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Nr
Józef Pi∏sudski
Józef Klemens Pi∏sudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zu∏owie pod Wilnem, zm. 12
maja 1935 w Warszawie) – polski dzia∏acz
niepodleg∏oÊciowy, mà˝ stanu, dowódca
wojskowy; od 1920 pierwszy Marsza∏ek
Polski, Naczelnik Paƒstwa do 1922, dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930),
twórca tzw. rzàdów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926,
w wyniku przeprowadzonego przez siebie
zamachu stanu.
Nosi∏ pseudonimy: Wiktor, Mieczys∏aw,
Ziuk; póêniej powszechnie zwany Dziadkiem lub Marsza∏kiem, a przez swych
dawnych ˝o∏nierzy Komendantem.
êród∏o Wikipedia

Listopadowa
zaduma
W dniu Wszystkich Âwi´tych zap∏on´∏y znicze i zapachnia∏y kwiaty jesiennà melancholià
na cmentarzach. Znowu staneliÊmy nad grobami tych, co odeszli od nas na zawsze.
Rok 2006 dla wielu istnieƒ ludzkich by∏
ostatnim rokiem. Wyrwa∏ z ˝ycia naszych ukochanych, przyjació∏, znajomych...
Chocia˝ trudno pogodziç si´ ze stratà, musimy nadal wracaç do ˝ycia. ˚ycia, które
ogarnia ˝al, smutek i ogromna t´sknota.
Listopadowa zaduma kieruje myÊli poza
ziemskie przestrzenie, tam gdzie wyobraênia
i przeczucia tworzà Êwiat duchowy.
Pami´ç o tych, którzy ju˝ sà w wiecznoÊci,
trwa w sercach ˝yjàcych. Prawie ulega si´
z∏udzeniu, ˝e mo˝na cofnàç czas do minionych wspólnych prze˝yç radoÊci i szcz´Êcia,
ale ostatnie po˝egnanie wyrywa t´ nadziej´
i pogrà˝a w nieutulonym ˝alu i smutku.
Jednak wiara w ˝ycie pozagrobowe daje
szans´ na ponowne spotkanie z tymi, których
op∏akujemy.
Zaduma nad ˝yciem i przemijaniem ogarnia szczególnie tych, co utracili najbli˝szych,
ale i ka˝dego cz∏owieka.
Niechaj modlitwy ze Êwiàtyƒ tej ziemi pop∏ynà w t´ przestrzeƒ, która jest tajemnicà dla
˝yjàcych:
Irena ¸ukszo
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Âwi´to
Niepodleg∏oÊci
11 listopada ustanowiono Êwi´tem
narodowym dopiero ustawà z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat
po
odzyskaniu
niepodleg∏oÊci.
Po II wojnie Êwiatowej w∏adze komunistyczne Êwi´tem paƒstwowym uczyni∏y dzieƒ 22 lipca – dat´ podpisania
Manifestu PKWN. Narodowe Âwi´to
Niepodleg∏oÊci obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawà Sejmu IX kadencji 21 lutego 1989 r.
w trakcie obrad Okràg∏ego Sto∏u.

Zarzàd i Rada Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy serdecznie
zapraszajà na dzielnicowe obchody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
Obchody rozpocznà si´ w dniu 11 listopada br. uroczystà
Mszà Êw. w koÊciele Êw. Brata Alberta ul. Szeroka 2
(os. Zielona) o godz. 11.00. Nast´pnie odb´dzie si´ przemarsz
pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie ok. 12.00
nastàpi z∏o˝enie wieƒców oraz odb´dzie si´ Apel Poleg∏ych.
Serdecznie zapraszamy!

Z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
we wspó∏pracy z OÊrodkiem Kultury Weso∏a
oraz dyrekcjà Gimnazjum nr 119
serdecznie zapraszajà na

koncert patriotyczny

Janusza
Zakrzeƒskiego
9 listopada (czwartek)
o godz. 1930
wst´p wolny

w sali widowiskowej Gimnazjum nr 119
przy ul. Klimatycznej 1 Warszawa-Weso∏a

Wybory Samorzàdowe 12 listopada 2006 nie Êpij, bo ci´ przeg∏osujà!
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Pomó˝my samotnym matkom
Stowarzyszenie Sàsiedzkie ju˝ po raz piàty rozpoczyna zbiórk´ darów dla potrzebujàcych.
Tegoroczna zbiórka cieszy
mnie szczególnie. A wszystko
zacz´∏o si´ w wakacje. Tego lata przebywa∏am z rodzinà
w Rzepiskach, w domu rekolekcyjnym Ksi´˝y Marianów
„Betlejem”. Cudowne miejsce, fantastycznie tam odpocz´∏am. Pozna∏am te˝ – pod koniec naszego pobytu – Siostr´ Kolsolat´ ze Zgromadzenia Ma∏ych Misjonarek Mi∏osierdzia – Orionistk´. Siostra przywioz∏a ze sobà na wakacje w góry swoje podopieczne z Domu dla Samotnych Kobiet i Matek z Dzieçmi. Prowadzony przez Siostry dom
znajduje si´ w Otwocku. Mo˝e przyjàç maksymalnie
25 osób, obecnie przebywa tam 7 mam z dzieçmi.
Jak ka˝da tego typu placówka boryka si´ z mniejszymi lub wi´kszymi k∏opotami. Wychodzàc naprze-

ciw potrzebom Sióstr i ich podopiecznych, w tegorocznej zbiórce postaramy si´ zgromadziç dla nich
przede wszystkim:
– pieluchy jednorazowe i Êrodki piel´gnacyjne dla
dzieci i niemowlàt,
– chemi´ gospodarczà – proszki do prania, Êrodki
czystoÊci, p∏yn do zmywania naczyƒ, myd∏o, ˝ele
pod prysznic, szampony itp.,
– buty oraz ciep∏e ubrania dla dzieci,
– ubrania dla mam (kobiety w wieku do 19-36 lat),
– kolorowanki i przybory plastyczne dla dzieci.
Jak zwykle przy tego typu akcjach – bardzo prosz´
o przygotowanie tych rzeczy, na które jest konkretne zapotrzebowanie. Siostra Konsolata wyrazi∏a tak˝e proÊb´
o przekazanie – jeÊli oczywiÊcie znajdzie si´ wÊród nas
taki darczyƒca – sprawnej pralki wirnikowej, tzw. „Frani”.
Z dotychczasowych akcji wyciàgn´∏am wnioski, co
do lokowania punktów zbiórek. Na pewno b´dà to przedszkola i szko∏y oraz niektóre sklepy, gdzie robiàc zakupy

dla siebie mo˝na dorzuciç do koszyka coÊ w ramach akcji (tam pojawià si´ stosowne kartony i plakaty). Pe∏nà
list´ miejsc, gdzie b´dziecie mogli Paƒstwo przekazaç
swoje dary, zamieszcz´ na naszym forum mieszkaƒców http://www.forum.staramilosna.org.pl
Zapraszamy te˝ na spotkania Stowarzyszenia
do Gimnazjum nr 119 (sala TPD), w ka˝dy wtorek
od godz. 2000.
Bardzo prosz´ osoby, które chcia∏yby si´ aktywnie
w∏àczyç w zbiórk´ (udost´pniajàc miejsce na zbiórk´)
o kontakt telefoniczny ze mnà 0603-063-870.
I jeszcze terminy. W tym roku zbiórk´ chcemy
zakoƒczyç jeszcze w Adwencie i zdà˝yç z dostarczeniem na 6 grudnia. Dlatego zaczynamy od 14
listopada, a koƒczymy we wtorek 5 grudnia.
Jak zwykle licz´ na Paƒstwa otwarte serca i ch´ç
niesienia pomocy.
Izabela Antosiewicz

Zaproszenie na warsztaty wn´trzarskie

Foto Oskar

Zapraszamy dzieci i doros∏ych na kolejne warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna. Tym razem b´dà
to 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, çwi-

czyç 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.
Wychodzàcna przeciw Paƒstwa sugestiom 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 Âwiàteczne (szczegó∏y podamy w nast´pnych numerach gazetki).
Opisa∏a i zaprasza∏a:
Katarzyna Szaszkiewicz
koordynator warsztatów plastycznych

Czwartkowe wieczory muzyczne –
na goràco po monodramie i co mamy jeszcze w planach.
26 paêdziernika, ∏amiàc konwencj´ spotkaƒ stricte muzycznych, zaproponowaliÊmy Paƒstwu monodram. Gatunek w odbiorze zdecydowanie trudniejszy. Godzina, a nawet ponad z jednym aktorem.
Od niego zale˝y, czy widz nie tylko nie b´dzie si´ nudzi∏, ale wr´cz poczuje niedosyt obcowania z prawdziwym teatrem. Takà uczt´ niewàtpliwie zafundowa∏
nam Piotr Cyrwus, który mile zaskoczy∏ szczególnie
mi∏oÊniczki „Klanu” kojarzàce granego przez niego
Rysia z postacià, delikatnie mówiàc, md∏à i nijakà.
I na tym chyba polega talent, bo oto zobaczyliÊmy
na scenie energicznego, przystojnego m´˝czyzn´
– tamtego wieczoru oficera Armii Czerwonej, który
sprawi∏, ˝e byliÊmy Êwiadkami prawdziwej, teatralnej
uczty wg prozy Sergiusza Piaseckiego.
Do koƒca roku zaplanowaliÊmy jeszcze dla Paƒstwa 4 programy: 9 listopada, o tym pisa∏am w poprzednim numerze W. S., b´dziemy goÊciç p. Janusza Zakrzeƒskiego, natomiast 23 listopada przyjedzie do Starej Mi∏osnej Leszek D∏ugosz, swego
czasu silnie zwiàzany z „Piwnicà pod Baranami”.
OsobowoÊç silna, niezale˝na, ciekawa i nietuzinkowa. Piosenkarz, kompozytor, poeta, pianista i aktor. Jego artystyczne dossier jest niezwykle bogate.
Po 13 latach wspó∏pracy z kabaretem „Piwnica
pod Baranami” zaczà∏ wyst´powaç w kraju i za gra-
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nicà z recitalami w∏asnymi.
Jest pomys∏odawcà i animatorem „Rynny Poetyckiej”, co oznacza, ˝e w kawiarni przy ul. Go∏´biej 3
w Krakowie odbywajà si´ cyklicznie spotkania mi∏oÊników poezji i znakomitych goÊci, m.in. Ewy Lipskiej, Adama Zagajewskiego, Wis∏awy Szymborskiej, oczywiÊcie sà laureaci i nagrodzone teksty.
Leszek D∏ugosz wystàpi u nas z repertuarem autorskim dawniejszym, ale i tym nowym. ZaÊpiewa
i wyrecytuje. O sobie mówi tekstem wiersza:
„Po co ja to wszystko robi´”.
Po co ja to wszystko?..
˚eby si´ skraca∏ dystans
-Pomi´dzy mnà a tobà
˚eby si´ wi∏a zieleni∏a
– Pi´kniejsza ˝eby by∏a droga
Szarak, uciekajàcy przed pogonià
Przez chwil´ d∏u˝ej
˚eby móg∏ wierzyç: – zdà˝´!
Serce, co chcia∏o skoczyç z mostu
By wychodzi∏o raczej na prostà
(- Raczej na prostà)
A mi∏oÊç?
A mi∏oÊç – r´kà uporczywà
˚eby znów k∏ad∏a, na horyzoncie

Napis:
– Jednak, pomimo...
By od∏o˝one w kàcie skrzyd∏a, wios∏o
Skrzypn´∏y kiedyÊ z myÊlà o mnie:
– Tego to nios∏o...
Co Rozdzielone, by si´ ∏àczy∏o
Wraca∏o w Jedno
– W Harmonii
– ˚eby Êlad po mnie
˚eby Êlad po mnie
– Po co ja?
– To wszystko?
Po co ja to wszystko?
– ˚eby si´ skraca∏ dystans...
Pomi´dzy mnà a tobà
˚eby si´ wi∏a zieleni∏a
– Pi´kniejsza ˝eby by∏a droga
Leszek D∏ugosz

Pierwszy czwartkowy wieczór grudniowy (siódmego) umili natomiast znana ju˝ Paƒstwu pani El˝bieta Sieradziƒska, drobniutka kobieta z silnym g∏osem, wykonujàca g∏ównie piosenki francuskie.
Na ostatni czwartek przed Nowym Rokiem szykujemy niespodziank´.
Iza Zych

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Rozmowa z burmistrzem dzielnicy Weso∏a Jackiem Wojciechowiczem

Pracujemy dwa razy szybciej,
ale nasze potrzeby nadal sà ogromne
co by∏o mo˝liwe, by skala naszych prac
by∏a jak najwi´ksza. Zresztà Weso∏a ma
najwy˝szà w Warszawie iloÊç inwestycji
na jednego mieszkaƒca – oko∏o 1500 z∏,
podczas gdy najlepsza nast´pna dzielnica
– W∏ochy ma tylko 600 z∏ na osob´, a kolejne 400, 300 czy 200 z∏.

Skala inwestycji w ostatniej kadencji jest imponujàca, zw∏aszcza jak na warunki warszawskie…
Mówiàc o inwestycjach, wykonanych w czasie tej
kadencji, trzeba podkreÊliç ich skal´. ¸àcznie z rokiem 2006 obecnà kadencj´ zamkniemy kwotà oko∏o 75 milionów z∏otych, przeznaczonych na inwestycje. Szczególnie ostatnie dwa i pó∏ roku, gdy pracowa∏ nowy Zarzàd Dzielnicy, by∏o „bogate” w inwestycje – mowa o inwestycjach realizowanych, a nie planowanych. Bioràc pod uwag´ cztery mijajàce lata
kadencji – w 2003 roku zrealizowano inwestycje
za 9,6 mln z∏, a w latach 2004-2006 ju˝ za ponad 65
mln z∏, co daje oko∏o 21,6 mln z∏ przeznaczanych
na inwestycje rocznie.
Najwa˝niejszymi inwestycjami dla Weso∏ej
w mijajàcej kadencji samorzàdowej…
Naszymi priorytetami by∏y kanalizacja i drogi.
W przypadku kanalizacji – do po∏owy kadencji sami
realizowaliÊmy inwestycje w tej dziedzinie, a potem
zaczà∏ przejmowaç je MPWiK (anga˝ujàc swoje, dodatkowe Êrodki). Z drugiej strony za∏o˝yliÊmy zbudowanie bàdê zmodernizowanie g∏ównego uk∏adu drogowego we wszystkich osiedlach. Na przyk∏ad
w Starej Mi∏oÊnie ulice Jana Paw∏a II i GoÊciniec.
W Zielonej – ulice Brata Alberta z rondem na Wspólnej i Warszawska. W Centrum – remont (wraz z kanalizacjà) ulicy 1. Praskiego Pu∏ku i Armii Krajowej
wraz ze skrzy˝owaniem ze Êwiat∏ami. OczywiÊcie,
przeznaczaliÊmy te˝ spore Êrodki na budow´ ulic
bocznych, osiedlowych. Nale˝à do nich m. in.: Jod∏owa, Fabryczna, Klimatyczna, Warszawska, Dzielna, T´czowa, Powstaƒców Warszawskich, Konopnickiej, Kostki Napierskiego, Dwernickiego, Sapiehy.
By∏oby ich pewnie znacznie wi´cej zw∏aszcza w Zielonej i w Starej Mi∏oÊnie, tam jednak wi´kszoÊç
Êrodków zosta∏o przeznaczonych na budow´ g∏ównego uk∏adu drogowego. ¸àcznie w kadencji zrealizowaliÊmy ponad 84 „tytu∏y inwestycyjne”. Trudno
wymieniç wszystkie inwestycje, mówiliÊmy tylko
o najwa˝niejszych.
OczywiÊcie, zawsze mo˝na powiedzieç, ˝e mo˝na by∏o zrobiç wi´cej. Jednak, przy aktualnym stanie
zatrudnienia w urz´dzie (w stosunku do 2002 r. nie
zwi´kszyliÊmy zatrudnienia), zrobiliÊmy wszystko,

Z jakimi ludêmi najlepiej si´ panu pracowa∏o w mijajàcej kadencji? Jacy ludzie powinni byç reprezentantami
mieszkaƒców w samorzàdzie?
Zawsze odpowiadam, ˝e najlepiej si´
pracuje z ludêmi màdrymi. Przez siedem
lat pracy w Weso∏ej spotyka∏em na swojej
drodze ludzi rozsàdnych, z którymi mo˝na by∏o wiele zdzia∏aç. Mia∏em to szcz´Êcie, ˝e uda∏o mi si´ nak∏oniç do wspó∏pracy osoby, które wydawa∏o si´, ˝e b´dà w opozycji. JeÊli chodzi o mijajàcà kadencj´, wspó∏pracowa∏o mi si´ dobrze z ca∏à
radà, a najlepiej z radnymi wybranymi z listy Weso∏a 2002, którzy wygrali poprzednie wybory, otrzymujàc 7 mandatów w 15 osobowej radzie. Sukces koƒcowy jest sukcesem wszystkich radnych.

Chcia∏bym, by w nast´pnej kadencji zbudowano
równie˝ w ka˝dym osiedlu place zabaw, tak jak w poprzednich kadencjach zbudowaliÊmy przy szko∏ach
nowoczesne obiekty sportowe. Nasza dzielnica jest
jednà z „najm∏odszych” w Warszawie, ma ogromny
udzia∏ procentowy dzieci i m∏odzie˝y.
Jednym s∏owem by∏oby dobrze, by kolejna ekipa samorzàdowa, pracujàca w naszej
dzielnicy, kontynuowa∏a dzia∏ania poprzedniej. W zwiàzku z tym musz´ zapytaç o Pana najbli˝sze plany? Czy jest w nich miejsce
na dalszà prac´ w samorzàdzie Weso∏ej?
Patrzàc na to, co si´ dzieje w Polsce, wydaje mi
si´, ˝e jestem coraz bli˝szy decyzji, by swojà przysz∏oÊç zawodowà zwiàzaç z samorzàdem. W du˝ym
stopniu moja decyzja b´dzie uzale˝niona od wyniku
wyborów do Rady Dzielnicy i do Rady Warszawy.
Chodzà s∏uchy, ˝e gdyby Hanna Gronkiewicz-Waltz zosta∏a wybrana na funkcj´ Prezydenta
Warszawy, ma pan szans´ zostaç wiceprezydentem.
Uwa˝am, ˝e takie dywagacje sà przedwczesne.
Wszystkich mieszkaƒców zach´cam do udzia∏u
w wyborach i mam nadziej´, ˝e 12 listopada podejmà decyzje dobre dla naszej lokalnej i ogólnowarszawskiej spo∏ecznoÊci.
Rozmawia∏a:
Magdalena J´drzejewska

Jakie inwestycje powinny byç zrealizowane
w nast´pnej kadencji?
Ca∏y czas trzeba budowaç drogi, zw∏aszcza w Zielonej i w Starej Mi∏oÊnie. Kolejnym priorytetem jest budowa drogi do Mi´dzylesia czy rozwiàzanie problemu
oczyszczalni Êcieków Cyraneczka.
Podobnie, jak kontynuowanie wysi∏ków zmierzajàcych do przyj´cia
wersji samorzàdowej przebiegu
Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
Pojawi∏a si´ kwestia przej´cia
uk∏adu kanalizacyjnego na Placu
Wojska Polskiego. Pierwsze dzia∏ania w tej sprawie ju˝ si´ zacz´∏y.
Hej! Po raz kolejny zapraszamy na nowe forum
Wa˝ne jest te˝ usprawnienie komunikacji wewn´trznej we wszyst- internetowe na stronie www.staramilosna.org.pl. Zakich osiedlach.
ch´camy do rzetelnej dyskusji na temat spraw zwiàPierwsze efekty naszych staraƒ zanych z ˝yciem w Staju˝ sà. W najbli˝szych dniach zo- rej Mi∏oÊnie i w Wesostanie uruchomiona nowa linia au- ∏ej. Mo˝ecie tam mi´dzy
tobusowa ze Starej Mi∏osny do sta- innymi zadaç pytania
cji kolejowej Weso∏a, która umo˝kandydatom Stowarzyliwi korzystanie z wyd∏u˝onej
do Weso∏ej i Woli Grzybowskiej szenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna startujàcym
Szybkiej Kolei Miejskiej.
Trzeba dokoƒczyç budow´ w wyborach do Rady
gimnazjum przy Klimatycznej Dzielnicy Weso∏a.
Czekamy na Wasze
(powstaç ma hala sportowa).
Trzeba zmodernizowaç szko∏y opinie. Wielu z Was nie
przy ul. Armii Krajowej i w Zielo- ma czasu, by przyjÊç
nej (tam w zasadzie od podstaw na wtorkowe spotkania Stowarzyszenia w Gimnazbudowaç). Bardzo wa˝nà kwestià zjum w Starej Mi∏oÊnie. Zajrzyjcie wi´c na forum.
jest zbudowanie filii Szko∏y PodCzekamy na Wasze opinie.
stawowej Nr 173 w Starej Mi∏oMa∏gorzata Krukowska
Ênie dla klas 0-3 wraz z przedszkolem.

„Bibu∏a to za ma∏o”
– Forum dyskusyjne na
www.staramilosna.org.pl
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Pewien rok pewnej próbnej…
Chcia∏abym og∏osiç wszem i wobec oraz ka˝demu
z osobna, ˝e 44. Mazowiecka Dru˝yna Harcerek „Kasjopea” zakoƒczy∏a pomyÊlnie swój okres próbny
i sta∏a si´ pe∏noprawnà dru˝ynà ZHR! Jest to dla nas
wielkie wydarzenie, gdy˝ przez ca∏y ten rok od powstania dru˝yny ci´˝ko pracowa∏yÊmy, ˝eby to osiàgnàç.
MyÊl´, ˝e warto teraz opowiedzieç co nieco
o nas. Otó˝, powsta∏yÊmy 2 paêdziernika 2005 roku
przy SP nr 171 (ul. Armii Krajowej) w Weso∏ej. Jest
nas 15 harcerek w dwóch zastepach: Andromeda
i S∏oƒce. W planach jest powstanie trzeciego. Nasza
obrz´dowoÊç wià˝e si´ z gwiazdami, ale tak naprawd´ chodzi o g∏´bszà treÊç, czyli o to, byÊmy zawsze
stara∏y si´ dà˝yç do idea∏u, stawaç si´ coraz lepszà
dru˝ynà, w skrócie si´gaç do gwiazd…Nale˝ymy
do szczepu 44. MDH, który dzia∏a w Starej Mi∏oÊnie. Za sobà mamy ju˝ zimowisko, biwak, wiele wyjazdów, gier, a tak˝e obóz.
Do szczególnie udanych nale˝y to
ostatnie, czyli obóz. By∏ on dla nas
najwi´kszym wyzwaniem, poniewa˝
wi´kszoÊç z nas pojecha∏a na tego typu wyjazd po raz pierwszy. Tak naprawd´,
to dopiero na nim mog∏yÊmy tworzyç nasze postawy, charakter dru˝yny. Dziewczyny czu∏y, ˝e od nich zale˝y jaka b´dzie
nasza dru˝yna, czy zakoƒczymy okres próbny. Stara∏y si´ nauczyç jak najwi´cej poprzez ró˝nego typu
zaj´cia z terenoznawstwa, samarytanki, sportowo-rekreacyjne, harcerskie, zdoby∏y mnóstwo sprawnoÊci. By∏y zawsze zdyscyplinowane, pr´˝ne
oraz ch´tne do pracy.
00
Dzi´ki takiej postawie
osiàgn´∏yÊmy wiele np.
Dla DZIECI:
gwóêdê pionierki, zwybalet z musicalem od 4 lat, balet grupa
ci´stwo w kilku kategoriach na festiwalu twórzaawansowana, taniec towarzyski, rysunek
czoÊci. W podobozie paDla M¸ODZIE˚Y:
nowa∏o prawdziwe braterstwo. Bardzo si´ ze soDanceArt – grupa taƒca nowoczesnego,
bà z˝y∏yÊmy i zaprzyjaêFormacja Taƒca Towarzyskiego
ni∏yÊmy. Ja, jako dru˝ynowa, a inaczej jeszcze
mówiàc, komendantka
obozu (po raz pierwszy
w takiej roli), wiedzia∏am,
Trakt Brzeski 68

Zapisy na Bal Andrzejkowy
1 grudnia godz. 18

dawne Studio Ruchu i Taƒca

tel:

504 290 509
507 117 541

˝e mog´ na nie liczyç. Wydaje si´ to wszystko niemo˝liwe, a jednak ten pierwszy obóz, który wydawa∏
si´ taki trudny z racji tego, ˝e pierwszy okaza∏ si´
bardzo dobry, a problemy, z jakimi si´ styka∏yÊmy
dotyczy∏y tak˝e innych dru˝yn z d∏ugoletnim sta˝em. Oby takich obozów wi´cej!
Na zakoƒczeniem chcia∏abym zach´ciç do wst´powania do naszej dru˝yny
wszystkie dziewczyny od 11 roku ˝ycia,
które sà z Weso∏ej. B´dziecie teraz mia∏y okazj´ prze˝ycia harcerskiej przygody w prawdziwej dru˝ynie harcerek, a Paƒstwa prosz´
o trzymanie za nas kciuki, by nam si´ uda∏o powi´kszyç dru˝yn´, a przy tym zachowaç harcerskà atmosfer´ jak do tej pory...

NABÓR
Wszystkie dziewczyny w wieku 11
lat i wi´cej zapraszam na zbiórki
harcerskie, które odbywajà si´
w Szkole Podstawowej nr 171
przy ul. Armii Krajowej.
Ch´tne prosimy o zg∏oszenie si´
na maila dru˝yny: 44kasjopea@wp.pl
lub do dru˝ynowej: 667-191-444 albo
bezpoÊrednio do harcerek z tej szko∏y…
ZAPRASZAMY!!!
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
pwd. Mariola Majszyk w´dr.
Dru˝ynowa 44. MDH-ek „Kasjopea”

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

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

TANIEC: niedzielne kursy taƒca: taniec
towarzyski i salsa solo dla kobiet
organizujemy imprezy urodzinowe dla dzieci
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

www.swingclub.pl
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zaprasza do

Gabinet Psychologicznej Pomocy Dziecku
i Rodzinie "Familia"
ul. Kameliowa 12 (budynek lecznicy Elixir)
tel. 0-504047030 Stara Mi∏osna
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CO Z TÑ SZKO¸Ñ?
czyli gdzie Polaków dwóch…
O tym, ˝e jest problem, bo
szko∏a p´ka w szwach, wiadomo
by∏o ju˝ od wielu lat. Kolejnymi
modernizacjami, dobudówkami,
adaptacjami pomieszczeƒ, a tak˝e karko∏omnym, ekwilibrystycznym wr´cz wysi∏kiem organizacyjnym, udawa∏o si´ zapewniaç
dzieciom przyzwoite warunki nauczania. Ba, jakby na przekór
tym niedogodnoÊciom, albo mo˝e zgodnie z regu∏à, ˝e k∏opoty w jednej materii rekompensowane sà sukcesami w innej, szko∏a podstawowa w Starej Mi∏oÊnie osiàga∏a najlepsze
wyniki nauczania w Weso∏ej. Bi∏a na g∏ow´ wszystkie pozosta∏e placówki publiczne w dzielnicy, a i w skali Warszawy
zajmowa∏a czo∏owe „lokaty” w rankingach. To z pewnoÊcià
efekt zaanga˝owania oraz „wk∏adanego serca” – ca∏ego zespo∏u nauczycielskiego oraz dyrekcji szko∏y – w prac´
z dzieçmi, a tak˝e w Êcis∏à wspó∏prac´ z rodzicami.
Kwestia niedostatecznej iloÊci sal sta∏a si´ jednak
sprawà palàcà wiosnà tego roku przy zapisach uczniów
na nast´pny rok szkolny. Okaza∏o si´, ˝e uczniów pojawi si´ taka iloÊç, i˝ nieunikniony b´dzie system dwuzmianowy, a w ogóle nale˝y przedsi´wziàç pilne Êrodki
zaradcze nie tylko na „dziÊ”, ale te˝ na „jutro”. Bo dzieci w Starej Mi∏osnej przyb´dzie w najbli˝szych latach
tyle, ˝e problem sam z siebie si´ nie rozwià˝e. Z samych wydanych zezwoleƒ na budow´ wynika, ˝e mo˝e
to byç liczba od 300 do 800, a mo˝e i wi´cej. Tak szeroki „rozziew” w tych szacunkowych liczbach spowodowa∏, ˝e rozgorza∏a goràca dyskusja: nale˝y budowaç
nowà podstawówk´, czy rozbudowaç ju˝ istniejàcy
gmach przy Trakcie Brzeskim? Pojawia∏y si´ g∏osy
za jednà bàdê drugà koncepcjà.
Zwolennicy rozbudowy podnosili zw∏aszcza kwestie
finansowe (kosztów budowy, a nast´pnie utrzymania
nowej szko∏y, mniejszej dotacji dla mniej liczebnej
szko∏y itp.), ale tak˝e merytoryczne (np. zmniejszona dotacja oznacza mniejszà ofert´ dodatkowych zaj´ç)

i natury psychologicznej (zatrudnianie nauczyciela
w mniejszym zakresie godzin skutkuje cz´sto jego
mniejszym zaanga˝owaniem spo∏ecznym). Natomiast
za budowà i utworzeniem nowej podstawówki przemawia∏y oczywiste wzgl´dy: warunków nauczania, standardów tzw. „szko∏y przyjaznej” i przyst´pnoÊci dla
dzieci z ró˝nych miejsc osiedla.
Dla obu tych tak ró˝nych „wizji” rysowa∏y si´ te˝ odpowiednio ró˝ne zagro˝enia. Dla pierwszej wspominana cz´sto niewiadoma, jeÊli chodzi o precyzyjnà liczb´
dzieci w wieku szkolnym w latach przysz∏ych i ewentualnie widmo dwóch do po∏owy pustych gmachów szkolnych. Drugiej zagra˝a∏o niebezpieczeƒstwo ziszczenia
si´ tych najodwa˝niejszych prognoz dzietnoÊci w Starej
Mi∏oÊnie i jedna szko∏a-moloch z 1200-1500 uczniów.
Zarzàd Dzielnicy z rzeczywiÊcie stoickim spokojem
podjà∏ kroki mo˝e nie w stylu Chucka Norrisa, za to wywa˝one i miejmy nadziej´ skuteczne. Powinny one doprowadziç do niezb´dnych doraênych zmian ju˝ w przerwie semestralnej, ale biorà te˝ pod uwag´ potrzeby
na przysz∏oÊç. Wiadomo, ˝e w cz´Êci budynku szkolnego mieszkajà po prostu rodziny. Zmian´ warunków nauczania w szkole i powrót do jednozmianowoÊci powinno zapewniç d∏ugo oczekiwane wykwaterowanie tych
lokatorów i zaadaptowanie zwolnionych pomieszczeƒ
na sale lekcyjne. Dosz∏o ju˝ do porozumienia obu stron
tj. Zarzàdu Dzielnicy i wspomnianych mieszkaƒców,
którzy otrzymajà w zamian mieszkania o znacznie wy˝szym standardzie. Rozwiàzaniem na przysz∏oÊç jest natomiast wpisanie do bud˝etu dzielnicy na rok przysz∏y
kwoty 1 600 000 z∏ na zakup
gruntu i projekt nowego obiektu szkolnego w Starej Mi∏osnej. W dwu nast´pnych latach na realizacj´ inwestycji
przewidziano po 3 000 000 z∏,
w sumie wi´c koszt jej zawrze
si´ w 7 600 000 z∏.
Przy okazji Zarzàd zaprezen-

towa∏ w∏asnà wizj´ szkolnictwa w osiedlu, nie do koƒca
autorskà, bo podobne warianty pojawia∏y si´ w trakcie
burzliwych dyskusji na ten temat w ostatnich tygodniach, ale z pewnoÊcià godnà uwagi. Otó˝ wspomniane kwoty w bud˝ecie Weso∏ej na lata 2007-2009 przewidziane sà wst´pnie na budow´ kompleksu oÊwiatowego z przeznaczeniem na przedszkole i fili´ szko∏y 173
dla klas 0-3. N´ci ten projekt zw∏aszcza, gdy pami´ta
si´, ˝e pozwoli∏by upiec dwie pieczenie przy jednym
ogniu. Wszak brak prawdziwego przedszkola w Starej
Mi∏oÊnie jest równie ucià˝liwy dla mieszkaƒców, co
„prze∏adowana” podstawówka.
Nie ukrywam, ˝e sam jestem zwolennikiem tej koncepcji. Nie tylko dla podanych powy˝ej wzgl´dów, ale tak˝e
dlatego, ˝e zbie˝ne jest to rozwiàzanie z systemem francuskim, który znam z autopsji i który, moim zdaniem
sprawdza si´ du˝o lepiej ni˝ nasza polska zreformowana oÊwiata. Obowiàzkowà edukacj´ rozpoczyna tam dziecko w wieku 3 lat i do ukoƒczenia liceum zmienia szko∏´
cztery razy oczywiÊcie ze zmianà fizycznà budynku. StopniowalnoÊç i wielocz∏onowoÊç systemu francuskiego
mi´dzy innymi wià˝e si´ z dba∏oÊcià o bezpieczeƒstwo
najm∏odszych (rozdzielenie starszej i m∏odszej podstawówki) i ograniczaniem wp∏ywów tzw. elementów (nie
∏udêmy si´ – sà w ka˝dej szkole), Wiadomo, ˝e w d∏u˝szym czasie skuteczniej zawiàzujà si´ grupy prowodyrów
i szkolne gangi. Koncepcja filii szko∏y z przeniesieniem
do niej najm∏odszych klas wpisywa∏oby si´ doskonale
w ten w∏aÊnie, wypróbowany ju˝ gdzie indziej, system.
A w Polsce by∏aby wyczynem wr´cz prekursorskim.
Jakie nie by∏oby ostateczne rozwiàzanie naszego
osiedlowego problemu szkolnego, wa˝ne jest odnotowanie faktu, ˝e koniec koƒców nastàpi ono ju˝ w najbli˝szych trzech latach, a aktualna ucià˝liwa dwuzmianowoÊç potrwa tylko ten jeden semestr.
Marian Mahor

Lubisz graç w pi∏k´ –
spotkajmy si´ na boisku!
Wystarczy mieç tylko strój sportowy, zgod´ rodziców na udzia∏ w treningach, wolny czas we wtorki w godz. 1445–1600 i wielkà ochot´ pograç w pi∏k´ no˝nà!!! No i jeszcze jeden warunek: po lekcjach trzeba zostaç w szkole, poniewa˝...... gramy na boisku Szko∏y Podstawowej nr 173. Z grupà dziewczàt (!!!) i ch∏opców z klas IV–VI spotykamy si´ regularnie ju˝ od 26.09. br. Przy sprzyjajàcych warunkach atmosferycznych nasze treningi b´dà trwa∏y byç mo˝e nieprzerwanie a˝ do koƒca roku szkolnego.
Inicjatywa zorganizowania dodatkowych zaj´ç ruchowych, w∏aÊnie treningów pi∏karskich, wyp∏yn´∏a od Rodziców piàtoklasistów. Po rozmowie z Dyrekcjà szko∏y okaza∏o si´, ˝e nie ma problemu z wynajmem boiska w dogodnym dla nas terminie, gorzej sprawa ma si´ z godzinami na sali gimnastycznej w okresie zawieruchy jesienno-zimowej (lekcje trwajà do godz. 1730, nast´pnie sà sta∏e grupy do godz. 2200).
W tym miejscu sk∏adamy serdeczne podzi´kowania Dyrekcji szko∏y za wsparcie naszych poczynaƒ.
Do wspólnego grania zapraszamy wszystkich ch´tnych z klas IV–VI, którzy z ró˝nych wzgl´dów do tej pory nie uczestniczà jeszcze w treningach pi∏karskich.
Sprawy organizacyjne grupy prowadzi p. Ma∏gorzata Krukowska (tel. 601 606 948).
Prowadzàcy grup´ Pawe∏ Malinowski
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Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
˚yjemy w spo∏eczeƒstwie
informacyjnym, w którym
bardzo liczy si´ szybkoÊç
przep∏ywu informacji. Za informacje p∏aci si´ du˝e pieniàdze, informacja stanowi
dziÊ najsilniejszà mo˝liwà
broƒ. W tej globalnej rywalizacji wygrywa ten, kto informacje otrzyma najszybciej i ten, kto jak naszybciej
przeka˝e jà jak najwi´kszej liczbie odbiorców. Ten
wyÊcig mocno rzutuje na nasz codzienny styl ˝ycia:
szybko wstajemy, szybko ubieramy si´ i wychodzimy do pracy, jak najpr´dzej staramy si´ dotrzeç
na miejsce. Przy takim tempie ˝ycia nie trudno o wy-

padek: zbyt du˝a pr´dkoÊc i poÊlizg na zakr´cie,
przejÊcie przez ulic´ na czerwonym Êwietle wprost
pod nadje˝d˝ajàcy samochód, zawa∏ serca wywo∏any stresem czy proste skaleczenie si´ no˝em podczas przygotowywania porannego Êniadania... Ka˝dego dnia jesteÊmy na to nara˝eni, ka˝dego dnia
ktoÊ ulega podobnemu wypadkowi!
Du˝a cz´sç wypadków wymaga profesjonalnej
pomocy medycznej, szczególnie jeÊli zachodzi ryzyko utraty ˝ycia spowodowane zanikiem podstawowych czynnoÊci ˝yciowych, to jest oddychania i krà˝enia. Niestety, obecnie wskaênik poszkodowanych
odratowanych po zaniku czynnoÊci ˝yciowych wynosi zaledwie 20%. W praktyce, jeÊli zdarzy si´ paƒstwu powa˝ny wypadek, macie sznse prze˝ycia jak
jeden do pi´ciu! Ma∏o optymistyczne, prawda?
Badania prowadzone przez Europejskà Rad´ Resuscytacji wykaza∏y, ˝e przy przeszkoleniu spo∏eczeƒstwa w podstawowych zabiegach podtrzymywania ˝ycia mo˝na zwi´kszyç ten wskaênik dwukrotnie.
W praktyce nasze szanse zwi´kszy∏yby si´ do?...
Brzmi lepiej!
W jaki sposób podstawowe, oÊmiogodzinne szkolenie ratownicze mo˝e tak znaczàco zwi´kszyç szanse poszkodowanych? Okazuje si´, ˝e du˝a cz´Êç
zgonów nast´puje jeszcze przed dotarciem pogotowia na miejsce, bàdê tu˝ po, i spowodowana jest
brakiem czynnoÊci ratowniczych bezpoÊrednio
po wypadku. Je˝eli osoby znajdujàce si´ w pobli˝u
– przygodni Êwiadkowie, osoby, którym uda∏o si´
wyjÊç bez obra˝eƒ – b´dà przeszkolone w skutecznym udzielaniu pierwszej pomocy, to nawet bez u˝ycia jakiegokolwiek sprz´tu sà w stanie podnieÊç
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szanse prze˝ycia poszkodowanych
dwukrotnie!
Stan zagro˝enia ˝ycia polega
na zatrzymaniu oddechu lub oddechu i krà˝enia w organiêmie cz∏owieka. W normalnych warunkach podczas oddechu krew w p∏ucach otrzymuje porcj´ tlenu, którà transportuje poprzez uk∏ad krwionoÊny do mózgu. Dzi´ki temu mózg jest w stanie
funkcjonowaç. Je˝eli poszkodowany
przestanie oddychaç, krew nie otrzymuje porcji tlenu i – co za tym idzie
– pomimo zachowanego krà˝enia,
nie nast´puje natlenienie mózgu.
W wypadku utraty krà˝enia sytuacja
jest jeszcze bardziej oczywista
– krew po prostu przestaje p∏ynàç. W obu wypadkach mózg jest w stanie funkcjonowaç poprawnie jedynie przez 4 minuty... potem zaczynajà zachodziç
nieodwracalne zmiany, prowadzàce do Êmierci. Aby
pomoc by∏a skuteczna, pogotowie powinno dotrzeç
do poszkodowanego w ciàgu 4 minut! Rzadko si´ to
zdarza i dlatego w∏asnie potrzebny jest ratownik, który stosujàc BLS podtrzyma krà˝enie i oddech poszkodowanego a˝ do przyjazdu karetki pogotowia ze
specjalistycznà aparaturà.
Co to jest BLS? BLS = Basic Life Support = Podstawowe Zabiegi Podtrzymujàce ˚ycie. Wa˝ne, ˝e zabiegi te podtrzymujà tylko funkcje ˝yciowe i nie sà
przewa˝nie w stanie przywróciç ich poszkodwanemu.
Istotne jest równie˝, ˝e mo˝emy je skutecznie wykonaç u˝ywajàc jedynie w∏asnych ràk, bez jakiegokowiek wyposa˝enia. Na BLS sk∏adajà si´ trzy elementy:
- Udro˝nienie Dróg Oddechowych,
- Sztuczne Oddychanie,
- PoÊredni Masa˝ Serca,
(po angielsku ABC = Airway, Breathing i Circullation) poprzedzone – rzecz jasna wezwaniem pomocy. Schemat ten zak∏ada bowiem, ˝e ratownik
wzywa pomoc, po czym przy u˝yciu trzech wspomnianych wczeÊniej elementów wprowadza do p∏uc
natlenione powietrze i uciskami na klatk´ piersiowà
pompuje natlenionà krew do mózgu. Procedura taka,
chocia˝ znacznie mniej skuteczna ni˝ prawid∏owy
cykl zdrowego organizmu, pozwala na zachowanie
mógu przy ˝yciu bez wi´kszych zmian. Pami´taç nale˝y jednak, ˝e:

• Cz∏owiek to nie maszyna i doÊç szybko si´ m´czy,
wobec czego BLS b´dziemy w stanie wykonywaç
najwy˝ej przez kilka – kilkanaÊcie minut.
• CzynnoÊci BLS zast´pujà jedynie usta∏e w organi˝mie funkcje, a nie prowadzà do ich porzywrócenia. Aby przywróciç oddech i krà˝enie, trzeba u˝yç
defibrylatora oraz leków podawanych do˝ylnie,
które podawaç mo˝e jedynie personel medyczny.
Dlatego bardzo wa˝nym ogniwem schematu BLS
jest wezwanie wykwalifikowanej pomocy.
Dlatego nie wolno obawiaç si´ wzywania karetki
pogotowia! Utrata przytomnoÊci jest do tego wystarczajàcym powodem.... Nie b´dàc lekarzami nie potrafimy stwierdziç, jaka jest przyczyna utraty ÊwiadomoÊci, a co za tym idzie mamy prawo podejrzewaç,
˝e ˝ycie poszkodowanego jest w niebezpieczeƒstwie
i ˝e lada moment czynnoÊci ˝yciowe mogà ustaç.
Aby nauczyç si´ schmatu BLS i wykonaç go prawid∏owo, wystarczy nied∏ugi, 8 lub 12-godzinny kurs
pierwszej pomocy. Jako ratownik przedmedyczny
oraz instruktor BLS – AED chcia∏bym w przysz∏oÊci
zajàç si´ organizacjà takich w∏aÊnie kursów dla
mieszkaƒców Weso∏ej:
• W szko∏ach, aby zwi´kszyç bezpieczeƒstwo dzieci
• Ogólnodost´pnych, aby ka˝dy z mieszkaƒców
Weso∏ej mia∏ szans´ nauczyç si´ skutecznego
udzielania pierwszej pomocy
Kursy takie chcia∏bym zorganizowaç na wiosn´, a
ju˝ teraz wszystkich Paƒstwa serdecznie na nie zapraszam!
Lech Krzemiƒski

Zakoƒczenie Sezonu
Sàsiedzkiej Ligi Pi∏ki No˝nej
Szanowni Paƒstwo!
Zapraszam na uroczyste zakoƒczenie pierwszego sezonu Sàsiedzkiej Ligi
Pi∏ki No˝nej 2006 roku. W najbli˝szy czwartek, 9 listopada na boisku przy
Szkole Podstawowej nr 173 od godziny 20:00 rozegrane zostanà dwa ostatnie
mecze ligi, a o 21:40 nastàpi uroczyste og∏oszenie wyników i wr´czenie
Pucharów! Wi´ej informacji: www.staramilosna.org.pl/pilkanozna.
Kierownik Ligi Lech Krzemiƒski
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Dobre wiadomoÊci
Pierwszà z nich jest
informacja, ˝e nareszcie zosta∏ otwarty przetarg na przebudow´
ulicy Mazowieckiej.
Zarówno finansowanie
jak i wykonanie przewidziane sà w cyklu dwuletnim, czyli rozpocz´cie prac w roku bie˝àcym a zakoƒczenie do 31-go sierpnia 2007 r. Najwi´ksze
szanse na wygranie przetargu ma firma
PBDM z Miƒska Mazowieckiego oferujàc
wykonanie wszystkich prac za kwot´ 2.459.000 z∏. Mo˝emy ˝a∏owaç, ˝e nie
sta∏o si´ to pó∏ roku wczeÊniej ale jeszcze
w tym momencie trwa procedura wydawania decyzji o pozwoleniu na budow´ wi´c
musimy si´ cieszyç z tego co ju˝ uda∏o si´
osiàgnàç. Pomimo zbli˝ajàcego si´ koƒca
roku istnieje szansa, ˝e jeszcze w tym roku
rozpocznà si´ prace budowlane i mo˝na mieç nadziej´, ˝e na Nowy Rok na tej
ulicy zapalà si´ lampy wykonane zgodnie

z przygotowanym projektem. Rozpoczynanie wymiany nawierzchni póênà jesienià
by∏oby skazane na wiele problemów i spowodowa∏oby równie wiele niedogodnoÊci
dla mieszkaƒców. Dlatego w harmonogramie przewidziano wykonanie tych prac
od wiosny przysz∏ego roku. Ustawienie latarni i po∏o˝enie przewodów elektrycznych
mo˝na wykonywaç równie˝ przy z∏ych warunkach atmosferycznych a oÊwietlona w czasie d∏ugich zimowych wieczorów
ulica stanie si´ bardziej przyjazna i bezpieczna. Po wykonaniu nawierzchni ulicy
w okresie obowiàzywania gwarancji, nie
b´dzie mo˝na uzyskaç zgody zarzàdcy drogi na wykonywanie prac w pasie drogowym, dlatego te˝ osoby, które zamierzajà
pod∏àczyç si´ do wodociàgu lub kanalizacji
powinny zrobiç to przed rozpocz´ciem
prac zwiàzanych z wymianà nawierzchni
ulicy Mazowieckiej.
Tu˝ przed wyborami samorzàdowymi
ma zostaç uruchomiona od dawna ocze-

kiwana Szybka Kolej Miejska do Weso∏ej. Cieszymy si´ bo, w ten sposób komunikacja z Warszawà poprawi si´ zdecydowanie. Dotyczy to równie˝ Starej Mi∏osny, poniewa˝ w tym samym terminie rusza linia autobusowa od przystanku SKM
w Weso∏ej do ronda na skrzy˝owaniu ul.
Jana Paw∏a II z ul. Pogodnà. W tej sprawie nastàpi∏o nieoczekiwane przyÊpieszenie. Przed kilkoma tygodniami, po spotkaniu burmistrza Weso∏ej p. Jacka Wojciechowicza z Komisarzem Warszawy p.
Kazimierzem Marcinkiewiczem otrzymaliÊmy informacj´, ˝e SKM mo˝e zostaç uruchomiona w grudniu 2006-go roku.
W∏aÊciwie to szkoda, ˝e wybory nie odbywajà si´ cz´Êciej, mo˝e wstedy wiele
prostych i ulatwiajàcych ˝ycie mieszkaƒcom spraw by∏oby za∏atwianych du˝o
szybciej. Miejmy nadziej´, ˝e po drugiej
turze wyborów prezydenta Warszawy nie
nastàpi zawieszenie kursowania tych tak
potrzebnych naszym mieszkaƒcom po∏àczeƒ z Warszawà.
Józef WojtaÊ

Nowy regulamin utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie Warszawy

Wi´ksze obowiàzki, a jaka korzyÊç?
W∏aÊnie wszed∏ w ˝ycie nowy regulamin utrzymania porzàdku w Warszawie. Wnosi on kilka potrzebnych przepisów, takich jak obowiàzek zbierania psich odchodów i mo˝liwoÊç wrzucania ich
do ogólnodost´pnych pojemników na Êmieci.
Najistotniejszà jednak zmianà jest to, ˝e odpady
komunalne b´dà zbierane wy∏àcznie SELEKTYWNIE. Zatem ka˝dy w∏aÊciciel nieruchomoÊci ma
obowiàzek posiadaç umow´ o takim w∏aÊnie selektywnym odbiorze odpadów. W praktyce powinno wyglàdaç to tak, ˝e wsz´dzie gdzie do tej pory
by∏ Êmietnik, powinny sie pojawiç pojemniki
do segregacji oznaczone charakterystycznymi kolorami: niebieski dla papieru i tektury, bia∏y dla
szk∏a bia∏ego, zielony dla szk∏a ciemnego lub mieszanego, ˝ó∏ty dla tworzyw sztucznych lub mieszaniny tworzyw sztucznych i odpadów metalowych, czerwony dla wszystkich wy˝ej wymienionych odpadów wymieszanych w jednym pojemniku i wreszcie bràzowy dla odpadów ulegajàcych
biodegradacji. Firmy zajmujàce si´ wywozem
Êmieci majà obowiàzek takie us∏ugi Êwiadczyç,
a stra˝ miejska ma obowiàzek sprawdzaç, czy w∏aÊciciele majà podpisane odpowiednie umowy
a za ich brak mo˝e ukaraç mandatem. Tyle teoria,
jak to b´dzie wyglàda∏o w praktyce? W naszej
dzielnicy praktyka segregowania Êmieci jest ju˝
dobrze zakorzeniona. Dla wi´kszoÊci mieszkaƒców
domów jednorodzinnych zmiany ograniczà si´
do podpisania aneksu do umowy o wywozie Êmieci, który powinniÊmy dostaç przed koƒcem roku
kalendarzowego. W blokach o formalnoÊci powinni zadbaç w∏aÊciciele bàdê administratorzy. Firmy
wywo˝àce Êmieci przekazujà informacje o zawartych umowach s∏u˝bom miejskim, wi´c ci, którzy
je zawarli, raczej nie muszà si´ spodziewaç kon-

niamy z naszych posesji i podjazdów nale˝y grotroli, choç oczywiÊcie dokumenty dla porzàdku
madziç na brzegu chodnika od strony jezdni, ale
powinni posiadaç i przechowywaç przez co najnie przy drzewkach (zieleƒ miejska) i latarniach.
mniej dwa lata. Odmienny problem stanowi to, jak
• Nie wolno hodowaç go∏´bi na terenach, gdzie
zmieni sià zachowanie samych mieszkaƒców.
wyst´puje zabudowa wielorodzinna, itd.
Do tej pory, kiedy segregowanie by∏o dobrowolne,
Trudno z góry oceniç, jak ten regulamin pos∏u˝y
rzecz odbywa∏a si´, powiedzmy, w miar´ poprawsprawie porzàdku. Wszystko zale˝y od tego, w jakim
nie. Jak b´dzie z tà dyscyplinà, kiedy wt∏oczy sie
stopniu zostanie rzeczywiÊcie wdro˝ony, a w jakim
w to na si∏´ sporà rzesz´ ludzi, którym na porzàdzostanie pustà literà. W szczególnoÊci pomys∏
ku nie zale˝y? Istniejà obawy, ˝e tam gdzie do tej
z przymusowà selekcjà Êmieci mo˝e okazaç si´
pory zbiórka Êmieci segregowanych by∏a darmomocno przedwczesny. Ogólnie widaç w tym dokuwa, stanie si´ odp∏atna. Oby si´ te obawy nie
mencie wyraêne wp∏ywy norm europejskich oraz
sprawdzi∏y.
ch´ç ucz∏owieczenia przepisów, np. przez likwidoPoza tym regulamin ustala jeszcze kilka istotnych
wanie bezsensownych zakazów, takich jak niespuszspraw. Na na przyk∏ad:
czanie psa ze smyczy, czy nie spalanie chwastów.
• Samochód wolno umyç na ulicy pod warunkiem,
Oby by∏a to dobra wró˝ba.
˝e jest tam utwardzone pod∏o˝e i odp∏yw do kaDorota Wroƒska
nalizacji lub szamba tak, ˝e nie spowodujemy
powstania bagienka.
• Psa
wyprowadzamy
na spacer na smyczy,
a agresywnego równie˝
w kagaƒcu, ale wolno go
teraz spuszczaç ze smyTroch´ ba∏am si´, jak Paƒstwu przekazaç t´ informacj´, kiedy we wrzeczy na terenach s∏abo Êniu dowiedzia∏am si´, ˝e nie ma zabezpieczonych pieni´dzy na wywóz liucz´szczanych przez luÊci z naszych posesji. Okaza∏o si´ jednak, ˝e w∏adze naszej Dzielnicy zadzi lub specjalnie do tego przeznaczonych (pole dba∏y o mieszkaƒców i po raz kolejny b´dzie organizowany wywóz liÊci.
Akcja b´dzie prowadzona w dniach od 2 listopada do 23 listopada.
do popisu dla Was kochani przyszli Radni).
Odbierane b´dà tylko worki z liÊçmi, po uprzednim zg∏oszeniu do Wydzia• Resztki roÊlinne po- ∏u Ochrony Ârodowiska pod numerem telefonu: (022) 773-60-36 w gowstajàce w ogródkach
dzinach pracy urz´du. Wywóz b´dzie organizowany regionami, lepiej wi´c
mo˝emy spalaç przez
ca∏y rok, o ile nie stwa- si´ zorganizowaç z sàsiadami i zg∏osiç jednoczeÊnie wywóz z ca∏ej uliczrzamy ucià˝liwoÊci dla ki. Nale˝y zg∏aszaç liczb´ minimum 10 worków.
sàsiadów.
Izabela Antosiewicz
• Ânieg i lód które odgar-

Akcja wywozu liÊci
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Weso∏owskie bieganie
Moda na bieganie nie ustaje. Wr´cz przeciwnie.
Coraz cz´Êciej na naszych uliczkach lub leÊnych dró˝kach mo˝na spotkaç lekkoatletów. W ró˝nym wieku,
p∏ci obojga, w sportowych strojach pokonujà kolejne
kilometry. I nie wywo∏ujàc zdziwienia czy wr´cz sensacji pracujà nad swojà kondycjà, samopoczuciem,
sylwetkà.
Nawyki potrzeby ruchu i czynnego sp´dzania wolnego czasu nale˝y kszta∏towaç ju˝ od najm∏odszych
lat. Warto uÊwiadamiaç to naszym dzieciom nie tylko w szkole. Po wakacyjnym wypoczynku organizm
dziecka trzeba przygotowaç do codziennego wysi∏ku,
aktywnoÊci na zaj´ciach wychowania fizycznego
oraz na zawodach sportowych, które sà wpisane
do kalendarza szkolnego w ramach Warszawskiej
Olimpiady M∏odzie˝y. Dlatego wrzesieƒ w szkole jest
„miesiàcem biegania”, a prze∏om wrzeÊnia i paêdziernika to tradycyjny termin rozgrywania biegów
prze∏ajowych indywidualnych i sztafetowych. Ta druga konkurencja, bardzo widowiskowa i emocjonujàca, powróci∏a do programu WOM po kilkuletniej
przerwie. Dru˝yny 10 dziewczàt i 10 ch∏opców rywalizujà ze sobà na trasie od 800 do l000 m. Zawody
w tej w∏aÊnie konkurencji odby∏y si´ w naszej dzielnicy we wtorek 10 paêdziernika b. r. Tras´ biegu wyznaczono na terenie Groszówki wokó∏ boiska do pi∏ki no˝nej. O godz. 10 wystartowa∏y jednoczeÊnie 4
˝eƒskie i 4 m´skie sztafety ze szkó∏ podstawowych,
trzeba przyznaç, ˝e poziom dru˝yn by∏ bardzo wyrównany. Ogromna wola walki, ch´ç zwyci´stwa
i doping kolegów, opiekunów i rodziców sprawi∏y, ˝e
sytuacja na trasie biegu zmienia∏a si´ jak w kalejdo-
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skopie. Po ka˝dej p´tli nast´powa∏y zmiany w rankingu i do ostatnich metrów na ostatniej, dziesiàtej,
zmianie toczy∏a si´ walka tak o zwyci´stwo, jak
i o trzecie miejsce.

Ostateczna kolejnoÊç na mecie zarówno wÊród
dziewczàt, jak i ch∏opców wyglàda∏a nast´pujàco: l
miejsce zaj´∏a SP 173,. 2 miejsce- SP 172, 3 miejsce – SP 171, 4 miejsce – SP 174.
Po krótkim odpoczynku nastàpi∏o og∏oszenie wyników. Zm´czeni, ale zadowoleni mali sportowcy, z medalami na szyi mogli ju˝ wracaç do domu, a swojà rywalizacj´ rozpocz´li gimnazjaliÊci.
Tu wra˝eƒ tak˝e nie brakowa∏o, choç kolejnoÊç
koƒcowa ustali∏a si´ ju˝ na 5-6 zmianie, a odleg∏oÊci
pomi´dzy sztafetami by∏y bardzo du˝e.

KolejnoÊç dziewczàt i ch∏opców by∏a identyczna: l
miejsce zaj´∏o Gimnazjum 119, 2 miejsce – Gimnazjum 118,3 miejsce – Gimnazjum 120. Zawody zakoƒczy∏y si´ og∏oszeniem wyników i dekoracjà
uczestników.
Zwyci´skie dru˝yny reprezentowa∏y naszà dzielnic´ w fina∏ach WOM 25 paêdziernika b. r. Jeden z zawodników odniós∏ du˝y sukces, zajmujàc 13 lokat´ na 200 startujàcych
osób.
Podsumowujàc – impreza okaza∏a
si´ nadzwyczaj udana. Sprawnie
przeprowadzona, wywo∏ujàca niezwyk∏e emocje, radoÊç dzieci z osiàgni´tych wyników i wywalczonych – wybieganych medali, przygotowana zosta∏a przez nauczycieli i wychowania
fizycznego z Gimnazjum 119.
Nad ca∏oÊcià czuwa∏ kierownik zawodów p. Piotr Banaszek.
Wi´kszoÊç zawodników wraca∏a
do domu z uÊmiechem na twarzy
i z postanowieniem treningu biegowego i dalszej pracy nad swojà
sprawnoÊcià, kondycjà, wytrzyma∏oÊcià.
Goràco zach´cam do biegania wszystkich, nie tylko „m∏odych sportowców”, biegania w ró˝nej formie, nie tyle intensywnego co systematycznego,
biegania po sukcesy, laury i medale, ale przede
wszystkim dla samego siebie, dla zdrowia.
A m∏odzie˝ zapraszam na profesjonalny trening lekkoatletyczny do Gimnazjum 119. Codziennie
w godz. 15-17 zaj´cia prowadzi p. Marek Mroczkowski.
Gerard Snopek
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III Mistrzostwa Starej Mi∏osnej w Maratonie
Przy przepi´knej pogodzie przysz∏o rywalizowaç
uczestnikom III Mistrzostw
Starej Mi∏osny w maratonie.
W sobotnie, s∏oneczne
przedpo∏udnie 28 paêdziernika na starcie stan´∏o 21 zawodników i 2 zawodniczki. W tej grupie byli obaj zwyci´zcy poprzednich
edycji biegu (Jaros∏aw Bieniecki z klubu OTK Rzeênik wygra∏ w roku 2004, a Robert Celiƒski z Byledobiec Anin przed rokiem), jak równie˝ mistrz Starej
Mi∏osny w maratonie sprzed dwóch lat – Andrzej Jarzynowski. Trasa zosta∏a wytyczona na 7-kilometro-

wej p´tli, którà zawodnicy pokonywali szeÊciokrotnie. Start i meta ka˝dej z p´tli znajdowa∏y si´
przy Kredyt Banku.
Od poczàtku biegu uformowa∏a si´ trzyosobowa
czo∏ówka, którà tworzyli Bieniecki i Celiƒski oraz Dominik Wasilewski z klubu Entre. pl. Oko∏o dwudziestego kilometra od grupy oderwa∏ si´ zawodnik OTK
Rzeênik, który jednak zaskoczy∏ rywali... schodzàc
z trasy tu˝ za linià pó∏metka. „Nie biega∏em dystansów d∏u˝szych ni˝ 10 kilometrów od prawie 6 miesi´cy – powiedzia∏ potem gliwiczanin. Nie chcia∏em
niepotrzebnie cierpieç w koƒcówce biegu.”
W tej sytuacji o wygranà walczyli ju˝ tylko jego
rywale. DoÊç szybko okaza∏o si´, ˝e tego dnia nie
ma mocnych na Roberta Celiƒskiego. Biegacz
z pobliskiego Anina rok temu ustanowi∏ rekord
trasy i w tym roku nie zamierza∏ poprzestaç na samym tylko zwyci´stwie. Niewiele zabrak∏o mu
do tego, by pokonaç tras´ w czasie poni˝ej 6 godzin, ale b∏àd na przedostatnim okrà˝eniu i wybór
niew∏aÊciwego kierunku biegu kosztowa∏y go
utrat´ kilku minut. Za jego plecami walk´ o drugie miejsce stoczyli Dominik Wasilewski oraz kolega klubowy Celiƒskiego, Marcin Jankowski.
Z pojedynku zwyci´sko wyszed∏ ten drugi, bijàc
przy okazji swój rekord ˝yciowy, co na tak trudnej
trasie jak w Starej Mi∏oÊnie jest nie lada wyczynem. Pierwszà kobietà w historii, która ukoƒczy∏a

Przyjdê do
Klimatów Staromi∏osnych
(stary, zabytkowy dom przy rondzie Jana Paw∏a II, Torfowa)

Mi∏a obs∏uga pomo˝e ci w wyborze
niebanalnego prezentu.
Nasza galeria to miejsce niepowtarzalne.

Kupujàc u nas, powi´kszysz grono
naszych wspania∏ych klientów.

zapraszamy:
wt.-pt. 12-20, sob.-nied. 12-16
tel. 022 773 39 52

nasz maraton zosta∏a natomiast Klara Szatkiewicz,
a drugie miejsce wÊród kobiet przypad∏o Barbarze
Gil.
Jedynym w tym roku mieszkaƒcem osiedla, który
ukoƒczy∏ bieg, by∏ Andrzej Jarzynowski, który w ten
sposób odzyska∏ tytu∏ mistrza Starej Mi∏osny (po raz
pierwszy zdoby∏ go 2 lata temu).
W rozegranym równoczeÊnie biegu na 7 km najszybciej dystans pokona∏ Pawe∏ Pienià˝ek, zaÊ wÊród
paƒ pierwsza by∏a Klara ˚erdzicka. Bieg ukoƒczy∏o 14 osób, wÊród nich 3-letni (!) Ignacy Olpiƒski
(zaÊ jego dziadek by∏ z kolei najstarszym uczestnikiem maratonu).
Marek Tronina

Solarium „Zulus“
Solarium „ZULUS” znajduje si´ w Starej Mi∏osnej przy ul. Jana Paw∏a II 23
(w sàsiedztwie poczty i oÊrodka zdrowia).
Specjalnie dla Paƒstwa, chcàc
sprostaç Waszym wysokim wymaganiom wyposa˝yliÊmy jedno z ∏ó˝ek w lampy najnowszej
generacji PERFECT LEX DUO.
Nowa lampa zosta∏a stworzona z myÊlà o osobach, które marzà o pi´knej i trwa∏ej opaleniênie.
Koncepcj´ lampy oparto na systemie Kolor-Energia, który jest
wyznacznikiem pi´kna, piel´gnacji i dobrego samopoczucia. System Kolor-Energia podnosi poziom ˝yciowej energii w organizmie i tym samym wzmacnia jego naturalne si∏y obronne. Perfect Lex Double Effect to lampa dwukolorowa. Niebieska cz´Êç odpowiada za opalanie górnej cz´Êci cia∏a i dzia∏a relaksujàco, wzmacniajàc si∏y fizyczne organizmu. Natomiast zadaniem czerwonej cz´Êci lampy, która dzi´ki
swojemu promieniowaniu i barwie komunikuje si´ bezpoÊrednio z komórkami cia∏a
cz∏owieka, jest optymalne opalanie skóry nóg oraz poÊladków. Âwiat∏o wytwarzane przez
lamp´ Perfect Lex Double Effect rezonuje z biophotonem, dzi´ki czemu jej Êwietlne oddzia∏ywanie przeniesione zostaje na ca∏y organizm cz∏owieka. Âwiat∏o i jego barwy tworzà jednoÊç, a ich pozytywne dzia∏anie wyra˝a si´ w stymulowaniu wewnàtrzkomórkowej przemiany materii, wspomaganiu tworzenia si´ czerwonych cia∏ek krwi, poprawie
ukrwienia skóry. Ponadto ca∏y system Kolor-Energia stanowi
doskona∏e wsparcie profilaktyki antycellulitowej, której szczególnie pozytywne efekty mo˝emy uzyskaç poprzez dodatkowe
stosowanie kosmetyku przyspieszajàcego opalanie o nazwie
Perfect Lex.
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
tel. +48 600 133 333
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Wschodnia Obwodnica Warszawy
Nazywam si´ Anna Ksi´˝opolska. Mieszkam
w Weso∏ej Centrum ca∏e swoje ˝ycie. Nie wyobra˝am zresztà sobie mieszkania gdzie indziej. Od 34
lat obserwuj´, jak zmienia si´ otaczajàcy mnie
Êwiat, i Weso∏a wraz z nim. Pami´tam czasy, gdy nie
by∏o wodociàgów, o kanalizacji nawet nie wspominajàc. Pami´tam nieutwardzone ulice w centrum
Weso∏ej. Pami´tam wspinanie si´
po drzewach, rosnàcych na niezabudowanych dzia∏kach wokó∏ mojego domu. Teraz na prawie
wszystkich wolnych wtedy posesjach stojà domy. I prawie wszystkie ulice sà asfaltowe. Pozosta∏a
tylko jedna ulica, która nadal wyglàda jak trzydzieÊci lat temu. To
ulica G∏owackiego, od Praskiego
Pu∏ku w stron´ Sulejówka. Jednak
i ta ulica wkrótce zmieni si´ ca∏kowicie. B´dzie nowa jezdnia
i chodniki. B´dzie przystanek autobusowy przy stacji PKP, gdy˝ b´dà t´dy mog∏y kursowaç autobusy. B´dzie nawet Êcie˝ka rowerowa.
Aby tak si´ jednak sta∏o, wybrany jakiÊ czas temu w przetargu
wykonawca musi t´ ulic´ wybudowaç. Dlaczego tak d∏ugo to trwa
– zapytacie? Ano dlatego, ˝e
w odró˝nieniu od wi´kszoÊci ulic

w Weso∏ej, ulica G∏owackiego na tym odcinku ma
dwóch w∏aÊcicieli. Jednym jest Miasto Warszawa,
drugim kolej. Potrzebne sà wi´c dwa pozwolenia
na budow´, a ka˝de z nich wymaga ogromnej iloÊci
za∏àczników. Ich uzyskanie trwa wi´c znacznie d∏u˝ej, ni˝ otrzymanie zwyk∏ych, prostych pozwoleƒ
na budow´. Wed∏ug posiadanych przeze mnie infor-

macji, budowa ma si´
rozpoczàç w po∏owie listopada. Jest wi´c
ogromna szansa, ˝e
w przysz∏ym roku mieszkaƒcy ulicy G∏owackiego
b´dà jeêdziç ju˝ zupe∏nie
odmienionà ulicà. A ja
wraz z nimi, gdy˝ nawet
ten kawa∏ek Êcie˝ki rowerowej b´dzie dopingowa∏ do je˝d˝enia rowerem.
W chwili obecnej je˝d˝´ g∏ównie po lesie,
znajdujàcym si´ mi´dzy
ulicami Armii Krajowej
i Niemcewicza. Dlatego
takà grozà przej´∏a mnie
swego czasu informacja,
˝e ma t´dy biec
Wschodnia Obwodnica
Warszawy. Zniszczyç taki
wspania∏y teren, miejsce
spacerów z dzieckiem,
miejsca bitew na szyszki, miejsce zabaw
w chowanego, miejsce
wspólnych wycieczek
rowerowych? Nigdy. A˝
tak moja Weso∏a nie
mo˝e si´ zmieniç. Rozu-
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miem racje kierowców (bo sama jestem jednym
z nich), ˝e trzeba gdzieÊ t´ drog´ wybudowaç. Ale
dlaczego najbardziej zielona dzielnica Warszawy ma
byç przeci´ta na pó∏ obwodnicà Warszawy?
Jak ka˝dy cz∏owiek lubi´ wiedzieç, co mówià inni, wi´c i s∏ucha∏am, co mówià odnoÊnie WOW.
Jedni twierdzili, ˝e b´dzie bieg∏a przy Urz´dzie Miasta, inni, ˝e przez Groszówk´
tunelem bàdê estakadami
i dalej wzd∏u˝ terenów Hipodromu. ˚e wszystko jest ju˝
postanowione. Lub odwrotnie
– ˝e jeszcze nic nie wiadomo.
Jaka jest wi´c prawda?
Prawda jest taka, ˝e ˝adna ostateczna decyzja w sprawie przebiegu Wschodniej
Obwodnicy Warszawy nie zosta∏a jeszcze wydana. Faktem
jest, ˝e jeden z planowanych
przebiegów trasy zosta∏ przez
Prezydenta Warszawy zatwierdzony. Ale faktem jest równie˝, ˝e nie ma pozwolenia
na budow´. W chwili obecnej
dyskutowany jest wniosek
o wydanie decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji „Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy
na odcinku od w´z∏a Marki
do w´z∏a Lubelska”. T´ decyzj´ powinien wydaç Wojewoda Mazowiecki, na podstawie
Raportu o oddzia∏ywaniu
na Êrodowisko i po zasi´gni´ciu opinii Ministra
Ochrony Ârodowiska oraz Paƒstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Poniewa˝ od 31 stycznia bie˝àcego roku Dzielnica Weso∏a jest stronà w post´powaniu administracyjnym o wydanie decyzji Êrodowiskowej, Zarzàd
Dzielnicy wy∏oni∏ firm´, która przygotowa∏a uwagi
do Raportu. Firmie tej (Instytut Ochrony Ârodowiska) przekazano wszystkie opinie mieszkaƒców oraz
opinie organizacji spo∏ecznych z terenu Weso∏ej.
Przygotowane przez Instytut Ochrony Ârodowiska
Uwagi do Raportu zosta∏y w kwietniu bie˝àcego roku przekazane Ministrowi Ârodowiska, Wojewodzie
Mazowieckiemu oraz Paƒstwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.
W ostatnich dniach Wojewoda Mazowiecki wezwa∏ po raz kolejny Inwestora, Generalnà Dyrekcj´
Dróg Krajowych i Autostrad, do uzupe∏nienia Raportu o kolejne sprawy, których w Raporcie brak. Dlatego mówi´ w tym miejscu wyraênie – ˚ADNA decyzja w sprawie WOW nie zosta∏a wydana.
I taka jest, prosz´ Paƒstwa, ca∏a prawda. èle si´
sta∏o, ˝e projektowana obwodnica w ogóle przez
Weso∏à przechodzi. èle, ˝e musimy z tym walczyç.
Tak jak i Paƒstwo jestem ca∏kowicie przeciwna budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w proponowanych przez GDDKiA wariantach. Ale chyba nik∏e Êwiate∏ko w tunelu widaç. Mam nadziej´, ˝e zarówno ja, jak i mój 6-letni syn nadal b´dziemy spacerowaç po Weso∏owskich lasach, bawiàc si´
w podchody i w chowanego.
Anna Ksi´˝opolska

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Informacje dla Rodziców

Foto Oskar

Medycyna Szkolna w Dzielnicy Weso∏a
Szko∏a stanowi swoiste
Êrodowisko wp∏ywajàce
na stan zdrowia dzieci. Ten
fakt doprowadzi∏ do rozwoju
odr´bnej ga∏´zi medycyny,
jakà jest medycyna Êrodowiska nauczania i wychowania, zwana popularnie medycynà szkolnà. Osoby zajmujàce si´ profesjonalnie
medycynà szkolnà to lekarze i piel´gniarki, z wieloletnim doÊwiadczeniem,
przygotowani do rozwiàzywania problemów zdrowotnych, specyficznych dla tego Êrodowiska.
SPZLO Warszawa Weso∏a sprawuje opiek´ medycznà nad uczniami szkó∏ podstawowych, gimnazjów oraz liceów, zarówno publicznych jak i niepublicznych, dzia∏ajàcych na terenie naszej dzielnicy.
Âwiadczenia medyczne, dost´pne w szko∏ach, sà
w ca∏oÊci finansowane ze Êrodków Narodowego
Funduszu Zdrowa oraz bud˝etu m.st. Warszawy.
Warunkiem korzystania ze Êwiadczeƒ medycyny
szkolnej jest z∏o˝enie w szkole jednorazowo, deklaracji
wyboru piel´gniarki szkolnej. W/w dokument stanowi
podstaw´ udzielania i finansowania powy˝szych Êwiadczeƒ przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dokonujàc wyboru piel´gniarki szkolnej, poprzez wype∏nienie deklaracji, dziecko nadal mo˝e, bez przeszkód, korzystaç z opie-

ki, wybranego przez Paƒstwa lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej i piel´gniarki Êrodowiskowo-rodzinnej.
W ramach medycyny szkolnej SPZLO zapewnia:
1. Realizacj´ szczepieƒ, zgodnych z kalendarzem
szczepieƒ, w gabinecie medycyny szkolnej,
w tym kwalifikacj´ przeprowadzonà przez lekarza,
2. Przeprowadzanie bilansów zdrowia,
3. Przeprowadzanie badaƒ przesiewowych,
4. Pomoc medycznà przedlekarskà,
5. Edukacj´ zdrowotnà, m.in. kurs udzielania pierwszej pomocy,
6. Realizacj´ programów profilaktycznych dla dzieci, finansowanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej
m. st. Warszawy. W roku 2006 rozpoczniemy realizacj´ czterech programów profilaktycznych:
• Program profilaktyki stomatologicznej dla
uczniów klasy I, III i V szko∏y podstawowej, realizowany przez naszych stomatologów,
• Program profilaktyki wad postawy dla uczniów
klasy IV szko∏y podstawowej, realizowany przez
lekarza ortoped´,
• Program szczepieƒ dodatkowych, przeciwko odrze, Êwince i ró˝yczce szczepionkà skojarzonà
oraz program szczepieƒ przeciw wirusowemu zapaleniu wàtroby typu A – oba szczepienia adresowane sà do dzieci klas I (7-latki) szko∏y podstawowej, szczepienia realizowane sà przez lekarzy i piel´gniarki poradni D.

Foto Oskar

Stara Mi∏osna przedsi´biorcza
Fascynuje mnie nasz lokalny mikroklimat ekonomiczny. Od poczàtku moich
kontaktów ze Starà Mi∏osnà
styka∏am si´ z ludêmi prowadzàcymi tutaj swoje firmy. Najpierw znana na osiedlu agencja „M...” wprowadzi∏a nas w Êwiat „Zadaƒ”
i „Zespo∏u”. Potem mieliÊmy kontakty z przedsi´biorcami, którzy wykaƒczali domy i segmenty na osiedlu. Elektrycy, gazownicy,
glazurnicy, itp...
Ale czasy si´ zmieni∏y. Bunkrów mamy coraz
mniej, wi´c pojawi∏y si´ nowe rodzaje dzia∏alnoÊci,
które w najbli˝szej przysz∏oÊci zastàpià us∏ugi budowlane.
Stara Mi∏osna jest zag∏´biem dentystycznym, fryzjerskim, klubów fitness i sklepików osiedlowych.
W tym roku przysz∏a te˝ kolej na szko∏y j´zykowe, wi´c
mamy szans´ staç si´ najwi´kszymi poliglotami
w okolicy. Nie powinnam te˝ zapomnieç o dzielnych
restauratorach, którzy mimo sypialnianego klimatu
Starej Mi∏osnej jakoÊ ciàgnà na pierogach i imprezach
okolicznoÊciowych. Poziom artystyczny podnoszà nam
liczne studia architektoniczne i plastyczne, a tak˝e galerie prezentów, chocia˝by takie jak „Klimaty Staromi∏osne”. A jeÊli chcielibyÊmy wybraç coÊ wi´kszego, to
tylko meble najlepszych w∏oskich projektantów, bo takich mamy u nas dostatek.
Napisa∏am o tym, co widaç i co, dziwnym trafem,
jeszcze nie splajtowa∏o. Niestety, do tej pory regu∏à
by∏o, ˝e jeÊli ktoÊ nie jest w∏aÊcicielem budynku, to

trudno mu zarobiç na czynsz i utrzymaç firm´ zatrudniajàc przy tym ludzi i liczàc na rynek lokalny.
Dlatego Êmiem twierdziç, ˝e startujàcy w biznesie
nie majà u nas równych szans. Najlepsze parcele komercyjne w Starej Mi∏oÊnie by∏y w wi´kszoÊci w∏asnoÊcià Spó∏ki Ziemskiej, która w sposób uznaniowy
poprzydziela∏a lub korzystnie sprzeda∏a grunty swoim poplecznikom. Ponadto, patrzàc na jakiekolwiek
wolne grunty wzd∏u˝ g∏ównych dróg nie mamy pewnoÊci, jakie inwestycje mogà na nich powstaç.
MyÊl´, ˝e miasto nie mo˝e tak po prostu odebraç tych
gruntów Spó∏ce Ziemskiej. Chocia˝ jeÊli mówi si´ o re-nacjonalizacji PZU, to dlaczego by nie Spó∏k´ Ziemskà.
Jest przecie˝ o wiele mniejsza i obecni w∏aÊciciele nabyli jà za jedyne 6 z∏ (6 udzia∏ów po 1 PLN), wi´c ˝adne trybuna∏y mi´dzynarodowe nam nie gro˝à.
Skoro miasto mo˝e na razie niewiele w „kwestii
zespo∏owej”, to jak wspomóc lokalnych biznesmenów, aby rozwijali swojà dzia∏alnoÊç dajàc zatrudnienie nowym pracownikom? MyÊl´, ˝e w dzielnicy
Weso∏a powinna powstaç Izba Gospodarcza, która
po pierwsze zbada∏aby potrzeby przedsi´biorców,
zarówno tych du˝ych, jak i ma∏ych. Po drugie, opracowa∏aby program lokalnych inicjatyw gospodarczych i dzia∏aƒ promujàcych te inicjatywy.
Na szcz´Êcie dost´pnoÊç terenów w Starej Mi∏oÊnie pod nowe stacje benzynowe chyba ju˝ si´ skoƒczy∏a. Teraz czas pomyÊleç nie tylko o wysokich podatkach gruntowych od firm zajmujàcych du˝e powierzchnie, ale tak˝e o firmach ma∏ych. To w∏aÊnie te
ma∏e firmy zapewniajà wzrost zatrudnienia w Weso∏ej.
KtoÊ mo˝e powie, ˝e zostanà najwi´ksi, z najwi´kszym
zapleczem kapita∏owym. No tak, ale ja moim sàsiadom (wszystkim) ˝ycz´ jak najlepiej i o ile majà do-

W przypadku Êwiadczeƒ zdrowotnych, m.in. szczepieƒ, niezb´dnym warunkiem ich uzyskania, co wynika z uregulowaƒ prawnych, jest wyra˝enie przez Paƒstwa zgody oraz przekazanie informacji nt. historii
zdrowia dziecka na znormalizowanych drukach. Dzieci
b´dà wyposa˝ane w stosowne druki przez piel´gniark´ szkolnà, we wspó∏pracy z wychowawcà. Prosimy
o terminowe wype∏nianie i zwrotne przekazywanie,
osobiÊcie lub za poÊrednictwem dzieci, powy˝szych
druków do gabinetów medycyny szkolnej. Brak zwrotnej informacji od rodziców uniemo˝liwi wykonanie
Êwiadczeƒ nale˝nych dziecku, m.in. szczepieƒ oraz
programów profilaktycznych.
Medycyna szkolna stwarza dodatkowe warunki poprawiajàce dost´pnoÊç do Êwiadczeƒ zdrowotnych.
Dzi´ki temu mo˝liwe jest wprowadzanie dzia∏aƒ zapobiegajàcych rozwojowi chorób, a tak˝e wczesne ich
wykrywanie i jak najszybsze podejmowanie leczenia.
Nie zaprzepaÊçcie Paƒstwo tej mo˝liwoÊci.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce zasad funkcjonowania medycyny szkolnej oraz zakresu Êwiadczeƒ zdrowotnych dost´pnych dla uczniów, uzyskacie Paƒstwo w gabinetach medycyny szkolnej dzia∏ajàcych w placówkach oÊwiatowych do których
ucz´szczajà dzieci oraz w dyrekcji SPZLO Warszawa-Weso∏a pod nr tel. 773-53-63.
Koordynator ds. lecznictwa
Dr Tomasz Droƒ
bry pomys∏ na w∏asnà dzia∏alnoÊç to uwa˝am, ˝e powinniÊmy si´ wspieraç wzajemnie. Dolinà Krzemowà
raczej nie mamy szansy zostaç, ale pr´˝nà miejscowoÊcià Êwiadczàcà us∏ugi dla okolicznych dzielnic
i miasteczek, tak.
Ma∏gorzata Krukowska
(za∏o˝ycielka szko∏y j´zykowej Tom Law’s School of
English dzia∏ajàcej od 9 lat w Starej Mi∏oÊnie).
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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.

Kacper Lutostaƒski
Waga: 3380 g.
Wzrost: 55 cm

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 por tretu
nowourodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma Foto OSKAR,
takie zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce,
a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia
mo˝na zostawiç w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 12 paêdziernika 2006 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Magdalena Maria Wysocka
waga 3520 g, wzrost 52 cm, urodzi∏a
si´ 28 wrzeÊnia w szpitalu na Karowej

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

mgr farm. Jolanta Borkowska
a

Fitness Art
ABT, TBC, FATBURNING
LOW IMPACT,
SHOW DANCE, STEP, LATINO
i wiele innych form
SALSA SOLO,
TANIEC TOWARZYSKI
SZKO¸A KR¢GOS¸UPA, YOGA, PILATES,
PILATES NA DU˚YCH PI¸KACH, TAI CHI, BALET DLA DZIECI,
TANIEC NOWOCZESNY DLA DZIECI
NOWOÂå!!! NORDIC WALKING (zaj´cia dla ka˝dego)
GABINET PAZNOKCI
MASA˚. ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE NA CIA¸O „DR. BELTER”
19.XI godz.1700 zapraszamy
na warsztaty Belly Dance – Taniec Brzucha
informacje w recepcji klubu (800-2200)

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

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

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl

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

NOWOÂå!!! w naszym klubie to Nordic Walking!!!!

➥ Wykonujemy

zdj´cia Êlubne
pozowane (w studio)

Fitness Art, ul. Trakt Brzeski 60/60a, 05-077 Warszawa-Stara Mi∏osna
(pawilony handlowe obok stacji BP)
022 773 14 33, www.fitnessart.pl e-mail: info@fitnessaret.pl
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Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15
tel. 022 773 17 14

pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!
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Kàcik bibliofila
Anna Politkowska – Druga wojna czeczeƒska
Ksià˝ka
smutna,
przejmujàca, przera˝ajàca. Jest Êwiadectwem
wydarzeƒ w Czeczenii.
Zapisem cierpienia zwyk∏ych ludzi, Czeczenów
i Rosjan, ofiar systemu i skorumpowanych wojskowych stojàcych po obydwu
stronach barykady. Przera˝a fakt, ˝e
wszystko dzieje si´ tu i teraz. Cierpienia wydajà si´ nie mieç koƒca, rozmowy prowadzà donikàd, beznadziejnoÊç
i niemoc nie dajà nadziei.
Autorka Anna Politkowska, niezale˝na rosyjska dziennikarka „Nowej Gazety”
nie ˝yje. Po licznych pogró˝kach zosta∏a

zamordowana 7 paêdziernika w centrum
Moskwy.
Do Czeczenii jeêdzi∏a od 1999 roku.
Nie by∏a korespondentem wojennym,
tym lepiej, zdaniem redaktora naczelnego, mia∏a poznawaç losy mieszkaƒców czeczeƒskich wsi i miast ogarni´tych niekoƒczàcà si´ wojnà.
Chcia∏a, ˝eby ludzie wiedzieli, poznawali prawd´, poczuli odpowiedzialnoÊç.
Dlatego pisa∏a.
Literatura pi´kna:
1. Koontz D. R. – Apokalipsa
2. Coben H. – B∏´kitna krew
3. Bag∏aj E. – Broszka
4. Clark M. H. – Nie ma jak w domu
5. Palmer M. – Stowarzyszenie Hipokratesa
6. Grochola K. – A nie mówi∏am

FotoOskar

Jesienne zabawy plastyczne
Dzieci bardzo lubià jesienne wycieczki i spacery,
podczas, których zbierajà ˝o∏´dzie, jarz´bin´, kasztany,
kolorowe liÊcie, kawa∏ki kory,
mech.
Jesieƒ jest jednà z najpi´kniejszych pór roku, ze
wzgl´du na bogactwo kolorów, jakie nas otacza. Dostarcza nam du˝o skarbów,
które mo˝na w sposób ciekawy wykorzystaç do zabaw
plastycznych z dzieçmi. Dzieci w przedszkolu bardzo
lubià jesienne spacery, podczas których zbierajà
skarby jesieni. Po przyjÊciu do przedszkola oglàdajà
je, porównujà, przeliczajà, nast´pnie uk∏adajà, segregujà w kàcikach przyrody. Wszystkie zgromadzone
skarby wykorzystujà do prac plastycznych, które sà
doskona∏ym sposobem rozbudzenia wyobraêni.
Nie wszystkie dzieci chodzà do przedszkola, ale
wszystkie, które mieszkajà w najpi´kniejszym zakàtku
Warszawy, w Starej Mi∏oÊnie majà mo˝liwoÊç spacerowaç z rodzicami, dziadkami czy nianià po naszym Parku
Krajobrazowym. JesteÊmy „szcz´Êciarzami”, mamy
mo˝liwoÊç codziennych spacerów do lasu. Wykorzystajmy to nie tylko w celach zdrowotnych, ale jako
Êwietna zabaw´, niezwykle bogate prze˝ycie dla naszych
pociech. Spacerujàc po lesie nie bàdêmy bierni. Zapoznajmy dzieci z darami przyrody, nauczmy nazw drzew,
roÊlin, zwierzàt, opowiedzmy o zwierz´tach tam mieszkajàcych, poczytajmy ksià˝eczki na ten temat. Zwieƒczeniem wycieczek mogà byç prace plastyczne wykonane z wykorzystaniem zebranych przez nas skarbów.
Mogà one potem stanowiç pi´knà dekoracj´ pokoju dziecinnego, gabinetu mamy, taty, byç prezentem
dla najbli˝szych.
Przedstawi´ króciutko kilka propozycji z naprawd´
z niezliczonych mo˝liwoÊci jakie daje nam w darze
jesieƒ.
Jesienne drzewo: wycinamy sylwetk´ drzewa, nast´pnie dziecko pomaluje je farbami i dokleja zebra-

ne liÊcie. Mo˝na ozdobiç je owocami z danego drzewa. Tak w naszym domu wyroÊnie las z d´bami, jarz´binami, choinkami.
Obrazki. Do ich wykonania wykorzystajmy wieczko po maÊle, serku, lodach. Dziecko najpierw wype∏nia je plastelinà, nast´pnie uk∏ada zebrane skarby
w dowolne kompozycje. Wystarczy zawieszka ze
sznureczka i pi´kny obrazek gotowy.
Âwieczniki. Dajemy dziecku twardà kartonowà
podk∏adk´ w kszta∏cie np. kwiatka, listka. W Êrodku
zostawiamy miejsce na Êwieczk´ lub pachnàcy
wk∏ad. Pozosta∏à cz´Êç podk∏adki dziecko przyklejajàc, wype∏nia ˝o∏´dziami jarz´binà, mchem, dowolnie tworzàc kompozycj´ z darów lasu. Tak wy-

Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Naylor P. R. – Alice bardzo si´ stara
2. Naylor P. R. – Alice si´ waha
3. Musierowicz M. – Czarna polewka
4. Arnold N. – Wstrzàsajàca elektrycznoÊç (Monstrrrualna Erudycja)
Lit. popularnonaukowa:
1. Walczak J. – Aztekowie i tajemnica
kalendarza
2. Ardagh J. – Hiszpania – Przewodnik
3. Ehrenreich B. – Za grosze pracowaç
i (nie) prze˝yç – relacje ludzi wyje˝d˝ajàcych do pracy za granic´.
4. Studia 2007/2008: Ogólnopolski informator dla kandydatów na wy˝sze
uczelnie oraz do szkó∏ policealnych
w roku akademickim 2007
5. Kompendium wiedzy o marketingu
6. Obs∏uga ruchu turystycznego
Iza Zych
konany Êwiecznik b´dzie wspania∏ym upominkiem
dla bliskich.
Pomys∏ów jest oczywiÊcie wiele, kto z nas nie robi∏ w dzieciƒstwie ludzików z kasztanów i ˝o∏´dzi, korali z jarz´biny czy szyszkowych dziadków.
Celem zabawy jest rozwijanie inwencji twórczej
dziecka, zapoznanie z poj´ciem kompozycji, ukazanie mo˝liwoÊci wykorzystania darów jesieni..
Uwa˝am, ˝e twórcze dzia∏anie jest najlepszym
sposobem na mi∏e i po˝yteczne sp´dzenia czasu
z dzieckiem i doskona∏ym sposobem na zaspokojenie potrzeb ma∏ego dziecka.
Delektujmy si´ pi´kna polskà z∏otà jesienià a to, ˝e
mieszkamy w Starej Mi∏osnej jest kolejnym powodem do radoÊci i mo˝liwoÊcià obcowania z przyrodà
na co dzieƒ.
Bogus∏awa WiÊniewska

Anio∏ wiedzia∏ mi powiedzia∏...
Zgodnie z obietnicà danà Paƒstwu w poprzednim
numerze W.S. zdradz´ wi´cej szczegó∏ów z przygotowujàcej si´ kolejnej wystawy, na którà jeszcze raz
serdecznie wszystkich czytelników (i nie tylko) zapraszam od 20, a nie jak
omy∏kowo podano od 23
listopada do biblioteki staromi∏oÊniaƒskiej.
Autorka – Renata
Âwiercz – zabaw´ z technikà decoupage rozpocz´∏a
w 2005r. Poczàtkowo eksperymentowa∏a z ró˝nymi
znalezionymi na strychu zakurzonymi, zapomnianymi
przedmiotami, nadajàc im nowe, ciekawe oblicze.
Przez jej r´ce przewijajà si´ butelki, dekoracje kuchenne, wiklina, stare ryciny, szkatu∏ki. Po d∏ugiej,
mozolnej, wymagajàcej niezwyk∏ej cierpliwoÊci obróbce artystycznej dostajà nowe ˝ycie i cieszà si´ niczym skarby z zaczarowanego worka.

Pani Renata zafascynowana jest anio∏ami. Poprosi∏am ja o zaproszenie Paƒstwa na wystaw´:
„Wystawa, na którà chce Paƒstwa zaprosiç, to wykonane w technice decoupage Anio∏y. Inspiracja
do jej powstania by∏y m.in. stare ikony. Zaprezentuj´ 58 prac utrzymanych w niezwyk∏ym i wyjàtkowym
klimacie dawnych czasów.
Kiedy zaczynam pracowaç nad nowa kolekcjà
anio∏ów, ca∏y Êwiat wokó∏ znika. Zostaj´ tylko ja,
anielskie motywy, deski, farby i p´dzle... Moje prace
powstajà d∏ugo – tygodniami, czasem miesiàcami,
ka˝da z nich ma swojà histori´ i swoja dusz´.
Wszystkie wykonane sà jako pojedyncze i niepowtarzalne egzemplarze, przez co ka˝da z nich uzyskuje
swoisty urok i wyjàtkowoÊç.”
Powoli b´dziemy si´ zbli˝aç do Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. Zapraszam, choç na chwilk´ do nas, do biblioteki, gdzie, mam nadziej´, poczujecie Paƒstwo
ten magiczny ulotny, przedÊwiàteczny nastrój. A dziaç
si´ tak b´dzie dzi´ki Anio∏om Pani Renaty Âwiercz
– kolejnej artystycznej duszy naszego osiedla.
Iza Zych
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Ale Meksyk!
W czerwcu tego roku Szko∏a Podstawowa nr 173 w Starej Mi∏oÊnie zosta∏a
zaproszona do udzia∏u w wielkim Êwi´cie sportu, jakim jest odbywajàcy si´
od 28 lat Flora Maraton Warszawski.

Akcja, w której mieliÊmy si´ zaprezentowaç jako szko∏a, odbywa∏a si´ pod has∏em „W 42 km dooko∏a Âwiata”.
Perspektywa wzi´cia aktywnego
udzia∏u w przedsi´wzi´ciu dotyczàcym
kilkudziesi´ciu szkó∏ zmobilizowa∏a naszà szkolnà spo∏ecznoÊç. A wiedza, ˝e
b´dziemy konkurowaç nie tylko ze
szko∏ami podstawowymi, ale i gimnazjami uÊwiadomi∏a nam ogrom wyzwania.
Po burzliwej debacie, podczas której
nastàpi∏ wybór paƒstwa, które mieliÊmy
zaprezentowaç w konkursie, nastàpi∏a
druga nie mniej burzliwa, w której decydowaliÊmy, w jaki sposób zmierzymy si´
z próbà wyeksponowania na 9 m2 (tyle
bowiem liczy∏y stoiska przydzielone
szko∏om) ca∏ej naszej wiedzy o Meksyku. Ogólna punktacja konkursu, a co
za tym idzie szansa na tytu∏ mistrza kibicowania zale˝a∏y w równych cz´Êciach
od trzech konkurencji. Po pierwsze,
od wyniku sztafety biegowej z∏o˝onej

z 4 dziewczynek i 4 ch∏opców
rywalizujàcej na dystansie 8x500m. Z dumà informujemy, ˝e nasi uczniowie sprawili nam ogromnà radoÊç, zajmujàc 2 miejsce. Drugim etapem by∏a realizacja stoiska
EXPO. Ta praca wymaga∏a
najwi´cej pomys∏owoÊci i wysi∏ku. MieliÊmy po∏àczyç elementy promocji naszej szko∏y
z przedstawieniem tego, co
charakterystyczne dla Meksyku. W sobot´ rano zjawiliÊmy
si´ na miejscu, by zmontowaç
naszà ekspozycj´. Cz´Êç stoisk
by∏a ju˝ zestawiona w efektowne ca∏oÊci i szybko zorientowaliÊmy si´, ˝e nie b´dzie ∏atwo.
Otuchy doda∏a nam jednak
opinia Pierwszego Sekretarza
Ambasady Meksyku Pani Moniki Velarde – Szefa Sekcji Kulturalnej,
i˝ nasza ekspozycja Êwietnie oddawa∏a
atmosfer´ jej ojczyzny. By∏o kolorowo
i radoÊnie. Wspomn´, ˝e Ambasada
Meksyku by∏a dla nas niezastàpionym
êród∏em wiedzy, a ponadto wypo˝yczy∏a
nam oryginalne meksykaƒskie rekwizyty – sombrera, flag´ i ludowe stroje.
W du˝ej mierze atrakcyjnoÊç naszego
EXPO podnosi∏ fakt, ˝e byliÊmy jednà
z nielicznych szkó∏, gdzie praca w∏o˝ona przez doros∏ych mia∏a eksponowaç
dzia∏ania dzieci. Wi´kszoÊç elementów
scenografii – s∏oneczka, obrazki, korale,
las kaktusów (a pomys∏owoÊç ich wykonania by∏a naprawd´ imponujàca) – zosta∏a wykonanych przez dzieci. Obrazu
ca∏oÊci dope∏nia∏y profesjonalnie przygotowane: tarcza szko∏y, wielki napis
„Mexico” oraz plakat i ulotka wyszczególniajàca atuty naszej szko∏y. Strza∏em

w dziesiàtk´ okaza∏o si´, ˝e zadbaliÊmy
o wiele atrakcji dla dzieci odwiedzajàcych nasze stoisko. Podobnie, jak w naszej szkolnej dzia∏alnoÊci, prócz walorów edukacyjnych wa˝na by∏a dla nas
integracja i zabawa. By∏y ró˝norodne
konkursy plastyczne oraz zawody w budowaniu jak najwi´kszej piramidy Azteków z pude∏ek po zapa∏kach. Zwyci´zcy
w nagrod´ otrzymywali kaktusy, ozdobione ma∏ymi meksykaƒskimi flagami
wykonanymi przez naszych uczniów.
Dodatkowo atmosfer´ podgrzewa∏y wyst´pu zespo∏u Los Mariachis Locos,
a ka˝dy ch´tny móg∏ sfotografowaç si´
z wykorzystaniem specjalnego t∏a i poczuç si´ prawdziwym Mariachi. Z wielkà satysfakcjà obserwowaliÊmy zainteresowanie naszym stoiskiem na bie˝àco
reklamowanym g∏osem profesjonalisty
Piotra Wyrzykowskiego. Po po∏udniu

W miesiàcach paêdziernik–listopad 2006
OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Plus
mieszczàcy si´ przy ul. S∏onecznej Polany 5
organizuje akcj´

Nowe kursy j´zykowe

bezp∏atnego badania
postawy u dzieci.

• Angielski w Klubie Malucha (dzieci 2-4 lat)
• Paszport J´zykowy dla firm
• Angielski dla dyslektyków

Prosz´ o telefoniczne ustalenie terminu wizyty.
Serdecznie zapraszam
mgr Beata Dobrowolska Horszczaruk

Wi´cej informacji na stronie internetowej lub telefonicznie:
022-773-3270, 0-601-384-616 w godz.15-18.

tel. 022 773 22 53
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uczniowie klasy IIIc odtaƒczyli na du˝ej
scenie imprezy trojaka, a sekcja taneczna naszej szko∏y da∏a popis taƒców latynoamerykaƒskich, co wywo∏a∏o szczery
podziw Komisji dla ich umiej´tnoÊci.
Nasza wspólna praca zosta∏a nagrodzona maksymalnà liczbà 100 punktów
i I miejscem za EXPO.
Trzecim etapem konkursowych zmagaƒ by∏a obs∏uga punktu kibicowania.
Kiedy w niedziel´ dotarliÊmy barwnym
meksykaƒskim korowodem na Plac

na
Rozdro˝u,
otrzymaliÊmy
szczegó∏owe instrukcje, w jaki
sposób podawaç
mokre
gàbki
i wod´ do picia
zawodnikom.
Do tego mieliÊmy jak najg∏oÊniej i jak najefektowniej ich
dopingowaç i...
posprzàtaç punkt
kibicowania. Naszà grup´ kibiców stanowi∏y
w
wi´kszoÊci
dzieci z klas I-III, które stara∏y si´ ze
wszystkich si∏, a ich wysi∏ek zosta∏ nagrodzony II miejscem w kategorii kibicowania tu˝ za grupà m∏odzie˝y z gimnazjum sportowego.
Szko∏a otrzyma∏a tytu∏ I wicemistrza
kibicowania, puchar i nagrod´ pieni´˝nà w wysokoÊci 2500 z∏. JesteÊmy bardzo dumni
z
zaszczytnego

drugiego miejsca, tym bardziej, ˝e bioràc udzia∏ w tej imprezie po raz pierwszy, nikt z nas nie zna∏ jej realiów i dzia∏aliÊmy w du˝ej mierze intuicyjnie. Cieszymy si´ równie˝, ˝e w uzasadnieniu
werdyktu us∏yszeliÊmy, ˝e komisj´ uj´∏o
nasze zaanga˝owanie w stworzenie warunków sprzyjajàcych atrakcyjnemu
sp´dzeniu czasu przy naszym meksykaƒskim stoisku, a szczególnie widok
sporej grupy rozeÊmianych dzieci,
z których ˝adne si´ nie nudzi∏o. Podsumowujàc: chc´ z∏o˝yç podzi´kowania
za pomoc w przygotowaniu i realizacji
imprezy wszystkim, dzi´ki którym
Szko∏a Podstawowa nr 173 znowu udowodni∏a, ˝e jest wyró˝niajàcà si´ placówkà oÊwiatowà w Warszawie.
A zw∏aszcza doceniç zaanga˝owanie
naszych niezawodnych dzieciaków.
Katarzyna Kociomyk-Dudziƒska
nauczyciel plastyki

Zapraszamy
do nowego sklepu
z artyku∏ami w∏oskiej firmy

Szeroki asortyment
drobnego wyposa˝enia
kuchni i jadalni.
Wysoka jakoÊç towaru
w bogatej gamie
modnych kolorów.
Sklep JEDNORO˚EC

Sklep: Weso∏a Zielona, ul. Wspólna 13

poszukuje lokalu

(na przeciwko delikatesów K&M)
www.agiza.pl
022 773 43 28

na terenie Starej Mi∏osnej
tel. 0600 940 910
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Niezb´dnik wyborcy, czyli jak g∏osowaç?
Kampania przedwyborcza jest
dla mnie okazjà do przeprowadzenia wielu rozmów. Jak si´ okaza∏o,
przyda∏by si´ Paƒstwu „Przewodnik po wyborach”, czyli kogo i jak
my w koƒcu mamy wybieraç?.
W niedziel´ 12 listopada udamy si´ do lokali wyborczych i co
zastaniemy? OczywiÊcie Obwodowà Komisj´ Wyborczà, która
wr´czy nam…no w∏aÊnie… wr´czy nam cztery karty do g∏osowania. Dlaczego akurat cztery?
Wybory samorzàdowe, to mo˝liwoÊç wybrania kandydata,
który b´dzie nas reprezentowa∏ na ró˝nych szczeblach samorzàdnoÊci. Tego dnia b´dziemy wybieraç:
• Prezydenta M. St. Warszawy – karta koloru ró˝owego
• Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego
– karta koloru niebieskiego
• Radnych Miasta Sto∏ecznego Warszawy
– karta koloru bia∏ego
• Radnych Dzielnicy Weso∏a – karta koloru ˝ó∏tego
Dzi´ki uprzejmoÊci Dzielnicowej Komisji Wyborczej przygotowa∏am dla Paƒstwa zestawienie, obrazujàce ró˝norodnoÊç
i wieloÊç zarejestrowanych kandydatów, co da nam obraz skali
trudnoÊci wyboru.
Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy wybierzemy
spoÊród 10 kandydatów. To g∏ówny gospodarz miasta, dysponent liczàcego kilka miliardów z∏otych bud˝etu, od sprawnoÊci
którego zale˝y rozwiàzanie strategicznych problemów Warszawy.
W wyborach do Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy
JesteÊmy (mieszkaƒcy Dzielnicy Weso∏a) w okr´gu nr 7, obejmujàcym Wawer, Weso∏à, Rembertów i Targówek. Do podzia∏u

jest w tym okr´gu 8 mandatów. W wyborach zarejestrowano 11
list z kandydatami do tej funkcji. Rada Miasta decyduje o bud˝ecie stolicy, o inwestycjach, o planach zagospodarowania
przestrzennego itp. a tak˝e kontroluje Prezydenta Miasta.
JeÊli chodzi zaÊ o wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego – to jesteÊmy w okr´gu nr 3 obejmujàcym Bia∏o∏´k´, Rembertów, Targówek, Wawer, Weso∏à, Prag´ Pó∏noc i
Prag´ Po∏udnie. Okr´g liczy 6 mandatów do podzia∏u pomi´dzy 12 komitetów. Sejmik Wojewódzki to samorzàdowa w∏adza
Mazowsza. Wybiera Marsza∏ka Województwa. Samorzàd wojewódzki decyduje o kierunkach rozwoju regionu, w szczególnoÊci dysponuje sporà cz´Êcià funduszy strukturalnych.
I nasze w∏asne podwórko - wybory do Rady Dzielnicy Weso∏a. Mamy dwa okr´gi wyborcze: okr´g numer 1, obejmujàcy Zielonà, Centrum, Wol´ Grzybowskà, Pl. Wojska
Polskiego. W tym okr´gu do obsadzenia jest 8 mandatów, a
ubiegaç si´ o nie b´dzie 10 komitetów. Okr´g nr 2 to Stara
Mi∏osna i Groszówka. Do obsadzenia jest 7 mandatów, a
ubiega si´ o nie 8 komitetów. Rada Dzielnicy wybiera Burmistrza Dzielnicy, jest inicjatorem inwestycji (muszà byç zatwierdzane przez w∏adze Warszawy), dba o prawid∏owà obs∏ug´
mieszkaƒców, nadzoruje szko∏y itp. Generalnie we wszystkim
(za wyjàtkiem wyboru Burmistrza) mo˝e tylko wyra˝aç opinie
(które nie sà wià˝àce).
Musz´ tu nadmieniç, ˝e ka˝da z zarejestrowanych list ma
przynajmniej kilku kandydatów, maksymalna dopuszczalna liczba osób na liÊcie – to liczba b´dàca dwukrotnoÊcià iloÊci dost´pnych w danym okr´gu mandatów.
Proces g∏osowania
W ka˝dym z czterech g∏osowaƒ ka˝dy wyborca mo˝e g∏osowaç tylko na jednà list´ (jednego kandydata na Prezydenta),

Wyborcze „who is who“
Oj obrodzi∏o nam w tym roku kandydatów w Weso∏ej.
O 15 mandatów ubiega si´ ∏àcznie 173 kandydatów. Jak
si´ czyta ulotki wyborcze, to w∏aÊciwie wi´kszoÊç programów wyborczych wyglàda jak by by∏a odpisana z tego samego gotowca. G∏ówne ró˝nice dotyczà stosunku do tego, czy ustepujàca w∏adza zrobi∏a du˝o dla Weso∏ej, czy
nie zrobi∏a nic, a ka˝dy obiecuje ˝e zrobi wi´cej. Jest jeszcze kilka przypadków kandydatów, którzy chyba nie znajà
ustawy o ustroju m. st. Warszawy, bo obiecujà nie tylko
gruszki na wierzbie, ale rzeczy, których za∏atwienie wogóle nie le˝y w kompetencjach Rady Dzielnicy. Jak w tym
wszystkim si´ po∏apaç? Poni˝ej, tam gdzie znaliÊmy choç
cz´Êç kandydatów (bo sporo kandydatów to osoby, które
wczeÊniej nigdy nie dzia∏a∏y spo∏ecznie i nie da∏y si´ jeszcze poznaç na szerszym forum), przedstawiamy skrócone
charakterystyki poszczególnych komitetów. Poniewa˝ niektóre komitety majà ∏udzàco podobne nazwy, warto staraç
si´ zapami´taç ich numery list.
Lista nr 2 – Liga Polskich Rodzin
Lista partyjna LPR. Oprócz otwierajàcego list´ w okr´gu nr 1 Eugeniusza Siwka, który kilkukrotnie bezskutecznie startowa∏ w wyborach, skupia osoby raczej zupe∏nie nieznane i bez doÊwiadczenia samorzàdowego. Patrzàc na liczby zarejestrowanych kandydatów (mniej ni˝ mandatów), wydaje si´, ˝e kondycja LPR,
która w Weso∏ej nigdy nie by∏a zbyt silna, jest taka jak w ca∏ej
Polsce, czyli poni˝ej progu wyborczego. No ale zobaczymy.
Lista nr 4 – Prawo i SprawiedliwoÊç
Lista partyjna PiS. O ile w okr´gu nr 1 na liÊcie jest kilka znanych nazwisk, osób z doÊwiadczeniem samorzàdowym – tak
jak otwierajàca list´ El˝bieta Nowosielska, Andrzej Krajewski
czy Andrzej Klimm, o tyle w okr´gu nr 2 znów osoby bez wi´kszego doÊwiadczenia samorzàdowego. Wyjàtkiem jest Albert
Kmieciƒski, który jest pracownikiem Urz´du DzielnicyTargówek
i Liliana Rzeczkowska, która zasiada∏a w weso∏owskiej Radzie
Narodowej jeszcze w latach 80-tych i w pierwszej kadencji sa-
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morzàdu po roku 90. W okr´gu nr 2 list´ otwiera Krystyna Szyszko, ˝ona obecnego ministra Ârodowiska. Pewnym zaskoczeniem jest start z tej listy Zofii Walaszek, która do tej pory by∏a kojarzona z jeszcze bardziej prawicowymi ugrupowaniami jak Rodzina Polska, Razem Polsce, z których to ugrupowaƒ
kilkakrotnie bezskutecznie startowa∏a w wyborach. Du˝ym zaskoczeniem jest tak˝e fakt, ˝e wÊród kandydatów nie ma szefowej weso∏owskiego PiSu Joanny W´grzynowskiej. Jako ciekawostk´ warto te˝ odnotowaç fakt, ˝e w okr´gu nr 1 startuje Andrzej Klimm, który jest mieszkaƒcem okr´gu nr 2.
Lista nr 5 – Platforma Obywatelska RP
Lista partyjna PO. W okr´gu nr 1 otwiera jà obecny Wiceburmistrz ds Inwestycji Edward K∏os, jeden z g∏ównych autorów
sukcesu inwestycyjnego obecnej kadencji. Na liÊcie jest tak˝e jeden z radnych obecnej kadencji Ryszard Brzezik i radna poprzedniej kadencji Anna Ksi´˝opolska. List´ w okr´gu
nr 2 otwiera dwójka radnych obecnej kadencji: Marian Mahor
i Katarzyna Zakrzewska, zaÊ zamyka radna porzedniej kadencji
Iwona Kerschke. Pozostali kandydaci PO majà nieco mniej doÊwiadczenia samorzàdowego. PO ma zblokowane listy z komitetami Weso∏a 2006 oraz Stowarzyszeniem Sàsiedzkim.
Lista nr 6 – Koalicja SLD+SDPL+PD+UP Lewica
i Demokraci
Lista partyjna koalicji partii lewicowych. Znów, podobnie jak
w przypadku LPR, koalicji nie uda∏o si´ zebraç zbyt wielu kandydatów. I raczej sà to osoby mniej znane i bez doÊwiadczenia samorzàdowego, za wyjàtkiem otwierajàcego list´ w okr´gu nr 2 Wlodzimierza Siudka, radnego poprzedniej kadencji.
Lista nr 29 – Sàsiedzi Razem 2006
To ciekawa lista, z kandydatami, którzy do tej pory nie ujawniali swjà spo∏ecznikowskiej pasji. Mo˝na by jà chyba nazwaç
lista rezerwowà PiS. Do tej Êmia∏ej tezy sk∏ania nas rozmowa,
jakà odby∏ pe∏nomocnik Stowarzyszenia Sàsiedzkiego z jednym z kandydatów z tego Komitetu. Otó˝ na pytanie o mo˝liwoÊç tzw. „zblokowania” list, zosta∏ on skierowany do p. Zofii Walaszek, jako do osoby, która jest pe∏nomocnikiem ich
Komitetu. Na nieÊmia∏à uwag´, ˝e przecie˝ p. Zofia kandydu-

stawiajàc znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje si´ jego
pierwszeƒstwo do otrzymania mandatu. Postawienie znaku „x“
przy wi´kszej ni˝ jednym nazwisku tej samej listy oznacza g∏os
wa˝ny, ale b´dzie on zaliczony temu kandydatowi, który jest
najwy˝ej na liÊcie. Postawienie znaku „x” w kratce obok
nazwisk kandydatów z ró˝nych list lub nie postawienie
˝adnego „x“ powoduje niewa˝noÊç g∏osu. Dla wielu
osób, to, co teraz napisz´ jest oczywiste, ale – nie ma zale˝noÊci pomi´dzy tym, jakie listy wybierzemy na poszczególnych kartach do g∏osowania. Nie musimy dokonywaç wyboru
tego samego komitetu na wszystkich szczeblach samorzàdu.
W wyborach do Rady Dzielnicy mo˝ecie Paƒstwo wybraç kandydata np. ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, do Rady Miasta
np. z PO, a do Sejmiku Wojewódzkiego z PiS.
Na koniec tego, jak˝e przepe∏nionego teorià tekstu,
po raz kolejny pozwol´ sobie zaapelowaç do Paƒstwa
o czynny udzia∏ w wyborach. Wybory samorzàdowe, to
jedyne wybory, kiedy g∏os wyborcy przek∏ada si´ bezpoÊrednio na jego powyborczà rzeczywistoÊç. Wybierajàc
radnego, swojego radnego, decydujecie Paƒstwo o tym,
kto b´dzie Was reprezentowa∏, kto b´dzie mia∏ przywilej
i obowiàzek zabiegania o to, by Paƒstwu ˝y∏o si´ dobrze.
Kto b´dzie Paƒstwa s∏ucha∏ i kto b´dzie mia∏ prawo mówiç o Waszych sprawach, g∏osowaç za Waszymi sprawami i Waszych spraw pilnowaç, by zosta∏y solidnie doprowadzone do koƒca. W Waszych r´kach – Drodzy Wyborcy, le˝y tak naprawd´ nasza wspólna rzeczywistoÊç.
Do zobaczenia w lokalach wyborczych – nie zapomnijcie te˝
o Waszych domownikach i sàsiadach. Czekamy na Wasz g∏os.
Izabela Antosiewicz
je z listy PiS, kandydat ten z rozbrajajàcà szczeroÊcià stwierdzi∏, ˝e on tego nie wie, ale na pewno ca∏à list´ organizowa∏a
p. Walaszek i wszystkie decyzje podejmuje ona... Ostatecznie
Sàsiedzi Razem zblokowali swojà list´ z PiS.
Lista nr 30 – Weso∏a Samorzàdna Dzielnica
Lista spo∏eczna Êrodowiska braci Zdzieborskich (ot taka teraz
moda na braci...). KiedyÊ byli liderami weso∏owskiej Unii Demokratycznej, teraz podkreÊlajà swojà apolitycznoÊç. Jest
na niej kilka osób z doÊwiadczeniem samorzàdowym,
w szczególnoÊci obaj bracia Zdzieborscy byli burmistrzami
Weso∏ej, zaÊ w okr´gu nr 1 z listy tej startujà radni obecnej kadencji Maciej Królak oraz Antoni Baraƒski. Zaskakujàce jest to,
˝e komitet ten wystawi∏ list´ w Starej Mi∏osnej. Edward Zdzieborski delikatnie mówiàc nie by∏ nigdy sympatykiem tego
Osiedla, to za jego kadencji by∏o cofni´te zbiorowe pozwolenie na budow´ nowego Osiedla, to on po macoszemu traktowa∏ Staromi∏osniƒskie szko∏y (a jako wiceburmistrz ostatniej
kadencji za nie odpowiada∏). ZaÊ wystawienie na pierwszym
miejscu w okr´gu Stara Mi∏osna jego brata, Janusza Zdzieborskiego, który jest mieszkaƒcem Zielonej, jest chyba podyktowane tylko nadziejà na brak rozeznania wyborców. Poniewa˝
z regu∏y mandat zdobywa pierwsza osoba na liÊcie, g∏osowanie na tà list´ przez mieszkaƒców Starej Mi∏osny i Groszówki
by∏oby jednoznaczne ze zrzeczeniem si´ jednego radnego,
który mia∏by reprezentowaç ten okr´g na rzecz Zielonej. Zgodne z prawem i sprytne, tylko czy z korzyÊcià dla wyborców?
Lista nr 31 – Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna
Lista Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna. List´ otwiera obecny Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Marcin J´drzejewski, drugi na liÊcie jest radny obecnej kadencji Józef WojtaÊ.
Z listy tej startuje dwójka mieszkaƒców Groszówki – Marzena G∏az- Koperska i Piotr Banaszek. Pozosta∏e osoby to cz∏onkowie Stowarzyszenia, którzy od lat anga˝ujà si´ spo∏ecznie
w ró˝ne inicjatywy, jakie Stowarzyszenie realizuje na rzecz
mieszkaƒców. Komitet wystawia list´ tylko w okr´gu nr 2.
Lista nr 32 – Nasza Wola Grzybowska 2006
Spo∏eczny komitet lokalny z Woli Grzybowskiej. Niestety,
przy obecnej ordynacji wyborczej, preferujàcej du˝e, ogólnodzielnicowe komitety, chyba bez wi´kszych szans na sukces.

dokoƒczenie na stronie 18
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STOWARZYSZENIE SÑSIEDZKIE STARA MI¸OSNA
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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 ludzi, dla których praca dla innych jest prawdziwà pasjà.
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 spo∏ecznie miesi´cznik „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Praca na forum Rady Dzielnicy to tylko jedna z wielu form naszej aktywnoÊci,
ale mamy dobrze do niej przygotowanych kandydatów.

Niezale˝nie od uzyskanego wyniku, nadal b´dziemy robiç to co do tej pory.
Ale Paƒstwa poparcie wyra˝one w g∏osowaniu na naszych kandydatów,
b´dzie dla nas dodatkowà motywacjà do jeszcze lepszej organizacji
dotychczasowych i wymyÊlania nowych projektów.
G∏osuj na ludzi rzetelnych i sprawdzonych.

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

Nasz program:
• 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.

10.

Marek

TRONINA

7.

Marzena

G¸AZKOPERSKA

8.

1.

• 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.

14.

Marcin

J¢DRZEJEWSKI
Magdalena

GENDEK

12.

Bogus∏awa

2.

Pawe∏

MALINOWSKI

4.

Piotr

Józef

9.

WOJTAÂ

13.

Ma∏gorzata

• 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.

5.

Tomasz

DRO¡

3.

Izabela

Lech

KRZEMI¡SKI

6.

Katarzyna

WIÂNIEWSKA BANASZEK KRUKOWSKA ANTOSIEWICZ SZASZKIEWICZ

11.

El˝bieta

KO¸BUK

Wybory do Rady Dzielnicy Weso∏a – 12 listopada 2006 r.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
No ale niczego nie przesàdzajmy. Komitet wystawia
list´ tylko w okr´gu nr 1.
Lista nr 33 – WESO¸A RAZEM
Komitet skupiony wokó∏ opozycyjnych do obecnego
burmistrza radnych. Na pierwszym miejscu startuje
Irena Kuk, na drugim Bogdan Wilk, na 6. Leszek Winiarski, a na ostatnim Helena Kazimierczak. Niezale˝nie od miejsca zajmowanego w radzie ostatniej
kadencji, bez wàtpienia te cztery osoby majà spore
doÊwiadczeni samorzàdowe i, mo˝e za wyjàtkiem p.
Kazimierczak, potrafi∏y szukaç kompromisów
i wspó∏pracowaç na forum Rady dla dobra mieszkaƒców. Komitet wystawia list´ tylko w okr´gu nr 1.
Lista nr 34 – Praca Zdrowie Ekologia Kultura
To w∏aÊciwie te˝ lista partyjna, partii Zdrowie Praca
Ekologia (tak istnieje taka!). Liderem listy jest Marcin Âwiejkowski, Sekretarz Generaly tej partii. Jako
ciekawostka – partia ta poszukiwa∏a kandydatów
na radnych wywieszajàc og∏oszenia... Komitet wystawia list´ tylko w okr´gu nr 1.
Lista nr 35 – WESO¸A 2006
Komitet skupiony wokó∏ dwóch radnych obecnej kadencji Stefana S∏owikowskiego i Bogdana Gutowskiego. Bogdan Gutowski jeszcze rok temu by∏ w koalicji popierajàcej obecnego burmistrza, odszed∏,
gdy koalicja nie zdecydowa∏a si´ na odwo∏anie wiceburmistrza Zdzieborskiego. Obaj, zachowujàc formalnà niezale˝noÊç, popierali obecnego burmistrza.
Oprócz tych dwóch osób inni nie majà jeszcze wi´kszego doÊwiadczenia samorzàdowego. Jedynie
ostatnia na liÊcie Gra˝yna Weber da∏a sie poznaç jako spo∏ecznik z pasjà. Komitet wystawia list´ tylko
w okr´gu nr 1.
Lista nr 36 – „STARA MI¸OSNA”
To komitet wystawiony przez Êrodowisko tzw. Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych (nast´cy Zespo∏u, czyli dla nowych mieszkaƒ-

ców – quasi spó∏dzielni, która budowa∏a osiedle
Stara Mi∏osna). Na pierwszym miejscu startuje Prezes Zrzeszenia Andrzej Michniewicz. Sporym zaskoczeniem jest start z drugiego miejsca tej list Marianny Burszewskij, radnej obecnej kadencji.
Do niedawna by∏a jeszcze w PO, mia∏a ju˝ nawet
drugie miejsce na liÊcie i tu˝ przed wyborami zmieni∏a barwy. Pozosta∏e osoby nie majà doÊwiadczenia
samorzàdowego, cz´Êç z nich jest znana z zaanga˝owania w sprawy Zespo∏u. Komitet wystawia list´
tylko w okr´gu nr 2.

Pe∏ne listy wszystkich kandydatów do Rady Dzielnicy zamieszczamy obok.
W wyborach do innych szczebli samorzàdu ordynacja wyborcza eliminuje w∏aÊciwie komitety lokalne i mamy tam do czynienia g∏ównie z listami
partyjnymi. Jednak warto nawet tam poszukaç
mieszkaƒców Weso∏ej. Wed∏ug naszej wiedzy
do Rady Warszawy z listy PO startujà Ligia
Krajewska i Jacek Rembiszewski, z listy Porozumienia Nasze Miasto Edyta Szambelan.
Sympatycy PiS powinni zwróciç uwag´ na Barbar´ Zawadzkà, która co prawda mieszka
w Rembertowie ale bardzo aktywnie pomaga∏a
naszym stra˝akom w za∏atwieniu spraw przy budowie stra˝nicy OSP.
Do Sejmiku Wojewódzkiego z listy PiS startuje Tadeusz Bartold (to zaskakujàcy zwrot ku bardziej umiarkowanej prawicy) oraz Gustaw Piotrowski z Narodowego Odrodzenia Polski.
Zwolennikom PO proponujemy zwróciç uwag´ na
Micha∏a Dorosza, który co prawda pochodzi z
Grochowa, ale jest instruktorem harcerskim ZHR,
wi´c warto rozwa˝yç jego kandydatur´.
Redakcja

List do redakcji
Koniec chóru „Il Canto Magnificat“?
Wielu z nas zapewne kojarzy istniejàcy i odnoszàcy sukcesy chór dzieci´co – m∏odzie˝owy „Il
Canto Magnificat”. Chór ten jest prowadzony
przez p. Mart´ Zamojskà-Makowskà i dzia∏a
przy OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a. W sk∏ad
chóru wchodzi oko∏o 35 osób, sà to w wi´kszoÊci
dzieci z naszego osiedla oraz Weso∏ej. Chór dzia∏a od 6-ciu lat, znamy go z wyst´pów w naszym
drewnianym koÊció∏ku, gdzie uÊwietnia odprawiane msze, czytamy o nim w naszej gazetce, dochodzà do nas wieÊci o zdobywanych przez niego
licznych nagrodach w Polsce i poza granicami.
W ubieg∏ym roku chór zdoby∏ m. in.:
– Grand Prix w Mazowieckim Festiwalu Bo˝onarodzeniowym IV Betlejem u Avetek,
– I nagrod´ na Ogólnopolskim Konkursie Dzieci
i M∏odzie˝y w Bydgoszczy zakoƒczonà wyst´pem i odbiorem nagrody w Filharmonii Narodowej,
– wyró˝nienie w konkursie kol´dowym organizowanym przez OK,
– wyró˝nienie w Mazowieckim Ekumenicznym
Festiwalu Adwentowym.
M∏odzie˝ cz´sto mo˝na us∏yszeç podczas koncertów w KoÊciele Ârodowisk Twórczych.
W grudniu 2005 roku nasze dzieci wystàpi∏y
równie˝ w koncercie kol´d na Placu Teatralnym
oraz w audycji telewizyjnej „Kawa czy herbata”.
Ubieg∏y rok zakoƒczy∏ wyjazd chóru do Rzymu
na spotkanie Âwiatowej Organizacji Chórów Pueri
Cantores, wtedy to odby∏y si´ tak˝e liczne koncerty w rzymskich koÊcio∏ach. Chórowi poÊwi´cony
jest fragment filmu o Weso∏ej zrealizowany przez
pana Jacka Dzika.
Ze smutkiem jednak (tym wi´kszym, ˝e jestem
jednym z rodziców dziecka z zapa∏em ucz´szczajàcego na zaj´cia chóru) przyjà∏em wiadomoÊç, ˝e
chór b´dàcy w tej chwili jednà z wizytówek Weso∏ej i Starej Mi∏osny, z poczàtkiem przysz∏ego roku
przestanie istnieç. Powodem tego jest konflikt po-
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mi´dzy w∏adzami OK w Weso∏ej, a konkretnie dwoma Panami dyrektorami tego oÊrodka, a Panià dyrygent. Pomimo prób podejmowanych przez grup´
zdesperowanych rodziców (spotkania z dyrektorami OK, list do prezydenta Miasta st. Warszawy, interwencje w Radzie Dzielnicy) majàcych na celu
za∏agodzenie konfliktu, nie udaje si´, jak na razie,
dojÊç do porozumienia. W chwili obecnej, Pani
Dyrygent w wyniku zmian w jej umowie o prac´,
pracowicie sporzàdzonych przez panów Dyrektorów, odejdzie z oÊrodka z poczàtkiem przysz∏ego
roku, a wraz z nià odejdà dzieci. Dzieci, dla których
Pani Marta jest wzorem. Nie jest to ju˝ zresztà
pierwszy przypadek odejÊcia wartoÊciowego pracownika z tej placówki.
Jako rodzic postrzegam to jako konflikt pomi´dzy osobowoÊciami. Z jednej strony artysta wykonujàcy rzetelnie i sumiennie, cz´sto w soboty
i niedziele, prac´ z dzieçmi (coÊ o tym wiem, bo
ju˝ wiele naszych rodzinnych sobót i niedziel
podporzàdkowanych by∏o wyst´pom chóru),
z drugiej zaÊ dwóch pewnych siebie urz´dników,
dla których najwa˝niejsze sà godziny pracy oraz
inne formalizmy. W tych okolicznoÊciach, fakt, ˝e
w styczniu przysz∏ego roku, chór stajàcy si´ powoli symbolem Weso∏ej i Starej Mi∏osny przestanie istnieç, nie ma wi´kszego znaczenia.
Czy nie powinniÊmy szanowaç takich osób jak
Pani Marta, która poÊwi´ca swój czas i energi´ dla
grupy naszych dzieci? Czy nie powinno si´ stworzyç atmosfery pracy sprzyjajàcej tej zdolnej artystce i Êwietnemu pedagogowi, zamiast ciàg∏ego
dokuczania i uprzykrzania? Czy w naszym interesie, jako rodziców, nie le˝y utrzymanie zaj´ç
w oÊrodku kultury na wysokim poziomie? Czy naprawd´ jedynym ratunkiem jest pozbawienie tych
panów stanowisk?. Czy te˝ mo˝e sà inne rozwiàzania?. Mo˝e wybory samorzàdowe coÊ zmienià?
Lecz czy zdà˝ymy przed 1 stycznia?
Zdesperowany Rodzic
(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji)

OKR¢G nr 1 - Zielona, Centrum Wola Grzybowska,
Pl. Wojska Polskiego
Lista nr 33 Lista nr 2 - Liga
Lista nr 6 - Koalicja
WESO¸A RAZEM
Polskich Rodzin
SLD+SDPL+PD+UP
Kuk Irena
Siwek Eugeniusz
Lewica i Demokraci
Wilk Bogdan
Wysocka Anna
Grochowski Miros∏aw
BabuÊka Marian
Kardyna∏ Iwona
Jachacz Maciej Jan
Czerw Andrzej
Chmielewski Janusz
Sadurska Bo˝ena
Domaszewski Jan
Bielowski Krzysztof
Dro˝d˝ Andrzej
Winiarski Leszek
Lista nr 4 - Prawo i
Rola Jadwiga
Brodecki Ryszard
SprawiedliwoÊç
Jachacz Izabella
Kaczmarek Stanis∏aw
Nowosielska El˝bieta
Lista nr 29 Szostak Dominik
Zaremba Ma∏gorzata
Sàsiedzi Razem
Jab∏oƒski Jaros∏aw
Klimm Andrzej
2006
Sobiech Grzegorz
Krajewski Andrzej
Grabik Wies∏awa
Kosiƒska Agnieszka
Karasiewicz Bo˝enna
Sk∏adanek Janusz
Myd∏owski Wies∏aw
Dzik Jacek
Chachulski Andrzej
Boguska-Küng Gra˝yna
Bany Gra˝yna
Grzechnik ˚aneta
Kaêmierczak Helena
Duchnowski Jacek
¸astowiecki Józef
Lista nr 34 - Praca
Tàkiel Zygmunt
Jagustyn Piotr
Zdrowie Ekologia
Lulaj Stanis∏aw
Kalinowski Artur
Kultura
Janiszek Marcin
Kaczorek Miros∏aw
Âwiejkowski Marcin
Bednarek Antoni
Lista nr 30 - Weso∏a
Sikorski Stefan
Borkowski Piotr
Samorzàdna
Skowroƒska Elwira
Jarzyna Lidia
Dzielnica
Âwiejkowska Danuta
Szajter-Zió∏ek
Zdzieborski Edward
KrzyÊpiak Danuta
Szczepaƒski Krystian
Królak Maciej
Lista nr 35 Lista nr 5 Kucharski Janusz
WESO¸A 2006
Trzaskoma Edward
Platforma
S∏owikowski Stefan
Wielogórski Antoni
Obywatelska RP
Gutowski Stanis∏aw
Buczyƒska Emilia
K∏os Edward
Zieliƒski Krzysztof
Stosio Robert
Ksi´˝opolska Anna
Andrzejewska Joanna
Zawistowska Beata
Grajkowski
Czesuch Andrzej
Majcherczyk Jacek
W∏odzimierz
Budyƒski Zygmunt
Baraƒski Antoni
Chadaj Marcin
Skolimowska Ewa
Ol´dzki Krzysztof
Brzezik Ryszard
Kaszubski Tadeusz
Lista nr 32 - Nasza
Ma∏ecka Beata
Orszulak Agnieszka
Wola Grzybowska
Nagórka Marzenna
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Publikacja sfinansowana ze Êrodków Komitetu Wyborczego Wyborców Weso∏a 2006

Szanowni Paƒstwo, Mieszkaƒcy Weso∏ej,
Nasze jutro musi byç lepsze chcemy Weso∏ej bezpiecznej, przyjaznej i nowoczesnej.
Wcielajàc w ˝ycie nasze Has∏o – Program b´dziemy je realizowaç w sposób rzetelny i merytoryczny, pozostawiajàc na uboczu dyskusje i przepychanki polityczne. Kandydaci na radnych Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy z Komitetu Wyborczego Wyborców Weso∏a 2006 to kandydaci bezpartyjni.
Nie przeszkadzajà nam jednak poglàdy i dzia∏ania polityczne: wywa˝one, zdroworozsàdkowe, majàce
na celu dobro naszej Ojczyzny i ludzi w niej ˝yjàcych, szczególnie tych biednych i opuszczonych, a tak˝e
zgodne z oczekiwaniami rodziców i spo∏eczeƒstwa kszta∏cenie i wychowanie m∏odego pokolenia Polaków.
B´dziemy takie dzia∏ania wspieraç i z nimi si´ uto˝samiaç.
JesteÊmy Dzielnicà m. st. Warszawy i b´dziemy dà˝yç do pe∏nej z nià integracji, szczególnie w sferze komunikacji (SKM), bezpieczeƒstwa i systemu wodnokanalizacyjnego.
Chcemy by szko∏y, przychodnie zdrowia, zaplecze rekreacyjno-sportowe, drogi i ulice by∏y na poziomie XXI wieku i ku temu b´dziemy dà˝yç.

Kandydaci do Rady Dzielnicy Wesoła
okręg 1 lista nr 5
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Edward Kłos – 56 lat, żonaty, ojciec dwóch synów, od 22 lat

Marzenna Nagórka – 52 lata, mężatka, jedno dziecko –

mieszka w Wesołej. Ukończył Politechnikę Warszawską (1975 r.),
Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania na SGPiS obecnie SGH (1984 r.) oraz Studia Podyplomowe – Zarządzanie w Administracji Publicznej (2005 r.). W latach 1998 – 2002 był radnym
Rady Miasta Wesoła, organizował budowę wodociągu w Wesołej
– Centrum. Był m.in. Zastępcą Dyrektora Przedsiębiorstwa PKS nr
1 w Warszawie. Dyrektorem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w Otwocku. Od 2004 roku jest Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Wesoła
odpowiedzialnym za inwestycje. Ma znaczący udział w tym, że inwestycje w Wesołej zwiększyły się z 10 mln w roku 2003 do 23 mln
w roku 2005.

córka. Zawód wyuczony i wykonywany – nauczyciel. Jest także
kierownikiem oraz wychowawcą Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Interesują ją
losy dzieci, ochrona i promocja ich praw z poszanowaniem praw
i obowiązków ich rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób. Jest zwolenniczką rozwiązywania codziennych
problemów zwykłych ludzi. Swoją działalność prowadzi w oparciu o zasadę tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, jego
pracy i poglądów.
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Krzysztof Kentla – 56 lat, bezpartyjny, żonaty, syn – student

Anna Księżopolska

2
3

– 34 lata. Mama sześcioletniego syna
Jana, ucznia klasy zerowej szkoły podstawowej. Od urodzenia
mieszka w Wesołej. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od dziesięciu lat pracuje w prywatnej
firmie, w chwili obecnej na stanowisku Kierownika Działu Handlowego. W latach 1998-2002 była Radną Rady Miasta Wesoła. Pracowała w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Finansowej. W Radzie
Dzielnicy chciałaby zająć się rozwojem infrastruktury rekreacyjnej – stworzeniem systemu ścieżek rowerowych, miejsc zabaw
i odpoczynku.

Włodzimierz Grajkowski – 52 lata. Żona Olga jest prawnikiem, córka Joanna studentką piątego roku Psychologii. Jest prawnikiem oraz dyplomowanym inżynierem, a także absolwentem
Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie: Samorządu Terytorialnego
i Rozwoju Lokalnego. Większość lat przepracował jako radca prawny
w MON, obecnie jest doradcą prawnym zarządu znanej mieszkańcom Wesołej sieci piekarni i cukierni PUTKA. Pragnie działać na
rzecz Wesołej aby uczynić ją miejscem wygodnym i przyjaznym dla
jej mieszkańców.

Publikacja sfinansowana ze Êrodków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Marcin Chadaj
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– 32 lata, od urodzenia mieszka w Wesołej,
na Osiedlu Zielona. Absolwent Szkoły Gównej Handlowej – kierunek
„Finanse i bankowość”. Pracował w SKARBIEC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., SKARBIEC Investment Managment S.A.
jako Wicedyrektor Departamentu Doradztwa i Obsługi Klientów.
Aktualnie, od września 2005 r. jestem Dyrektorem Departamentu
Sprzedaży Instytucjonalnej SUPERFUND TFI S.A. Swoje doświadczenie zawodowe i wiedzę chce wykorzystać m.in. do skutecznego pozyskiwania i wykorzystywania europejskich funduszy strukturalnych na
modernizację i rozwój naszej dzielnicy.

Ryszard Brzezik

5
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– 57 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci, od
1956 r. mieszkaniec os. Zielona w Wesołej. Jest doktorem nauk
ekonomicznych, absolwentem SGPiS (obecnie SGH). Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych poświęconych metodologicznym i praktycznym aspektom rachunku kosztów i opłacalności
produkcji. W 1990 r. został doradcą ministra w Ministerstwie Finansów, a następnie doradcą wicepremiera w Urzędzie Rady Ministrów. W latach 1997 – 2001 był wiceministrem w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2002 r. jest dyrektorem finansowym
w ANR. Był radnym I kadencji (1990 – 1994) gminy Wesoła, jest radnym obecnej kadencji (2002-2006) Dzielnicy Wesoła.

9
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Iwona Lewandowska – 42 lata, dwie córki – uczennice liceum ogólnokształcącego. Wykształcenie wyższe. Magister ekonomii – Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie
SGH). Biegła znajomość języka angielskiego i rosyjskiego. Pracowała m.in. w spółkach prywatnych, Ministerstwie Finansów oraz
korporacjach międzynarodowych: Prumerice i Globe Trade Centre.
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

Marian Starzak
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– 53 lata. Żonaty. Dwoje dzieci. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pracował w warszawskiej firmie
mostowej, z którą budował przez dwa lata mosty w Trójmieście. Zajmuje się inwestycjami w branży budowlanej, prowadzi własną działalność budowlaną – przez wiele lat na Pomorzu
Zachodnim obecnie, od trzech lat w Wesołej. Między innymi kupił
i przebudował kamienicę na rogu ulic Sikorskiego i Chodkiewicza.
Dużo czasu spędził na Półwyspie Skandynawskim, zdobyte tam
doświadczenie chce wykorzystać w pracy na rzecz Wesołej.

Ryszard Rawicki – 55 lat. Mieszkaniec m. Wesoła od uro-

11
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Beata Anna Małecka

– 42 lata, mąż dyrektor SZPZLO
Warszawa-Wesoła, dwóch synów 14 i 18 lat. Jest absolwentką
Wydziału Matematyczno Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach kierunek biologia. Ukończyła studia podyplomowe
z chemii na Akademii Świętokrzyskiej i studium dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą. W 2004 roku uzyskała tytuł
nauczyciela dyplomowanego. Pracuje jako nauczyciel biologii i chemii – najpierw w Szkole Podstawowej Nr 174, obecnie w Gimnazjum
Nr 120. Chcę zająć się rozwiązywaniem problemów szkolnictwa na
terenie Dzielnicy, profilaktyką zdrowotną dzieci i młodzieży szkolnej
oraz ochroną środowiska.

socjologii. Ukończył AWF. Od 28 lat jest związany zawodowo ze środowiskiem akademickim. Pracuje w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej zajmując się kreowaniem
szeroko pojętej aktywności sportowej studentów. Prowadzona
przez niego reprezentacja uczelni w tenisie ziemnym, odniosła wiele
znaczących sukcesów w rywalizacji krajowej i międzynarodowej.
Od 15 lat jest również związany ze sportowym środowiskiem dziennikarskim – współpracuje z magazynem „Tenis”, dla którego fotografuje i relacjonuje turnieje tenisowe. Chciałby rozwinąć aktywne
formy spędzania czasu wolnego mieszkańców Wesołej.

dzenia. Wykształcenie średnie – technik budowlany. Z miastem
Wesoła, a obecnie Dzielnicą Warszawy jest szczególnie związany,
ponieważ przez 12 lat pracował tu jako zastępca komendanta
Straży Miejskiej. W tym czasie poznał mieszkańców i ich problemy. Zaangażowany był także w pracę społeczną z młodzieżą
w Wesołej. Założył Klub Sportowy MLKS Wesoła, w którym przez
ponad 10 lat – byłe prezesem oraz trenerem drużyn piłkarskich.
Z zamiłowania jest hodowcą zwierząt i ptaków egzotycznych.
Entuzjasta ochrony środowiska.

Hanna Kozłowska – 44 lata. Mężatka, matka dwojga
dzieci. Od urodzenia mieszka w Wesołej. Wykształcenie wyższe –
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP – kierunek politologia, specjalizacja polityka samorządowo-regionalna. Od ponad
dziewięciu lat pracuje w strukturach samorządowych, doskonale
zna występujące w nich problemy. Pasjonuje się łucznictwem –
wcześniej czynny zawodnik, reprezentant Polski, obecnie instruktor sportu w łucznictwie. Od trzech lat prowadzi społecznie zajęcia
z dziećmi i młodzieżą naszej dzielnicy. Z jej inicjatywy kilkakrotnie
w Wesołej odbyły się zawody łucznicze.
Bogdan Grzywiński – 55 lat, żonaty – żona Barbara pracuje
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na Uniwersytecie Warszawskim. Ma jednego syna, który ukończył
studia – kierunek Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 50 lat mieszka w Wesołej, lecz jego rodzina związana jest z tym miastem od początków
zeszłego stulecia. Dziadek wraz z sąsiadami był jednym z założycieli pierwszego Towarzystwa Przyjaciół Wesołej, które przed
1915 rokiem nazywało się „Kołem Przyjaciół Platformy”. Posiada
absolutorium Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.
Po studiach pracował w Wydawnictwach Technicznych „Sigma”,
a następnie na uniwersytecie. Od 16 lat pracuje w Fundacji Szkoły
Społecznej w Wesołej.

Szanowni Państwo
Dziękuję za Wasze dotychczasowe poparcie.
W tej kadencji udało się wiele zrobić.
Chcemy w następnych czterech latach zrobić jeszcze więcej.
Zróbmy to razem. Głosujcie na ludzi Platformy Obywatelskiej.
Jacek Wojciechowicz
Burmistrz Dzielnicy Wesoła, Poseł na Sejm RP

Kandydaci do Rady Dzielnicy Wesoła
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Maciej Krzysztof Gąsiorowski
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Piotr Henryk Zajączkowski – 45 lat. Żonaty, jedna córka.

Katarzyna Zakrzewska – lat 42, mąż i dwójka dzieci. Jest

2
3
4
5

lekarzem weterynarii. Od 13 lat mieszka w Starej Miłośnie. Była
radną dwóch ostatnich kadencji. Uczestniczyła w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia, Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Komisji Infrastruktury. Pragnie
dbać m.in. o dalszą rozbudowę infrastruktury drogowej, a w szczególności połączenie osiedla Stara Miłosna z Międzylesiem wymianę
nawierzchni na już istniejących ulicach, poprawę oświetlenia dróg.
Chce również zakończenia budowy hali sportowej wraz z basenem przy Gimnazjum i poprawienia warunków nauczania w Szkole
Podstawowej.

9

Elżbieta Siemińska – 43 lata, mężatka, córka Ania. Ukończyła
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od
21 lat pracuje w zawodzie nauczyciela, a od 12 lat w Szkole 173
w Starej Miłośnie. Jej hobby to podróże, uwielbia też czytać, zwłaszcza biografie oraz książki pogłębiające jej wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii. Jako radna dzielnicy chciałaby skupić się na
tym, co potrafi robić najlepiej – pracy na rzecz dzieci i młodzieży,
między innymi pragnęłaby utworzyć na terenie osiedla filii SP 173
z kompleksem przedszkolnym.
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Andrzej Sobczak
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Antoni Adadyński – 71 lat, żona i dwójka dorosłych dzieci.
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Alicja Zubkiewicz Jarzynowska – 52 lata. Ukończyła
Akademię Medyczną w Warszawie, jest lekarzem medycyny ze
specjalnością: pediatra homeopata. Jest mężatką, ma troje dzieci.
W Wesołej mieszka od ośmiu lat i ma tu prywatną praktykę lekarską. Jej aktywność społeczna i polityczna to przede wszystkim działalność w NNZZ Solidarność w latach 1980 – 1991. Od roku 2005
należy do koła Platformy Obywatelskiej w Wesołej. W Radzie Wesołej chce dbać o tworzenie jak najlepszych warunków w zakresie
ochrony zdrowia i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

– 40 lat, żonaty, dwóch synów, od 1996
w Starej Miłośnie. Jest absolwentem wydziału Mechanicznego,
Technologicznego i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej. Jest
niezależnym konsultantem kierującym projektami informatycznymi
i członkiem międzynarodowych organizacji zawodowych (GLG, PMI).
Jego pasją jest lotnictwo. Posiada licencję pilota i własną motolotnię. Problem edukacji, komunikacji, transportu i bezpieczeństwa – to
tylko niektóre z zagadnień jakim chciałby się poświęcić społecznie
jako radny dzielnicy.

Absolwent Szkoły Budowy Okrętów w Gdańsku, gdzie po jej ukończeniu podjął pierwszą pracę u Stoczni Gdańskiej. Przez ostatnie
15 lat prowadzi Centrum Ogrodowe ADAX przy Trakcie Brzeskim,
którego jest właścicielem. Chciałby wspierać i pomagać wszystkim małym i większym przedsiębiorcom oraz osobom w bardzo
trudnej sytuacji zawodowej. Pragnąłby przyczynić się, poprzez metodyczne i konsekwentne działania do wysprzątania okolicznych pięknych lasów, a przede wszystkim nie dopuścić, do ich zupełnego
zaśmiecenia i zniszczenia.

– 23 lata. Od 6 lat
mieszka w Wesołej na osiedlu Stara Miłosna. Studiuje nauki polityczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2005 roku
należy do Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, gdzie jest przewodniczącym grupy ds. kultury i m.st. Warszawy. Interesuje się polityką,
filmem, dziejami swojego miasta oraz turystyką. Jako radny chciałby
realizować program rozwoju sportowego i kulturalno-rozrywkowego
w Wesołej.

Absolwent Medycznego Studium Zawodowego, wydziału techniki dentystycznej. Jest także instruktorem narciarskim, żeglarstwa
i nauki jazdy. Prowadzi prywatną pracownię techniki dentystycznej w Starej Miłosnej. W 2003 roku był kierownikiem 30 osobowej
grupy techników dentystycznych w Wojewódzkim Centrum Stomatologicznym przy Nowym Zjeździe w Warszawie. Hobby: żeglarstwo,
narciarstwo, wędkarstwo.

Lidia Rozłucka – 75 lat, mąż i dwóch dorosłych synów. Ukończyła Wydział Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku. Prace zawodową rozpoczęła w Olsztynie gdzie przez kilkadziesiąt lat kierowała
apteką Szpitala Onkologii, Gruźlicy i Chorób Płuc. Ze Starą Miłosną
i Wesołą związana od 1964 roku. Jest przewodniczącą komitetu
wodno-kanalizacyjnego dla strony północnej w Starej Miłosnej. Od
dwóch kadencji uczestniczy społecznie w sesjach Rady Dzielnicy.
Dariusz Dźwigała – 37 lat. Piłkarz, trener piłkarski. Od 1997,
wraz z rodziną (żona i trójka chłopców) mieszka w Starej Miłośnie,
gdzie jego rodzina zamieszkiwała już w latach 30 ubiegłego stulecia. Był piłkarzem takich klubów jak m. in. Polonia Warszawa, Górnik
Zabrze, Pogoń Szczecin (w roku 2001 wicemistrzostwo Polski) i izraelski Hapoel Kfar Saba oraz turecki Diyarbakir Spor Klub. Od trzech
lat działa społecznie na rzecz KS Wesoła jako trener zespołów młodzieżowych. Komentuje mecze piłkarskie w stacji Canal+. Zamierza
zająć się promocją sportową naszej Dzielnicy.
Anita Rosenkiewicz – 45 lat. Od roku 1995 wspólnie
z mężem i dwójką dzieci zamieszkała w Wesołej, na Groszówce.
Ukończyła wydział historii Uniwersytetu Szczecińskiego, posiada
też dyplom CAE (Certificate in Advanced English). Pracowała jako
nauczyciel w szkole podstawowej w Szczecinie, w British School
w Warszawie, również jako asystent bankowy w wydziale operacji zagranicznych. Obecnie zajmuje się rodziną i domem. Pomysłodawcami wszystkich jej inicjatyw są i będą zawsze jej sąsiedzi
– mieszkańcy Groszówki i Starej Miłosny.
Iwona Kerschke
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– 48 lat, mężatka, dwie córki. Od 19 lat
mieszka w Wesołej, na Groszówce. Jest dyplomowanym nauczycielem matematyki i od 1999 roku pracuje w Gimnazjum nr 119 w Starej
Miłośnie. W latach 1998-2002 była radną miasta Wesoła. Pracowała w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz w Komisji Rewizyjnej.
Najbliższe są jej sprawy związane z dziećmi i młodzieżą. Działając
w radzie Dzielnicy zajmie się także niedokończonymi inwestycjami
na Groszówce, takimi jak: wodociągi i kanalizacja, infrastruktura
drogowa, oświetlenie.
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Marian Mahor – 50 lat, dwójka dzieci. Tytuły magistra teatrologii krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów teatralnych paryskiej Sorbony. Tłumacz sztuk teatralnych B.M. Koltes’a,
z których dwie sam wyreżyserował. W latach 1996-2000 był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Wesołej. Obecnie pracuje
w Centrum Promocji Kultury Praga Południe w Warszawie, gdzie
zajmuje się promocją sztuki i reżyserią spektakli. Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Radzie Dzielnicy Stara Miłosna
(1999-2002) i w Radzie Dzielnicy Wesoła (2002-2006), wiceprezes
Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna (2001-2004), wiceprezes Klubu Sportowego WESOŁA (od 2003) oraz wiceprzewodniczący miejscowego koła
Platformy Obywatelskiej (od 2001). Jego hasło wyborcze brzmi: PAMIĘTAJMY o sobie
– zróbmy więcej dla naszych dzieci! To nasza wspólna INWESTYCJA!

okręg 2 lista nr 5

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
594
592
501
607
531
603
600
611
570
587
515
596
602
613
443
480
616

Nr
Pow.
oferty
949
700
926 1473
953
486
928 6650
176 1359
177 1141
864 2678
196 1180
721 2680
727 14700
796 6000
451 5786
198 2500
836 3000
931
590
943 1050
936 2789

Pow. Pi´tro Licz.
m2
pokoi
80 2/2 3
160 0/2 4
105 2/2 3
120 3/4 4
60 0/3 2
95 3/4 3
83 2/3 3
137 3/4 4
66 2/2 2
85 1/3 4
71 2/3 3
55 3/4 3
93 0/2 3
60 0/1 3
75 0/3 2
96 3/3 4
60 1/1 3

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Anin
Stara Mi∏osna
Mi´dzylesie
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Rembertów
Stara Mi∏osna

380.000
600.000
510.000
444.000
415.000
361.000
470.000
493.000
390.000
365.000
370.000
239.000
430.000
315.000
360.000
410.000
315.000

Rejon

Cena
w PLN
Zakr´t
290.000
Mi´dzylesie
700.000
Stara Mi∏osna
200.000
Stara Mi∏osna
1.530.000
Zielona
298.000
Zielona
300.000
Aleksandrów
400.000
Marysin Wawerski 300.000
Góraszka
723.000
Dziechciniec
735.000
Kàty Goêdziejewskie 170.000
Miedzeszyn
833.000
Zbójna Góra
600.000
Sulejówek
156.000
Stara Mi∏osna
310.000
Hipolitów
135.000
Aleksandrów
259.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
leÊna
leÊna
budowlana
budowlana
leÊna
rolna
rolna
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana

Pomo˝emy sprzedaç ci mieszkanie, dom, dzia∏k´.
Odwiedê nas i ustal wszystkie warunki na miejscu.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy równie˝ na stronie
www.jablonski.com.pl
pod numerem telefonu 022-773-02-70
pod adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
448
448
447
154
371
299
443
385
441
440
343
439
417
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Pow.
domu
160
160
293
400
260
140
215
200
225
200
389
188
300

Pow.
dzia∏ki m2
700
700
540
900
596
700
2026
190
2275
1339
250
337
629

Rejon

Cena
w PLN
Zakr´t
290.000
Zakr´t
290.000
Stara Mi∏osna
943.000
Stara Mi∏osna
700.000
RadoÊç
620.000
Stara Mi∏osna
650.000
Wielgolas Brzeziƒski 430.000
Stara Mi∏osna
505.000
Goc∏aw
830.000
Duchnów
600.000
Stara Mi∏osna
650.000
Rembertów
670.000
Grochów
620.000

Rodzaj
domu
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment
1/2 bliêniak
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment
wolnostojàcy
1/2bliêniak

Rok
1992
1992
2005
1993
1993
1998
2004
2000
2005
2003
1999
1991
1939

Stan wykoƒczenia
wykoƒczony
wykoƒczony
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏. i bia∏ego mont
bez pod∏. i bia∏ego mont
stan surowy zamkni´ty
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
do generalnego remontu

Publikacja sfinansowana ze Êrodków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
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US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy

TA X I - W E S O ¸ A

PPHU „JUMA”

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

tel. 022

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏

1 km
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WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

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

tel. 022-773-25-30

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

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

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

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

PROTEZY • NAPRAWA
24

s

Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

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

res

uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka

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

Exp

Us∏ugi posadzkarskie

w∏asnyt
or
transp

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 75
tel. 022 773 21 55, fax 022 773 30 41
pn.–pt. 800–1900 sob. 900–1500
Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. D
tel. 022 891 12 57, pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500
Sulejówek, Trakt Brzeski 80, tel. 022 760 12 29

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

STA¸Y KIERMASZ ODZIE˚Y
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

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
ul. Poezji 17
KOMINKI
tel. 022 773 25 90 0-505 115 773
KAMIE¡ OGRODOWY
Lecznica Stomatologiczna ELIXIR Kostka granitowa
PRYWATNE PRZEDSZKOLE

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

PANTOMOGRAF CYFROWY

IMPLANTY

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

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

US¸UGI ELEKTRYCZNE

Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 900-2100, sobota 900-1300

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

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

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

Logopedia (wszystkie rodzaje zaburzeƒ), reedukacja

MYJNIA
SAMOCHODOWA
• pranie tapicerki
• polerowanie lakieru

US¸UGI WULKANIZACYJNE
SPRZEDA˚ OPON - NOWE I U˚YWANE
MECHANIKA POJAZDOWA
Marek Karczewski
ul. Trakt Brzeski 70
05-077 Warszawa
tel. 0692 969 484

Czynne: pon. - sob. 8.00 – 20.00
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Kupi´ ma∏e mieszkanie w Starej Mi∏osnej
– kawalerk´ lub 2 pokoje. BezpoÊrednio. 0-606-897-654.
◗ Zatrudni´ asystentk´ ds. handlowych z Weso∏ej, Sulejówka lub okolic. Wymagania:
Bardzo dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego i obs∏ugi komputera, komunikatywnoÊç. CV i list motywacyjny na e-mail: aneta.bukowska@springhill.pl
◗ Pomog´ w prowadzeniu firmy. Poprowadz´ biuro, sekretariat. DoÊwiadczenie, tel.
0601 38 46 16.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 022 773-28-21, 0-506-032318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny
tel.: 0601-715-540.
◗ 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. 0-601-62-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram
na Êlubach tel. 0-511-087-855.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691-257-038.

◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie
halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504-803574.
◗ 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. 022-773-22-54.
◗ 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. 0510-126-840.
◗ 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, 88890-85-68, 022-499-80-59.
◗ Doradztwo prawne, porady prawne, sporzàdzanie pozwów, pism procesowych
i poza procesowych tel. 0502-066-848.

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

◗ 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. 0-600-9369-18.
◗ Zatrudni´ maniciurzystk´. Tel. 0606-8826-07.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem (dzieçmi) podczas weekendów tel. 0601-384-616.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4.
Prezentacja u klienta. Âwietny prezent.
Tel. 022-773-20-78, 0509-043-962.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie
do
egzaminów.
Dojazd.
Tel. 0506 661 672.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia niedrogiego
mieszkania 2-pokojowego w Starej Mi∏oÊnie – kontakt: 0500 124 589.
◗ EKIPA REMONTOWA; malowanie, szpachlowanie, g∏adzie, karton-gips, glazura,
terakota. Ceny konkurencyjne, najwy˝sza
jakoÊç, krótkie terminy realizacji.
tel. 601 715 884.

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

BIURO RACHUNKOWE

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

www.podatkiwesola.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

• REHABILITACJA PO URAZACH

Lek. stom. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

• 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

◗ Chesz mieç Êliczne pazurki na ka˝dà okazj´ i por´ roku za przyst´pnà cen´? Dojad´ do Ciebie albo Ty do mnie:) Robi´: manicure, tipsy, akryl, zdobienia. Zapraszam
na mojà stron´ w internecie – www.worldismine.bloog.pl. lub numer gg-7164658. Magda z RadoÊci.
◗ Uczciwa i obowiàzkowa studentka zaoczna UKSW zaopiekuje si´ dzieckiem
kilka godzin dziennie, wykona drobne prace porzàdkowe w domu. tel. 0503
968930.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja tonerów do drukarek HP, materia∏y eksploatacyjne. Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067, 606-939-443.
◗ Bebecar Raider AT+ super wozek na nasze drogi polecam, 022 773 84 05,
508 537 750.
◗ Poszukujemy osoby do sprzàtania w biurze (∏àcznie z myciem okien) 0227733610.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela germanista magistrant U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120632; 022 773-82-31.
◗ BezpoÊrednio kupi´ mieszkanie w Starej
Mi∏osnej. Powierzchnia 50-80 m2. Tel: 0665 065 001.

Warszawa-Weso∏a
ul. S∏onecznej Polany 5

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

RAJDOOR – SERWIS

Bramy gara˝owe
Bramy wjazdowe

Ogrodzenia
Pe∏na automatyka

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

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

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: 9300 egz., Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

BAL SYLWESTROWY

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2200 w niedziele od 1300

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

