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ZAPRASZAMY DO UDZIA¸U W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
ZE WSPANIA¸YMI NAGRODAMI
Og∏aszamy konkurs na zdj´cie z wakacji w 3 kategoriach:

– natura – ludzie – wydarzenie –
Zdj´cia w formacie 13x18 na b∏yszczàcym papierze,
maksymalnie po 2 w ka˝dej z kategorii prosz´ nadsy∏aç
do 15 wrzeÊnia 2007 roku na adres Stowarzyszenia Sàsiedzkiego:
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 28 - z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”.
Zdj´cia prosz´ na odwrocie opatrzyç god∏em i w∏o˝yç do koperty (opatrzonej tym samym god∏em).
Prosz´ podaç dane osobowe takie jak: imi´ i nazwisko, wiek, adres oraz telefon kontaktowy.
Zwyci´skie prace zostanà zamieszczone w paêdziernikowym numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich.
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Z prac Rady Dzielnicy
Mimo wakacji Rada Dzielnicy pracowa∏a bez d∏u˝szych
przerw. W lipcu odby∏y si´
dwie sesje - jedna planowa
12 lipca oraz nadzwyczajna w
dniu 25 lipca.
Sesja zwyczajna by∏a poÊwi´cona analizie stanu zaawansowania inwestycji. Jednak decyzja minister G´sickiej o poprowadzeniu
WOW wariantem WIIIA spowodowa∏a, ˝e nieoczekiwanie wi´kszoÊç czasu na sesji zosta∏o poÊwi´cone
tej sprawie. Po raz kolejny, a drugi w tej kadencji,
Rada podj´∏a stanowisko wyra˝ajàce sprzeciw przeciw takiej lokalizacji tej inwestycji oraz popar∏a dzia∏ania Zarzàdu zmierzajàce do jej oprotestowania.
Po sesji, na zaproszenie dowództwa 1 Warszawskiej Brygady Zmechanizowanej, radni mieli okazj´
zwiedziç teren jednostki, zapoznaç si´ z izbà tradycji i ze sprz´tem bojowym.
Sesja nadzwyczajna by∏a zwo∏ana tylko w jednym
celu - analizy i wydania opinii do projektu Statutu
m.st. Warszawy. Przygotowany przez Rad´ Warszawy projekt w znakomitej cz´Êci realizuje zapowiadanà przez nowà Prezydent Warszawy polityk´ decentralizacji zarzàdzania miastem. Zgodnie z tym projektem, Dzielnice zyskujà sporà samodzielnoÊç w
zakresie gospodarowania swoim majàtkiem i jednostkami organizacyjnymi (takimi jak biblioteki,
oÊrodki kultury itp.), zlikwidowane b´dà tzw. dele-

gatury (urz´dnicy pracujàcy w dzielnicach ale nie
podlegajàcy burmistrzom). Sprawy za∏atwiane przez
delegatury b´dà za∏atwiane przez wydzia∏y dzielnic.
Niestety, zmiana ta nie dotyczy spraw zwiàzanych
z komunikacjà. Nie zosta∏a te˝ jednoznacznie (jedynie
jako mo˝liwoÊç) przypisana burmistrzom kompetencja bycia pracodawcà dla pracowników zatrudnionych w urz´dach dzielnic. W projekcie statutu
zabrak∏o te˝ upowa˝nienia Rad Dzielnic do dokonywania drobnych poprawek i przeniesieƒ w ramach
dzielnicowego za∏àcznika bud˝etowego.
Choç mo˝e statut nie realizuje wszystkich postulatów dzielnic, to trzeba przyznaç, ˝e jest olbrzymim
krokiem w stron´ racjonalizacji zarzàdzania Warszawà
i respektowania potrzeb i opinii lokalnych spo∏ecznoÊci. Mam nadziej´, ˝e w toku dalszych prac, kompetencje dzielnic jeszcze zostanà zwi´kszone, tak by setki drobnych lokalnych spraw, z za∏atwieniem których
doskonale b´dà potrafi∏y sobie poradziç samorzàdy
dzielnicowe, nie parali˝owa∏y w∏adz Warszawy. Dzi´ki
temu, za∏atwianie spraw strategicznych, wa˝nych dla
ca∏ego miasta, b´dzie mog∏o iÊç du˝o sprawniej.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
ju˝ na 30 sierpnia, jak zwykle na godz. 14.00 w budynku Urz´du Dzielnicy. Informacje o progamie b´dà dost´pne w internecie oraz na og∏oszeniach wywieszonych tydzieƒ przed sesjà. Wszystkich zainteresowanych zapraszam
Paƒstwa Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Wakacyjna
LeÊna Scena
Koncertowa
Zapraszamy na ostatni w tym cyklu koncert, który odb´dzie si´ 30
sierpnia o godz. 19:30. Wystàpià
artystki z zespo∏u Czarne Motyle
i Jarek Kaczmarek z Grupy Studnia
O. Us∏yszymy przedwojenne miejskie walce, tanga i fokstroty w pi´knych aran˝acjach oraz OpowieÊci
Warszawskie. B´dzie mo˝na nauczyç si´ podstawowych kroków
wymienionych taƒców oraz w∏àczaç
si´ w opowieÊci. Nie zmarnujmy tej
szansy, bo dzi´ki mieszkaƒcom
i sympatykom Weso∏ej artyÊci i goÊcie z innych dzielnic i miast b´dà
mogli dowiedzieç si´ czegoÊ ciekawego o naszej dzielnicy. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie
i prosimy o promocj´ tego wydarzenia. Wst´p wolny, podobnie jak
na poprzednie koncerty.

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

773 32 70
022 773 33 70
022

Zapraszamy od 3 wrzeÊnia na kursy j´zykowe:
Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpaƒski.
Dzieci i m∏odzie˝
– Ma∏e grupy, konwersacje i warsztaty z gramatyki
– Gry, video, zaj´cia specjalne, internet, Facebook
– Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE i do Matury

DoroÊli
–
–
–
–

Program ca∏oroczny i kursy intensywne
Wszystkie poziomy
Lekcje indywidualne i grupowe
Online networking English Ecademy

English

Oferta dla firm
– Modu∏y tematyczne prowadzone przez doÊwiadczonych Native Speakers
– Spotkania poranne lub popo∏udniowe oraz sesje weekendowe
– Specjalnie opracowane çwiczenia, konwersacje, pomoc nauczyciela w trakcie kursu
Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 18
tel.: 022-773-32-70, 022-773-33-70, kom. 0-504-123-283.
Zapisy codziennie od 9-tej do 18-tej, w soboty od 9-tej do 12-tej.
Rozpoczynamy nauk´ 17 wrzeÊnia, zapisy do koƒca wrzeÊnia.
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Wschodnia Obwodnica Warszawy jednak
przez Weso∏à
Wiadomo ju˝ któr´dy b´dzie przebiegaç WOW
– Wschodnia Obwodnica
Warszawy. W dniu 10 lipca 2007 r. Minister Rozwoju
Regionalnego wyda∏a postanowienie, ˝e na odcinku
mi´dzy w´z∏ami Marki i Lubelska zostanie zrealizowany przebiegajàcy przez Weso∏à wariant WIIIA.
Decyzja ta nie by∏a ∏atwa poniewa˝, jak wiemy,
wokó∏ tej sprawy a˝ kipia∏o od sporów, które
opar∏y si´ o najwy˝sze instancje w∏adzy. Przypomn´ je w skrócie. Ju˝ w latach osiemdziesiàtych planowano budow´ obwodnicy przez
Weso∏à; powsta∏y trzy warianty jej przebiegu:
wariant podstawowy WIIIA i jego modyfikacje
W1, W2. Zanim którykolwiek doczeka∏ si´
realizacji, miasto rozwin´∏o si´ na przeznaczonych na obwodnic´ terenach tak, ˝e jakikolwiek
jej przebieg budzi∏ burz´ protestów. W 2004
roku ówczesny burmistrz Weso∏ej, Jacek
Wojciechowicz, zaproponowa∏ nowy wariant
przebiegu zwany „samorzàdowym”, prowadzàcy przez by∏y poligon wojskowy Rembertów

nia jej Ministerstwu Rozwoju Regionalnego,
które podj´∏o ostatecznà decyzj´.
Jak wybrano wariant WIIIA?
Ka˝dy z wariantów drogi ∏àczy∏ si´ z wyw∏aszczeniami gruntów, rozbiórkà budynków i przecina∏ tereny leÊne, zatem ka˝dy by∏ oprotestowany
przez mieszkaƒców i samorzàdy gmin oraz przez
organizacje chroniàce przyrod´ i Êrodowisko.
Zanim zacz´to je porównywaç, rozwa˝ono
wariant „0” czyli niebudowanie obwodnicy
w ogóle. Wysz∏o rzecz jasna, ˝e bez obwodnicy
rosnàca liczba pojazdów opuszczajàcych Warszaw´ i tak wyjedzie przez Weso∏à, tyle ˝e wolniej i produkujàc wi´cej spalin. W przypadku korków osiedlowe drogi pos∏u˝à za objazdy i ca∏y
ten ruch przedefiluje nam przed oknami. Zatem
obwodnica byç musi.
Wariant W3 odpad∏ z wielu powodów. Droga
by∏aby du˝o d∏u˝sza (28 km zamiast 19 km), gorzej spe∏nia∏aby rol´ przejazdu mi´dzy cz´Êciami
Warszawy, a Weso∏a by∏aby pozbawiona ∏atwego
po∏àczenia z trasami wylotowymi. Oprócz tego
protesty w∏aÊcicieli budynków i dzia∏ek, które
mia∏yby ucierpieç zosta∏y uznane za silniej uza-

wiecki Park Krajobrazowy.
Pozosta∏o porównanie wariantów W1,
W2 i WIIIA. Powsta∏o
kilka ró˝nych analiz,
w których przyznawano wariantom punkty
w dwudziestu kilku
kategoriach dotyczàcych ucià˝liwoÊci dla
W´ze∏ „Weso∏a”
ludzi i Êrodowiska.
We wszystkich wariant W1 zajmowa∏ trzecie
miejsce, g∏ównie z powodu przecinania na d∏ugim odcinku Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Warianty W2 i WIIIA zajmowa∏y na zmian´
miejsce drugie lub pierwsze przy zawsze zbli˝onej liczbie punktów. W koƒcu na wniosek mieszkaƒców Sulejówka i naukowców z Politechniki
Warszawskiej, uznano, ˝e zagro˝enia uj´ç wody
pitnej sà wyjàtkowo wa˝ne i trzeba przyznaç wi´cej punków dla tej kategorii. Po ich przyznaniu,
zwyci´˝y∏ bezpieczniejszy dla wód wariant WIIIA
przecinajàcy Weso∏à pomi´dzy osiedlami Grzybowa i Zielona a osiedlem Groszówka.
Przejazd przez naszà dzielnic´ b´dzie wi´c
wyglàda∏ tak:
Ogólne dane drogi S17:
D∏ugoÊç trasy mi´dzy w´z∏ami Marki i Lubelska: 19,2 km
Trasa b´dzie mia∏a dwie jezdnie po 3 pasy ruchu ka˝da. Pr´dkoÊç projektowa 100 km/h.
W miejscach, gdzie trasa b´dzie przebiegaç
w pobli˝u zabudowaƒ, b´dà zbudowane ekrany
dêwi´koch∏onne o wysokoÊci od 3 do 5 m, które
w przysz∏oÊci b´dà mog∏y byç podwy˝szone
do 8 m. Tam, gdzie droga b´dzie biec przez las,
b´dzie ogrodzona tak, ˝eby nie mog∏y si´ na nià
dostawaç ani du˝e zwierz´ta, ani p∏azy. Zwierz´ta b´dà przedostawaç si´ przez drog´ specjalnymi prze∏azami.

Warianty przebiegu obwodnicy.

– Okuniew, a dalej przez Halinów. W styczniu
2007 Minister Ârodowiska zdecydowa∏ o przeprowadzeniu WOW tym wariantem. Ta decyzja
zosta∏a gwa∏townie i skutecznie oprotestowana,
co doprowadzi∏o do odsuni´cia Ministra Ârodowiska od decydowania o tej sprawie i przekaza-

sadnione w przypadku Halinowa, gdzie obwodnica nigdy nie by∏a planowana, ni˝ w przypadku
Weso∏ej, gdzie by∏a przewidziana ju˝ od lat
osiemdziesiàtych. Na koniec zdzicza∏e lasy le˝àce na terenie by∏ego poligonu okaza∏y si´ przyrodniczo cenniejsze ni˝ nasz przedeptany Mazo-

Przewidziane po∏àczenia z innymi drogami:
• Drewnica – w´ze∏ z trasà S
• Zielonka – w´ze∏ z ulicami Ks. Skorupki i Prymasa St. Wyszyƒskiego w Zielonce
• Poligon – w´ze∏ drogowy na potrzeby wojska
• Rembertów – w´ze∏ z ulicà Cyrulików
• Weso∏a – w´ze∏ z ulicà Pu∏ku Praskiego w Weso∏ej
• Zakr´t – w´ze∏ z Traktem Brzeskim
• Lubelska – w´ze∏ z Po∏udniowà Obwodnicà
Warszawy S2 i Autostradà A2.
Pozosta∏e drogi przecinajàce drog´ ekspresowà zaprojektowane sà jako dwupoziomowe
skrzy˝owania bez mo˝liwoÊci zjazdu na drog´
ekspresowà. Droga S-17 przecina w ten sposób 8 dróg.
Dorota Wroƒska
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Inwestycje 2007
Ostatnie lata by∏y dla Weso∏ej prawdziwym inwestycyjnym El Dorado. Niestety, du˝a iloÊç pieni´dzy na inwestycje
przy relatywnie niskim stanie zatrudnienia w Wydziale Infrastruktury, powodowa∏a, ˝e wiele wa˝nych inwestycji,
szczególnie drogowych, by∏o realizowanych póênà jesienià. Ten rok przyniós∏
spore zmiany. Nowemu burmistrzowi
ds. inwestycji Krzysztofowi Kacprzakowi uda∏o si´ wreszcie ten stan zmieniç.
LP
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Wi´kszoÊç inwestycji jest ju˝ w toku,
niektóre ju˝ si´ koƒczà. OczywiÊcie, nie
ze wszystkimi tak si´ uda∏o. Tradycyjnie
jesienià b´dzie koƒczona g∏ówna ulica
Starej Mi∏osny – ul. Jana Paw∏a II. Warto te˝ wyjaÊniç, ˝e ul Mazowiecka zosta∏a na razie wykonana tylko do ul. Szkolnej. Na taki zakres robót wystarczy∏o
przeznaczonych w bud˝ecie pieni´dzy.
Jednak najprawdopodobniej uda si´
dokonaç pewnych przesuni´ç bud˝eto-

Inwestycja
Budowa i modernizacja wiat na istniejàcych przystankach autobusowych
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski
Budowa ul. Jana Paw∏a II na odcinku od ul. GoÊciniec do Traktu Brzeskiego
Budowa ul. G∏owackiego
Budowa ul. Mazowieckiej
Budowa ul. PodleÊnej
Budowa chodnika ul. Niemcewicza – projekt
Budowa ul. ˚eromskiego i Rejtana (od ˚eromskiego do S∏owackiego)
Budowa skrzy˝owaƒ: ul. GoÊciniec/ul. Jana Paw∏a II i ul. GoÊciniec/ul. Borkowska
Budowa Êcie˝ki spacerowo-rowerowej wzd∏u˝ ul. 1. Praskiego Pu∏ku – projekt
Budowa ul. Cyklamenowej
Budowa ul. Diamentowej
Budowa ul. Biesiadnej
Budowa ul. U∏aƒskiej
Budowa ul. Mickiewicza na wsch. od 1P. P.
Budowa ul. Sagali
Projekt ul. Ks. Piotra Skargi
Projekt ul. Lipowej
Projekt ul. KoÊciuszki
Projekt ul. WiÊniowej
Projekt ul. Sportowej
Projekt ul. Kasprowicza
Projekt ul. Wilanowskiej
Budowa ul. Hiacyntowej
Budowa ul. Objazdowej
Budowa ul. Jagielloƒskiej
Budowa Êcie˝ki spacerowo-rowerowej wzd∏u˝ Kana∏ku Wawerskiego – projekt
Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagielloƒskiej
Budowa ul. Fabrycznej – II etap
Budowa ul. Syrokomli
Modernizacja uk∏adu drogowego Plac Wojska Polskiego – IV Etap
Budowa ul. Wspó∏czesnej
Budowa ul. Ró˝anej
Budowa ul. Zakàtek
Budowa ul. Mi∏ej
Budowa ul. Piotra Skargi
Budowa ul. Lipowej
Przebudowa ulicy Mickiewicza
Budowa ulicy Jeêdzieckiej
Budowa ul. Wspólnej
Budowa budynku komunalno-socjalnego – prace przygotowawcze – koncepcja
Modernizacja Szko∏y Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120
Budowa Zespo∏u Szkó∏: Szko∏a Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona
Rozbudowa Szko∏y Podstawowej Nr 173 w Starej Mi∏osnej
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna
Projekty oÊwietlenia ulic (Topolowa, Szklarniowa, Polanki,
Ptasia, Korzeniowa, Âliwowa, Pogodna, Szeroka)
Budowa instalacji oÊwietleniowej ulic (Cienista i Malwy)
Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturà

32

Budowa Przedszkola w os. Zielona – prace przygotowawcze
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Budowa Szko∏y Podstawowej w os. Stara Mi∏osna – prace przygotowawcze
Budowa Przedszkola (3 izby) w Starej Mi∏osnej – prace przygotowawcze
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wych, i jeszcze w tym roku (niestety
po kolejnym przetargu, wi´c równie˝
pó˝nà jesienià) budowa ul. Mazowieckiej zostanie dokoƒczona.
Najgorsza wiadomoÊç dotyczy budowy hali sportowej przy Gimnazjum
nr 119. Z powodu niewywiàzania si´
projektantki z umowy na wykonanie
projektu, zamiast rozpoczàç w tym roku budow´ hali, nale˝a∏o og∏osiç ponowny przetarg na jej projekt.
Stan zaawansowania poszczególnych
inwestycji obrazuje poni˝sza tabela.
Marcin J´drzejewski

Og∏oszenie przetargu

otwarcie ofert

Zakoƒczenie
realizacji

14.08
21.08
og∏oszony

4.09
10.09
31.08

30.11
30.11.2008
15.12
28.09
14.09
17.10
15.12
31.10
30.08
30.11
30.11
30.11
30.11
15.12
30.11
30.11
15.07
15.07
30.11
31.11
31.08
30.11
30.11
18.09
30.09
2.09
30.11
30.11
15.11
20.10
30.08
30.10
31.08
30.09
31.08
15.12
30.11
21.08
09.2008
31.10
30.11
30.08.08
31.12.10
15.12
31.10

w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
otwarcie ofert odby∏o si´: 26.07
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
w realizacji
projekt podzia∏u nieruchomoÊci w realizacji
og∏oszony
31.08
og∏oszony
30.08
wystàpiono o przeniesienie brakujàcych Êrodków
w realizacji
w realizacji
planowany termin podpisania umowy: 17.08
w realizacji
planowany termin podpisania umowy: 13.08
w realizacji
22.08
12.09
22.08
12.09
w realizacji
27.08
17.09
podpisano umow´ na wykonanie projektu
28.09
19.10
og∏oszony drugi przetarg
10.08
13.08
3.09
planowany termin podpisania umowy 14.08
otwarcie ofert odby∏o si´ 9.08
w realizacji
umowa podpisana
wykup gruntu w realizacji
trwajà prace nad pozyskaniem gruntu niezb´dnego
do realizacji inwestycji
trwajà rozmowy z MPZBDJiW sp. z o.o. w sprawie
pozyskania gruntów niezb´dnych do realizacji inwestycji

30.09
15.10
31.07.09
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Wakacyjna LeÊna Scena Koncertowa – relacja
O tym, ˝e czas p∏ynie bardzo szybko, mo˝e
Êwiadczyç to, ˝e mamy ju˝ za sobà a˝ cztery
z pi´ciu koncertów cyklu Wakacyjna LeÊna Scena Koncertowa. Jak dotàd nie by∏o ˝adnych
zmian w programie i, zgodnie z zapowiedzià, wystàpili dla nas kolejno: Dzikie Pola (28.06.), Gadajàca Tykwa i Jarek Kaczmarek z Grupy Studnia
O (12.07.), Balkan Sevdah (26.07.) oraz Grupa
Folkowa Sharena (09.08.).
Pierwszy koncert by∏ najtrudniejszy ze wzgl´dów organizacyjnych, nie tylko dlatego, ˝e poczàtki zawsze sà trudne, ale równie˝ z powodu
nieoczekiwanej zmiany miejsca koncertów. Nie
uda∏o nam si´ porozumieç z hotelem Villa Park

cz´Êç publicznoÊci po raz pierwszy zetkn´∏a si´
ze sztukà opowiadania historii. Jarek Kaczmarek
opowiedzia∏ Bajki Afrykaƒskie. Swoimi opowiadaniami zachwyci∏ nie tylko m∏odszà cz´Êç publicznoÊci, ale to w∏aÊnie dzieci nie tylko najbardziej ˝ywio∏owo reagowa∏y, ale te˝ najÊmielej odpowiada∏y na zadawane przez opowiadacza pytania. Ten pi´kny wieczór zakoƒczy∏ si´ pocz´stunkiem przy ognisku i „Bluesowymi OpowieÊciami” w wykonaniu Jarka Kaczmarka i Gwidona Cybulskiego.
Trzeci koncert by∏ prawdziwà ucztà muzycznà,
która przenios∏a nas na Ba∏kany. Ten koncert, podobnie jak pierwszy, nie zosta∏ zak∏ócony przez

i w ostatniej chwili przygarnà∏ nas Pan Andrzej
WaÊ, udost´pniajàc nam miejsce na terenie
Szwadronu. Koncerty odbywajà si´ niedaleko
wjazdu na ten teren od ulicy Szkolnej, w urokliwej scenerii: w otoczeniu drzew i z widokiem
na drog´, którà od czasu do czasu przeje˝d˝ajà
przepi´kne konie. Gdy warunki pogodowe nie
sprzyjajà koncertom pod chmurkà, przenosimy
si´ do po∏o˝onej nieopodal altanki, której zadaszenie chroni muzyków, organizatorów i publicznoÊç przed deszczem i wiatrem.
Wyst´p zespo∏u Dzikie Pola nie zosta∏ zak∏ócony deszczem i mogliÊmy w spokoju wys∏uchaç
przepi´knych utworów ukraiƒskich, polskich,
w´gierskich i innych, wykonanych z prawdziwym zaanga˝owaniem i profesjonalizmem. Muzykom uda∏o si´ zach´ciç publicznoÊç do Êpiewania, wykonujàc utwory „Hej soko∏y” oraz „Góralu, czy ci nie ˝al”, co poskutkowa∏o tym, ˝e
trudno by∏o rozstaç si´ z zespo∏em i by∏ zmuszony do wykonania kilku bisów.
Dwa tygodnie póêniej zespó∏ Gadajàca Tykwa
i Jarek Kaczmarek z Grupy Studnia O wprowadzili nas w klimaty afrykaƒskie. Wi´kszoÊç wyst´pu
artystów mogliÊmy podziwiaç w altanie, gdy˝ ju˝
po kilku minutach od rozpocz´cia koncertu przegoni∏ nas deszcz. W czasie tego wieczoru wys∏uchaliÊmy ˝ywio∏owych utworów, pe∏nych poczucia humoru i pogody ducha. Warto podkreÊliç, ˝e
zapoznaliÊmy si´ z brzmieniem takich instrumentów, jak ngoni, balafon czy kalimba. Ponadto

deszcz i w ca∏oÊci odby∏ si´ pod chmurkà. Balkan Sevdah stan´li na wysokoÊci zadania i zagrali przepi´knà, ˝ywio∏owà muzyk´, trafiajàcà
prosto do serca. Zagrali nie tylko piosenki ze
swojego repertuaru, ale równie˝ znane wielu
z nas utwory Gorana Bregovica: „Kalasnjikov”
i „Mesecina”.
Koncert Grupy Folkowej Sharena w ca∏oÊci
odby∏ si´ w altanie, gdy˝ od razu po przybyciu
na teren Szwadronu zorientowaliÊmy si´, ˝e
pogoda nie b´dzie dla nas tego wieczoru ∏askawa. ArtyÊci wykonali dla nas przepi´kne
korowody, pieÊni liryczne oraz ba∏kaƒskie i ˝ydowskie opowieÊci muzyczne, które rozgrzewa∏y nasze serca. By∏o po prostu pi´knie.
Wakacyjna LeÊna Scena Koncertowa ma
ju˝ swojà sta∏à publicznoÊç, w sporej cz´Êci
z innych ni˝ Weso∏a dzielnic. Wcià˝ jednak jest
tej publicznoÊci za ma∏o. A szkoda, gdy˝ koncerty te sà prawdziwymi ucztami muzycznymi,
pozwalajàcymi pog∏´biaç wra˝liwoÊç i odetchnàç w naszym zabieganym Êwiecie.
Pragn´ ju˝ teraz goràco podzi´kowaç
w imieniu organizatorów i publicznoÊci Panu
Andrzejowi Wasiowi za udost´pnienie nam
miejsca na terenie Szwadronu i dbanie o nasze
bezpieczeƒstwo w czasie koncertów, a tak˝e
wszystkim osobom ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego i OÊrodka Kultury, które anga˝ujà si´
w organizacj´ tych imprez i ich obs∏ug´.

JednoczeÊnie zapraszam na ostatni w tym cyklu
koncert, który odb´dzie si´ 30.08. o godz. 19:30.
Wystàpià dla nas wówczas artystki z zespo∏u
Czarne Motyle i Jarek Kaczmarek z Grupy Studnia
O. Us∏yszymy przedwojenne miejskie walce, tanga
i fokstroty w pi´knych aran˝acjach oraz OpowieÊci
Warszawskie. B´dzie mo˝na nauczyç si´ podstawowych kroków wymienionych taƒców oraz w∏àczaç si´ w opowieÊci. Nie zmarnujmy tej szansy,
bo dzi´ki mieszkaƒcom i sympatykom Weso∏ej
artyÊci i goÊcie z innych dzielnic i miast b´dà mogli dowiedzieç si´ czegoÊ ciekawego o naszej
dzielnicy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i prosz´ o promocj´ tego wydarzenia. Wst´p
wolny, podobnie jak na poprzednie koncerty.

Basia Krzewska
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Komunikat z obrad Spó∏ki Ziemskiej –
jak zwykle niepomyÊlny
28 czerwca 2007 roku odby∏o si´ Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników
Spó∏ki
Ziemskiej, w którym
z jednym g∏osem uczestniczy∏o Zrzeszenie.
Przykro mi poinformowaç mieszkaƒców
Starej Mi∏osnej, ˝e Zgromadzenie nie przyj´∏o
do realizacji uchwa∏
Walnego Zgromadzenia Cz∏onków Zrzeszenia.
Na wprowadzonà, na ˝àdanie Zrzeszenia,
do porzàdku obrad uchwa∏´ nakazujàcà Spó∏ce
przywrócenie charakteru powierniczego wobec
cz∏onków by∏ego Zespo∏u reprezentowanych
przez Zrzeszenie, nakazujàcà utworzenie w Spó∏ce Rady Nadzorczej, którà wybieraliby cz∏onkowie Zrzeszenia na Walnym Zebraniu Cz∏onków
oraz umo˝liwienie Radzie Nadzorczej wyboru Zarzàdu Spó∏ki: Tadeusz Romanowicz, Jan Wypych, Tomasz Wàsowski i Ma∏gorzata Kulka
– zag∏osowali przeciwko, pani Wies∏awa Âwietliczna wstrzyma∏a si´ od g∏osu, a Zrzeszenie by∏o za przyj´ciem uchwa∏y.
Tak wi´c niestety kolejny raz „wysz∏o szyd∏o
z worka” i Wspólnicy Spó∏ki Ziemskiej wykazali,
˝e nie liczà si´ absolutnie z g∏osem mieszkaƒców
Starej Mi∏osnej. Majà w pogardzie nasze oczekiwania i uchwa∏y, liczy si´ tylko ich prywata i kasa, kasa, kasa!
Pomimo permanentnego wpajania mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej, cz∏onkom by∏ego Zespo∏u,
˝e w Spó∏ce Ziemskiej nic wartoÊciowego nie zosta∏o, fakty sà zgo∏a inne: osza∏amiajàce i druzgocàce.
Z mapy terenów dzia∏ek, jakimi dysponuje
w naszym imieniu Spó∏ka, z dzia∏ek zakupionych
za pieniàdze 3400 cz∏onków Zespo∏u zosta∏o
jeszcze w sumie ponad 20 ha ziemi.

Dla orientacji mieszkaƒców Starej Mi∏osnej informuj´, ˝e za 1 ha terenów budowlanych mo˝na obecnie uzyskaç ponad 5 mln z∏.
Sama oczyszczalnia Êcieków „Cyraneczka” to
ponad 4,6 ha.
Wszyscy wiemy, a najlepiej wie to T. Romanowicz, T. Wàsowski, J. Wypych, W. Âwietliczna i M. Kulka, ˝e za kilka lat utworzony zostanie
praski kolektor Êciekowy i „Cyraneczka” zostanie zlikwidowana.
Drodzy Paƒstwo, czy starcza Wam wyobraêni,
ile milionów euro b´dzie warta 4,6-hektarowa
dzia∏ka w Starej Mi∏osnej i czy starcza Wam przewidywania, ˝e „jak nie oni w piàtk´” – to ich dzieci, ich spadkobiercy b´dà zabezpieczeni materialnie na kilka pokoleƒ?
To nazywa si´ uw∏aszczeniem na dobrach 3400 cz∏onków Zespo∏u, którzy zap∏acili
swoimi prywatnymi pieni´dzmi za te dzia∏ki.
Gra toczy si´ o niewyobra˝alne dla zwyk∏ego
cz∏owieka pieniàdze.
Dlatego pomimo, ˝e sàsiedzi, ˝e niektórzy
cz∏onkowie Zespo∏u wr´cz plujà na sam widok
niektórych wspólników, to oni – konsekwentnie
mówià: „Jaki pi´kny deszcz pada”.
Od poczàtku 2007 roku Zrzeszenie, jako jeden ze wspólników, chce otworzyç Spó∏k´
i informowaç mieszkaƒców osiedla cz∏onków
by∏ego Zespo∏u, o codziennych dzia∏aniach
Spó∏ki.
Poddaj´ osàdowi naszych mieszkaƒców nast´pujàce pytania:
– Jak mo˝na dzia∏aç na szkod´ Spó∏ki domagajàc si´ aktualnej, sporzàdzonej notarialnie,
umowy Spó∏ki, stanowiàcej zasady dzia∏ania
Spó∏ki, której od 2001 roku jesteÊmy wspólnikami i która od poczàtku istnienia jest jedynie powiernikiem naszego majàtku?
– Jak mo˝na dzia∏aç na szkod´ Spó∏ki domagajàc si´ przedstawienia oficjalnych, legalnych
uchwa∏ Zgromadzeƒ Wspólników?
– Jak mo˝na dzia∏aç
na szkod´ Spó∏ki do-

Sprostowanie

W poprzednim numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich przy
fotoreporta˝u o Zlocie Cyklistów, omy∏kowo jako autorka
zdj´ç zosta∏a wpisana p. Joanna Januszewska. Zdj´cia zaÊ
wykona∏ p. Adam Grabek. Wszystkich zainteresowanych
oraz Czytelników serdecznie przepraszamy.
Redakcja

magajàc si´ informacji, o pracy Zarzàdu Spó∏ki
i na jakie tematy obraduje Zarzàd?
Czy to sà nadzwyczajne wymagania? Czy to
sà dokumenty i informacje obj´te specjalnà tajemnicà?
Na koniec informuj´, ˝e na tak postawione pytania i ˝àdania – Spó∏ka Ziemska – nie udost´pni∏a Zrzeszeniu ˝adnych dokumentów i nie udzieli∏a ˝adnej merytorycznej odpowiedzi.
Oskar˝a Zrzeszenie, ˝e dzia∏a ono na szkod´
Spó∏ki i Zarzàd Spó∏ki nie b´dzie nic udost´pniaç
ani odpowiadaç na ˝adne pytania! W tej sytuacji
(w oparciu o Kodeks Spó∏ek Handlowych) postawy i zachowania Zarzàdu Spó∏ki oceni Sàd i Sàd
naka˝e prawne rozwiàzania.
Czas mija, ale cz∏onkowie by∏ego Zespo∏u nie
zapominajà do kogo naprawd´ nale˝y majàtek
Spó∏ki.
W Zarzàdzie Zrzeszenia przy ul. Jeêdzieckiej 20 mo˝na pobraç i wype∏niç na miejscu deklaracj´ wstàpienia do Zrzeszenia W∏aÊcicieli
Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych. Symboliczna sk∏adka wynosi 1 z∏ miesi´cznie.
Bardzo prosz´, apeluj´ do cz∏onków Zespo∏u
– wst´pujcie do Zrzeszenia – narzuçcie w∏adzom Zrzeszenia kierunki dzia∏ania zgodne
z Waszymi oczekiwaniami. Nie siedêmy z za∏o˝onymi r´kami.
Jedynie poprzez Zrzeszenie, które jest kontynuatorem Zespo∏u mo˝emy przerwaç b∏ogi
stan Wspólników Spó∏ki, mo˝emy nie pozwoliç
na zaw∏aszczenie naszego olbrzymiego jeszcze majàtku.
Majàtek, który nadal pozostaje w Spó∏ce plus
odszkodowanie za drogi, jakiego wbrew naszej
woli, domaga si´ od Skarbu Paƒstwa Spó∏ka, to
na chwil´ obecnà ponad 100 mln z∏. To daje
po podzieleniu na 3400 Cz∏onków Zespo∏u po 30
tys. z∏ na osob´. Czy ka˝dy z nas, by∏ych Cz∏onków Zespo∏u, chce podarowaç – oddaç swoje 30
tys. z∏ tej piàtce osób?
cz∏onek – Tadeusz Opieka

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

Bramy gara˝owe Ogrodzenia
Bramy wjazdowe Pe∏na automatyka
PORADY – MONTA˚ – SERWIS – PROMOCJE
RAJDOOR – SERWIS
Warszawa, ul. Che∏m˝yƒska 10 B
ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 389
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specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
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Wakacyjne remonty
Zajrza∏am do SP 173, niby wakacje, ale ja ju˝
dawno do szko∏y nie chodz´, wi´c jakoÊ nie
mam oporów do letnich odwiedzin. Sekretariat
na sto∏ówce, na korytarzach folie, w ∏azienkach
skute kafelki, a w salach j´zykowych nie ma
Êciany. Remont w toku. Prace obejmujà moder-

nizacje ∏azienek, wymian´ pod∏óg w „ma∏ej szkole” oraz stworzenie nowego pokoju nauczycielskiego.
W miejscu starego
powstanie
klatka
schodowa prowadzàca do pomieszczeƒ
lekcyjnych powsta∏ych w wyniku adaptacji mieszkaƒ nauczycielskich. I tu
kiepska wiadomoÊç,
do przetargu nie zg∏osi∏ si´ ˝aden wykonawca. Przetarg uniewa˝niono. Pozostaje tylko liczyç, ˝e uda si´ przy nast´pnym podejÊciu i jakoÊ nadrobi si´ stracony
czas. Szkoda, dzieciaki wrócà wypocz´te
po wakacjach, a w szkole nadal b´dà trwa∏y

prace remontowe. Miejmy tylko nadziej´, ˝e nie
b´dà bardzo utrudnia∏y ˝ycia nauczycielom
i uczniom. Prze˝yliÊmy stawianie ∏àcznika, prze˝yjemy i ten remont.
Izabela Antosiewicz

Burza, burza i ka∏u˝a…
Akurat mamy takie lato,
upa∏y, a potem nag∏e
och∏odzenie i porywiste
burze z ulewnymi opadami.
Za ka˝dym razem po takich
deszczach pojawia si´ niebotycznych rozmiarów ka∏u˝a na Jana Paw∏a w okolicach ul. Klimatycznej.
Dlaczego powstaje akurat
w tym miejscu i czy nie mo˝na temu zaradziç?
Zaczn´ od poczàtku. Na naszym osiedlu nie ma
kanalizacji burzowej z prawdziwego zdarzenia. Poszczególne, docelowo utwardzane ulice majà rozmaite rozwiàzania – trawniki co majà odbieraç
wod´ z jezdni, do∏y, w których ma si´ gromadziç
woda albo zbiorniki retencyjne, z których potem
woda odprowadzana jest do Kana∏ku Wawerskiego. Zgod´ na odprowadzenie wody opadowej
do kana∏ku wydaje Wojewódzki Zarzàd Melioracji
i Gospodarki Wodnej. Ten oto Urzàd nak∏ada
na projektanta kanalizacji odpowiednie wymogi.
Woda mo˝e byç odprowadzana w odpowiednim
„tempie”. Mo˝na to „tempo” osiàgnàç w dwojaki
sposób – stosujàc odpowiednie zmniejszanie
Êrednicy rur – d∏awiàc przep∏yw lub montujàc
pompy o odpowiedniej szybkoÊci przep∏ywu.
Na naszym osiedlu mamy zastosowane oba rozwiàzania. Na ulicy Jana Paw∏a zamontowano dwie
pompy – woda na tym odcinku ma lekko pod górk´. Pomys∏ z pompami nie jest ani nowatorski ani

z∏y…sprawdza si´…pod warunkiem dobrego
przy∏àcza elektrycznego. Ten odcinek Jana Paw∏a II odebrano ju˝ stosunkowo dawno. Up∏yn´∏o
wystarczajàco du˝o czasu, by przejÊç z pod∏àczenia prowizorycznego na docelowe. Niestety…dwa
molochy si´ dogadaç nie mogà…myÊl´ tu o ZDM
i Zak∏adzie Energetycznym. Opisane przeze mnie
pompy podczas nawa∏nicy wy∏àczajà si´. Instalacja jest przecià˝ona, „wywala” korki i pompy przestajà dzia∏aç. A zbiorniki retencyjne nape∏niajà si´,
nape∏niajà…i powstaje s∏ynna ju˝ ka∏u˝a. Potrze-

ba elektryka, który przyjedzie na miejsce, uruchomi pompy i problem w chwil´ potem znika. I tak
po ka˝dym du˝ym deszczu…do czasu a˝ szacowne instytucje si´ dogadajà. W ten oto prosty
sposób chcia∏am Paƒstwu wyjaÊniç histori´ tworzenia si´ najwi´kszej i najbardziej s∏ynnej ka∏u˝y
na naszym Osiedlu. Majàc cichutkà nadziej´, ˝e
do nast´pnych obfitych opadów ktoÊ wreszcie
zrobi, co do niego nale˝y.
Izabela Antosiewicz
foto: Micha∏ Antosiewicz
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Odszed∏
Jan Brustman
Trener szachowy, nauczyciel i wychowawca kilku

pokoleƒ szachowej m∏odzie˝y (ur 21.01.1934

w Granatowie, zm. 06.08.2007 w Warszawie)
Pan Jan Brustam nauczy∏ si´ graç w szachy
– „królewskà gr´” jak wielokrotnie mawia∏, w swojej m∏odoÊci tu˝ po II Wojnie Âwiatowej. Pracowa∏
wtedy jako energetyk w ró˝nych zak∏adach i ró˝nych miastach Polski. Uczestniczy∏ w rozgrywkach
szachowych uzyskujàc tytu∏ „kandydat na mistrza”.
Jego pierwszymi uczennicami by∏y córki
Agnieszka i Edyta. Agnieszka rozpocz´∏a nauk´
szachów w wieku 10 lat. Po kilku latach nauki z tatà wystartowa∏a w mistrzostwach Polski zajmujàc
wysokà lokat´. Jak wspomina przyjaciel pana Jana – Adam Umiastowski, dobry start Agnieszki to
odkrycie talentu trenerskiego i talentu zawodniczego w rodzinie Brustmanów (o ci´˝kiej pracy zwykle mniej si´ wspomina). Dalsze sukcesy Agnieszki to osiem medali w mistrzostwach Polski, wielokrotne reprezentowanie Polski na olimpiadach szachowych oraz dwukrotny awans i udzia∏ w turniejach pretendentek do tytu∏u mistrzyni Êwiata (bierze w nich udzia∏ 8 najsilniejszych zawodniczek
Êwiata, raz by∏a jedynà zawodniczkà spoza ZSRR).
W latach 1979/1980 Jan Brustman ukoƒczy∏
studium trenerskie II stopnia na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Jego najwi´kszy talent objawi∏ si´ w pracy z dzieçmi, gdy w latach
osiemdziesiàtych wspólnie z ˝onà prowadzili zaj´cia w domu kultury przy ul. Goldoniego na warszawskim ˚oliborzu. By∏o to jedno z pierwszych
miejsc w Polsce gdzie nauk´ rozpoczyna∏y dzieci
w pierwszych latach szko∏y podstawowej. Kolejne

miejsca prowadzonych zaj´ç to m. in.:
Szko∏a Podstawowa przy ul. Staffa, dom
kultury w Aninie, MOK Weso∏ej, Szko∏a Podstawowa nr 173 w Starej Mi∏osnej, Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12. Od kilkunastu
lat nieprzerwanie prowadzi∏ turnieje szachowe na ˚oliborzu, póêniej w Aninie i Weso∏ej.
Jego pierwsi uczniowie przej´li pasj´
od swojego nauczyciela. Zdobywajà liczne
laury i wysokie rankingi szachowe. Sà to
m. in.: Marcin Krysztofiak (ranking 2414),
Krystian Kuêmicz (2418), Arkadiusz Leniart (mieszkaniec Starej Mi∏osnej, ranking 2357), Andrzej ˚urkowski (2015),
Pan Jan Brustman z dru˝ynà KS "Weso∏a" podczas Mazowieckiej
Miko∏aj Szablewski, Matylda Koz∏owska.
Ligi Juniorów w Serpelicach.
W latach 1987 – 1997 Jan Brustman
zwiàzany by∏ z KKS „Polonia Warszawa”. Nast´pnie cioletniego syna z zaj´ç szachowych us∏ysza∏em:
swoje zaanga˝owanie skierowa∏ do MLKS „Weso∏a” „Tato, pan Brustman i ja jesteÊmy dobrymi kolega(obecnie KS „Weso∏a” Warszawa). Wielu pod- mi”. Pó∏ roku póêniej podobna sytuacja wydarzy∏a
opiecznych z naszego dzielnicowego klubu awanso- si´ Bartoszowi, który nie mia∏ jeszcze skoƒczonych
wa∏o do fina∏ów mistrzostw Polski np. Dominik Szar- pi´ciu lat, a ju˝ rozpoczà∏ rywalizacj´ turniejowà.
Mia∏ ogromny entuzjazm i energi´ ˝yciowà.
wacki, Adrianna i Urszula Staniszewskie, Micha∏ Tulwin, Piotr Wàsowski, Bartosz Nowicki, Maksymilian W ostatnich latach kilkakrotnie przechodzi∏ ci´˝kie
Mahor, Mateusz Decewicz, Aleksandra i Micha∏ Ma- choroby i operacje – sam mówi∏ o sobie, ˝e optymizm
nie pozwala mu poddaç si´ chorobie. Jeszcze w kwietcià˝ek, Bartosz Rytel, Kacper Piasecki.
To, co by∏o najwi´kszym darem, to umiej´tnoÊç niu przyjecha∏ na kilka zaj´ç samochodem.
Dla entuzjastów „królewskiej gry” pozostanie
przekazywania dzieciom zainteresowania szachami
oraz umiej´tnoÊç „wy∏apywania” talentów. Istot- w pami´ci jako wychowawca, trener i przede wszystna by∏a w tym dobra wspó∏praca z rodzicami. kim wzór optymistycznego podejÊcia do ˝ycia.
By∏em pozytywnie zaskoczony, gdy odbierajàc pi´Ma∏gorzata Macià˝ek

ZAPRASZAMY
NA HIPODROM!
Szwadron Jazdy RP to OÊrodek Jeêdziecki przez lata stanowiàcy wa˝ny punkt na „jeêdzieckiej
mapie Polski”. Âwietna infrastruktura pozwala na doskonalenie umiej´tnoÊci jeêdzieckich na ka˝dym
stopniu zaawansowania i w ka˝dà pogod´. W Starej Mi∏osnej doskonalà swe umiej´tnoÊci zawodnicy z ca∏ego kraju, odbywajà si´ tu tak˝e liczne zawody jeêdzieckie. W najbli˝szym czasie zaplanowano wspania∏e atrakcje sportowe.
Pierwszego wrzeÊnia, w 68. rocznic´ wybuchu II Wojny Âwiatowej, na terenie naszego OÊrodka
odb´dà si´ MISTRZOSTWA WARSZAWY I MAZOWSZA we Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego. Od wczesnych godzin porannych wukakawiÊci b´dà zmagaç si´ w trzech konkurencjach – uje˝d˝eniu, skokach przez przeszkody oraz w próbie terenowej (cross).
Stara Mi∏osna kultywuje i piel´gnuje pi´kne tradycje szwole˝erskie. W zwiàzku z tym w ostatnim
tygodniu wrzeÊnia b´dà mia∏y miejsce MISTRZOSTWA POLSKI MILITARI.
OÊrodek jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem (równie˝ niezwiàzanym z hippikà). Oferujemy nauk´ jazdy konnej dla poczàtkujàcych i zaawansowanych, przeja˝d˝ki bryczkà, imprezy przy ognisku. Zapraszamy w sezonie letnim i zimowym!
Andrzej WaÊ
Kontakt: 022 773 37 06, 0 601 299 564

01.09.2007 – Mistrzostwa Warszawy
i Mazowsza w wkkw.
Rozpocz´cie zawodów o godzinie 9.00 próbà
uje˝d˝enia, po 30 min próba skoków na hipodromie.
Ok. godz. 15.00 rozpocznie si´ najbardziej widowiskowa i najbardziej niebezpieczna konkurencja
– cross. Jest to pokonywanie przeszkód sta∏ych (k∏ody, rowy, wzniesienia) w terenie na odcinku ok. 3 km
w okreÊlonym czasie. Na terenie oÊrodka podczas zawodów b´dà czynne liczne barki i stoiska handlowe.
27-30.09.2007 – VII Kawaleryjskie
Mistrzostwa Polski – Militari
Zawody Militari sà sprawdzianem wyszkolenia
kawalerzystów. Tylko prawdziwi pasjonaci sportu
jeêdzieckiego i tradycji kawaleryjskich uczestniczà
w tych trudnych zawodach, gdzie trzeba wykazaç si´
umiej´tnoÊcià strzelania, uje˝d˝ania koni, w∏adania
szablà i lancà. Podczas zawodów organizowane sà
imprezy towarzyszàce jak mecz polo, pokaz walk
rycerskich, pokaz strzelania z ∏uku konno, koncert
orkiestry wojskowej, pokazy kaskaderów, musztra
paradna Szwadronu Kawalerii WP, pokazy sprz´tu
wojskowego, stoiska promocyjno – handlowe.

WWW.WESOLYELF.PL
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Wielkie Czytanie w Szkole Podstawowej nr 171
Od kilku lat Szko∏a Podstawowa nr 171 propaguje ide´ g∏oÊnego czytania dzieciom. Zwykle
pod koniec roku szkolnego przygotowujemy du˝à uroczystoÊç, która ma charakter Êwi´ta poÊwi´conego czytaniu literatury dzieci´cej. Mamy wówczas przyjemnoÊç zapraszaç wa˝ne
osoby, które zazwyczaj ch´tnie podejmujà si´
wyzwania przeczytania uczniom naszej szko∏y
fragmentów wybranej ksià˝ki.

W tym roku szkolnym mieliÊmy przyjemnoÊç
goÊciç pana burmistrza Mariana Mahora oraz pa-

na dyrektora ZOZ dr Tomasza Dronia. Obydwaj
panowie wykazali si´ niema∏ym kunsztem aktorskim prezentujàc naszym uczniom wybrane
utwory literackie. Dzieci z uwagà i zainteresowaniem s∏ucha∏y goÊci, a potem ch´tnie odpowiada∏y na zadawane pytania. Spotkanie przebiega∏o w przyjaznej atmosferze, mi∏o by∏o poznaç
z zupe∏nie innej strony osoby, które na co dzieƒ
piastujà wa˝ne stanowiska w naszej dzielnicy.
W ramach ca∏orocznej akcji „Cala Polska
czyta dzieciom” organizowaliÊmy wiele spotkaƒ z ciekawymi ludêmi. Co roku odwiedza
naszà szkol´ dziennikarka i prezenterka telewizyjna pani Jolanta Fajkowska. W kameralnej
atmosferze zach´ca uczniów do wspólnego
czytania, a tak˝e odtwarzania ról, a ch´tnych
nie brakuje. Gdy pani Jola zaczyna czytaç zapada g∏´boka cisza, a wszystkie buzie z zainteresowaniem wpatrujà si´ w naszego goÊcia,
s∏uchajàc z zapartym tchem czytanych bajek.
Zazwyczaj w pewnym momencie czytanie zamienia si´ w weso∏à wspólnà zabaw´. Wokó∏
pani Joli wyrasta las ràk ch´tnych do zabawy
z goÊciem w teatr. Dzieci wcielajà si´ w role postaci
z czytanych utworów. Ka˝dy wypada bardzo dobrze.

Podobnie radosny charakter majà spotkania
z pisarzami dla dzieci. W tym roku odwiedzi∏ nas
ponownie pan Tomasz Trojanowski, wpisujàc ka˝demu uczniowi bardzo indywidualnà dedykacj´
w ksià˝ce jego autorstwa „Julka i koty”.
Emocje, które towarzyszà wspólnemu czytaniu
majà niezwykle wa˝ny wp∏yw na ˝ycie emocjonalne
dzieci, które w przysz∏oÊci majà si´ staç szcz´Êliwymi doros∏ymi ludêmi. Dlatego apelujemy do wszystkich rodziców- nie zapominajcie o wspólnym czytaniu swoim najwi´kszym skarbom, czytajàc – dajecie
im du˝o wi´cej, ni˝ tylko treÊç przeczytanej bajki.

Beata Bielska-Karwot

Ks. pra∏at
Stefan Wysocki

Zmiana w OSP
Stara Mi∏osna

laureatem nagrody Miasta Sto∏ecznego Warszawy

Ksi´˝e Pra∏acie, do∏àczamy si´ do grona osób podziwiajàcych
Ksi´dza prac´ i serdecznie gratulujemy wyró˝nienia.

W
ostatnich
dniach
w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Starej Mi∏oÊnie nastapi∏a
zmiana na stanowisku Prezesa
tego stowarzyszenia. Wieloletnia Prezes p. El˝bieta Ko∏buk
zrezygnowa∏a z pe∏nionej
funkcji i obecnie obowiàzki
Prezesa (do Walnego Zebrania Cz∏onków planowanego
na prze∏omie roku) pe∏ni
p. Zbigniew Mikos.
Warto przypomnieç, ˝e to
dzi´ki uporowi, determinacji
i tytanicznej pracy pani Prezes
uda∏o si´ uporzàdkowaç sprawy formalne zwiàzane ze statusem OSP, sprawy w∏asnoÊci
nieruchomoÊci oraz doprowadziç do przebudowy stra˝nicy.
W efekcie tego, OSP Stara
Mi∏osna dysponuje jednym z najnowoczeÊniejszych tego
typu obiektów na mazowszu. Wyra˝ajàc p. Eli Ko∏buk
serdeczne podzi´kowania za w∏o˝onà prac´ na rzecz bezpieczeƒstwa mieszkaƒców naszej Dzielnicy, nowemu prezesowi ˝yczymy, by by∏ jej godnym nast´pcà.
A wszystkim druhom z OSP Stara Mi∏osna, by w spokoju i z satysfakcjà wype∏niali swà ochotniczà s∏u˝b´.

Iza Antosiewicz

Katarzyna Szaszkiewicz

Jest nam niezmiernie mi∏o przekazaç wiadomoÊç, ˝e dnia 31
lipca 2007 r. na uroczystej sesji w przeddzieƒ rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, przyznano ks. Pra∏atowi Stefanowi
Wysockiemu Nagrod´ Miasta Sto∏ecznego Warszawy. W ten
sposób Rada Miasta Warszawy pragnie doceniç dzia∏alnoÊç ks.
Pra∏ata. By∏ cz∏onkiem Szarych Szeregów, aktywnie walczàcym
do koƒca wojny. Po wojnie – zaanga˝owa∏ si´ w prac´ na rzecz
ZHP. Wstàpienie do seminarium spowodowa∏o wydalenie z organizacji „obcego ideologicznie” podharcmistrza. Od 1972 roku – proboszcz parafii OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej. Dzi´ki
staraniom ks. Wysockiego – prof. Jerzy Nowosielski wykonuje
polichromi´ wn´trza koÊcio∏a, który staje si´ dzie∏em sztuki sakralnej. Jest tak˝e budowniczym Domu Rekolekcyjnego oraz
Domu Opieki Spo∏ecznej „Gniazdo Rodzinne”.
Od samych poczàtków istnienia (1980) Stowarzyszenia Szarych
Szeregów – jest kapelanem organizacji, a od 2002 r – przewodniczàcym Rady Naczelnej Stowarzyszenia.
W 1990 r. otrzymuje godnoÊç Pra∏ata i zostaje Prepozytem
Kapitu∏y Kolegiaty Radzymiƒskiej. Od czerwca 2003 r. przechodzi na emerytur´, nie zaniedbujàc dzia∏alnoÊci duszpasterskiej wÊród m∏odzie˝y, dbajàc dalej o zaszczepienie wÊród niej
wartoÊci patriotycznych i religijnych. W 2004 r. zostaje powo∏any w sk∏ad Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

9

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Wielki sukces ∏uczniczek z KS „WESO¸A”
Trwa nadal dobra passa ∏uczników
z KS Weso∏a. Po bardzo udanym wyst´pie dzieci w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzierzy, przyszed∏ czas
na senniorki, które 11 sierpnia 2007r.
bra∏y udzia∏ w IV Rundzie Pucharu
Polski w ˚ywcu.

W konkurencji indywidualnej Olimpijskiej Rundy FITA w klasyfikacji seniorek ∏uków bloczkowych:
II miejsce zaj´∏a Hannna Koz∏owska
VI miejsce Barbara Koz∏owska
VII miejsce Ma∏gorzata Chomik.
Wyst´p ten by∏ wielkim sukcesem.

HERBALIFE
RUN
WARSZAWA, 22 WRZEÂNIA 2007
NAJWI¢KSZY BIEG CHARYTATYWNY W POLSCE
W niedziel´, 22 wrzeÊnia punktualnie o godz. 12: 00 odb´dzie si´
w Warszawie druga edycja Herbalife Run. W tym roku zbieramy pieniàdze
na Fundacj´ Dzieci´ca Fantazja, która realizuje marzenia nieuleczalnie chorych dzieci. Razem pobiegnijmy po uÊmiech dziecka!
W Herbalife Run mo˝e wziàç udzia∏ ka˝dy, niezale˝nie od wieku i kondycji fizycznej. Do pokonania b´dzie dystans ok. 2 km z Placu Krasiƒskich
na Podzamcze, który b´dzie mo˝na przebiec lub przejÊç w towarzystwie
znanych dziennikarzy, aktorów i sportowców. Honorowym starterem biegu b´dzie Pan Wojciech Mann.
Zapisy do biegu b´dà przyjmowane od 10 sierpnia za poÊrednictwem
strony internetowej www.maratonwarszawski.com. Zapisy b´dà te˝ prowadzone przed biegiem w dniach 21-22 wrzeÊnia w biurze zawodów ulokowanym w parku na Podzamczu (Skwer I Dywizji Pancernej).
Za udzia∏ w biegu trzeba b´dzie wnieÊç symbolicznà op∏at´ startowà tzw.
cegie∏k´ w wysokoÊci 10 z∏otych. Pozyskane w ten sposób Êrodki zostanà
w ca∏oÊci przekazane Fundacji Dzieci´ca Fantazja na realizacj´ marzeƒ nieuleczalnie chorych dzieci. Wszyscy uczestnicy Herbalife Run otrzymajà pamiàtkowe koszulki oraz dyplomy. WÊród wszystkich uczestników, którzy ukoƒczyli
bieg rozlosowane b´dà atrakcyjne nagrody.
Herbalife Run jest cz´Êcià Warszawskiego Festiwalu Biegowego, który
odb´dzie si´ w stolicy w dniach 21-23 wrzeÊnia 2007 roku.
Zapraszamy!

MT

LEKARZ
INTERNISTA
l e k . m e d . To m a s z D r o ƒ
specjalista chorób wewn´trznych II stopnia

Wizyty domowe
Leczenie doros∏ych i m∏odzie˝y
Profilaktyka – szczepienia
Doradztwo medyczne
Wydawanie zaÊwiadczeƒ i opinii medycznych
Edukacja medyczna – wyk∏ady i szkolenia

tel. 022-773-15-71, 600-99-41-51
BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

PE¸NY ZAKRES US¸UG
Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16
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tel./fax 022 773 26 93
0 512 103 278
email:fismag@poczta.fm

Zawodniczki poprawi∏y swoje rekordy
˝yciowe i zdoby∏y klasy sportowe. Nasza
kobieca dru˝yna ∏uków bloczkowych
przygotowuje si´ do wrzeÊniowego startu w Mistrzostwach Polski w ZamoÊciu.
Trener Zbigniew Koz∏owski
Telefon 506497470

Sàsiedzka Liga
Pi∏ki No˝nej
Drodzy Sàsiedzi!
Od po∏owy maja 2007 ruszy∏a w Starej Mi∏oÊnie, na Boisku przy Szkole
Podstawowej Druga Edycja Sàsiedzkiej Ligi Pi∏ki No˝nej. Jak poprzednio
o tytu∏ najlepszej dru˝yny naszego osiedla walczy 8 zespo∏ów: Breaking
the rules, Dendrytyczne wypustki, Gangstagrajki, Hefalumpy, FC Królewskie, Nighthunter2000, Szalone pomidory, Zmachani. Zespo∏y liczàce do
15 zawodników (6 w polu) rozgrywa∏o mecze w ka˝dà niedziel´ pomi´dzy 18 a 22 przy Szkole Podstawowej nr 173.
Obecnie mamy przerw´ wakacyjnà, zespo∏y majà czas na odpoczynek,
skompletowanie strojów oraz zmiany w sk∏adach.
Pi∏karze Ligi!
Ze wzgl´du na niepewnà sytuacj´ odnoÊnie wynajmu boisk organizatorzy nie
sà w stanie powiedzieç w jakich godzinach i w jakie dni rozgrywane b´dà mecze.
Ustalone to zostanie w przeciàgu 10 dni i podane kapitanom na spotkaniu organizacyjnym Ligi 5 wrzeÊnia 2007 o 20:00. Miejsce spotkania
(prawdopodobnie OSP Stara Mi∏osna) oraz szczegó∏y zostanà podane
na stronie internetowej Ligi.
W przerwie wakacyjnej – jak kapitanowie zapewne wiedzà – nie mo˝na rejestrowaç nowych zespo∏ów, mo˝na natomiast wprowadzaç zmiany
w sk∏adach. Wa˝ne sà tu dwa terminy:
30 sierpnia 2007 – do tego momentu nale˝y przysy∏aç drogà e-mailowà
formularzem pobranym ze strony zmienione sk∏ady dru˝yn oraz opis
strojów dru˝yny.
5 wrzeÊnia 2007 – Zebranie organizacyjne (miejsce podane b´dzie na stronie). Na to spotkanie kapitanowie przynieÊç muszà:
- wydrukowane aktualne listy zawodników ka˝dej dru˝yny, które wys∏ali
e-mailem,
- jeden egzemplarz stroju, w którym wystepowaç b´dzie dru˝yna w rundzie jesiennej,
- wydrukowany egzemplarz zaktualizowanego regulaminu podpisany
przez wszystkich cz∏onków zespo∏u.
Zarówno zawodnikom jak i kibicom polecam stron´ internetowà Ligi:
www.staramilosna.org/pilkanozna

Lech Krzemiƒski

Do zawodników sàsiedzkiej Ligi Pi∏ki No˝nej!
Prosz´ wszystkich obecnych na meczach o zachowanie kultury tak
charakterystycznej dla naszego malowniczego osiedla. Niektórzy mieszkaƒcy uwa˝ajà, ˝e na boisku spotykajà si´ huligani klnàcy i pijàcy alkohol. Poka˝my im jak bardzo si´ mylà. Poka˝my, ˝e Polska Pi∏ka No˝na to
nie tylko obelgi i walki na stadionach, ale przede wszystkim pi´kny sport,
dajàcy radoÊç i grajàcym i oglàdajàcym go!
S∏owa te kieruje w szczególnoÊci do zawodników przypominajàc jednoczeÊnie, ˝e za z∏amanie zasad regulaminu boiska:
– Zawodnik mo˝e zostaç wykluczony z najbli˝szego meczu swojej dru˝yny
– Dru˝yna straciç mo˝e 1 lub 3 punkty.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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Kàcik bibliofila
Stanis∏aw Baraƒczak – ,,Fioletowa
krowa–Antologia
angielskiej i amerykaƒskiej poezji
niepowa˝nej’’
Poezja – gatunek literacki omijany
najcz´Êciej
przez
wi´kszoÊç
szanownych Czytelników wielkim ∏ukiem. A szkoda, bo
pi´kne i wcale niekoniecznie zawsze
trudne wiersze mogà byç przyczynà
wspania∏ych doznaƒ. Mo˝e wi´c spróbuj´ Paƒstwa zaprzyjaêniç z tym˝e gatunkiem wykorzystujàc z ca∏à premedytacjà ksià˝k´ w znakomitym t∏umaczeniu Stanis∏awa Baraƒczaka p. t. „Fioletowa krowa”. T∏umacz we wst´pie zaznaczy∏, i˝ liczy na co najmniej 333
uÊmiechni´cia, a zar´czam, po przeczy-

taniu tej˝e lektury - jest to na pewno
mo˝liwe. Autorzy zabawili si´ piórem
po mistrzowsku. Znajdziecie wÊród
nich takie nazwiska, jak m. in.: Szekspir, Carroll, Twain, Nabokov, Wilbur,
Updike, a nawet Lennon i McCartney.
Ksià˝k´ zaliczy∏abym do pozycji,
o które Êmia∏o mo˝na wzbogaciç prywatnà bibliotek´.
Lit. pi´kna dla doros∏ych:
1. Baraƒczak S. – Fioletowa krowa
2.Gr´tkiewicz E. – Szminka w kolorze
cyklamenu
3. Rankin I. – Zau∏ek szkieletów
4. Fabisiƒska L. – Arbuzowy sezon
5. Roberts N. – Niebo Montany
5. Obuch M. – Precz z brunetami: historyjka kryminalna z wàtkiem romansowym
6. Marffin K. – Gothique: opowieÊç
o wampirach

Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Weis R. – Wynalazki (Seria Co i Jak)
2. Parr M. – Gofrowe serce: Lena i ja
w zatoce p´katej Matyldy
3. L” Heureux Ch. – Zawsze b´d´ ci´ kochaç (Kamyczek)
4. Arold M. – Angel dziecko ulicy
5. D´bski ¸. – ¸amig∏ówka
Lit. popularnonaukowa:
1. Martin R. J. – Jennie Churchill: skandalistka epoki wiktoriaƒskiej
2. Fisher T. – Oskar Wilde i Bosie: fatalna nami´tnoÊç
3. Raina P. – Bliski szpieg
4. Honegger F. G. – Byç rodzicami:
jak przygotowaç si´ na przyj´cie
dziecka, a potem wychowaç je màdrze i z mi∏oÊcià
5. Baldwin E. – Wst´p do kulturoznawstwa
6. Mendoza E. – ˚ylaki: jak je leczyç,
jak im zapobiegaç: od wodolecznictwa
po terapi´ Chiba
Iza Zych

Wystawa prac Kiki Szaszkiewicz
Z poczàtkiem wrzeÊnia zagoÊci w naszej bibliotece wystawa, na którà ju˝ teraz z ogromnà
przyjemnoÊcià Paƒstwa zapraszam. Prace, jakie zostanà na niej zaprezentowane to krótko

Szaszkiewicz Êpiewa∏a, ale by∏a te˝ bohaterkà
komiksowego romansu tworzonego we wczesnych numerach jeszcze wtedy bardzo krakowskiego Przekroju przez rysownika Kazimierza
WiÊniaka. Artystka mieszka ju˝ od lat w Norwe-

rzecz ujmujàc obrazy stworzone ig∏à, drutami
i szyde∏kiem. Uroku w∏óczkowych cudeniek, du˝ych, kolorowych i magicznych piórem opisaç
si´ nie da, ale b´dzie je mo˝na ju˝ nied∏ugo podziwiaç, jak zwykle w godzinach pracy biblioteki. Pani Szaszkiewicz to postaç dawnej Piwnicy
pod Baranami, mo˝na powiedzieç wspó∏twórczyni ulotnych klimatów czasu jej kolegi – Piotra Skrzyneckiego. Piwnicy, której tak naprawd´
ju˝ nie ma, z Dymnym, Demarczyk, D∏ugoszem,
Litwinem, czy Joannà Olczak-Ronikier. Kika

ZEGARMISTRZ

- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚
- BATERIE; SZK¸A ITP.

- PASKI; BRANSOLETY

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 0606 657 692
pn-pt w godz. 10-18, sob. w godz. 10-14
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gii, odwiedza regularnie rodzin´ w Krakowie,
a w Starej Mi∏oÊnie osiedli∏a si´ jej wnuczka,
dzi´ki której pomys∏ przedstawienia prac utalentowanej babci mo˝e byç zrealizowany.

Iza Zych
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Witajcie
wÊród
nas

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

Oleƒka Twardowska
Siostra Weroniki i Kubusia.

foto – Fotooskar

Julia Posled
urodzi∏a sie 1-ego maja 2007 r.
w szpitalu na ul. Karowej
Waga 3260 g, wzrost 52 cm.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu
Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nie posiadajàcym portretu nowourodzonego maleƒstwa
nasz kolejny sponsor, firma Foto OSKAR, takie zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej
rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç
w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na
adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm
i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 10 sierpnia 2007 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

Paulina Kaliszewska
urodzi∏a si´ 23 maja 2007 r.
w szpitalu na ul. ˚elaznej.
Waga 4200 g, wzrost 56 cm.

Natalia Plewnicka
urodzi∏a si´ 5 czerwca 2007 r.
Siostra Artura i Micha∏a.
Waga 2800 g, wzrost 55 cm.

• C e r a m i k a s a n i t a r n a • K a b i n y • Wa n n y
• Brodziki

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

• G l a z u r a • Te r a k o t a • G r e s y

M e b l e ∏ a z i e n ko w e n a w y m i a r
Konkurencyjne ceny, dowóz gratis na terenie Warszawy
Sklep „Twoja ¸azienka“ Warszawa-Weso∏a ul. Trakt Brzeski 80
tel. 022 773 2002, e-mail: twojalazienka@poczta.fm

+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

+ CHIRURGIA
+ RTG cyfrowe z´ba
+ PANTOMOGRAF
+ PROTETYKA

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12
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Harcerskie wakacje kontynuacja 100-letniej tradycji
100 lat temu, pewien brytyjski genera∏ i dzia∏acz spo∏eczny Robert Baden-Powell zorganizowa∏ pierwszy obóz skautowy na wyspie Brownsea. I tak wszystko si´ zacz´∏o… Nasz szczep
ju˝ po raz 9 postanowi∏ sp´dziç 27 dni nad jez.
Marksewo (k. Szczytna), aby odpoczywaç, byç
bli˝ej natury i pracowaç nad sobà.
Ze Starej Mi∏osny pojecha∏o w tym roku
na obóz harcerski 35 harcerek i 15 harcerzy
oraz 14 harcerek z Weso∏ej. Z wa˝nych wydarzeƒ

warto wspomnieç o zmianie dru˝ynowego
w „Stanicy” – nowym zosta∏ Antek Jab∏oƒski,
oraz o poczàtku dzia∏alnoÊci dru˝yny w´drowniczej (czyli takiej, która skupia osoby powy˝ej 15
r. ˝.), której przewodzi Kasia Kosiƒska.
Obóz harcerski w niczym nie przypomina normalnych kolonii ani wycieczek znanych ze szko∏y. Ka˝dy z uczestników, bez wzgl´du na to, czy
jedzie na obóz po raz pierwszy czy jest dru˝ynowym, jest tak samo za obóz odpowiedzialny,
za to aby nasze obozowe ˝ycie przebiega∏o bez

zak∏óceƒ. Zanim jednak obóz móg∏ rozpoczàç si´
na dobre trzeba by∏o wszystko zbudowaç, poczynajàc od pieca, na w∏asnej pryczy (=∏ó˝ku)
koƒczàc. Pogoda nas nie rozpieszcza∏a, ale i tak
wszyscy bardzo byli zaanga˝owani w prac´.
A gdy obóz si´ rozpoczà∏, by∏o ju˝ po pierwszym
apelu, ka˝dego czeka∏y warty i od czasu do czasu pomoc w kuchni. Mo˝e brzmi strasznie, ale
wszyscy wiedzà po co to robià i robimy wszystko razem, dlatego te˝ praca na obozie zamienia
si´ w s∏u˝b´. I to nie tylko na rzecz obozu, ale
równie˝ wioski, której mieszkaƒcy bardzo serdecznie nas przyj´li. Gdyby nie s∏u˝ba i braterstwo, mo˝na by nasz wyjazd nazywaç po prostu
wyprawà survivalowà, a nie obozem harcerskim.
Kolejnà rzeczà, która sprawia ˝e obóz harcerski jest „inny” to fabu∏a/gra/obrz´dowoÊç. I tak
„Archandraja” przenios∏a si´ w s∏owiaƒskie czasy, gdzie poszukiwa∏a tego czegoÊ, dzi´ki czemu
ludzie sà szcz´Êliwi (okaza∏o si´, ˝e to przyjaêƒ),
„Kasjopea” by∏a indiaƒskim plemieniem Nez Percez, a „Stanica” poznawa∏a dok∏adnie losy Powstania Chmielnickiego.
Jednak obóz harcerski to przede wszystkim
przygoda i stawianie przed sobà nowych wyz-

waƒ – wyprawy, gry terenowe, harce sà nieod∏àcznym elementem obozowego ˝ycia. Znajdujemy te˝ du˝o czasu na równie wa˝ne rozmowy
przy ognisku, zdobywanie nowych umiej´tnoÊci
i wiedzy, Êpiew i dzia∏alnoÊç artystycznà wszelkiego rodzaju czy poznawanie Polski (w tym roku odwiedziliÊmy Szczytno, Olsztyn i Gdaƒsk).
Czas na obozie biegnie w∏asnym tempem, bardzo ró˝nym od tego naszego codziennego.
Niewa˝ne jest, czy jest Êroda czy czwartek, wa˝ne
˝eby ka˝dy dzieƒ by∏ wyjàtkowy. Cz´Êç z nas
po powrocie do Starej Mi∏osny kontynuuje harcerskie wakacje (czy to na zlocie 100-lecia skautingu
w Anglii, na harcerskiej pielgrzymce do Cz´stochowy czy na ró˝nego rodzaju kursach harcerskich), cz´Êç z niecierpliwoÊcià czeka na pierwszà
wrzeÊniowà zbiórk´ zast´pu. Jednego jestem pewna – wszyscy szczerze zaÊpiewali ostatniego dnia:
„GdzieÊ za rok, za dwa
Przyjdzie spotkaƒ czas
Na polanie bratni kràg powstanie
Jak za dawnych lat”.
Czuwaj!
pwd. Natalia Mileszyk w´dr (dru˝ynowa 44
MDH-ek ARCHANDRAJA)

Wakacyjna przygoda na wyspie Erato
Od wielu lat po ca∏ym Êwiecie krà˝y magiczna legenda:
…GdzieÊ hen, hen daleko stàd w miejscu,
które nie jest zaznaczone na ˝adnej mapie le˝y
tajemniczy zakàtek zwany wyspà Erato. Mieszkankami tej dzikiej oazy ciszy i spokoju sà obdarzone nadludzkà urodà oraz przecudnym
g∏osem rusa∏ki. Ca∏e dnie sp´dza∏y one
nad wodà oddajàc si´ Êpiewom, taƒcom i zabawom. Ich ˝ycie pozbawione by∏o nawet najmniejszych trosk i k∏opotów. èród∏o ich zalet,
dajàce im równie˝ wiecznà m∏odoÊç – Klejnot
Canninga przez te wszystkie lata spoczywa∏
bowiem bezpiecznie w berle królowej…
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I jak mówi legenda, ˝yjà one do dziÊ, a nieustraszeni ˝eglarze ani na chwile nie ustajà w poszukiwaniach ich wyspy – jak dotàd bezskutecznych…
Mówià, ˝e ka˝da ludowa opowieÊç przekazywana z pokolenia na pokolenie ma w sobie ziarnko prawdy.
Nasza gromada – 44 MGZ-ek „Ogród Marzeƒ”
pewnego czerwcowego dnia mia∏a okazj´ przekonaç
si´, ˝e ta legenda ca∏a jest tym ziarnkiem prawdy…
Dosta∏yÊmy list od królowej Rusa∏ek z wyspy
Erato z rozpaczliwym wo∏aniem o pomoc.
Wynika∏o z niego, ˝e ktoÊ ukrad∏ klejnot Canninga, a starzejàce si´ Rusa∏ki same nie sà w stanie go
odnaleêç. Ostatkiem si∏ uda∏o im si´ dowiedzieç, ˝e

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
pi, pomocnicy Robin
Hooda, a tak˝e
ogrodniczki z Cisowego
Dworku
i mieszkanki Zasiedmiogórogrodu – ∏àcznie oko∏o 100 spra-

z∏odziej ukry∏ ich bezcenny skarb w samym Sercu
Puszczy i ˝e tylko my mo˝emy im pomóc.
Niezw∏ocznie wyruszy∏yÊmy im na ratunek.
Gdy dotar∏yÊmy na miejsce, w którym mia∏yÊmy
rozpoczàç nasze poszukiwania okaza∏o si´, ˝e nie tylko my szukamy Serca Puszczy. Byli tam tak˝e kowboje i kowbojki z Dzikiego Zachodu, weso∏y klan Pip-

gnionych przygód
poszukiwaczy…
Odnalezienie klejnotu nie by∏o jednak takie proste jak nam si´ wydawa∏o. Na klejnot zosta∏
rzucony bowiem czar, który nie pozwala∏ dotknàç
skarbu komuÊ, kto nie by∏ Rusa∏kà, albo doskonale nie zna∏ ich ˝ycia i zwyczajów. Oprócz po-

szukiwania Serca Puszczy musia∏yÊmy wi´c tak˝e przejÊç szereg ci´˝kich prób…
Kolejne 12 dni sp´dzi∏yÊmy na szyciu stroi jakie noszà Rusa∏ki, pog∏´bianiu sztuki kamufla˝u,
robieniu stworaków odstraszajàcych z∏e duchy,
grach i Êpiewie. Urzàdzi∏yÊmy nawet swój w∏asny
Targ 44 UÊmiechów, na którym Rusa∏ki kupujà
za uÊmiech i piosenk´ wszystkie potrzebne im produkty,
ale, co najwa˝niejsze,
przez te wszystkie
dni ˝y∏yÊmy na ∏onie
natury…
Ci´˝ka praca i trud
nie posz∏y na marne. 11 lipca wieczorem uda∏o nam si´
odnaleêç Klejnot Canninga i tym samym
uratowaç mieszkanki
wyspy Erato.
Mimo, i˝ by∏a to
dopiero pierwsza kolonia naszej gromady, zuchenki doskonale sobie poradzi∏y i wszystkie
z uÊmiechem na twarzach i masà niezapomnianych wspomnieƒ wróci∏yÊmy do Starej Mi∏osny…
Martyna Mileszyk

Wakacje za uÊmiech i troch´ kasy
Ju˝ w sobot´ rano, w pierwszy dzieƒ wakacji,
wyruszyliÊmy autokarem spod OK-u do Szklarskiej Por´by. Wakacje, przygoda i próby…tak,
tak…to wyjazd rekreacyjno-treningowy chóru Il
Canto Magnificat. Dzi´ki staraniom kilku osób
prze˝yliÊmy wszyscy fantastycznà przygod´. ZakotwiczyliÊmy w pensjonacie pani Danusi na Franciszkaƒskiej i od razu dostaliÊmy pyszny obiad…
doprawdy, narzekanie na obiad by∏oby
grzechem. W niedziel´ zespó∏ koncertowa∏
w pobliskim koÊciele. By∏y osoby, które
podchodzi∏y do pani Marty i gratulowa∏y
utalentowanej m∏odzie˝y. Dopiero s∏uchajàc codziennych prób uzmys∏owi∏am sobie
jak du˝o pracy kosztuje pi´kne wykonanie
trudnych utworów. Jak d∏ugo musi si´ piàç
„dzikie wino” a˝ pani dyrygent b´dzie z tego
zadowolona. Wyjazd nie mia∏ byç jednak tylko
pracà. W koƒcu mamy wakacje. Jak si´ ma ze
sobà panià Joasi´ Rakowskà – nie mo˝na nie chodziç po górach. Chyl´ czo∏a przed przygotowaniem i znawstwem tematu. Ka˝dy dzieƒ rozpisany
tak, ˝ebyÊmy nie padli, a zobaczyli jak najwi´cej
pi´knych miejsc. Pod opiekà pani Renatki – naszej
przewodnik dotarliÊmy na Wysoki Kamieƒ i Ânie˝-

k´, piliÊmy herbat´ w urokliwej Samotni i przekrzykiwaliÊmy szum Szklarki i Kamieƒczyka.
W Chacie Waloƒskiej przeszliÊmy obrz´d Bractwa
Waloƒskiego i zostaliÊmy

po
trosze
wtajemniczeni. Karkonosze i Góry Izerskie – to dla
nas za ma∏o. Jeden dzieƒ sp´dziliÊmy w Pradze,

a kolejnà wycieczk´ odbyliÊmy do Morawskiego
Krasu…najbardziej urzek∏a nas podziemna rzeka, którà p∏yn´liÊmy na p∏askodennych ∏odziach
s∏uchajàc opowieÊci o jaskiniach. Kiedy zapyta∏am w drodze powrotnej co by∏o najlepsze
na wyjeêdzie…˝artom i wspomnieniom
nie by∏o koƒca. Dla nas, opiekunów,
najbardziej wzruszajàce by∏y pytania o to, czy w nast´pnym roku te˝ b´dzie taki wyjazd. Mo˝e b´dzie…jeÊli pani Marta
i pani Joasia b´dà mia∏y
kolejne pomys∏y. Ten wyjazd by∏ skalkulowany
na ka˝dà kieszeƒ. Mi´dzy
innymi dzi´ki prywatnemu
sponsorowi oraz dyrekcji
OK, którzy pokryli cz´Êç kosztów tej wyprawy.
Wszystkim, którzy przyczynili si´
do tego, ˝e wspaniale wypocz´liÊmy
– w imieniu dzieciaków z chóru Il Canto Magnificat serdecznie dzi´kuj´.
Mama Micha∏a
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OÊrodek Kultury Weso∏a zaprasza
siedziba oÊrodka przy ul. Starzyƒskiego 21, tel. 773 61 88
BALET

COMBAT KALAKI

Sekcj´ baletu prowadziç b´dzie Ma∏gorzata
Harmaciƒska – by∏a tancerka Teatru Wielkiego
Opery Narodowej w Warszawie,
absolwentka
Paƒstwowej Szko∏y Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie. Zaj´cia b´dà odbywaç si´ 2 razy w tygodniu.

Sekcja samoobrony dla kobiet Combat Kalaki
b´dzie prowadzona przez Marcina Kalit´ – wicemistrza Polski w Combat Kalaki, licencjonowanego instruktora tej sztuki walki oraz Krav Magi.
Pierwsze spotkanie odb´dzie si´ w poniedzia∏ek 17 IX w godz. 1730-1830 w OÊrodku Kultury
w Weso∏ej przy ul. Starzyƒskiego 25. Obowiàzuje
strój luêny. Zaj´cia odbywaç si´ b´dà raz w tygodniu przez 3 miesiàce.

CERAMIKA

Zaj´cia chóru prowadziç b´dzie Pani Marta Zamojska-Makowska. Spotkania odbywaç si´ b´dà 2
razy w tygodniu w OÊrodku Kultury w Weso∏ej.

Zaj´cia z ceramiki (rzeêby, garncarstwa) prowadzone b´dà w OÊrodku Kultury w Weso∏ej
od paêdziernika.

na solidnym obcasie. Zaj´cia b´dà odbywaç si´
raz w tygodniu.

TANIEC TOWARZYSKI
Sekcj´ taƒca towarzyskiego w OÊrodku Kultury
w Weso∏ej poprowadzi Pani Magdalena Ko∏tuniuk.
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà 2 razy w tygodniu.

KLUB +/- 40-LATEK
Cz∏onkowie Klubu „+/- 40-latek” spotykajà
si´ raz w miesiàcu, w Êrody.

CHÓR

BRYD˚
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà raz w tygodniu,
w piàtki w OÊrodku Kultury w Weso∏ej.

DZIECI¢CY ZESPÓ¸ WOKALNY
Dzieci´cy zespó∏ wokalny przeznaczony dla
dzieci od 3 do 6 roku ˝ycia, prowadzony b´dzie
przez Panià Swiet∏an´ Park´, wieloletniego pedagoga i nauczyciela oraz instruktora nauki gry
na fortepianie w OÊrodku Kultury w Weso∏ej. B´dzie on dzia∏a∏ zarówno
jako jedna z cz´Êci Akademii Malucha jak
i osobna sekcja 2 razy
w tygodniu we wtorki
i czwartki w OÊrodku
Kultury w Weso∏ej.

B¢BNY
REGIONÓW
B´bny Regionów, sekcj´ perkusyjnà w OÊrodku Kultury w Weso∏ej
prowadziç b´dzie Pan
Ryszard Rutkowski 2 razy w tygodniu.

JOGA
Zaj´cia prowadzi∏ b´dzie w OÊrodku Kultury
w Weso∏ej Pan Adam Oleszkiewicz 2 razy w tygodniu.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Gimnastyka korekcyjna prowadzona b´dzie
przez Pana Jaros∏awa Nowotko, pedagoga i instruktora w OÊrodku Kultury w Weso∏ej. Zaj´cia
prowadzone b´dà 2 razy w tygodniu.

FLAMENCO
Sekcja taƒca flamenco prowadzona b´dzie
przez Aleksandr´ Soko∏owskà. Zapraszamy
wszystkich ch´tnych. Pierwsze spotkanie odb´dzie si´ w OÊrodku Kultury w Weso∏ej na ul.
Starzyƒskiego 21 w sobot´ 22 IX o godz. 1700.
Obowiàzuje d∏uga, szeroka spódnica oraz buty

KLUB MALUCHA
Sekcja z∏o˝ona prowadzona b´dzie przez Panià Beat´ Szmelkowskà. Rytmik´ w Klubie Malucha poprowadzi Pani Agata Weber a zespó∏ wokalny Pani Swiet∏ana Parka. Zaj´cia odbywaç si´
b´dà 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki
od godz. 1200 do 1500 w OÊrodku Kultury
w Weso∏ej.

RYSUNEK I MALARSTWO
Zaj´cia z rysunku i malarstwa w OÊrodku Kultury w Weso∏ej prowadziç b´dzie Pani Gra˝yna Bany. Spotkania odbywaç si´ b´dà 2 razy
w tygodniu.

Filia - OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 427 37 74
CAPOEIRA

KLUB SNIORA

Zaj´cia ze sztuki walki Capoeira odbywaç si´
b´dà w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna 2
razy w tygodniu.

Klub seniora poprowadzi Pani Barbara Krzewska. Spotkania odbywaç si´ b´dà 2 razy w tygodniu.

spotkanie odb´dzie si´ we wtorek 4 IX o godz. 19.00. Zaj´cia odbywaç si´ b´dà 2 razy w tygodniu.

CERAMIKA DLA
DOROS¸YCH
Zaj´cia z ceramiki dla doros∏ych
(rzeêby, garncarstwa) rozpocznà
si´ w paêdzierniku.

MAD SCIENCE
Spotkania z szalonym naukowcami
z Mad Science rozpocznà si´ we wrzeÊniu.

MODELARNIA
Modelarni´ lotniczà poprowadzi p. Piotr Synaszko. Zaj´cia odbywaç si´ b´dà 2 razy w tygodniu.

PILATES
Sekcja çwiczeƒ Pilates dla Paƒ prowadzona b´dzie przez Katarzyn´ Bochniak. Pierwsze
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Combat Kalaki b´dzie
prowadzona
przez
Marcina Kalit´ – wicemistrza Polski w Com-
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Filia - OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 427 37 74
bat Kalaki, licencjonowanego instruktora tej
sztuki walki oraz Krav Magi. Pierwsze spotkanie
odb´dzie si´ w poniedzia∏ek 17 IX oraz
w godz. 19.00- 20.00 . Obowiàzuje strój luêny.
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà raz w tygodniu
przez 3 miesiàce.

RYSUNEK I MALARSTWO
Sekcj´ rysunku i malarstwa w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” poprowadzi Pani El˝bieta Lipiec. Zaj´cia odbywaç si´ b´dà 2 razy w tygodniu.

AKADEMIA MALUCHA
Zaj´cia w Akademii Malucha prowadziç b´dzie
Pani Alicja Kubas oraz Pani Anna Pyrzanowska.
Rytmik´ poprowadzi Pani Agata Weber. Zaj´cia
odbywaç si´ b´dà dwa razy w tygodniu w poniedzia∏ki i Êrody.

SZACHY
Spotkania sekcji szachów, zarówno szkó∏ki jak
i grupy zaawansowanej odbywaç si´ b´dà we
wtorki o godz. 16.00.

FOTOGRAFIA
Zaj´cia z fotografii zapisywanej drogà cyfrowà prowadzi∏ b´dzie Pan W∏odzimierz Krzemiƒski. Spotkania odbywaç si´ b´dà 2 razy
w tygodniu.

WESOLINKI
Zespó∏ wokalno-taneczny dla dzieci prowadziç
b´dzie Pani Renata Âwinoga 2 razy w tygodniu.

GIMNASTYKA GERIATRYCZNA
Gimnastyk´ geriatrycznà prowadzi∏ b´dzie
w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” Pan
Jaros∏aw Nowotko 2 razy w tygodniu.

GITARA
Sekcja nauki gry na gitarze rozpocznie swoje
zaj´cia we wrzeÊniu.

ZESPÓ¸ TA¡CA LUDOWEGO
Zespó∏ taƒca ludowego prowadzony b´dzie
przez Magdalen´ Âwiderek-wieloletnià tancerk´
Paƒstwowego Zespo∏u Ludowego PieÊni i Taƒca
„Mazowsze”. Zapraszamy wszystkich od 7-go

Pierwsze kroki w przedszkolu
Wieloletnie obserwacje
dzieci majàcych trudnoÊci
w zaadoptowaniu si´ do
przedszkola i pokonywaniu l´ku rozstania z rodzicami sk∏oni∏y pedagogów do podj´cia
odpowiednich dzia∏aƒ wychowawczych, które pomog∏yby
rozwiàzaç ten problem.
Na poczàtku w przedszkolu wszystko jest obce: miejsce, jedzenie, nauczyciel, rówieÊnicy.
Maluszki pozostawione bez bliskich odczuwajà
l´k poniewa˝ delikatny jeszcze uk∏ad nerwowy
oraz niestabilne poczucie bezpieczeƒstwa uniemo˝liwiajà dzieciom zaakceptowanie zmian.
Cz´Êç dzieci przystosowuje sie doÊç szybko,
inne bardzo prze˝ywajà rozstania z najbli˝szymi
mimo umów i zapewnieƒ ze strony rodziców,
˝e wszystko b´dzie dobrze. Objawami tych prze˝yç mo˝e byç p∏acz, z∏e zachowanie, utrata apetytu, moczenie. Niestety te wczesne urazy psychiczne mogà mieç wp∏yw na przysz∏e funkcjonowanie spo∏eczne dziecka i blokowaç jego potencja∏ rozwojowy.
Niemniej przykre uczucia towarzyszà rodzicom rozstajàcym sie ze swoimi pociechami.
Cz´sto to oni bardziej prze˝ywajà roz∏àk´. U rodziców pojawia si´ wtedy niepokój, strach, niepewnoÊç, a nawet poczucie winy, ˝al.
Z drugiej strony rodzice zdajà sobie spraw´
z faktu, ˝e dziecko w grupie rówieÊników ma
mo˝liwoÊç lepszego rozwoju, poradzi sobie
w wielu sytuacjach, b´dzie samodzielne. Obcuje
z ro˝nymi formami pracy i nauk pod czujnym
okiem wykwalifikowanego nauczyciela wychowania przedszkolnego, czego rezultatem b´dzie
efektywniejsze przygotowanie do szko∏y.
Aby zapobiec tym wszystkim negatywnym
prze˝yciom zarówno ma∏ego, jak i du˝ego cz∏o-

roku ˝ycia. Pierwsze spotkanie odb´dzie si´
w poniedzia∏ek 3 IX o godz. 17.00. Zaj´cia odbywaç si´ b´dà 2 razy w tygodniu w poniedzia∏ki
i czwartki.

TEATR
M∏odzie˝owy
Teatr
Poszukujàcy
przy OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
prowadzony przez Panià Bogumi∏´ Stachurskà
rozpocznie kolejny rok swej dzia∏alnoÊci we
wrzeÊniu.

STUDIO PIOSENKI
Studio piosenki prowadziç b´dzie Joanna Pu∏awska – artystka Teatru Wielkiego Opery Narodowej
w Warszawie. B´dzie to nauka zarówno Êpiewu
solowego jak i zespo∏owego. Zapraszamy
wszystkich powy˝ej 10 roku ˝ycia. Pierwsze
spotkanie odb´dzie si´ w poniedzia∏ek
3 IX o godz. 17.00. Zaj´cia odbywaç si´ b´dà 1
raz w tygodniu w poniedzia∏ki.
obejrzanym razem z rodzicami i starszymi
przedszkolakami przedstawieniu zaproszonego
Teatrzyku Kukie∏kowego. Tydzieƒ up∏ywa w serdecznej atmosferze, a dzieci nie mogà si´ doczekaç, kiedy zacznà ucz´szczaç do przedszkola.
Nasze przedszkole pracuje nieprzerwanie ca∏y
rok, nowy sezon zaczynamy wi´c w sierpniu. Wtedy jeszcze rodzice majà mo˝liwoÊç „dozowania”
przedszkola, ograniczania czasu pobytu w przedszkolu bez szkody w prowadzonych ju˝ od wrzeÊnia
bogatych zaj´ç dydaktyczno-wychowawczych.
Po uczestnictwie w takim programie adaptacyjnym zarówno rodzice jak i dzieci nie prze˝ywajà tak dotkliwie rozstaƒ i we wrzeÊniu czujà si´
jak u siebie i sà gotowe do podj´cia wyzwaƒ jakie stawia im bogaty program przedszkolny.
Nasze przedszkole w tym roku szkolnym obchodziç b´dzie 15-lecie. Naszym celem jest
stworzenie miejsca przyjaznego dziecku oraz
wspieranie rodziny w procesie wychowawczym
naszych podopiecznych przy wspó∏pracy pedagogów przedszkolnych oraz psychologa z rodzinà. Rodziców maluszków, które majà przed sobà
start przedszkolny, zach´camy, przy wyborze
przedszkola, na zwrócenie uwagi na program
adaptacyjny i uczestnictwo w takich zaj´ciach.
Oszcz´dzi to im i ich pociechom wielu niepotrzebnych stresów zwiàzanych z pierwszymi krokami w przedszkolu i samodzielnoÊci ich dzieci.

wieka, w naszym przedszkolu organizujemy spotkania adaptacyjne. Na poczàtku rodzice wraz
z dzieckiem spotykajà sie z naszym przedszkolnym psychologiem w celu bli˝szego poznania rodziny, dziecka, ich oczekiwaƒ, metod wychowawczych. Rodzice wype∏niajà ankiet´, w której zawarte jest du˝o informacji o wychowanku – jego
upodobaniach, zainteresowaniach, osiàgni´ciach,
samodzielnoÊci, alergiach, diecie, dotychczasowych kontaktach z rodzeƒstwem lub rówieÊnikami. Sà to nieocenione informacje, które trafiajà
do wychowawcy grupy zanim pozna dziecko osobiÊcie. Na poczàtku adaptacji odbywa sie spotkanie przeznaczone dla rodziców, gdzie rodzice majà mo˝liwoÊç uzyskania odpowiedzi na dr´czàce
ich pytania kierowane do w∏aÊciciela, dyrektora
d/s dydaktycznych i nadzoru pedagogicznego
przedszkola, nauczycieli i psychologa. Nast´pnie
odbywajà si´ warsztaty, przygotowane dla rodziców prowadzone przez psychologa, przygotowujàce opiekunów do sytuacji na jakie mogà natrafiç
podczas pierwszych i póêniejszych kontaktów zarówno ich jak i dziecka z przedszkolem.
Kolejnym i najwa˝niejszym krokiem adaptacji
jest tydzieƒ adaptacyjny pod koniec maja, gdzie
maluchy, wraz z rodzicami, uczestniczà w zabawach i zaj´ciach zorganizowanych przez wychoBogus∏awa WiÊniewska
wawców grupy, psychologa. Rodziny swobodnie
w∏aÊciciel i dyrektor
mogà poruszaç si´ po terenie placówki, zapoNIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ROBUÂ”
znaç si´ z pomieszczeniami, wyposa˝eniem
W Starej Mi∏oÊnie
przedszkola, pomocami dydaktycznymi, uczestniczà we wspólnych zaLICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003
bawach, poznajà temaBIURO RACHUNKOWE
tyczne kàciki zabaw,
biorà udzia∏ w zaj´ciach
plastycznych,
piekà
PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS
wspólnie ciastka, które 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel./fax 022 773 84 60
s∏u˝à za pocz´stunek ul. Jana Paw∏a II 23/B4
tel.kom. 0609 53 77 47
po pierwszym wspólnie (Centrum Pogodna)
e-mail : renfafa@op.pl

AKTYW
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„Tell me and I forget,
teach me and I remember,
involve me and I learn”
Benjamin Franklin, 1706-1790
Te s∏owa sà ˝elaznà dewizà Szko∏y J´zyków
Obcych „Sagittarius”, która trzyma si´ jej formu∏ujàc program zaj´ç i póêniej go realizujàc.
Sagittarius to szko∏a, w której zaj´cia prowadzone sà przez fachowà kadr´ lektorów z wyobraênià i humorem, w ciep∏ej i przyjaznej atmosferze, solidnie i skutecznie. K∏adziemy nacisk na mówienie przy jednoczesnym rozwijaniu wszystkich umiej´tnoÊci j´zykowych. Sta-

18

ramy si´, aby zaj´cia mia∏y charakter interaktywny,
poniewa˝ tylko takie podejÊcie gwarantuje sukces
i przyjemnoÊç uczenia si´.
We wrzeÊniu rozpoczynamy szósty rok naszej dzia∏alnoÊci, rok, w którym patronat nad Sagittariusem obejmuje najpr´˝niej dzia∏ajàce wydawnictwo Pearson-Longman. Oznacza to dodatkowà sta∏à opiek´ metodycznà, mnóstwo inspirujàcych materia∏ów oraz
sponsorowanie nagród dla laureatów konkursów
j´zykowych organizowanych przez naszà Szko∏´
dla jej uczniów na naszym terenie.
Zapraszamy na zaj´cia wszystkich: dzieci,
m∏odzie˝, doros∏ych.
Dzieci majà w sobie naturalnà ciekawoÊç Êwiata, dzi´ki której anga˝ujà si´ we wszystko, co
robià. Dobry nauczyciel potrafi to wykorzystaç
rozwijajàc ich zainteresowania poprzez piosenki, gry, obrazy i ruch, motywujàc jednoczeÊnie do nauki.
M∏odzie˝ zazwyczaj ma przed sobà ró˝nego rodzaju egzaminy. Sagittarius gwarantuje solidne
przygotowanie do egzaminów.
DoroÊli, pami´tajcie! Warunkiem zachowania m∏odoÊci, sprawnoÊci i dobrej kondycji jest nie tylko
sprawne cia∏o ale równie˝ i sprawny umys∏..
Lifelong Learning czyli
nieustanny proces uczenia si´ nowych rzeczy to
gwarancja m∏odego,
otwartego
umys∏u
a wi´c te˝ i znacznie lepszej jakoÊci ˝ycia. Nauka
j´zyków obcych nale˝y
do jednej z najlepszych
form gimnastyki umys∏u.
Pozwala na çwiczenie
pami´ci, poszerza horyzonty i ma wymiar bardzo praktyczny. Bez znajomoÊci j´zyka obcego
trudno dziÊ o dobrà

tekst sponsorowany

Aby j´zyki
przesta∏y byç obce

prac´ a podró˝e tracà o po∏ow´ na swojej atrakcyjnoÊci.
Oferujemy kursy ogólne i specjalistyczne,
przygotowanie do matury i innych egzaminów,
powtórk´ gramatyki oraz konwersacje.
Uczniowie” Sagittariusa” korzystajà z najnowszych i najlepszych podr´czników, które mogà
zakupiç w szkole z 10 % rabatem – oszcz´dnoÊç
czasu i pieni´dzy.
Szko∏a ma sprawdzony system kontroli post´pów: cz´ste kartkówki, testy oraz egzamin
na koniec semestru. Dzieci, które uczy∏y si´
u nas w zesz∏ym roku na zakoƒczenie przystàpi∏y do testu CYLET (Cambridge Young Learners
English Test), który zda∏y Êpiewajàco.
Kolejne atuty Szko∏y to ma∏e grupy, rozsàdne
ceny, mo˝liwoÊç p∏atnoÊci w ratach, zni˝ki rodzinne i typu „poliglota”.
Przy zapisach przeprowadzany jest test i rozmowa kwalifikujàca do odpowiedniej grupy.
Zapisy na kursy w nowym roku szkolnym odbywaç si´ b´dà odpowiednio:
- Goc∏aw – ul. Rechniewskiego 14 – ca∏y wrzesieƒ pn.-pt. w godz. 16.00 – 20.00
- Stara Mi∏osna – ul. Klimatyczna 1 (bud. Gimnazjum) 04.09. – 13.09. wt – czw.
w godz. 15.00 – 18.00
- Weso∏a – Zielona – ul. Krótka 1 (bud. Szko∏y)
przyjmujemy zg∏oszenia telefonicznie.
W celu zapisania si´ na kurs – ustalenia
terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej mo˝na dzwoniç pod numer telefonu 0502033-467 (ca∏y dzieƒ) lub 022-423-39-51
w godz. 16.00-20.00
Mo˝liwy jest równie˝ kontakt mailowy:
sagittarius@sagittarius.waw.pl
Serdecznie zapraszamy!!!!!

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

MINI PORADNIK GENEALOGA-AMATORA cz´Êç 4

Uzupe∏nianie brakujàcych informacji
JeÊli ju˝ zebraliÊmy informacje o najbli˝szej rodzinie, przeprowadziliÊmy
rozmowy ze wszystkimi ˝yjàcymi cz∏onkami bli˝szej i dalszej rodziny to przychodzi czas na rozpocz´cie kwerendy
czyli poszukiwaƒ w archiwach, które
przechowujà ksi´gi metrykalne.
Jako, ˝e praca genealoga polega na
si´ganiu w coraz to odleglejszà przesz∏oÊç – poszukiwania zaczynamy
od urz´du stanu cywilnego w rodzimej
miejscowoÊci lub najbli˝szej gminie,
a nast´pnie kierujemy si´ do przykoÊcielnych kancelarii parafialnych,
do których nale˝eli nasi przodkowie.
Starsze dokumenty – majàce ponad 100 lat zajdziemy w archiwach
paƒstwowych i diecezjalnych.
Urz´dy stanu cywilnego przechowujà akta przez 100 lat, które nast´pnie
przekazujà do archiwów paƒstwowych. Aby uzyskaç dokument z urz´du stanu cywilnego trzeba napisaç podanie do odpowiedniego urz´du i podaç jak najbardziej wyczerpujàce informacje o poszukiwanej osobie. Poza imieniem i nazwiskiem, podajemy
przybli˝onà dat´ urodzenia lub zgonu
(np. 1944-47). JeÊli nie wiemy, do którego urz´du powinniÊmy wys∏aç nasze
podanie, najlepiej b´dzie skontaktowaç si´ z urz´dem mieszczàcym si´
najbli˝ej miejsca zamieszkania naszych przodków. Jednak w tym przypadku wiele zale˝y do uprzejmoÊci
pracowników urz´du.
Obecnie urz´dy stanu cywilnego wydajà tzw. odpisy skrócone aktów stanu
cywilnego oraz odpisy zupe∏ne. Odpisy
skrócone zawierajà mniej informacji
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ni˝ odpisy zupe∏ne. Odpisy skrócone zawierajà
podstawowe dane typu:
imi´, nazwisko, dat´ urodzenia ewentualnie zgonu, imiona i nazwiska rodziców oraz w przypadku
zgonu osoby zam´˝nej/˝onatej dane dotyczàce wspó∏ma∏˝onka.
Odpisy zupe∏ne sà bogatsze o wszelkie dodatkowe
adnotacje np. o przyczyn´ Êmierci.
Mo˝na te˝ ubiegaç si´
o kserokopi´ aktu. Kserokopia ma tà zalet´, ˝e
pokazuje jak wyglàda∏
oryginalny dokument,
a poza tym unikniemy
b∏´dów, które mog∏yby
si´ wkraÊç do odpisu.
Odpisy i kserokopie sà
p∏atne, przy czym odpis
zupe∏ny jest dro˝szy
od skróconego.
Odpisy aktów stanu
cywilnego mo˝e otrzymaç jedynie osoba zainteresowana lub jej najbli˝sza rodzina. W przypadku osoby z dalszej rodziny konieczne jest udokumentowanie pokrewieƒstwa np. poprzez do∏àczenie
do podania kopii metryki Êlubu rodziców, na której znajdujà si´ m.in. nazwisko panieƒskie matki oraz imiona i nazwiska dziadków.
Obok zamieszczam odpis skrócony
zgonu mojej prababci Wiktorii Rychter
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z Marciniaków zmar∏ej w Warszawie
w 1933 roku. Uzyskanie tego aktu nie
by∏o trudne, bo zna∏am dok∏adnà dat´
i miejsce Êmierci. Niestety odpis ten nie
zawiera wszystkich danych, na które liczy∏am: dok∏adnej daty urodzenia ani
nazwiska panieƒskiego matki Wiktorii.
Tych danych b´d´ musia∏a poszukaç
gdzie indziej.
Joanna Januszewska
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Og∏aszamy konkurs na najciekawsze historie rodzinne. Na prace w formie elektronicznej (CD) i tradycyjnej czekamy do 30 wrzeÊnia 2007 roku. Maksymalna wielkoÊç prac to 10 stron maszynopisu.
Prace prosz´ przesy∏aç na adres siedziby Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara
Mi∏osna: ul. Trakt Brzeski 28; 05-077 Warszawa-Weso∏a z dopiskiem „Konkurs
– wspomnienia rodzinne”
Do wygrania cenne nagrody: I miejsce – zestaw pióro wieczne i kulkowe marki Ungaro; II miejsce – pióro kulkowe marki Ungaro.
Sponsor: Lava Group – dystrybutor marki Ungaro
w Polsce
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List do redakcji
Czy mo˝na zrobiç w mieÊcie coÊ „od r´ki”?
Okazuje si´, ˝e jak najbardziej, jest to mo˝liwe.
Napisz´ poni˝ej kilka s∏ów uzasadnienia.
Od ponad pó∏ roku korzystam z szybkiego dojazdu do centrum Warszawy za pomocà SKM.
Uwa˝am, ˝e jest to znakomite po∏àczenie,
zw∏aszcza w po∏àczeniu z autobusem 198. Pomijajàc atuty i drobne wady tego rozwiàzania, jesz-

cze kilka tygodni temu powa˝ny problem stanowi∏o zaparkowanie samochodu, o ile musia∏em
z niego skorzystaç doje˝d˝ajàc do stacji. Po kolejnej utarczce z jednym z w∏aÊcicieli sklepów,
w której wspomniany pan wyrazi∏ specyficznie
„trosk´” o pow∏ok´ lakierniczà mojego samochodu, która niechcàcy mog∏a zostaç uszkodzona, pomyÊla∏em, ˝e czas zaczàç uprawiaç „prywat´” i natychmiast wykona∏em telefon do radnej
Izabeli Antosiewicz. Rezultat tych dzia∏aƒ jest zapewne Paƒstwu znany – mamy ∏adny kawa∏ek
utwardzonego parkingu przy stacji kolejowej
Warszawa-Weso∏a. Dzi´kuj´ zatem Pani Izabeli
za przekazanie proÊby mieszkaƒca oraz Panu
Burmistrzowi
Krzysztofowi
Kacprzakowi
za sprawne za∏atwienie sprawy, a Paƒstwa zach´cam do korzystania z tego rozwiàzania komunikacyjnego.
Mieszkaniec
(imi´ i nazwisko znane Redakcji)
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CENTRUM EDUKACYJNE OMNIBUS
KURSY J¢ZYKOWE, KOREPETYCJE SZKOLNE
i OBOZY J¢ZYKOWE
ZAPRASZA DO UDZIA¸U W KURSIE J. ANGIELSKIEGO!
Read the text (przeczytaj tekst)
Tom and Marry live in a small house. Their house has two large rooms, a bathroom and a kitchen. There is also a bedroom
and one smaller room upstairs. They both like their house because it is quite cosy and convenient. Tom and Marry have a
neighbour. He is an older man who cares very much about his garden. His house is separated from Tom and Marry’s house
by a fence. Nevertheless, their relationship is warm. They help each other whenever they are in need. Tom is a doctor and he
checks his neighbour’s health every sunday. He also borrows a shovel from his neighbour when he wants to do some
gardening. Tom’s friend has a lot of tools in his shed. They know they can always rely on each other.
Vocabulary Spot
1. Look at the words in italics in the text and try to match them with the definitions below:
(Spójrz na s∏owa napisane kursywà w tekÊcie I spróbuj dopasowaç je do definicji poni˝ej)
Words: (A)upstairs, (B)cosy, (C)convenient, (D)to be separated from, (E)a fence, (F)to be in need, (G)health, (H)a shovel,
(I)tools, (J)a shed, (K)to rely on.
Definitions: (1)byç w potrzebie, (2)∏opata, (3)górna cz´Êç domu, (4)szopa, (5)ogrodzenie/plot, (6)polegaç na kimÊ,
(7)przytulny, (8)byç oddzielonym, (9)zdrowie, (10)wygodny, (11)narz´dzia.

2. Now try to fill the gaps in following sentences with the words from above.
(Teraz postaraj si´ wype∏niç luki w zdaniach u˝ywajàc s∏ówek z poprzedniego zadania)
My friends are married. They can really............. each other.
His car often sits on the.................
Good.......................... is a very precious thing.
The room I sleep in is very..........................
They argue very often. They should be................ each other.
Rozwiàzane zadania ze swoimi danymi kontaktowymi (imi´ i zanzwisko,adres, telefon) prosimy nadsy∏aç na adres email: omnibus@twoj-omnibus.pl lub pocztà na adres: ul.Izbicka 1 , 04-838 Warszawa. Dla dziesi´ciu pierwszych osób,
które nadeÊlà dobrze wype∏nione zadania czeka nagroda!

Akcja „Lato w mieÊcie”
Akcja „Lato w mieÊcie” ruszy∏a w OÊrodku Kultury od 16 lipca. Z dzieçmi i m∏odzie˝à pracowali
instruktorzy: Jaros∏aw Nowotko, Swiet∏ana Parka
oraz Joanna Pu∏awska. WÊród uczestników akcji
by∏o du˝o osób od lat sp´dzajàcych z nami wakacje oraz ferie zimowe. Program codziennych zaj´ç
staraliÊmy si´ dostosowaç do warunków pogodowych, wieku uczestników oraz – rzecz jasna – ich
preferencji. Sta∏ym punktem programu by∏y zabawy plenerowe, jak „podchody” oraz „flaga”. Nie
brakowa∏o równie˝ imprez sportowych. W trójboju sportowym trzeba by∏o przebiec 60 m, skoczyç
w dal oraz rzuciç psià pi∏kà, która ostatecznie polecia∏a tak daleko, ˝e nie sposób by∏o jej odnaleêç.
Odby∏y si´ równie˝ dru˝ynowe rzuty do kosza, turniej tenisa sto∏owego oraz turniej siatkówki. Pod-

czas „akcji” by∏o du˝o Êpiewania, a repertuar zdominowa∏y g∏ównie piosenki grup Big Cyc, ABBY,
oraz Czerwonych Gitar. Podczas prezentacji muzycznych m∏odzi instrumentaliÊci grali na ró˝norakich instrumentach. By∏o du˝o ciekawych „wypraw”. W Muzeum Archeologicznym obejrzeliÊmy
wystaw´ p.t. „Prahistoria ziem polskich” a nast´pnie odby∏y si´ zaj´cia w pracowni ceramicznej.
W Muzeum Techniki mieliÊmy okazj´ mieliÊmy
okazj´ podziwiaç ekspozycj´ p. t. „Tajemnice chiƒskiego geniuszu: odkrycia i wynalazki”. ZwiedzaliÊmy równie˝ ¸azienki Królewskie, „Z∏ote Terasy”
oraz ogrody Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zabrak∏o zabawy i rekreacji w parkach rozrywki na Placu Wilsona, w Parku Ujazdowskim
oraz w Centrum „Hula Kula”. W ramach szkó∏ki

kulinarnej przyrzàdzaliÊmy pyszne w∏oskie ciasto
tiramisu. M∏odzi melomani mieli okazj´ pos∏uchaç
pi´knej muzyki podczas letnich koncertów
na „Dziekance”. Szczególnie spodoba∏a si´ nam
gra duetu fortepianowego „Lutos∏awski Piano
Duo”. Kilkakrotnie odbywa∏y si´ zaj´cia plastyczne
oraz zaj´cia perkusyjne. Uczestników akcji towarzyszy∏y zwierzaki: chomik, papuga, królik Koko
oraz owczarek szetlandzki Grina.
Szybko min´∏y 4 tygodnie, ale nasi podopieczni ju˝ zapowiedzieli swój udzia∏ w nast´pnych akcjach lata i zimy w mieÊcie.
Swiet∏ana Parka
Instruktor gry na fortepianie
W OÊrodku Kultury w Weso∏ej
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DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”

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˝ cz´Êci zamiennych marki BOSCH
Sprzeda˝ i wymiana opon
Obs∏uga i naprawa klimatyzacji
Instalacje gazowe
- serwis, monta˝
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• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
ca∏ego kraju
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
do wyboru na
w bran˝y
miejscu
• busy i autokary
do przewozu
uczestników
uroczystoÊci
• wiàzanki
i wieƒce
z w∏asnej
kwiaciarni
• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
• kremacje i ekshumacje

Biuro czynne: 8-18
Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
WKRÓTCE: Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 10

Telefony ca∏odobowe:
022 783-42-47, 0-602-212-794, 0-608-630-479
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Aby byç lepszym rodzicem
Wszyscy niepokoimy si´ narastaniem zachowaƒ ryzykownych wÊród dzieci i m∏odzie˝y (alkohol, narkotyki, przemoc, agresja). Powstajà
ró˝ne programy przeciwdzia∏ania tym zjawiskom adresowane do dzieci m∏odzie˝y, rodziców i nauczycieli. W Dzielnicy Weso∏a podejmuje si´ wiele dzia∏aƒ w tym zakresie. Z inicjatywy OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej dzia∏a Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzale˝nionych lub b´dàcych w sytuacji kryzysowej,
prowadzone sà zaj´cia dla dzieci i od kilku lat
systematycznie prowadzone sà „Warsztaty
umiej´tnoÊci wychowawczych dla rodziców
i wychowawców”. Badania naukowe jak i obserwacje osób prowadzàcych warsztaty wskazujà, ˝e silna wi´ê emocjonalna dzieci z rodzicami – to podstawowy czynnik chroniàcy
przed zachowaniami ryzykownymi. Silne poczucie bliskoÊci z rodzinà czyni dziecko mniej
podatnym na presj´ rówieÊniczà. Bardzo du˝o
zale˝y, wi´c od rodziców, czy np. potrafià s∏uchaç, co mówi do nich dziecko, rozwiàzywaç
konflikty, uczyç dziecko poszanowania granic
w∏asnych i innych ludzi.
SkutecznoÊç wychowania zale˝y od osoby
wychowujàcego. Warsztaty umiej´tnoÊci wychowawczych pozwalajà na pog∏´bienie samoÊwiadomoÊci rodziców i refleksji nad swoimi

„metodami wychowawczymi” a tak˝e dajà
mo˝liwoÊç poznania nowych sposobów komunikowania si´ z dzieckiem.
Rodzice w sytuacjach niepowodzeƒ wychowawczych, gdy ujawniajà si´ powa˝ne problemy mówià, „Co ja takiego robi´, ˝e do tego dosz∏o? Gdzie pope∏niam b∏àd?”. Czasem te˝ obwiniajà si´ nadmiernie lub znów stosujà Êrodki
wychowawcze, które nie „dzia∏ajà”. Cz´sto nie
wiedzà, co robià êle.
Proponowane zaj´cia dla rodziców obejmujà
cykl 10 spotkaƒ, z których ka˝de poÊwi´cane
jest innemu zagadnieniu, np.: granice w wychowaniu, pos∏uszeƒstwo dzieci, umiej´tnoÊç wyra˝ania uczuç bez robienia krzywdy innym, rozwiàzywanie konfliktów. Zaj´cia prowadzone sà metodami aktywnymi, w formie çwiczeƒ, dyskusji
wynikajàcych tak˝e mi´dzy innymi z doÊwiadczeƒ rodziców. Informacje przekazywane sà
w formie mini wyk∏adów opartych na wnioskach
wyp∏ywajàcych z przeprowadzonych na warsztatach çwiczeƒ, rozmów
debat.
Realizatorami zaj´ç
sà psycholodzy przygotowani do prowadzenia takich zaj´ç
z rodzicami lub wycho-

wawcami. Zaj´cia dla rodziców opracowano
w Polsce w oparciu o koncepcj´ T Gordona (Wychowanie bez pora˝ek) i ksià˝k´ autorstwa A Faber i E Mazlish „Jak mówiç ˝eby dzieci nas s∏ucha∏y, jak s∏uchaç ˝eby dzieci do nas mówi∏y”.
Rodzice ch´tnie uczestniczà zaj´ciach, dzielà si´
swymi doÊwiadczeniami, uczà si´ nowych sposobów kontaktowania si´ z dzieçmi. Mówià, ˝e
warsztaty pomagajà im lepiej porozumieç si´
z dzieckiem, a tak˝e ze wspó∏ma∏˝onkiem czy innymi cz∏onkami rodziny. Pozwalajà na rozwiàzanie wielu problemów wychowawczych z dzieckiem. We wrzeÊniu planowana jest kolejna edycja zaj´ç dla rodziców. Udzia∏ w warsztatach
umiej´tnoÊci wychowawczych jest bezp∏atny.
Wszelkich informacji na temat warsztatów jak
równie˝ zapisy na warsztaty prowadzone sà
w OÊrodku Pomocy Spolecznej Dzielnicy Weso∏a
m. st. Warszawy pod nr telefonu 0-22 773 44 12
w 113 u Koordynatora ds. uzale˝nieƒ Pana Piotra
Zieliƒskiego
Zapraszamy wszystkich ch´tnych!
Danuta Motyl, El˝bieta Banaszek

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

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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SOLARIUM ZULUS
W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo
3 urzàdzenia opalajàce najwy˝szej klasy
renomowanych firm Êwiatowych

1. ¸ó˝ko ERGOLINE 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem
PROMOCJA 90 gr za minut´
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
posiadajàce dwukolorowe, które oprócz lepszego opalania
nóg dodatkowo stymulujà przemian´ materii, poprawiajà
ukrwienie i pobudzajà profiilaktyk´ antycelulitowà.
3. TUBA (∏ó˝ko stojàce) posiadajàce 180 watowe lampy
z efektem bràzujàcym.
— W sprzeda˝y kosmetyki przed i po opalaniu
— Kàcik dla dzieci
— Karnety, karty sta∏ego klienta, promocje

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY
1 min. = 1 pkt.
Serdecznie Zapraszamy
pn.–pt. 10–20, sobota 11–16
tel. +48 600 133 333
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
06-077 Warszawa Weso∏a
(obok poczty i przychodni)

Fitness Art - klub dla Ciebie
Oferujemy bogaty wybór zaj´ç ruchowych:
TBC, ABT, FATBURNING, P¸ASKI BRZUCH, STEP,
AERO GYMSTIC, 3 TIMES, TANIEC BRZUCHA,
SALSA SOLO, PILATES, BODY BALL, PILATES,
YOGA, TAI CHI i wiele innych.
Ju˝ od wrzeÊnia rusza 3 miesi´czny
program odchudzajàcy
- Profesjonalny program po∏àczony z treningami, masa˝ami oraz dietà

NowoÊci w naszym klubie:
JOGA DLA SENIORÓW, JOGA DLA DZIECI (3-5 LAT),
TANIEC TOWARZYSKI
oraz
CELLULI BURN, SALSA SOLO, AFRO LATINO

Fitness Art, ul. Trakt Brzeski 60/60a, 05-077 Warszawa-Weso∏a
(pawilony handlowe obok stacji BP)
022 773 14 33, www.fitnessart.pl e-mail: info@fitnessart.pl

SOLARIUM najnowszej generacji MEGA SUN
PROMOCJA 1Z¸/ MIN

SUPER POWER 5600

GABINET KOSMETYCZNY
pielegnacja d∏oni i stóp, manicure i pedicure
na bazie Germaine de Capuccini i Chantarelle

GABINET MASA˚U na bazie Dr Belter
Godz. otwarcia: pon.–pt. 8.00–22.00, sob. 9.00–15.00

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka●witryny ●sto∏y ●krzes∏a ●
m∏odzie˝owe●zestawy i inne

5%

Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 025 759 02 59
Warszawa
ul. Bartycka 175 lokal 5K
tel. 022 499 53 54
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 022 815 35 98

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON

DOJAZD GRATIS 24 h

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

• FIRANY
• ZAS¸ONY

D E L I K AT E S Y

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

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

SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108, tel. 022 773 25 30

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

„deco JUMA“

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

APTEKA

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS

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

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

ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

773 25 69, 022 73 38 91
www.podatkiwesola.pl

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

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

res

•
•
•
•
•
•

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

US¸UGI GEODEZYJNE

s

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 022-773-84-69
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468
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05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 75
tel. 022 773 21 55
fax 022 773 30 41
pn.–pt. 800–1900 sob. 900–1500
Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. D
tel. 022 891 12 57
pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500

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

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

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

w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

ZAPRASZAMY

telewizja nowej generacji HDTV

cyfrowe aparaty fotograﬁczne,
lornetki, obiektywy, dyktafony cyfrowe,
karty pami´ci, urzàdzenia audio ...
Dostawa w ciàgu 24 godzin, wysyłamy ﬁrmà Masterlink, koszt 20 zł.
Mile widziany odbiór osobisty, adres sklepu: Warszawa-Wesoła, ul. Słowackiego 49
info: 0501 213 674, 0502 713 894, 022 773 71 02

www.fotorimex.pl
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Projektowanie wn´trz mieszkalnych i terenów zielonych tel.: 0-604 23-23-57
◗ Mam do oddania 4 Êliczne ma∏e kotki 0-22
773-21-06 lub 0-501-607-270
◗ Poszukuj´ od wrzeÊnia opiekunki dla 2 dzieci (5l. +7l.) na2-3 godziny dziennie. Poszukuj´ osoby dyspozycyjnej, która w razie potrzeby (choroby) b´dzie mog∏a zaopiekowaç si´ dzieckiem 9-10 godzin w ciàgu
dnia. Tel. 601-505-355, lub 505-596-748
◗ Du˝y zak∏ad produkcyjny w Sulejówku zatrudni pracowników na stanowisko PAKOWACZ.
Wymagany dobry stan zdrowia i doÊwiadczenie na produkcji. Umowa o prac´. Tel 022783-09-00, gpp@grahampackaging.com
◗ Domowa szko∏a gitary zaprasza na lekcje
gry na gitarze akustycznej/elektrycznej oraz
basowej dla poczàtkujàcych i Êredniozaawansowanych. M∏odzi nauczyciele,
otwarci na ró˝ne style muzyczne. Mi∏a,
przyjazna atmosfera, indywidualny tok nauki. Tel: 508-613-097, 668-201-242
◗ Oddam suk´ rasy Saarlosh Wolfhund 5 letnià, du˝a, maÊci rudej, wysterylizowana,
zdrowà i ∏agodnà. Kontakt: 502-293457, 602-653-578
◗ Mieszkanie 67,2m2 (3 pokoje na II pi´trze)
+piwnica+strych w Starej Mi∏osnej do zamieszkania po odÊwie˝eniu Êcian. Pe∏na zabudowa kuchni pozostaje. Cena za
metr 7.000,00 pln. Kontakt 0501-376-768
◗ Sprzeda˝ hurtowa i detaliczna oraz profesjonalny serwis rowerów P. H. U ARKON Stanis∏aw Karwowski Warszawa – Stara Mi∏osna
ul. Mazowiecka 41 tel. 022-773-30-14
◗ Aran˝acja wn´trz-projekty, realizacje. Profesjonalne doradztwo. W∏asne ekipy remontowe. Zainteresowanych prosz´ o kontakt, tel. 602-126-712
◗ Szko∏a J´zyków Obcych N-Joy English zatrudni nauczycieli j´zyka angielskiego. Wymagane wykszta∏cenie lingwistyczne i metodologiczne. Tel. 604-43-101; n-joy@n-joy.pl
◗ Przyjm´ sprzatanie, osoba czysta i solidna, 12 z∏/ godz, tel. 0505-592-954
◗ Poszukuj´ korepetytora j´zyka niemieckiego. Poziom licealny. Tel. 0602-23-02-42
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie
(renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-28-37; kom. 606752-724
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA” Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724
◗ M∏oda, 29 lat, z prawie 10-cio letnim doÊwiadczeniem w pracy biurowej. Poszukuj´
pracy równie˝ biurowej, najch´tniej w okolicy Weso∏ej. Tel. 0-603 911 118 po 17.00
◗ Kupi´ mieszkanie 3,4 pokojowe w Starej
Mi∏osnej. 0665-065-001
◗ Sprzedam ksiazki do kl. I gim. Zainteresowanych prosze o kontakt na adres e-mail
domi3382wp. pl lub tel. 0507-754-711
◗ Komputery - sklep internetowy Telap.
W ofercie notebooki, monitory, akcesoria,
telefony, sieci, serwis, sprzeda˝ ratalna.
www.telap.pl tel/fax: 022-774-04-40 Kom.
504-251-007 lub 501-272-633
◗ Tania odzie˝ – sklep z zachodnià odzie˝à
u˝ywanà zaprasza. Cz´ste dostawy towaru,
najni˝sze ceny. Stara Mi∏osna ul. Trakt
Brzeski 68.

◗ Pilnie kupi´ mieszkanie lub segment w Starej Mi∏osnej, Weso∏ej lub okolicy, tel.
(022) 795-74-27 (rano lub wieczorem)
lub 0692-938-722.
◗ Rottweilery piekne, zrównowa˝one – adopcje za 1 z∏ dla mi∏oÊników rasy tel 0602159-915 www.rottka.pl
◗ Poszukuj´ osoby z doÊwiadczeniem
do opieki nad 6 miesi´cznym ch∏opcem
od 4 do 8 godz dziennie przez 5 dni w tygodniu, poczàwszy od listopada br.
tel 0691-333-815.
◗ Do wynaj´cia: pokój z ∏azienkà i kuchenkà;
tel. 022-783-52-16
◗ Geodezyjne us∏ugi – mapy, tyczenia, inwentaryzacje, tel. 022-773-30-44,
kom. 508 895 802.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Starej Mi∏osnej, tel.
(022) 795-74-27 (rano lub wieczorem)
lub 0692-938-722.
◗ Nadzory i prowadzenie budów. Tel. 060139-17-18
◗ Znicze zapalamy na grobach, wiàzanki skladamy, czyszczenie pomników. Ca∏a Warszawa. tel. 515-865-864, www.diagor.prv.pl
◗ Ma∏e mieszkanie w Starej Mi∏osnej wynajm´ od wrzeÊnia. tel. 696-646-432.
◗ Studentka V roku udzieli korepetycji
z j´zyka angielskiego i niemieckiego.
Tel. 695-442-879.
◗ Matematyka - korepetycje, rozwiàzywanie
zadaƒ, przygotowanie do sprawdzianów,
egzaminów, nadrabianie zaleg∏oÊci. Solidnie, w mi∏ej atmosferze, z dojazdem doucznia. Studentka matematyki. Cena 25-40
zl/60 minut. Zapraszam. Mój telefon: 511790-274, email: zazuzi@o2.pl
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja tonerów do drukarek HP, materia∏y
eksploatacyjne. Stara Mi∏osna, tel. 604403-067, 606-939-443.
◗ Dog niemiecki, 2-miesi´czne szczeni´ta,
czarno-bia∏e i jasno-be˝owe, odrobaczone,
szczepione, ksià˝eczki zdrowia, 400 z∏/
szt., tel. 0-601-505-158.
◗ Oddam noside∏ko, sprzedam wózek 3-funkcyjny g∏´boki firmy Adbor, koloru bordowego, w b. dobrym stanie, za 300 z∏, le˝aczek
Chicco 40 z∏, fotelik samochodowy 0-13 kg
firmy Adbor za 80 z∏. Tel. 661-658-328.
◗ Docieplanie poddaszy, szpachlowanie, malowanie, uk∏adanie p∏ytek ceramicznych,
tel. 0514-568-655.
◗ Glazura – uk∏adanie glazury, terakoty i paneli
pod∏ogowych osobiÊcie tel. 0-502-215-245.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie trzypokojowe 66 m2 z miejscem gara˝owym
na osiedlu Pogodna, tel. kom. 693-730-018.
◗ Studentka IV roku Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim udzieli korepetycji z j´zyka polskiego, pomo˝e w pisaniu wypracowaƒ i przygotowaniu do sprawdzianów
i wszelkich egzaminów. Udziel´ te˝ korepetycji i nauki j´zyka niemieckiego (posiadam
Zertifikat Deutsch – ocena 5). Zapraszam,
Ola – 506-234-390.
◗ Prace remontowo-budowlane, wykoƒczeniówka w pe∏nym zakresie, tel. 0697-590-085
◗ Poszukuj´ opiekunki do dwójki dzieci: 8-mio
miesi´cznej dziewczynki i 7 letniego ch∏opca
(od wrzeÊnia 1-sza klasa szko∏y podstawowej) z okolic Starej Mi∏osnej. Praca w pe∏nym

wymiarze godzin od poniedzia∏ku do piàtku.
Referencje mile widziane. Kontakt telefoniczny pod numerem 0-601-274-331 lub mailowy pod adresem A.Korzeniewska@plusnet.pl. W dniach mi´dzy 19 a 31 sierpnia
kontakt telefoniczny mo˝e byç utrudniony.
◗ Konsultantka Avon i Oriflame. Dostawa
kosmetyków do domu klientki gratis. Tel:
0-504-078-160.
◗ Do sprzedania wózki dzieci´ce (spacerówka-fotelik samochodowy). Tel. 773-28-98
◗ M∏oda, energiczna studentka Uniwersytetu
Warszawskiego poszukuje drobnej pracy
na weekendy (od wrzeÊnia). Mog´ udzielaç
korepetycji z j´zyka angielskiego (posiadam certyfikat) lub polskiego do poziomu
licealnego. Mog´ równie˝ wieczorami pilnowaç dzieci. Bardzo je lubi´ i mam z nimi
dobry kontakt. Tel. 0-504-078-160.
◗ DoÊwiadczony pedagog nauczania poczàtkowego zaopiekuje si´ dzieckiem po lek-

cjach, pomo˝e w nauce. Weso∏a i okolice.
Tel. 022-773-41-75 po 20: 00.
◗ CHEMIA – korepetycje, gimnazjum, liceum
– przygotowanie do matury. Tel. 605-852325
◗ Pilnie poszukuj´ solidnej pani do sprzàtania
domu oraz prasowania. Praca w Starej Mi∏osnej raz w tygodniu, w piàtki, ok. 7 godzin.
P∏aca 10 z∏./godz. Tel. 0694 43 33 61 lub
(022) 760-86-14 (wieczorem).
◗ Restauracja TelePizza w W-wie Weso∏a,
Trakt Brzeski 68 zatrudni: dostawców
z w∏asnym samochodem, osoby do pracy
w lokalu, osoby do roznoszenia ulotek. Nie
wymagamy doÊwiadczenia. Mo˝liwoÊç
pracy w niepe∏nym wymiarze. Tel:
510 350 260
◗ Oddaj krew! Najbli˝sza akcja 16.09.2007
w Szkole Muzycznej w Sulejówku przy ul.
˚eromskiego 18 w godz. 9-13.

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

Og∏oszenia drobne na forum
Szanowni czytelnicy i og∏oszeniodawcy! Chcàc u∏atwiç wam ˝ycie i mo˝liwoÊç
szybszego dost´pu do informacji, na naszym forum Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
otworzyliÊmy mo˝liwoÊç bezp∏atnego publikowania og∏oszeƒ drobnych. Jest to
mechanizm niezale˝ny od publikowania og∏oszeƒ drobnych na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia forum
http://forum.staramilosna.org.pl. Po zarejestrowaniu si´ jako u˝ytkownik,
w g∏ównej kategorii forum, wchodzimy w kategori´ „Og∏oszenia drobne” i tam
mo˝emy za∏o˝yç nowy temat z treÊcià naszego og∏oszenia. TreÊç og∏oszenia mo˝e
zostaç skasowana lub poprawiona przez autora w dowolnym momencie. Moderatorzy forum b´dà kasowaç og∏oszenia po trzech miesiàcach od ich wpisania.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji
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tel. 022 773 25 90 0-505 115 773

US¸UGI ELEKTRYCZNE

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

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

Morfeusz Przyj´cia
OkolicznoÊciowe

PRZYJ¢CIA
tel. 508 12 88 92
WESELA
022 612 93 98
www.wesele.waw.pl KOMUNIE itp
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Weso∏a

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, Joanna Januszewska-MiÊków, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Adam K∏os, Magdalena Rawicka, Anna Susicka, Katarzyna Szaszkiewicz, Marta PaczeÊniak (reklama, tel. 022 773 15 35, 0500 083 818), Dorota
Wroƒska, Izabella Zych, Judyta Weso∏owska. Foto: Iza Antosiewicz, Joanna Januszewska-MiÊków, Magdalena J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 022 613
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Reklama:
Marta PaczeÊniak
– tel. 022 773 94 94
0609 34 94 94
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WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Szeroki wybór daƒ, rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe, dania na wynos.
JSCU
MIE
A
N
DYT
KRE

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

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000, tel. 022 773 84 92
www.kuchniazapiecek.prv.pl

GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

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

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

Piotr Smenda, licencja paƒstwowa nr 339
ubezpieczenie OC 260 000 eur.
Szanowny W∏aÊcicielu!
Czy wiesz, ˝e podpisujàc akt notarialny sprzeda˝y
swojej nieruchomoÊci bezwarunkowo przestajesz
byç jej w∏aÊcicielem!!!
Nie ma znaczenia fakt:
Czy bank kredytujàcy kupca (bàdê sam kupiec)
zap∏aci nale˝ne Ci pieniàdze!!!

www.miko.pl
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kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

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

ww
w.d
esen.c
om.pl

Od 1990 r. pomagam Paƒstwu
sprzedaç dom, mieszkanie, dzia∏k´
w Starej Mi∏osnej i ca∏ej Warszawie.
Pisz – odpiszemy!
Dzwoƒ – oddzwonimy!

POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek

773 05 55
601 26 96 26
605 55 55 08

022

miko@miko.pl

