Wyborcy – poka˝cie si´!
W internecie jesteÊmy ∏adniejsi, màdrzejsi, odwa˝niejsi...
Ma∏gorzata
Krukowska
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List do sàsiada

Wspomnienie o Andrzeju Szewczyku
Andrzej,
ChcieliÊmy napisaç o Tobie klika rzeczy, ale, jak sam wiesz, nie jest ∏atwo
znaleêç do tego okazj´. Wszyscy sà zaj´ci. JesteÊmy pewni, ˝e si´ nie obra˝asz, mimo i˝ zabieramy si´ do tego jak
zwykle za póêno. JesteÊmy te˝ pewni,
˝e si´ troch´ z tego poÊmiejesz, jak zawsze Ty.
No wi´c piszemy ten list do Ciebie
w imieniu sàsiadów i Twoich przyjació∏,
poniewa˝ niespodziewanie Bóg wezwa∏
Ci´ z tego zaj´tego Êwiata, widocznie
do czegoÊ wa˝niejszego. Wszyscy jesteÊmy zaskoczeni, bo rozmawialiÊmy
jeszcze niedawno w osiedlowym sklepie, mamy zaplanowane zebranie pieni´dzy na prezent na Twoje imieniny
w Andrzejki i w ogóle mia∏eÊ przyciàç
jarz´bin´ (teraz mo˝emy powiedzieç,
˝e naj∏adniejszà w okolicy). Nam nie
podoba si´ moment Twojego odejÊcia,
ale Bóg wybiera najlepszy moment dla
zbawienia, nie dla nas.
By∏eÊ jednym z pierwszych, którzy
wprowadzili si´ do nowego osiedla
w Starej Mi∏osnej. By∏ rok 1993. Wprowadzi∏eÊ si´ na zadanie czwarte. To
od Ciebie mo˝na by∏o po˝yczyç ˝arówk´
lub bezpiecznik. Przebrany za Miko∏aja
przynosi∏eÊ Êwiàteczne prezenty i ˝yczenia. Dzi´ki Tobie by∏o nam raêniej
By∏eÊ sàsiadem najpogodniejszym.
Zawsze uÊmiechni´tym. Zawsze ˝yczliwym. Trudno nawet by∏o z Tobà si´ pok∏óciç. Ja nie pami´tam ˝adnej k∏ótni.
˚y∏eÊ te˝ bardzo prosto i spokojnie. JeÊli si´ zastanowiç, to chyba tak pi´knie,
jak mo˝na najpi´kniej. Wszystkie Twoje
sprawy sà za∏atwione i posprzàtane.
Znalaz∏eÊ równowag´. Znalaz∏eÊ czas
na koÊció∏ i rodzin´, czas na rozmowy
i wychowanie dwójki wspania∏ych dzieci, na udzia∏ w ich szkolnych akade-

Izie Buczkowskiej
Wyrazy wspó∏czucia z powodu

Êmierci ojca
sk∏adajà kole˝anki i koledzy z pracy.

Ani Dudek
Wyrazy wspó∏czucia

z powodu Êmierci matki
sk∏adajà kole˝anki
i koledzy z pracy.
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miach, opiek´ nad babcià przed jej
Êmiercià, na pi´kny dom i zadbany
ogródek i w koƒcu na prac´. Stworzy∏eÊ
z ˝onà dom otoczony mi∏oÊcià i sympatià. Ze wszystkim zdà˝y∏eÊ do 55 roku
˝ycia. Szczerze powiedziawszy, nie ma
czego ˝a∏owaç. Trzeba pogratulowaç.
Nie martw si´ o rodzin´. Przekaza∏eÊ
im najwa˝niejsze rzeczy. Starszy syn
Wojtek by∏ opisany w poprzednich
WiadomoÊciach Sàsiedzkich. Odebra∏
nagrod´ ogólnopolskà jako jeden
z oÊmiu wspania∏ych, jeden z najbardziej zaanga˝owanych wolontariuszy
w Polsce. Nie by∏o okazji Wam pogratulowaç, wi´c robimy to teraz. Wojtek
ju˝ bez Ciebie rozpoczyna pierwszy rok

nauki w liceum,
ale dobrze sobie
poradzi,
bo
wszystkiego si´
do Ciebie nauczy∏.
Wiesz
o tym. Basia jest
jednà z najlepszych i naj∏adniejszych
uczennic w naszym gimnazjum. Ma
wsparcie brata i mamy, przyjació∏ i czekajà jà wspania∏e rzeczy. ˚ona jest
dzielna i opiekuje si´ rodzinà tak wspaniale jak mo˝na. Tak jak Ty.
Dzi´kujemy Ci za przyjaêƒ i mi∏e sàsiedztwo. Spotkamy si´ w Andrzejki,
jak zwykle wypiç za Ciebie.
Robert Stelmaszczyk

Odszed∏ Marek Grechuta
Marka Grechuty ju˝ nie ma. Pozostawiona twórczoÊç mo˝e z∏agodzi
strat´, jakà na pewno ponieÊliÊmy. Bo
tacy ludzie jak Marek powinni ˝yç
wiecznie. Utalentowani, nietuzinkowi, z g∏owami pe∏nymi pomys∏ów, ale
przede wszystkim wra˝liwi.
Mia∏ powierzchownoÊç i wdzi´k
ch∏opca, g∏os spokojny i ciep∏y. Pochodzi∏ z ZamoÊcia. Gra∏ na pianinie,
recytowa∏, taƒczy∏, Êpiewa∏ – tak˝e rodzinnie z ukochanà babcià i siostrà
– potem równie˝ komponowa∏, pisa∏
teksty, malowa∏. Do Krakowa wyjecha∏ studiowaç architektur´.
To w∏aÊnie na studiach pozna∏ Jana Kantego PawluÊkiewicza i razem
postanowili, ˝e: „nie b´dà promowaç
repertuaru byle jakiego, ˝e poezja
musi byç oryginalna, pi´kna w formie
i treÊci, ˝e b´dzie opiewaç sfer´ ˝ycia
w sposób niebanalny, podnios∏y, ˝e
muzyka b´dzie odpowiednia do nastroju wiersza, bogata w aran˝acj´,
stylowa”.
Muzyka Grechuty przyciàga starszych i m∏odych, i myÊl´, ˝e nigdy nie
przeminie. Nie pozwoli jej na to wielki ∏adunek emocji, perfekcja wykonania, màdroÊç i aktualnoÊç pi´knych,
poetyckich tekstów, mocne zaakcentowanie podstawowych wartoÊci, takich jak wiara, czy wolnoÊç.
Nigdy nie szed∏ na ∏atwizn´. Rozwija∏ si´, zaskakiwa∏ nowymi pomys∏ami, a przede wszystkim szanowa∏ publicznoÊç. A ona go kocha∏a.

Pozostawiam Paƒstwa z jednym
z wielu tych jego pi´knych tekstów:

„Godzina umi∏owania”
Dzieƒ zasypia powoli
I powoli noc brodzi
Czemu tobie si´ spieszy
Czemu szybko odchodzisz
O, gdybyÊ chcia∏a
Zostaç na d∏u˝ej
Godzino mi∏owania
¸atwiej by∏oby
Âwiat nak∏oniç
Do pojednania
¸atwiej by∏oby
Prawd´ mówiç
¸atwiej sk∏adaç s∏owa
¸atwiej traciç
¸atwiej ˝egnaç
¸atwiej wracaç znowu
Dni bez ciebie sà puste
Co nam po nich zostanie
O gdybyÊ chcia∏a zatrzymaç
Godziny przemijania
O, gdybyÊ chcia∏a...
Iza Zych

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Warsztaty plastyczne – czas na fotografi´!
14 paêdziernika ruszy∏y organizowane przez
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku
od 10 do 15 lat.
Poczàtki by∏y trudne, bo tajniki budowy aparatu
fotograficznego okaza∏y si´ zbyt skomplikowane, by
nie powiedzieç troszk´ nu˝àce dla dzieci, jednak
urocza prowadzàca Pani Magda postawi∏a na rzetelnà wiedz´. Chocia˝ mam dopiero 31 lat, zobaczy∏am, ˝e dzieci w tym wieku do ju˝ pokolenie, które
opowieÊci o analogowym aparacie fotograficznym

Droga nie by∏a d∏uga: ze szko∏y podstawowej
przy Trakcie Brzeskim do studia Foto Oskar przy ul.
Jana Paw∏a II 15.
Z pozoru maszerowaliÊmy tà sama trasà,
a po obejrzeniu zdj´ç okaza∏o si´ jak ka˝dy widzi
inaczej... Na tyle zafrapowa∏a nas ta fotograficzna przygoda, ˝e od razu umówiliÊmy si´ na nast´pne spotkanie 29 paêdziernika o godz. 16 w Studiu
Foto Oskar.
Dzi´kujemy serdecznie szefowi studia za profesjonalne zara˝anie naszych dzieci pasjà fotografowania, oraz prowadzàcej Pani Magdzie, która mimo
tremy zdecydowa∏a poprowadziç si´ warsztaty – by∏
to jej debiut!. Mam nadziej´, ˝e nasza wspó∏praca
dopiero si´ zacz´∏a.

traktuje jak histori´, myÊl´ jednak, ˝e
warto t´ histori´ opowiadaç.
Wszyscy s∏uchacze o˝ywili si´, gdy
teoria zamieni∏a si´ w praktyk´ i mimo
przenikliwego wiatru ruszyliÊmy w plener uwieczniç naszà Starà Mi∏osnà.

szko∏a
j´zyków
obcych

semestr ju˝ od 600 z∏
podr´czniki wliczone
w cen´ kursu

Serdecznie zapraszamy
Paƒstwa do wspólnej zabawy oraz do korzystania
z us∏ug firmy: Foto Oskar,
która ju˝ nie jeden raz udowodni∏a, ˝e oprócz robienia i wywo∏ywania profesjonalnych zdj´ç dzieli si´
swojà wiedzà (za darmo!!!)
z przysz∏ymi (mo˝e utalentowanymi?!) fotografikami.
Na koniec ma∏a reprymenda. Na warsztaty obowiàzywa∏y zapisy, zale˝a∏o
nam bowiem, by nie by∏o
t∏oku. Wielu osobom odmówiliÊmy w myÊl zasady

kto pierwszy ten lepszy! A szkoda! Bo okaza∏o si´, ˝e
kilka osób nie przysz∏o, mimo wczeÊniejszego zapi-

su. Wystarczy∏o przecie˝ tylko powiadomiç, a skorzysta∏by ktoÊ inny!!!
A teraz czas na zaproszenia na kolejne
warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Mi∏osna:
W listopadzie zapraszamy dzieci i doros∏ych
na Warsztaty wn´trzarskie. B´dziemy, pod okiem
absolwentki architektury wn´trz Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie, uczyç si´ czytaç i rysowaç rzuty
wn´trz, çwiczyç wyobraêni´ przestrzennà i wreszcie
rozwiàzywaç Paƒstwa problemy czy dylematy w urzàdzaniu wn´trz. Zainteresowanych prosz´ o kontakt: Kasia Szaszkiewicz tel. 0227731413 lub 604232357.
Koszt warsztatów: 5 z∏ od osoby lub 10 z∏ od ca∏ej rodziny, program i termin zostanà dostosowane
do wieku i czasu uczestników.
Wychodzàc na przeciw Paƒstwa sugestià postanowiliÊmy tak˝e zorganizowaç Warsztaty fotograficzne dla doros∏ych.
B´dziemy spotykaç si´ raz w miesiàcu z ró˝nymi
fotografami, b´dziemy rozwiàzywaç problemy natury
technicznej i estetycznej i wreszcie b´dziemy odrabiaç zadania. Spotkania b´dà najprawdopodobniej
w soboty, w cenie 10 z∏ od osoby. Serdecznie zapraszamy!!! Zapisy prowadzi Kasia Szaszkiewicz pod numerami telefonów 0227731413 lub 604232357.
A w grudniu, ulubione przez wszystkich ma∏ych
i du˝ych warsztaty Êwiàteczne (szczegó∏y podamy
w nast´pnych numerach gazetki)
Opisa∏a i zaprasza∏a:
Katarzyna Szaszkiewicz
koordynator warsztatów plastycznych

kontynuacja nauki
gwarantowana
aktualny plan zaj´ç
na www.tomlaws.pl
FunKey English: Lekcje dla doros∏ych metodà
komunikatywnà plus warsztaty teatralno-filmowe.
Klub FunKey Kids: Przedpo∏udniowe zaj´cia dla dzieci
szkolnych: j´zykowe, plastyczne i inne.
Klub Malucha: Zaj´cia dla dzieci 2-4 lat: angielski,
plastyka, zabawy ruchowe.
Deutsch: Matura; J´zyk ogólny; Trzy poziomy
zaawansowania; DoÊwiadczeni germaniÊci.
France Develope: lektor z dyplomem uczelni
francuskiej, po d∏ugim pobycie w kraju francuskoj´zycznym.

• 10 lat w Starej Mi∏oÊnie
• angielski, niemiecki,
francuski i hiszpaƒski
• przygotowanie do
matury oraz egzaminów
FCE, CAE, CPE, TELC
• wykwalifikowani lektorzy,
w tym native speakers

Zapisy pod numerami telefonów 022 773 3270, 022 773 3370, 0504 123 283
lub czekamy na Paƒstwa w Tom Law’s School of English,
Warszawa-Weso∏a, ul. GoÊciniec 18 (vis a vis Szko∏y Podstawowej Nr 173).
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Wiedzà sàsiedzi na czym kto siedzi
Korzystajàc z przyzwolenia Zespo∏u Redakcyjnego
„WiadomoÊci
sàsiedzkich”, jako sàsiad najdalej
wysuni´tego na pó∏noc naszej Dzielnicy Osiedla Plac
Wojska Polskiego, majàcego za sàsiedztwo lasy pe∏ne grzybów i gromow∏adnych 1 Pancernej, którzy
swoimi „grzmiàcymi kijami” niejednokrotnie przerywajà nam senne marzenia, pragn´ podzieliç si´ refleksjami z poprzedniej
kadencji „rajcowania”, a dotyczàcymi w∏aÊnie Placu
Wojska Polskiego.
Przywo∏ujàc lata 1998-2002, które to rozpocz´∏y
rozwój naszego osiedla, dotychczas zapuszczonego
i zaniedbanego, twierdzi∏em w czasie spotkania z zast´pcà prezesa gruntów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwiàzanego z przekazaniem na cele komunikacyjne osiedla (patrz: rondo, droga do gara˝y
i wzd∏u˝ bloku 24, 14, 11): Panie Prezesie, zrobili-

wsze sprawa Êrodków finansowych, ale i tu, choç
Êcie z osiedla getto, teraz gdy miasto chce w nie inczasem z emocjonalnymi dyskusjami, otrzymywaliwestowaç, ˝àdacie zap∏aty za grunt lub zamiennie
Êmy akceptacj´ Rady i Zarzàdu Dzielnicy. Dzi´kujedzia∏ki.
my Wam, Panie i Panowie.
W rezultacie przekazano miastu stosowne dzia∏ki
To by∏o – co dziÊ?
i rozpocz´∏a si´ modernizacja uk∏adu drogowego.
Otó˝, co dziÊ to Paƒstwo widzicie na co dzieƒ,
Jak pami´tajà Wiarusi, Osiedle ogrodzone by∏o muchoç nie wszystko jeszcze widaç, a b´dzie realizorem, a przed moim przyjÊciem i obj´ciem obowiàzwane; ze wzgl´du na sprawy w∏asnoÊciowe gruntu,
ków dowódcy w 1977, na jedynym wjeêdzie i wejdopiero w dniu 18 paêdziernika zosta∏ wprowadzony
Êciu na teren Osiedla od ul. Okuniewskiej sta∏ warwykonawca na budow´ boiska wielofunkcyjnego
townik. Zdj´liÊmy p∏ot, otworzyliÊmy si´ na miasto
z bie˝nià, skocznià itd. (sztuczna nawierzchnia)
i dziÊ ju˝ chyba nikt nie mówi „za p∏otem”.
– koszt inwestycji 1 140 tys. z∏.
Podobne historie mia∏y miejsce z wykupem
Co jutro (w 2007 roku): modernizacja uk∏adu dromieszkaƒ i podzia∏em geodezyjnym Osiedla zwiàzagowego, tj. odcinki drogi i parkingi przy blonym oczywiÊcie te˝ z WAM, która widzia∏a i do dziÊ
kach 151 i 152, pomi´dzy blokami 138 i 139,
widzi tylko swoje interesy, a nie potrzeby ludzi, dla
blok 149 od strony wschodniej, parking przy bloktórych zosta∏a utworzona.
ku 13. W przedmiotowych za∏o˝eniach jest te˝ przeChciano nam wcisnàç do wykupu drogi, chodniwidziane oÊwietlenie drogi przy bloku 151 i 152
ki, parkingi, itd. Podzia∏ geodezyjny Osiedla zosta∏
oraz w∏àczenie w system ogólnomiejski oÊwietlenia
zmieniany trzy razy i doprowadziliÊmy do w miar´
placu przy blokach 154 i 155 (mieszkaƒcy p∏acà
dobrych warunków wykupu, zabezpieczajàc szerow ramach czynszu za oÊwietlenie ogólne Placu WojkoÊç pasów drogowych umo˝liwiajàcych nam dziÊ
ska Polskiego – to te˝ za sprawà WAM).
i jutro budow´ dróg i parkingów na terenie komunalNa wszystkie ww. przedsi´wzi´cia inwestycyjne
nym.
sà ju˝ opracowane projekty techniczne. Jeszcze jedW tych dzia∏aniach wspierali mnie Pan Pu∏kownik
na dobra wiadomoÊç dla naszych maluchów
Zygmunt Budyƒski i Pan Kapitan Dzielski – kierow– w tym miesiàcu br. projekt a w przysz∏ym roku
nik WAK-u.
plac zabaw.
Szczególne podzi´kowania nale˝à si´ Paƒstwu
Plac zabaw ma mieç priorytet, bo widz´ codzienMajerczakom za pomoc w przyspieszeniu legislanie zabawy naszych dzieci na ulicach osiedlowych,
cyjnym zwiàzanym z wykupem mieszkaƒ, i to o pó∏przy pe∏nym, normalnym ruchu samochodów – ten
tora roku.
dotychczas zbudowany przy pomocy sponsorów naOczywiÊcie te szczególne podzi´kowania w imieprzeciwko bloku 149 zamkn´∏a te˝ WAM (TBS), dlaniu swoim i mieszkaƒców Osiedla kieruj´ te˝ do natego nie mam zamiaru odpuÊciç i sàdz´, ˝e Paƒstwo
szego burmistrza poprzedniej, a tak˝e obecnej kami w tym pomo˝ecie.
dencji, pos∏a na sejm RP Pana Jacka WojciechowiKoƒczàc chc´ podzi´kowaç przyjacio∏om kolecza, za pomoc w rozwiàzywaniu naszych problegom i mieszkaƒcom za s∏owa uznania i uÊcisk d∏oni.
mów.
Z powa˝aniem
By∏ Pan, Panie Jacku, zawsze dla nas otwarty
Wiceprzewodniczàcy Rady
i pomocny – dzi´kujemy, Panie Burmistrzu.
Dzielnica Weso∏a
Kolejne lata to dalsza rozbudowa infrastruktury
p∏k. w st. spocz. dr Stefan S∏owikowski
Osiedla, spotkania z projektantami, planowanie,
spotkania z zainteresowanymi Zarzàdami Wspólnot
Mieszkaniowych, którym
przedstawi∏em koncepcj´, moim zdaniem, doWykonywanie i modernizacja instalacji,
stosowanà do potrzeb
naprawa
sprz´tu AGD i pod∏àczanie urzàdzeƒ
naszego osiedla oraz reMonta˝
i naprawa domofonów
alizacja tych projektów.
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych
Pozostawa∏a jednak za-

US¸UGI ELEKTRYCZNE

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra
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Szwole˝erskie lato
Pomimo wakacji Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. l Pu∏ku
Szwole˝erów Józefa Pi∏sudskiego ze Starej Mi∏osnej intensywnie
pracowa∏ od czerwca do koƒca wrzeÊnia. Czerwiec to wiele pokazów kawaleryjskich, mi´dzy innymi w OÊrodku Jeêdzieckim Buksza – Polo, jako urozmaicenie meczu polo i pokazanie, z czego
wywodzi si´ ta gra dawnych kawalerzystów. Szwole˝erowie propagowali tak˝e polskà tradycj´ kawaleryjskà na Paraolimpiadzie
w OÊrodku Jeêdzieckim „Aromer” w Józefinie oraz na festynie
w Skierniewicach.
Upalny lipiec poÊwi´cono treningom przygotowujàcym naszych kawalerzystów do wyst´pów sierpniowych. Z racji wysokich temperatur jazdy musia∏y si´ odbywaç o Êwicie.
W sierpniu na Mokotowie reprezentowaliÊmy nasz Pu∏k z okazji
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. ZawitaliÊmy równie˝
na Mistrzostwa Formacji Kawaleryjskich w Osnowie, a 15 sierpnia
braliÊmy udzia∏ w obchodach Âwi´ta Wojska Polskiego na Placu
Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego w Warszawie.
Tydzieƒ póêniej reprezentacja szwole˝erów pojecha∏a
do Grudziàdza, uczestniczyç w zjeêdzie weteranów kawalerii II RP.
Wrzesieƒ równie˝ wype∏niony by∏ ró˝nymi imprezami, zarówno radosnymi, jak i smutnymi. 10 wrzeÊnia szwole˝erowie
uczestniczyli w Rewii Jazdy Polskiej w Wilanowie, zakoƒczonej
szar˝à 130 kawalerzystów.
16 wrzeÊnia ˝egnaliÊmy w Ostatniej Drodze gen. Micha∏a
Gutowskiego, nestora polskich kawalerzystów. Pogrzeb zgromadzi∏ przedstawicieli wielu formacji Kawalerii Ochotniczej
i Wojska Polskiego.
W dniach 22–24 wrzeÊnia odby∏y si´ w naszym OÊrodku w Starej Mi∏osnej VI Kawaleryjskie Mistrzostwa Polski MILITARI,
koƒczàce ten pracowity okres. Startowali w nich kawalerzyÊci
ochotnicy reprezentujàcy barwy siedmiu przedwojennych pu∏ków kawalerii oraz u∏ani Szwadronu Kawalerii WP. Zawody po∏àczone by∏y z obchodami Dziesi´ciolecia Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP. Oprócz rozgrywanych siedmiu konkurencji Mistrzostw, odby∏o si´ wiele pokazów kawaleryjskich i wojskowych,
jak strzelanie konno z ∏uku, pokaz komandosów z 25 Brygady
Kawalerii Powietrznej, walki rycerzy, kaskaderzy konni. W niedziel´ 24 wrzeÊnia, po rozdaniu nagród, z których g∏ównà zdoby∏
wachmistrz Piotr Bàk ze Szwadronu WP, przed t∏umnie zgromadzonà publicznoÊcià odby∏a si´ szar˝a kawalerii. Uczestniczyli
w niej zawodnicy oraz gospodarze. To wspania∏e widowisko zakoƒczy∏o intensywny weekend i ca∏e lato 2006.
Robert Woronowicz
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WESO¸A/STARA MI¸OSNA – jak to b´dzie dalej?
Przez ostatnie 4 lata mieliÊmy szcz´Êcie do w∏adz
dzielnicy. To widaç go∏ym
okiem, nie trzeba przypominaç sukcesów. Pami´tamy
trudne poczàtki. Mieszkam
tu od 16 lat. Przyjaênie nastawieni do mnie ludzie zaklinali si´, ˝e: „tu miasta nigdy nie b´dzie, ulic, oÊwietlenia – zapomnij. Skazujesz si´ na ciàg∏à walk´
z przeciwnoÊciami”. A przeciw byli wszyscy!!! To
osiedle powsta∏o dzi´ki determinacji kilkuset niesamowicie przedsi´biorczych ludzi, którzy uwierzyli
i wzi´li sprawy we w∏asne r´ce”. Skutek? Jest ….
Pi´knie. Mamy ju˝ g∏ównà ulic´ – Jana Paw∏a II, kilka
mniejszych, dwie szko∏y, pe∏nà infrastruktur´ i sprawnych samorzàdowców (sami umiej´tnie wybieramy)!!!. Czy tak by∏o zawsze? Otó˝ nie!!! Przypomnijmy sobie antagonizmy: starych dzielnic Weso∏ej:
Plac Wojska Polskiego, Centrum, Zielona, Groszówka, i … Stara Mi∏osna. To by∏o zaledwie 6/8 lat temu.
Tak naprawd´ to w ostatnich czterech latach mamy
do czynienia ze scalaniem si´ pojedynczych osiedli
w jeden organizm –WESO¸A!!! – najpi´kniejszà
dzielnic´ Warszawy z najwi´kszà progresjà rozwoju!!!
– wÊród wszystkich dzielnic. W latach 2002-2006 zainwestowano u NAS 70.000.000 z∏otych w infrastruktur´!!!. Podobno na najbli˝szà kadencj´ mo˝liwoÊci
(dziÊ szacowane) wynoszà 100.000.000 z∏otych
– 50% wzrost wydatków!!! GRATULACJE DLA ZARZÑDU DZIELNICY – ˚YCZ¢ POWODZENIA W REALIZACJI ZA¸O˚ONYCH PLANÓW.

Weso∏a – wzd∏u˝ torów do Rembertowa, dalej
Stra˝ackà (Targówek) do Zabranieckiej i dalej do Radzymiƒskiej – Ma∏a Obwodnica
Autostrada – ∏àcznik od nowego mostu do Wiàzownej i Konika Nowego (wariant samorzàdowy)
Pó∏nocna obwodnica Warszawy: Marki – Rembertów – Weso∏a – Konik Nowy (wariant samorzàdowy)
Wszystkie decyzje w w/w sprawach zapadnà w ciàgu najbli˝szych 4 lat. Cz´Êç pewnie da si´ ju˝ zrealizowaç. Zale˝y to od sprawnoÊci Zarzàdu Dzielnicy
i umiej´tnoÊci komunikowania si´ z sàsiednimi w∏adzami Dzielnic Warszawy – w przypadku,, wojny”
na górze skutek b´dzie oczywisty: jak zawsze dotychczas – byle jak!!! Zmarnowane pieniàdze unijne, zmarnowana energia setek (tysi´cy) ludzi i … zniech´cenie!!!
Jestem za dokoƒczeniem inwestycji drogowych
w osiedlach Weso∏ej. Ze zrozumia∏ych wzgl´dów zale˝y mi szczególnie na wykonaniu wszystkich uliczek w Starej Mi∏oÊnie. Niech te mniejsze – przydomowe b´dà realizowane ze wspó∏udzia∏em mieszkaƒców. Trzeba z∏o˝yç ludziom propozycj´ przy okazji budowy np.: Jeêdzieckiej – mieszkaƒcom bocznych uliczek, Cieplarnianej – podobnie itd. Poleci
szybko!!! Za 4 lata b´dzie koniec dla inwestycji drogowych!!!
Jestem za „centralnym” rozwiàzaniem problemów Êcieków w Weso∏ej (Starej Mi∏oÊnie) – taki jest
plan Zarzàdu Dzielnicy na najbli˝szà kadencj´ – z likwidacjà lokalnych oczyszczalni Êcieków – tym samym problem „Cyraneczki” i jej „dziwnego” zarzàdu ulegnie rozwiàzaniu.

Jestem za:
Po∏àczeniem Weso∏ej z sàsiednimi dzielnicami
Warszawy poprzez wspólne inicjatywy, inwestycje
doprowadzajàce do powstania drogowych ciàgów
komunikacyjnych:
Stara Mi∏osna – Wawer –Wilanów – Ursynów
(w planie Dzielnicy ju˝ jest ulica Nowoborkowska
∏àczàca Starà Mi∏osnà z Wawrem – bardzo wa˝ne
przedsi´wzi´cie). W planie Wawra jest most na Zaporze, którym doje˝d˝amy do Wilanowa i dalej
na Ursynów, sà równie˝ prostopad∏e do Wis∏y ulice
przecinajàce lini´ kolejowà bezkolizyjnymi w´z∏ami
w dwóch, trzech miejscach.
Weso∏a – Korkowa – w´ze∏ Marsa i P∏owieckiej
– po∏àczenie z dwoma przeprawami mostowymi

Jestem przeciw:
Tolerowaniu funkcjonowania bardzo dziwnej struktury w∏asnoÊciowej jakà jest tzw. „Spó∏ka Ziemska”. Absolutnie wszystkie „pomys∏y” biznesowe MBZBDJiW
Spó∏ka z o.o. sà niewypa∏em.
Przypomnijmy:
Spó∏ka zarzàdza majàtkiem powierzonym przez
cz∏onków Zespo∏u (o tej samej nazwie) przekszta∏conym w Zrzeszenie – 1/6 udzia∏ów w spó∏ce z o.o.
tylko po to, aby w∏aÊciciele byli bli˝ej swojej w∏asnoÊci z mo˝liwoÊcià wp∏ywu na decyzje w tym
zmiany Zarzàdu. Nic takiego si´ nie wydarzy∏o. Jestem razem ze wszystkimi pierwotnymi mieszkaƒcami Starej Mi∏osnej wspó∏w∏aÊcicielem majàtku

spó∏ki i nie podoba mi si´ jej dzia∏anie – bardzo niesprawne na ka˝dym polu. Ponadto nie mam ˝adnego wp∏ywu na jej dzia∏ania (mimo, ˝e zawsze zabiega∏em).
Spó∏ka jest u˝ytkownikiem oczyszczalni Êcieków
„Cyraneczka” (temat szeroko opisany przez Pana J.
Wojtasia w WS). 1.400 mieszkaƒców wyrazi∏o swojà
opini´ na temat przysz∏oÊci tej wspólnej inwestycji,
latem tego roku, w piÊmie do Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy. Niestety, osoba p. o. Prezydenta
si´ zmieni∏a. Decyzji urz´du Prezydenta nie ma dalej?!!!
Spó∏ka wybudowa∏a Centrum Pogodna. O wielomilionowych stratach wszyscy wiedzà, o êródle
pokrycia strat (sprzeda˝ ziemi – zakupionej
za Êrodki cz∏onków Zespo∏u) te˝ wszyscy wiedzà.
Ale o k∏opotach dzisiejszych mieszkaƒców i u˝ytkowników ju˝ nie wszyscy!!!. Niniejszym uprzejmie
prosz´ przedstawicieli wspólnoty (która ju˝ si´ zorganizowa∏a spoÊród u˝ytkowników Centrum Pogodna) o informacj´ na ten temat. Opinii publicznej te informacje si´ przydadzà, szczególnie
w okresie wyborów.
DziÊ s∏ysz´ ˝e spó∏ka zamierza na terenie Zespo∏u rozpoczàç kolejà inwestycj´. Kto nas o to
pyta∏? Kto to b´dzie finansowa∏? Kto pokryje straty? – one zawsze b´dà, kiedy nie odpowiada si´
za decyzje w∏asnymi finansami. Zdecydowanie
prosz´ wszystkie w∏adze majàce cokolwiek do powiedzenia na tym terenie, aby doprowadziç do porzàdku sytuacj´ w∏asnoÊciowà w tym wzgl´dzie.
Cz∏onkowie by∏ego Zespo∏u sà tak bardzo sko∏owani, ˝e nie stanowià ˝adnej si∏y mogàcej si´
przeciwstawiç machlojkom panów Kowzana, Romanowicza i spó∏ki.
S∏ysz´ równie˝ o tym, ˝e „Spó∏ka” wystàpi∏a
o odszkodowanie za grunty pod drogami. To˝ to
zwyk∏y KRYMINA¸!!!
Jestem za:
Prawem!!!, sprawiedliwoÊcià!!!, uczciwoÊcià,
wspó∏dzia∏aniem, wyzwoleniem przedsi´biorczoÊci
wszystkich wspó∏obywateli.
Jestem przeciw:
Machlojkom, korupcji, oszustwom, kr´tactwom
… etc.
Z szacunkiem
Jacek Rembiszewski

SPECJALISTYCZNY GABINET

ORGANIZUJEMY

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
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LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO

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

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300
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Mistrzostwa Weso∏ej w tenisie ziemnym
Klub Tenisowy Pohulanka
29 wrzesieƒ 2006
W dniu 30. wrzeÊnia odby∏y si´
na kortach Klubu Tenisowego Pohulanka I Mistrzostwa Weso∏ej w tenisie
ziemnym. Organizatorem turnieju by∏o
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna oraz Klub Tenisowy Pohulanka.
Atmosfera turnieju by∏a bardzo sàsiedzka, mimo tego ˝e pojedynki by∏y
bardzo zaci´te. Niestety, do turnieju
nie zg∏osi∏y si´ panie, tak wi´c turniej
odbywa∏ si´ tylko w m´skim gronie.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom i kibicom równie˝ atrakcje artystyczne. W przerwach meczów tenisowych mogliÊmy obejrzeç pokazy taƒców
latynoskich oraz taƒca nowoczesnego
w wykonaniu zawodowych tancerzy
z klubu Fitnes Art. (jednego ze sponsorów).
Wszystkim bardzo przypad∏a do gustu kolejna impreza sportowa organizowana na naszym osiedlu.
Uczestnicy:
grupa wiekowa 14-30 lat
1. Jazdrzyk Micha∏
2. Bombik Artur
3. Wojtkowski Tomek
4. Nowakowski Dominik
5. Nowakowski Pawe∏
6. Tarczyƒski Tomek
7. Lalak Mateusz
8. Pacan Adam
I miejsce – Mateusz Lalak
II miejse – Adam Pacan
III miejsce – Tomek Tarczyƒski
grupa wiekowa 30-45 lat
1. Jarz´bski Jacek
2. Wojdak Darek
3. Brodecki Bernard
4. Witek Andrzej
5. Dall Bernard
6. Mikusek Piotr
7. Bogoƒ Darek
8. Piàtek Wojciech
9. Przybysz Grzegorz
10. Piotrkiewicz Jakub
11. Wàsowski Marek
12. Stoklas Hubert
13. Lalak Krzysztof
14. S∏odownik Czarek
15. Dzido Robert
16. Âwitalski Micha∏

I miejsce – Krzysztof Lalak
II miejsce – Wojciech Piàtek
III miejsce – Czarek S∏odownik
Grupa wiekowa powy˝ej 45 lat
1. Buchacz Jacek
2. Kacprzak Krzysztof
3. Sonnenberg Grzegorz
4. Po∏awski Mieczys∏aw
5. Riegert Lech
6. Sasin Jacek
7. CieÊlak Wies∏aw
8. Dadok Rafa∏
I miejsce – Jacek Sasin
II miejsce – LechRiegert
III miejsce – Rafa∏ Dadok
Sponsorzy Turnieju:
1. Delikatesy GROSZEK - fundator
pucharów
2. Firma LOGO ubrania robocze – fundator koszulek
3. 3 deko architektura wn´trz- fundator
koszulek
4. Fitnes Art. fitnes,
taniec – 9 szt abonamentów na zaj´cia
5. Villa Park restauracja, fitnes – abonament na fitnes
6. FOTO OSKAR
– wywo∏anie zdj´ç
7. Biuro Turystyczne
ASTER – rabaty
na wycieczki zagraniczne
Sylwester Kucharski
Krzysztof Kacprzak
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RAJDOOR – SERWIS

Bramy gara˝owe
Bramy wjazdowe

Ogrodzenia
Pe∏na automatyka

PROMOCJE

PORADY – MONTA˚ – SERWIS
Warszawa
ul. Che∏m˝yƒska 10 B
ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 389

www.rajdoor.com.pl
tel. (022) 879 93 23
tel. (022) 617 85 23

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏

1 km

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

Przyjad´. Zawioz´ Cie Twoim samochodem. Pomog´ przy zakupach itp
Kierowca – licencja TAXI

10 z∏/za godz.

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

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

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

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
KOMINKI
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa
Firma zajmuje si´ monta˝em i pomiarami
ul. Zwoleƒska 10
tel. 022 615 68 33
0602 796 111
0601 930 532
www.gawryszewski.pl

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

PROTEZY • NAPRAWA
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Musisz coÊ za∏atwiç a niemo˝esz prowadziç samochodu (choroba, kac itp)

res

NIE RYZYKUJ

tel. 022 773 28 78
603 538 906

MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH,KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY,
ORAZ STBILIZATORÓW STAWÓW
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Dzieƒ Polskiej Harcerki 2006
Polski kalendarz przepe∏niony jest
ró˝nymi Êwi´tami i uroczystoÊciami,
od paƒstwowych do tych ma∏o znanych
i wa˝nych tylko dla danej, cz´sto nielicznej grupy osób. Do tych ostatnich
z pewnoÊcià zalicza si´ Dzieƒ Polskiej
Harcerki, który tradycyjnie obchodzony jest przez wszystkie harcerki w kraju w niedziel´ najbli˝szà dniu 2 paêdziernika, czyli dacie zakoƒczenia
walk Powstania Warszawskiego. Ten
dzieƒ wyznaczy∏y sobie instruktorki
i harcerki, które prze˝y∏y II wojn´
Êwiatowà i okupacj´ jako dzieƒ pami´ci i modlitwy za te, które odesz∏y
na wiecznà wart´. Od tamtej pory co
roku harcerki spotykajà si´ w koÊciele
Êw. Marcina w Warszawie na Mszy Êw.,

która rozpoczyna si´ wyczytaniem listy imion
i nazwisk harcerek, które w minionym
roku
umar∏y. Po Mszy
odbywa si´ spotkanie
Kr´gu
W´drowniczek
po Zachodnim
Stoku (harcerek
i instruktorek, które swojà s∏u˝b´
w harcerstwie rozpoczyna∏y przed rokiem 1945, a które nadal pragnà ˝yç
wg Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego) z harcerkami i instruktorkami ze
wszystkich organizacji harcerskich,

na którym rozmawia si´ o aktualnych
sukcesach i problemach harcerstwa,
a dru˝yny (w tym równie˝ oczywiÊcie
nasza) biorà udzia∏ w grze, której celem jest poznanie innych harcerek, ich
zwyczajów oraz wymiana doÊwiadczeƒ.
W tym roku rozpocz´∏yÊmy nasz rok
harcerski 1 paêdziernika. Wtedy te˝ zosta∏a nam przyznana Z∏ota Koniczynka. Koniczyna jest symbolem Êwiatowego ˝eƒskiego ruchu skautowego, a odznaki bràzowa, srebrna i z∏ota sà wynikiem kategoryzacji, w której ocenia si´
zarówno zesz∏orocznà prac´, jak i plany
na nadchodzàcy rok. Gratuluj´ wszystkim Druhnom!
Czuwaj!
Dru˝ynowa Natalia Mileszyk
(0-668-440-136)

Pola Nadziei
W tym roku, ju˝ po raz kolejny,
uczniowie ze Szko∏y Podstawowej
nr 173 biorà udzia∏ w mi´dzynarodowej i ogólnopolskiej akcji hospicyjnej
„Pola Nadziei”, której celem jest
uwra˝liwienie dzieci i m∏odzie˝y
na problemy osób chorych i niepe∏nosprawnych, szczególnie ich rówieÊników. W Êrod´ 4 paêdziernika uczniowie
posadzili
cebulki
˝onkili
przed budynkiem szko∏y, aby zakwit∏y
na wiosn´, jako wyraz ∏àcznoÊci ze
wszystkimi ludêmi cierpiàcymi i potrzebujàcymi pomocy. Sadzenie cebulek zosta∏o poprzedzone pogadankami na temat problemów ludzi niepe∏nosprawnych i celowoÊci
przeprowadzania tego
typu akcji.
6 paêdziernika przed
siedzibà Urz´du m. st.
Warszawy Dzielnicy
Weso∏a przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33 delegacja uczniów z naszej
szko∏y,
wzi´∏a
udzia∏ w Centralnej Dzielnicowej
uroczystoÊci sadzenia „Pól Nadziei”.
Dope∏nieniem
akcji jest konkurs
„Znaki Nadziei”,
który
polega
na wykonaniu do-

wolnà technikà, kartki Êwiàtecznej dla
chorego „Ubogi Jezus w Betlejem nadziejà dla ubogich”. Po zapoznaniu
z regulaminem konkursu wielu
uczniów zg∏osi∏o ch´ç uczestnictwa.
Wykonane kartki zostanà w okresie
Bo˝ego Narodzenia przekazane podopiecznym Hospicjum Domowego
Dla DZIECI:
przy ulicy Tykociƒbalet z musicalem od 4 lat, balet grupa
skiej 27/35 w Warzaawansowana, taniec towarzyski, piosenka,
szawie oraz innym
rysunek, breakdance – dla ch∏opców!!!,
osobom chorym.
gimnastyka korekcyjna oraz zaj´cia tanecznoMarianna
teatralne
Tomasiak

Dla M¸ODZIE˚Y:

FunAttack – funky , DanceArt – grupa taƒca
nowoczesnego, Formacja Taƒca Towarzyskiego

Trakt Brzeski 68
dawne Studio Ruchu i Taƒca

tel:

504 290 509
507 117 541

FITNESS: aerobik, fitball, low, dance, pilates
i joga, salsa fitness, tbc

TANIEC: kurs taƒca towarzyskiego,
kurs salsy solo, taniec dla kobiet
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

www.swingclub.pl
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Kung Fu
(wschodnie sztuki walki – szko¬a Niat-Nam)
Zapraszamy
doros∏ych i dzieci na treningi

codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

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 ✦

Ko
l
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Zaj´cia: poniedzia∏ek 1600–1700
i piàtek 1930– 2030
pod adresem
klub „Fitness Art“
ul. Trakt Brzeski 60/60a
(w szeregu budynków przy stacji BP)
tel. (0)506 661 672

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

PANTOMOGRAF CYFROWY

CZYNNE:

IMPLANTY

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

niskie ceny

dogodny dojazd
parking

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

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)

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

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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•KÑPIEL
•STRZY˚ENIE
•TRYMOWANIE
•PIEL¢GNACJA
.

Agnieszka Szczepanek
Warszawa
Stara Mi∏osna
ul. Kruszyny 18
Tel. 0609-228880
022-3534578

Wizyta po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

OG¸OSZENIA DROBNE
◗ Firma 5aSec (pralnie chemiczne) zatrudni
dynamiczne osoby do pracy w punktach
us∏ugowo-handlowych na terenie Warszawy. CV
na adres: beata.m@5asec.pl, tel. kont. 0605
044 062.
◗ Pilnie poszukuj´ pracowników budowlanych:
murarzy, szpachlarzy i in. Kontakt tel. 66 55 44
366.
◗ Zatrudni´ nauczyciela j´zyka angielskiego dla
dzieci w wieku 5,5 i 7 lat (nauka w domu ucznia).
Tel. 022 773-26-93.
◗ Amerykaƒska spó∏ka specjalizujàca si´ w technologii i masowej produkcji wysokiej jakoÊci
opakowaƒ z tworzyw sztucznych, w zwiàzku
z intensywnym rozwojem przedsi´biorstwa
w Polsce poszukuje do zak∏adu w Warszawie
(Mi´dzylesie) osoby na stanowisko: Asystentka/Sekretarka (GTCP-AS 5-06). Maile z cv
nadsylac w ciàgu 14 dni na adres: graham.rekrutacja@grahampackaging.com.
◗ Zatrudni´ pomoc biurowà w firmie handlowej,
wymagane doÊwiadczenie tel. 608/061618.
◗ Zatrudni´ maniciurzystk´. Tel. 0606-88-26-07.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0510-899-680.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.

med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-511-087-855.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504-803-574.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie stopnie
nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ 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. 022-77322-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126840.
◗ 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 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ Doradztwo prawne, porady prawne, sporzàdza-

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
• 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

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

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

nie 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, 0607-377-603.
◗ Oddam ∏ó˝eczko, przewijak, drewnianego konika
bujanego i rozstawianà huÊtawk´ tel. 0602-470241.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ WKK Karate wznawia treningi w szkole podstawowej nr 173. Zaj´cia we wt. 17.00, sob. 12.00.
tel. 0604-107-118.
◗ Studentka anglistyki udziela lekcji j´z. angielskiego w domu ucznia tel. 0-600-93-69-18.
◗ Szukam lektora jezyka hiszpanskiego (moze byc
student/-ka znajacy/-a dobrze ten jezyk) do nauki
j´zyka hiszpaƒskiego od podstaw. Studentka
trzeciego roku polonistyki – Ola. Kontakt:
506 234 390, 022 773 86 58.
◗ Profesjonalny masa˝ leczniczy, odchudzajàcy,
baƒkà chiƒskà tel. kom. 0 501 013 466.
◗ G¸ÓWNA KSI¢GOWA z doÊwiadczeniem. Prowadzenie ksi´gowoÊci, sporzàdzanie SF, listy
p∏ac, ZUS, deklaracje podatkowe – rzetelnie.
edyta.go@gazeta.pl 0 602 737 245.
◗ UBRANIA CIÑ˚OWE+WYPRAWKA DLA DZIECKA – u˝ywane. Stan bardzo dobry. Wózek ze
spacerówkà+ fotelik samochodowy – INGLESINA (bardzo wygodny, stabilny, lekki, du˝e ko∏a –
przednie obracane, stan idealny), ubranka dzieci´ce do rozmiaru 80. edyta.go@gazeta.pl,
0 602 737 245.
◗ Szukam korepetytora z j. niemieckiego (doje˝dzajàcego do domu – Osiedle Akacjowa w Starej
Mi∏oÊnie) kontakt: 0606 92 33 92.
◗ Studentka (zaoczna) ch´tnie zajmie si´ dzieckiem oraz mo˝e posprzàtaç mieszkanie. Stara
Mi∏osna, tel. 0604-076-048.
◗ Ekipa remontowa; malowanie, szpachlowanie,
g∏adzie, karton- gips, glazura, terakota. Ceny
konkurencyjne, najwy˝sza jakoÊç, krótkie terminy wykonania. Tel. 601 715 884.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja
tonerów do drukarek HP, materia∏y eksploatacyjne. Tel. 604-403-067.
◗ Sprzedam samochód Skod´ Felici´ Combi 1,3 kat, pierwsza rejestracja 11.1998, pierwszy w∏aÊciciel, przebieg 165,500km, benzyna +
instalacja gazowa 60l, hak holowniczy, opony zimowe/letnie. Kontakt: Edward – 506-115-731.
◗ BezpoÊrednio kupi´ dom w Starej Mi∏osnej, mo˝e byç do remontu. Tel. 0502955004
lub 0227731480.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U.W. Dojazd
gratis. tel: 0602-120-632; 022-773-82-31.
◗ Angielski z dyplomowanym nauczycielem z Londynu. Tel: 022 773 38 99.
◗ Sprzedam mieszkanie 85 m2+ poddasze. Pow.
ca∏k. 170m2 – u˝ytkowa 135 m2 w Starej Mi∏osnej. ¸adne, zadbane. Tel. 022 773-38-56
lub 669-024-889. Polecam.
◗ Profesjonalne prasowanie koszul i innej garderoby m´skiej, damskiej i dzieci´cej. Odbiór i dowóz
gratis. Tel.; 0601-486-968.
◗ Rodzicu! Chcesz wyjÊç wieczorem w weekend,
a nie masz z kim zostawic dzieci??? Ch´tnie si´
nimi zaopiekuje. Tel.: 0696-59-76-17.

◗ FRANCUSKI od podstaw dla dzieci i m∏odziezy.
zaj´cia w przyjaznej atmosferze. Dojazd gratis. 25z∏/h/os. kontakt-0502846969.
◗ Kupi´ bezpoÊrednio mieszkanie w Starej Mi∏osnej. Powierzchnia 50-80 m2. Tel: 0665 065 001.
◗ PAZNOKCIE: akrylowe, zelowe, zdobienia PROMOCJIA MAKIJAZE:? lubne, dzienne, wieczorowe doojazd do klienta GRATIS tel. 602-44-9044.
◗ Korepetycjie Jezyk Angielski 35Zl godz. 602-4490-44.
◗ ANGIELSKI, MATEMATYKA. Nauka i korepetycje
w domu ucznia. Ju˝ od 10 lat na terenie Starej
Mi∏osnej. Przygotowanie do matury z j. angielskiego. Tel. 022 773-30-13.
◗ Studentka z doÊwiadczeniem pedagogicznym
zajmie si´ dzieckiem na terenie Starej Mi∏osnej
w
niepe∏nym
wymiarze
godzin.
Tel. 0602333544; email agata_k83@interia.pl
◗ Poszukuj´ osób w wieku 25-50 lat do odp∏atnego badania rynku. Tel.: 603 604 390
◗ Ksi´gowoÊç, ZUS, doradztwo – niedrogo, solidnie (licencja i ubezpieczenie). Tel. 022 773-2693, 0512 103 278.
◗ J¢Z. ROSYJSKI – t∏umaczenia, nauka: dzieci,
mlodziez, dorosli, jezyk biznesu, prawniczy, korespondencja handlowa.
◗ WSZYSTKO w obr´bie jez. rosyjskiego – SKUTECZNIE, SYMPATYCZNIE, 0-504 69 79 18
– Weso∏a, zapraszam, poziom b. wysoki, ceny
konkurencyjne.
◗ CHEMIA – ka˝dy poziom, dojazd do ucznia. Doktorant Akademii Medycznej w Warszawie. 0 507 468 271.
◗ US¸UGI GEODEZYJNE – Mapy, tyczenia, inwentaryzacje. tel. 022 773 30 44,
kom. 0 508 895 802.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
tel. 022-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ US¸UGI DOMOWE – Trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny.
tel. 022-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo z 3-letnim synkiem
poszukuje 2-pokojowej stancji na terenie Starej
Mi∏osny tel. 880 467 419.
◗ Poszukuj´ szczeniaka do pilnowania domu
z ogrodem (np. wilczura). Tel. 504 727 780.
◗ Poszukuje stancji dla 14-letniego spokojnego,
kulturalnego ucznia.tel. (0-22) 773 33 77.
◗ 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. Dojazd
do ucznia! Tel. 0508401244.
◗ Poszukujemy opiekunki dla 2-letniego Gucia
z Weso∏ej Zielonej. Telefon: 022-760-31-55
(po 16.00).
◗ Do wynaj´cia 2 pokoje ok. 25m2 w Starej Mi∏oÊnie (umeblowane), z dost´pnem do w∏asnej
kuchni, ∏azienki. 15min piechotà od p´tli 502.
Wszystkie informacje pod nr: 506-115-731.
◗ Akupresura stóp, masa˝ relaksujàcy
tel. 601283878.
◗ 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.

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

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Adam K∏os,
Ma∏gorzata Krukowska, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 022 773 13 13), Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych, Judyta
Weso∏owska. Foto: Iza Antosiewicz, Magda J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 022 613 34 37, fax: 022 613 18 49, e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1.
Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 8300 egz., Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama:
Dorota Mierzejewska
– tel. 022-773-13-13
0501 09 33 44
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DRZWI
ZEWNÑTRZLOKALOWE
WEWNÑTRZLOKALOWE

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
P¸YTKI CERAMICZNE

WYPOSA˚ENIE ¸AZIENEK

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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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

tel. 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 zamówienia
na Êwiàteczne pó∏miski
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

28

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

