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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 30 wrzeÊnia 2007 roku (przed∏u˝yliÊmy termin!!!)
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).
Prosimy podaç dane osobowe: 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
Od ostatniego wydania WS
Rada Dzielnicy odby∏a jednà
sesj´ – w dniu 29 sierpnia. Jej
g∏ównymi tematami by∏y informacje: o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych, o wykonaniu bud˝etu za I pó∏rocze
oraz przygotowaniu oÊwiaty
do nowego roku szkolnego.
Rok ten dla inwestycji jest dosyç udany. Wi´kszoÊç planowanych inwestycji uda∏o si´ rozpoczàç
w pierwszym pó∏roczu. Choç wykonanie finansowe,
na dzieƒ 30 czerwca wynosi zaledwie kilka procent,
to nie nale˝y wyciàgaç z tego daleko idàcych wniosków - za roboty inwestycyjne p∏aci si´ jednorazowo, po ich zakoƒczeniu. Prace rozpocz´te w maju
czy czerwcu, mimo ˝e sà mocno zaawansowane,
rozlicza si´ dopiero w drugim pó∏roczu. Tak te˝ jest

i w Weso∏ej, gdzie mimo niewielkiego zaanga˝owania finansowego, widaç wyraênie, ˝e Zarzàd Dzielnicy dobrze radzi sobie z organizacjà przetargów
i realizacjà procesu inwestycyjnego. Choç nie unikniemy tego, ˝e cz´Êç inwestycji (w tym drogowych)
b´dzie wykonywanych w ostatnim kwartale, to generalnie widaç ˝e z roku na rok udaje si´ coraz
wczeÊniej organizowaç przetargi i realizowaç inwestycje. Na trzeci z omawianych tematów znajdà
Paƒstwo osobnà, szerszà, informacj´ na nast´pnych stronach WS.
Z ciekawostek, na sesji zosta∏o og∏oszone powstanie pierwszego w tej kadencji naszej Rady formalnego klubu radnych. Klubem tym jest skupiajàcy trzy radne klub PiS.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 27 wrzeÊnia br. na godz. 14.00 w sali obrad Rady Dzielnicy. W programie b´dà m.in. infor-

Zagubione s∏owa
traktowano jako jednà z dróg kaB∏azen
riery.
Zbigniew Kudrowicz
Nadworny trefniÊ panujàcych.
Obowiàzkiem b∏azna by∏o zapewnienie panu rozrywki, a zarazem
wykpienie, wyszydzenie niemi∏ych
mu osób czy koterii. Zawód b∏azna

„Obyczaje staropolskie”
P. S. Rozejrzyjmy si´ uwa˝nie! Czy˝by
zawód b∏azna nie odradza∏ si´ w naszych czasach?
Anna Susicka

Jak budowaç Diamentowà
W poniedzia∏ek 11 wrzeÊnia
odby∏o si´ w Urz´dzie Dzielnicy
spotkanie zorganizowane przez
Burmistrza Krzysztofa Kacprzaka w sprawie spornego projektu
Êcie˝ki rowerowej. Proponowana przez Urzàd Dzielnicy koncepcja ulicy Diamentowej
z dwoma chodnikami, pasami
zieleni oraz Êcie˝kà rowerowà spotka∏a si´ z negatywnà opinià organizacji „Zielone Mazowsze”, co bezpoÊrednio wp∏yn´∏o na zalecenie Miejskiego In˝yniera
Ruchu, aby ulic´ zaprojektowaç bez Êcie˝ki. Pad∏ pomys∏, by zapytaç o zdanie bezpoÊrednio zainteresowanych – czyli mieszkaƒców. Jak na spo∏eczeƒstwo obywatelskie przysta∏o, mieszkaƒcy Starej Mi∏osny przybyli w bardzo silnej reprezentacji wraz z radnymi
z Osiedla. Na sali obecny by∏ burmistrz ds. inwestycji
w dzielnicy, pracownik urz´du odpowiedzialny za infrastruktur´ drogowà w dzielnicy oraz projektant ulicy
Diamentowej. Przyjechali równie˝ cz∏onkowie „Zielonego Mazowsza” oraz przedstawiciel Zespo∏u Pe∏nomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. Rozwoju
Transportu Rowerowego. Obie strony „barykady” próbowa∏y wyjaÊniç swoje stanowiska. „Zielone Mazowsze” powiedzia∏o wprost, ˝e na uliczce o tak ma∏ym
nat´˝eniu ruchu nie widzà potrzeby wydzielania strefy
dla rowerzystów. Wed∏ug nich, dobre spowolnienie
ulicy – garby, wyniesione skrzy˝owania, strefa „tem-
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po 30”, powinny uczyniç ulic´ Diamentowà przyjaznà
cyklistom na tyle, ˝e b´dà si´ czuli bezpiecznie pomi´dzy samochodami. Na argumenty o dzieciach,
drodze do szko∏y … pada∏y suche stwierdzenia z kodeksu drogowego – dzieci pod opiekà doros∏ych mogà poruszaç si´ po chodnikach, dzieci z kartà rowerowà majà prawo jeêdziç w ruchu ulicznym. Dyskusja zacz´∏a dryfowaç równie˝ wokó∏ miejsc parkingowych
– to by∏o bardzo istotne dla mieszkaƒców domków.
Podniesiono te˝ wa˝nà spraw´ ochrony istniejàcej zieleni. Kiedy projektant powiedzia∏ jasno, ˝e b´dzie problem ze spowolnieniem Diamentowej metodami
in˝ynieryjnymi, dyskusja
zmieni∏a tor. Okaza∏o si´,
˝e na tym odcinku jest tak
du˝o skrzy˝owaƒ z uliczkami poprzecznymi, ˝e nie
mo˝na umieÊciç na Diamentowej garbów spowalniajàcych – przepisy mówià o odleg∏oÊci 40 metrów od skrzy˝owania. Pomys∏ wyniesienia cz´Êci
skrzy˝owaƒ burzy koncepcj´ odwodnienia uliczek
bocznych poprzez kanalizacj´ deszczowà w Diamentowej. W koƒcu okaza∏o si´, ˝e spowolnienie

macja o stanie prac nad sporzàdzeniem planów zagospodarowania przestrzennego, sprawy oÊwiatowe, podsumowanie akcji Lato w MieÊcie i bardzo
wa˝ny temat – plan inwestycyjny na rok 2008. B´dzie tak˝e bie˝àca informacja o stanie zaawansowania robót inwestycyjnych w Dzielnicy.
Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski

URZÑD
DZIELNICY WESO¸A
M. ST. WARSZAWY
Poszukuje pracownika
na stanowisko ds. promocji kultury
w Wydziale Kultury
dla Dzielnicy Weso∏a
Wymagania:
- obywatelstwo polskie
- wykszta∏cenie wy˝sze (najlepiej
humanistyczne lub artystyczne)
- minimum 3 letni sta˝ pracy
- niekaralnoÊç za przest´pstwa
pope∏nione umyÊlnie
Zg∏oszenia:
- ˝yciorys z przebiegiem nauki i
pracy zawodowej
- list motywacyjny
nale˝y sk∏adaç
w Wydziale OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Weso∏a
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33,
05-075 Warszawa-Weso∏a
do 10 paêdziernika br.
mo˝na by osiàgnàç stawiajàc znaki i montujàc jeden
garb na ca∏ej ulicy. Wobec takiego stanu rzeczy oraz
s∏yszàc „g∏os ludu” panowie z „Zielonego Mazowsza”
obiecali wspó∏prac´ z projektantem nad koncepcjà ulicy Diamentowej w cz´Êci dotyczàcej ruchu cyklistów
tak, by powsta∏a jak najbardziej przyjazna Êcie˝ka rowerowa. Gotowà koncepcj´ jeszcze raz b´dzie opiniowa∏ Miejski In˝ynier Ruchu, zanim b´dziemy mogli
przystàpiç do realizacji wykonania projektu. Prace budowlane na ulicy Diamentowej planowane sà w nast´pnym roku bud˝etowym
Izabela Antosiewicz
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Najwa˝niejsza jest decentralizacja Warszawy
Rozmowa z Paw∏em Lechem - przewodniczàcym Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta st. Warszawy, mieszkaƒcem Mi´dzylesia.
JesteÊ zwiàzany z harcerstwem (najpierw ZHP, potem ZHP r. za∏. 1918 i
ZHR) od wielu lat. Co da∏o ci harcerstwo?
Harcerstwo to bogactwo doÊwiadczeƒ
˝yciowych, wiele przyjaêni, które pozostajà na lata. Tam pozna∏em osoby,
na których mog´ polegaç, z którymi sp´dzi∏em wiele wspania∏ych chwil. Harcerstwo to tak˝e wspania∏e przygotowanie
do ˝ycia, do pracy spo∏ecznej.
Moi znajomi harcerze to wielkie grono
osób myÊlàcych pozytywnie o potrzebie
zmian w Polsce. O takim kszta∏towaniu
stosunków mi´dzyludzkich, które u∏atwia∏oby nasze codzienne ˝ycie, dzia∏alnoÊç zawodowà, przy jednoczesnym pami´taniu, czym dla nas jest dobro ogó∏u,
dobro Polski.
JesteÊ samorzàdowcem od kilkunastu
lat. Dlaczego zdecydowa∏eÊ si´ poÊwi´caç
swój czas na takà dzia∏alnoÊç?
W samorzàdzie dzia∏am od 1994 roku,
kiedy zosta∏em (z dalekiego miejsca) radnym dzielnicy Praga-Po∏udnie z niepartyjnego Forum Mieszkaƒców Pragi Po∏udnie. Potem z listy AWS zosta∏em radnym Rady Powiatu Warszawskiego
i, po raz kolejny, radnym mojej „rodzinnej” Pragi Po∏udnie. W radach tych zajmowa∏em si´ g∏ównie sprawami zwiàzanymi z szeroko rozumianym wychowaniem, a wi´c edukacjà, sportem, a tak˝e sprawami ochrony zdrowia.
Ta wieloletnia dzia∏alnoÊç da∏a mi mo˝liwoÊç poznania zasad funkcjonowania
struktur mojej dzielnicy i miasta.
Mo˝liwoÊç dzia∏ania radnego jest ograniczona, ale nawet jako dzia∏acz samorzàdowy mam okreÊlony wp∏yw na pewne
mechanizmy funkcjonowania struktury,
w której dzia∏am, mog´ wp∏ywaç na kierunki rozwoju Warszawy.
Dzi´ki sta∏emu kontaktowi z mieszkaƒcami mam mo˝liwoÊç przeniesienia
ich problemów na forum ca∏ej rady. Tam
prezentuj´ ich sprawy, które trzeba za∏atwiç, by mieszkaƒcom ˝y∏o si´ lepiej.
Od ostatnich wyborów samorzàdowych jesteÊ szefem Komisji Rewizyjnej
Rady m. st. Warszawy. Czy to trudna
praca?
Nie sàdzi∏em, jak wielka odpowiedzialnoÊç spada na radnych z komisji rewizyjnej. Wydawa∏o mi si´, ˝e naszym zadaniem jest wy∏àcznie kontrolowanie pani
Prezydent i podleg∏ych jej urz´dników

z wykonania bud˝etu miasta, wnioskowanie o udzielenie absolutorium.
Okaza∏o si´, ˝e gros wysi∏ku to rozpatrywanie skarg mieszkaƒców na dzia∏anie
prezydenta miasta i jego urz´dników.
Za ka˝dà takà skargà kryjà si´ wielkie ˝yciowe problemy. Niektóre z nich zawarte
sà w tomach akt si´gajàcych czasów
przedwojennych.
Nie sà to sprawy wielkie i medialne, jak
na przyk∏ad kontrola prawid∏owoÊci
dzier˝awy kortów „Legii”, ale dotyczàce
zwyk∏ych mieszkaƒców Warszawy. Kilku
radnych z komisji rewizyjnej i ja, jako jej
przewodniczàcy, mamy olbrzymià prac´

b´dzie, aby tysiàce ci´˝arówek zmierzajàcych na plac budowy nie zdezorganizowa∏o nam ˝ycia. Tym si´ zajmujemy.
Niedawno Rada Warszawy przeg∏osowa∏a przyj´cie statutu Warszawy, w którym zapisano m.in. wi´kszà samodzielnoÊç dzielnic.
Uchwalenie statutu Warszawy to rewolucja w zasadach zarzàdzania miastem.
Dzi´ki niemu dzielnice uzyskajà wi´kszà
samodzielnoÊç w planowaniu i realizacji
wydatków, a burmistrzowie zostanà
w pe∏ni odpowiedzialni za kierowanie
jednostkami znajdujàcymi si´ na terenie
ich dzielnic. Do tej pory w wi´kszoÊci by∏y one kierowane z ratusza, jak na przyk∏ad w Weso∏ej Dom Kultury, który nie
podlega∏ w∏adzom Dzielnicy. Decentralizacja Warszawy to wype∏nienie obietnic
przedwyborczych.
Takie sprawy jak: wydawanie pozwoleƒ
na budow´, warunków zabudowy zostanà przeniesione do dzielnic. Statut zacznie obowiàzywaç po podpisaniu go
przez prezesa Rady Ministrów. Je˝eli
premier go nie podpisze, bo b´dzie mia∏
uwagi, statut wróci pod obrady Rady
Warszawy, która ustosunkuje si´ do tych
poprawek. Mam nadziej´, ˝e ta procedura potrwa krótko.
Pawe∏, znamy si´ od lat, jesteÊ radnym,
przedsi´biorcà, a jednoczeÊnie ojcem
licznej rodziny – masz trzy córki. Jak to
doÊwiadczenie wp∏ywa na twoje ˝ycie?
OczywiÊcie, nie jest ∏atwo godziç te
wszystkie rzeczy i najcz´Êciej, niestety,
traci na tym rodzina. Jest ona tak wspania∏a, ˝e z nià zawsze mog´ odpoczywaç i
znaleêç wytchnienie.

do wykonania! W minionym pó∏roczu
rozpatrzyliÊmy 70 skarg, wÊród nich np.
ciàgnàce si´ sprawy zwrotu gruntów, wykupu mieszkaƒ komunalnych. Szczegó∏oRozmawia∏a Magda J´drzejewska
we sprawozdanie z naszej pracy znajduje
si´ na stronach internetowych miasta. • 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
Dzia∏am tak˝e
• Brodziki
w komisjach Sportu
i Turystyki, Zdrowia, a tak˝e ds. EURO 2012. Szczególnie ta ostatnia wydaje si´ byç obecnie
n a j w a ˝ n i e j s z a . • G l a z u r a • Te r a k o t a • G r e s y
Oprócz terminowego zakoƒczenia in- M e b l e ∏ a z i e n k o w e n a w y m i a r
westycji, dla mieszKonkurencyjne ceny, dowóz gratis na terenie Warszawy
kaƒców Warszawy
Sklep „Twoja ¸azienka“ Warszawa-Weso∏a ul. Trakt Brzeski 80
niezwykle wa˝ne
tel. 022 773 2002, e-mail: twojalazienka@poczta.fm
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Drogi, szkó∏ka i Spó∏ka
Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e
w 2007 roku bud˝et inwestycyjny Weso∏ej po raz pierwszy w historii przekroczy 32 mln z∏otych,
zaawansowanie dzielnicowych
inwestycji ogólnie jest na zadowalajàcym poziomie. Dzielnica
dobrze radzi sobie z budowà
dróg. Du˝o przetargów zosta∏o
rozstrzygni´tych w pierwszej po∏owie roku, dlatego obecnie mamy ju˝ nowe drogi gotowe do u˝ytkowania. Wiele ulic jest w trakcie realizacji,
sà równie˝ takie, na wykonanie których rozstrzygane sà
przetargi lub podpisywane umowy z wykonawcami.
Mniej optymistycznie wyglàda realizacja budowy i rozbudowy obiektów szkolnych. Kilka niezale˝nych powodów wp∏yn´∏o na pewne opóênienia
w tej sferze. Zdarzy∏o si´ kilka razy, ˝e do przetargu
na rozbudow´ szkó∏ nie zg∏osi∏ si´ ˝aden wykonawca,
a w kolejnych przetargach oferty znacznie przekracza∏y
kwoty przewidziane w naszym bud˝ecie na sfinansowanie tych inwestycji. W takich przypadkach Dzielnica
musia∏a wnioskowaç do Miasta Sto∏ecznego o przesuni´cie Êrodków posiadanych na innych zadaniach lub
o przyznanie dodatkowych. Najbardziej uwidoczni∏o
si´ to w przypadku budowy Zespo∏u Szkó∏ w osiedlu
Zielona. Jest to najwi´ksza z dotychczasowych inwestycji realizowanych w Weso∏ej. Aby skutecznie rozstrzygnàç przetarg na t´ inwestycj´, Dzielnica musia∏a
wnioskowaç do Rady Miasta o dodatkowe 3 mln z∏

do wykorzystania w 2009 roku. Jest to du˝e obcià˝enie naszego bud˝etu, dlatego nale˝y mieç nadziej´
na uzyskanie dofinansowania budowy tej szko∏y z funduszy zewn´trznych. Jednak˝e ten problem staje si´
prawie niezauwa˝alny w zestawieniu z planowanà budowà szko∏y podstawowej w Starej Mi∏oÊnie. W bie˝àcym roku przewidziane by∏o opracowanie koncepcji
i przystàpienie do prac projektowych tej szko∏y,
a na dzieƒ dzisiejszy nie mamy jeszcze decyzji o warunkach lokalizacji, nie mamy tak˝e najmniejszej pewnoÊci, czy dzia∏ka na której ma powstaç nowa szko∏a
b´dzie kiedykolwiek udost´pniona do dyspozycji
Dzielnicy Weso∏a. Od kilku miesi´cy trwajà rozmowy
pomi´dzy Zarzàdem Dzielnicy i MPZBDJiW sp. z o.o.
(Spó∏ka Ziemska) w sprawie zakupu dzia∏ki przy ul.
Jeêdzieckiej 20 i nie widaç koƒca tych rozmów. Zarzàd
Spó∏ki Ziemskiej próbuje wszelkimi sposobami przeforsowaç realizacj´ na tym terenie swoich pomys∏ów,
wyst´pujàc jednoczeÊnie z cynicznymi has∏ami obrony interesów wszystkich mieszkaƒców osiedla. A wed∏ug najnowszych danych w jednej szkole w Starej Mi∏oÊnie uczy si´ wi´cej dzieci ni˝ w trzech pozosta∏ych
szko∏ach Weso∏ej ∏àcznie.
Je˝eli czas trwania negocjacji w sprawie dzia∏ki
pod szko∏´, b´dzie zbli˝ony do czasu rozmów w sprawie przej´cia od MPZBDJiW sp. z o.o. oczyszczalni Cyraneczka to powinniÊmy si´ ju˝ teraz po˝egnaç z myÊlà
o rozpocz´ciu budowy szko∏y w najbli˝szych latach.
Spó∏ka nie majàca pozwolenia na odbiór i oczyszczanie
Êcieków pozorujàc zamiar przekazania oczyszczalni,

Inwestycyjna jesieƒ
Co roku Zarzàd Dzielnicy
mobilizowany przez radnych
deklaruje, ˝e prace inwestycyjne b´dà realizowane we wczeÊniejszym okresie. I wreszcie,
w tym roku widaç ˝e tak si´
dzieje. Choç nie unikniemy kilku inwestycji nerwowo koƒczonych (z powodu na pogod´) w ostatnim kwartale. A to ze wzgl´du na naprawd´
bardzo rozbudowany i ambitny plan inwestycyjny.
Najlepiej widaç to na przyk∏adzie inwestycji drogowych. W tym roku zostanà wybudowane ∏àcznie 22
ulice (bàdê ich odcinki) o ∏àcznej d∏ugoÊci 7,5 km, co
stanowi bez ma∏a 10% ∏àcznej d∏ugoÊci dróg gminnych na terenie Dzielnicy. Z tych 22 inwestycji 15 jest
ju˝ ukoƒczonych lub prawie gotowych, zosta∏o jeszcze 7: ul. Sportowa, Lipowa, Piotra Skargi, II etap Uroczej, II etap Mazowieckiej, Fabryczna oraz dokoƒczenie wschodniego wylotu ul. Jana Paw∏a II (wraz
z przebudowà ronda). Termin wykonania wi´kszoÊci z
nich jest wyznaczony na 15 grudnia br.
Warto zauwa˝yç, ˝e II etap Mazowieckiej mia∏ byç
realizowany w roku przysz∏ym, jednak poniewa˝ zostawa∏y Êrodki finansowe z innych inwestycji, Zarzàdowi
uda∏o si´ dokonaç ich przesuni´ç, i jeszcze w tym roku ca∏a ulica Mazowiecka zostanie dokoƒczona.
Chcia∏em tak˝e zwróciç uwag´, ˝e ze wzgl´du
na problemy w∏asnoÊciowe, na krótkim fragmencie
ul. Fabryczna (na wysokoÊci SUW-u) pozostanie nie-
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zbudowana. na szcz´Êcie sporny fragment gruntu
dotyczy jedynie pasa jezdni, dzi´ki temu chodnik
i oÊwietlenie zostanà zbudowane na ca∏ej d∏ugoÊci,
bez przerwy. Zostanie w ramach tej inwestycji zbudowane brakujàce oÊwietlenie na wybudowanych
poprzednio fragmentach tej ulicy.
Lekki niepokój budzi fakt, ˝e przetarg na budow´ ul.
Jana Paw∏a II wygra∏a firma Link Europa, która w∏aÊnie
rozpoczyna budow´ ul. Fabrycznej. A jest niestety
znana z niedotrzymywania terminów inwestycji. Choç
mam nadziej´, ˝e konsekwentne wyegzekwowanie
w zesz∏ym roku kar umownych (ok. 100 tys. z∏)
za spóênienie na budowanym przez nià odcinku ul. Jana Paw∏a II czegoÊ tego wykonawc´ nauczy∏o.
Jeszcze garÊç informacji na temat wyczekiwanej
przez wszystkich budowy po∏àczenia Starej Mi∏osny
z Mi´dzylesiem. Przypominam, ˝e jest to droga powiatowa, wi´c tà inwestycj´ prowadzi ZDM. W kwietniu zosta∏a podpisana umowa na wykonanie projektu, na który wykonawca ma czas do koƒca grudnia.
Znane sà ju˝ jego za∏o˝enia (np. jest koncepcja budowy p´tli autobusowej w rejonie skrzy˝owania
ul. Granicznej i Borkowskiej, dzi´ki czemu b´dzie
mo˝na m.in. przed∏u˝yç tras´ atobusu 147). Nie jest
znany jeszcze plan inwestycji ZDM na rok przysz∏y,
trudno wi´c przesàdziç czy budowa tej ulicy odb´dzie si´ w roku 2008, ale na pewno w∏adze Dzielnicy
zrobià wszystko, aby si´ tak sta∏o. O post´pach prac
b´dà Paƒstwo na bie˝àco informowani.
Marcin J´drzejewski

od kilku lat wodzi za nos sztab urz´dników Prezydenta
Warszawy. Tak samo dzieje si´ w przypadku dzia∏ki
pod budow´ szko∏y. Jak wynika z zachowanych dokumentów dzia∏ka przy ul. Jeêdzieckiej 20 zosta∏a zakupiona przez podmiot inny ni˝ Spó∏ka Ziemska, która
w bli˝ej nieokreÊlony sposób wesz∏a w prawa w∏aÊcicielskie. Dlaczego do tej pory nie zosta∏y powiadomione organa Êcigania? Jak d∏ugo jeszcze ten paso˝yt b´dzie zatruwa∏ ˝ycie tysiàcom mieszkaƒców osiedla?
Józef WojtaÊ

OÊrodek Kultury w Weso∏ej
zaprasza na koncert

ku czci ofiar
Powstania Warszawskiego
Koncert odb´dzie si´
w niedziel´ 30.09. o godz. 16
w Klubie Garnizonowym
„KoÊciuszkowiec” w Weso∏ej,
przy ul. Plac Wojska Polskiego 1.

Podczas koncertu wys∏uchamy:
Agnieszki Wilemajtys, Ma∏gorzaty Kubali,
Aleksandra Czajkowskiego – ¸adysza oraz
Chóru Il Canto Magnificat. Akompaniowaç
na fortepianach b´dà Adam Sychowski i
Marcin Olszowy. Deklamowaç b´dà
laureatki konkursów recytatorskich.

„.... kamieniem w´gielnym jest
sam Chrystus Jezus” [Ef. 2,20]

ZAPROSZENIE
W imieniu w∏asnym
oraz ksi´˝y pracujàcych
w parafii Êw. Hieronima
w
Starej
Mi∏oÊnie,
przy ul. Rumiankowej 2/4 serdecznie zapraszam dnia 30.09.2007 r.
w niedziel´ o godz. 13.00
na uroczystà Msz´ Âwi´tà, podczas której Jego
Ekscelencja Ks. Abp
S∏awoj Leszek G∏ódê
dokona wmurowania kamienia w´gielnego budowanej Êwiàtyni.
Ks. Stanis∏aw Popis
proboszcz parafii
Êw. Hieronima
w Starej Mi∏oÊnie
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Nowy rok szkolny w Weso∏ej
przygotowanie publicznych placówek oÊwiatowych
Organizacja roku szkolne- tysi´cy z∏. Wyremontowano grungo 2007/08 przygotowana zo- townie ma∏à sal´ gimnastycznà, rozsta∏a na podstawie arkuszy orga- budowano i odnowiono Êwietlic´,
nizacyjnych
opracowanych do wi´kszego, wygodniejszego poprzez placówki oÊwiatowe mieszczenia przeniesiono pokój naw
maju
br.
zgodnie uczycielski, odnowiono szereg klas
z wytycznymi Biura Edukacji. oraz sekretariat. Najwi´kszych przeZosta∏y one zweryfikowane 10 obra˝eƒ doÊwiadczy∏y jednak w´z∏y
wrzeÊnia, po zakoƒczeniu zapi- sanitarne: przeprowadzono remont
sów uczniów do klas pierwszych generalny wszystkich toalet, które
lÊnià dziÊ i pachnà Êwie˝oÊcià.
i oddzia∏ów zerowych szkó∏ podstawowych.
Na tym nie koƒczy si´ tegoroczny
Z istotnych faktów odnotowaç nale˝y powstanie
– wbrew pesymistycznym przepowiedniom wieszczà- program polepszania warunków nacym „wymarcie” szko∏y – dwu oddzia∏ów klas pierw- uczania w tej szkole. Wcià˝ trwajà
szych w Gimnazjum 120 przy ul. Armii Krajowej. Prze- w niej prace zwiàzane z adaptacjà i rozbudowà cz´Êci
widywany wzrost liczby uczniów – ponad szeÊçdziesi´- budynku funkcjonujàcego do niedawna jako mieszkaciu w stosunku do ubieg∏ego roku – odnotowano nia nauczycielskie. Rozleg∏y zakres podj´tych tu prac
w SP 173 w Starej Mi∏oÊnie. W pozosta∏ych placów- nie pozwoli∏ na zamkni´cie ich w okresie wakacyjnym
kach stan liczebny jest stabilny, przy czym jeÊli chodzi i potrwajà one jeszcze do koƒca listopada. Dyrekcja
o Gimnazjum 119 w Starej Mi∏oÊnie wynika to z prostej szko∏y, wykonawca oraz Dzielnica Weso∏a jako inwestor
przyczyny ograniczonej pojemnoÊci
szko∏y, która wype∏niona jest po brzegi.
Niestety, w zwiàzku z brakiem odpowiedniej liczby zg∏oszeƒ, nie uda∏o si´ stworzyç ˝adnego oddzia∏u integracyjnego
SP 174 na Placu Wojska Polskiego.
26 czerwca 2007 r. odby∏y si´ konkursy na stanowisko dyrektora: w Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, w wyniku którego powierzenie stanowiska dyrektora placówki otrzyma∏a pani Ewa Tucholska, oraz Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich,
w wyniku którego powierzenie stanowiska dyrektora placówki otrzyma∏a pani
Hala gimnastyczna w Zespole Szkol 94 w Zielonej
Beata Ma∏ecka. Po kilkumiesi´cznej nieobecnoÊci spowodowanej urlopem macierzyƒskim zadbali wspólnie o to, by rzecz odbywa∏a si´ przy zado swej funkcji dyrektora Szko∏y Podstawowej 173 im. pewnieniu pe∏nego bezpieczeƒstwa uczniom, nauczyGórników Polskich powróci∏a pani Katarzyna G∏usek cielom i innym u˝ytkownikom szko∏y. Jak na razie wydaje si´, ˝e uda∏o si´ maksymalnie zniwelowaç ucià˝li– Wojciechowicz.
W ciàgu dwóch miesi´cy wakacji we wszystkich woÊci wynikajàce z faktu prowadzenia budowy w trakcie
szko∏ach – z wyjàtkiem wcià˝ utrzymujàcego dobry stan funkcjonowania szko∏y. Za to po zakoƒczeniu prac
techniczny budynku Gimnazjum 119 – odbywa∏y si´ wszyscy z pewnoÊcià odczujà ich pozytywny skutek.
Szkole przyb´dà w sumie trzy sale lekcyjne, a Êwietlica
remonty.
Prawdziwym poligonem prac remontowych sta∏a przeniesie si´ w jeszcze lepsze warunki, tzn. b´dzie
si´ SP 173, gdzie w pewnym momencie pracowa∏y a˝ dysponowaç dwoma oddzielnymi pomieszczeniami:
trzy ró˝ne firmy realizujàc trzy ró˝ne zadania. Ale i za- wi´kszym do zaj´ç stricte Êwietlicowych i mniejszym
kres remontów by∏ ogromny, zarówno pod wzgl´dem do odrabiania lekcji.
Szczegó∏owe omawianie remontów we wszystkich
przedsi´wzi´ç, jak i wyasygnowanej kwoty oko∏o 380
placówkach oÊwiatowych Weso∏ej
zaj´∏oby sporo miejsca, ogranicz´
si´ wi´c do wyliczenia tych najbardziej znaczàcych: remont generalny hali sportowej przy Zespole
Szkó∏ 94 w Zielonej, budowa ogrodzenia w Przedszkolu 259 na Pl.
Wojska Polskiego, budowa ogrodzenia przy SP 171 w Weso∏ej
Centrum, remont generalny kuchni
z zapleczem kuchennym w SP 174
na Pl. Wojska Polskiego, modernizacja sal na I pi´trze oraz adaptacja
piwnicy na potrzeby kuchenne
Nowa swietlica w SP 173

Nowa sala w Przedszkolu 261 Pod D´bami

w Przedszkolu 261 „Pod D´bami”.
W sumie wydatki na wakacyjne remonty placówek
oÊwiatowych zwi´kszono w trakcie roku z kwoty 650 tysi´cy z∏. zaplanowanej na 2007 rok do kwoty ponad 1
mln. z∏. To autentyczny rekord w historii Weso∏ej, bo dla
porównania w roku ubieg∏ym remonty te zawar∏y si´
w kwocie 730 tysi´cy z∏.
Najwa˝niejsze jednak, ˝e uda∏o si´ wszystko zakoƒczyç zgodnie z harmonogramem przed koƒcem
wakacji i obecnie usuwane sà usterki „dyskretnie”
wy∏apane przy odbiorze prac. Wysi∏ek Zarzàdu Dzielnicy doceniony zosta∏ przez radnych dzielnicy, którzy
na sesji 30 sierpnia w oÊwiadczeniu Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu z∏o˝yli gratulacje Zarzàdowi,
za imponujàcy zakres i pierwsze od lat terminowe
ukoƒczenie remontów.
Oprócz rozbudowy SP 173, która zakoƒczy si´ w tym
roku, Dzielnica przyst´puje jeszcze w tym miesiàcu
do nast´pnych inwestycji oÊwiatowych: modernizacji
budynku SP 171 i Gimnazjum 120 w Weso∏ej Centrum
oraz budowy Zespo∏u Szkó∏ 94 w Zielonej. Sà to inwestycje wieloletnie i z pewnoÊcià b´dzie jeszcze czas
i okazja, aby do nich powróciç i zaprezentowaç
w szczegó∏ach.
Podobnie jeÊli chodzi o uj´te w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym budowy przedszkola i szko∏y podstawowej w Starej Mi∏oÊnie, oraz przedszkola w Zielonej.
We wszystkich trzech przypadkach zlecono wykonanie wst´pnego przedinwestycyjnego studium wykonalnoÊci dla tych inwestycji. We wszystkich trzech przypadkach dokonano ju˝ tak˝e wst´pnych lokalizacji, ale
na konkretne decyzje nale˝y jeszcze poczekaç do zakoƒczenia rozmów z w∏aÊcicielami dzia∏ek, na których
mog∏yby one byç realizowane. Wierz´, ˝e zamierzenia
Zarzàdu, tak zbie˝ne w tym przypadku z oczekiwaniami
mieszkaƒców, znajdà zrozumienie u wszystkich, którzy
mogà mieç jakikolwiek wp∏yw na ich pomyÊlny przebieg. B´d´ stara∏ si´ informowaç o post´pach w tych
sprawach na bie˝àco.
Na koniec, w imieniu Zarzàdu Dzielnicy, Wydzia∏u
OÊwiaty i Wychowania, a tak˝e swoim w∏asnym chcia∏em z∏o˝yç ˝yczenia pomyÊlnego, pe∏nego sukcesów
i satysfakcji roku szkolnego 2007/08- wszystkim
uczniom i wychowankom naszych placówek oÊwiatowych, ich rodzicom, a tak˝e ca∏ej kadrze pedagogicznej
i personelowi pomocniczemu.
Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza ds. Spo∏ecznych
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Historia jednej z bardzo wielu dzia∏ek
Proste pytanie: kiedy,
za jakie pieniàdze i od kogo
– wspólnicy Spó∏ki Ziemskiej kupili grunty orne,
na których wydzielono
obecnà dzia∏k´ o powierzchni 13.191 m2 przy ulicy Jeêdzieckiej 20?
Pani Wies∏awa Âwietliczna jest nieustannie posiadaczem udzia∏u w Spó∏ce Ziemskiej od 6 maja 1985 r., od dnia utworzenia Spó∏ki.
Bardzo prosz´ o odpowiedê: kto kupi∏? Od kogo
kupiono ziemi´? Za ile? Kto zap∏aci∏? Bardzo prosz´ – zna Pani to z autopsji – ile Spó∏ka Ziemska
zap∏aci∏a, skàd mia∏a pieniàdze, je˝eli kapita∏ za∏o˝ycielski wynosi∏ 60.000 starych z∏otych (6 z∏)?
Powiedzmy w koƒcu, jak to by∏o naprawd´.
Skàd Spó∏ka Ziemska mia∏a pieniàdze, aby kupowaç i kupowaç kolejne parcele, kolejne dzia∏ki,
kolejne hektary w Starej Mi∏oÊnie, aby w koƒcu
uzbieraç 171 ha?
No, prosz´ powiedzieç to cz∏onkom Zespo∏u
– obecnym mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej. Pani
Wies∏awo, Pani Ma∏gorzato Chmielewska-Kulka,
jest Pani posiadaczem udzia∏u w Spó∏ce od 1990
roku – jak to by∏o naprawd´?
Panie Janie Wypych, prosz´ tak˝e przy∏àczyç
si´ do odpowiedzi, by∏ Pan przecie˝ cz∏onkiem
Zarzàdu Spó∏ki ju˝ od 1990 roku – no prosz´
– s∏uchamy odpowiedzi.
Panie Tomaszu Wàsowski, by∏ Pan cz∏onkiem Zarzàdu Spó∏ki od 1991 roku, musi Pan wiedzieç, jak
to by∏o par´ lat wczeÊniej? – prosz´ o wypowiedê.
Pana Tadeusza Romanowicza, który w tym czasie dzia∏a∏ w Radzie Nadzorczej Zespo∏u, nawet nie
pytam – bo s∏ynie on z zaniku pami´ci na te tematy.
Niestety, odpowiedzi na tak postawione elementarne pytania nie b´dzie – bo jest ona dla
was druzgocàco niewygodna.
A prawda jest prosta i wyglàda nast´pujàco:
W dniu 12 listopada 1985 roku grunty orne
po∏o˝one wzd∏u˝ ulicy Jeêdzieckiej kupi∏
za 6.156.400 starych z∏otych od Pani Urszuli Horaczy zamieszka∏y w Starej Mi∏oÊnie przy ul. GoÊciniec 10 Mi´dzyresortowy Pracowniczy Zespó∏
Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych. Pani Urszula Horaczy nadal mieszka w Starej Mi∏oÊnie i mo˝e zaÊwiadczyç, ˝e ziemi´
sprzeda∏a Zespo∏owi, a nie ˝adnej Spó∏ce.
Przedstawiamy mieszkaƒcom kserokopi´ pokwitowania, jakie wystawi∏a Zespo∏owi pani Urszula Horaczy. Zwróçmy uwag´; „sprzeda˝ nastàpi∏a 12 listopada 1985 roku na rzecz MPZBDJiW”...

Pytam si´, gdzie tu
widaç Spó∏k´ Ziemskà? Gdzie tu napisano, ˝e ziemi´ kupuje
Spó∏ka i co najwa˝niejsze, ˝e za zakup
p∏aci Spó∏ka Ziemska?! Nie ma, nie ma
nigdzie s∏owa o Spó∏ce, bo transakcj´
przeprowadzi∏ Zespó∏.
W archiwum Zespo∏u
mamy kilkaset takich
pokwitowaƒ. Mamy
dziesiàtki odcinków
czeków, którymi Zespó∏
p∏aci∏ za zakupywane
grunty.
Nigdzie nie ma ani Êladu Spó∏ki z o.o., bo nie i Panowie ze Spó∏ki Ziemskiej – miejcie
Spó∏ka nie mia∏a w∏asnego grosza – pieniàdze resztki wstydu i przyzwoitoÊci – przeka˝cie
wp∏acali do Zespo∏u kolejni nowi cz∏onkowie miastu pod budow´ szko∏y podstawowej nieodp∏atnie i bez k∏ótni dokumenty tej dzia∏ki
i dlatego Zespó∏ p∏aci∏.
Powiem wi´cej – na przestrzeni kolejnych lat – zgodnie z wolà cz∏onków Zespo∏u – zgodnie
jak chodzi o odrolnienie, zagospodarowanie z uchwa∏à Walnego Zgromadzenia Cz∏onków
i eksploatacj´ dzia∏ki- ca∏y czas konsekwentnie Zrzeszenia.
Mijajà lata, ale my nie zapominamy za czyje piewyst´puje Zespó∏, nie ma s∏owa o Spó∏ce.
Prosz´ bardzo: Decyzja Naczelnika Miasta We- niàdze kupiono 171 ha ziemi w Starej Mi∏osnej.
Do Zespo∏u ∏àcznie nale˝a∏o 3400 osób, to my
so∏a Nr 15/87 z dnia 20 maja 1987 roku o wy∏àczeniu z produkcji rolnej m.in. dzia∏ki Nr 55 wy∏o˝yliÊmy swe oszcz´dnoÊci i kredyty na te
zakupy. Nie pozwólmy, aby pi´ciu ludzi zaw∏asz(obecnie nr 58/8) adresowana do Zespo∏u.
Bardzo prosz´: Decyzja Nr 467a/86 Naczelni- czy∏o olbrzymi majàtek, jaki jeszcze pozosta∏.
Ponawiam apel, prosz´ cz∏onków Zespo∏u
ka Miasta Weso∏a z dnia 6 sierpnia 1986 roku adresowana do Zespo∏u zezwalajàca na budow´ – wstàpcie do Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ
i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie.
na dzia∏ce Nr 55 zaplecza budowy osiedla.
Prosz´: Pismo Naczelnika Miasta Weso∏a W Zarzàdzie Zrzeszenia przy ul. Jeêdziecz dnia 7 wrzeÊnia 1987 roku potwierdzajàce kiej 20 mo˝na pobraç i wype∏niç na miejscu
przyj´cie do u˝ytkowania obiektów zaplecza deklaracj´, symboliczna sk∏adka wynosi 1 z∏
miesi´cznie.
– adresowane do Zespo∏u.
Jedynie przez Zrzeszenie, które jest kontynuSpó∏ka twierdzi, ˝e jest w∏aÊcicielem tej dzia∏ki,
a jednoczeÊnie mamy w archiwum orygina∏y umo- atorem Zespo∏u, mo˝emy przerwaç ten chocholi
wy najmu pokojów nr 33 i 35, które Spó∏ka wynaj- taniec Spó∏ki Ziemskiej. Razem poszukamy skumuje od Zespo∏u w kontenerze biurowym zlokali- tecznych rozwiàzaƒ prawnych, aby odebraç
Spó∏ce to, co im si´ nie nale˝y i skomunalizowaç
zowanym na dzia∏ce przy ul. Jeêdzieckiej 20.
To jak to? – w∏aÊciciel wynajmuje pomiesz- ten majàtek dla dobra wszystkich mieszkaƒców
czenia od intruza na w∏asnej dzia∏ce i jeszcze Starej Mi∏osnej.
mu regularnie p∏aci?
cz∏onek Zrzeszenia – Tadeusz Opieka
Zespó∏ i Zrzeszenie, a nie Spó∏ka ma coroczne
pokwitowania za op∏acany od tej dzia∏ki i od budynków podatek od nieruchomoÊci.
Na tle tych prostych
pytaƒ i przedstawio- •KÑPIEL
nych dokumentów na- •STRZY˚ENIE
suwa si´ wniosek – Pa-

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

•TRYMOWANIE
•PIEL¢GNACJA
.

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

Wizyta po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
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Witaj szko∏o!
3 wrzeÊnia 2007r.poczàtek
roku
szkolnego, to w wielu rodzinach wielkie
Êwi´to – wa˝ny
dzieƒ dla pierwszaków i „zerówkowiczów”.
Dêwi´k dzwonka
uciszy∏
rozmowy
o wakacyjnych przygodach. Wszystkich
zgromadzonych
w sali gimnastycznej SP 173 serdecznie powita∏a pani Dyrektor Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz. Po uroczystym apelu
odby∏y si´ spotkania z wychowawcami poszczególnych klas.
Nowy rok szkolny, to nowe
wyzwania
zarówno
dla
uczniów jak i nauczycieli. ˚yczymy wi´c, aby dostarczy∏
wszystkim satysfakcji z wytrwa∏ej pracy i osiàgni´cia wyznaczonych celów! A nast´pne
wakacje ju˝ za 10 miesi´cy
M. Ciacharowska
i B. Grochowska

Znaleziono niewybuchy
W poniedzia∏ek 10 wrzeÊnia
mia∏a miejsce
akcja usuwania
niewybuchów
zakopanych
w lesie na rogu
ulic Mazowieckiej i 1. Praskiego Pu∏ku. Operacja zosta∏a
przeprowadzona niezw∏ocznie
po otrzymaniu sygna∏ów wskazujàcych na mo˝liwoÊç ich
obecnoÊci przez Wydzia∏
do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Sto∏ecznej Policji. Saperzy z jednostki wojskowej z Nowego
Dworu Mazowowieckiego wydobyli i zabezpieczyli kilkadziesiàt pocisków moêdzierzowych
z czasów II wojny Êwiatowej.
Pociski znajdowa∏y si´ w kilku

du˝ych skupiskach umieszczonych doÊç p∏ytko w ziemi.
W momencie trwania akcji nie
ustalono jeszcze czy niewybuchy le˝a∏y tu od czasów wojny,
czy mo˝e zosta∏y celowo schowane na u˝ytek dzia∏aƒ przest´pczych. Wszystkie pociski
zosta∏y wywiezione na poligon
i zdetonowane.
Adam K∏os

Dla DZIECI:
balet z musicalem od 4 lat,
balet grupa zaawansowana,
taniec towarzyski, hip-hop

Dla M¸ODZIE˚Y:
DanceArt – grupa taƒca nowoczesnego,
taniec towarzyski, teatr i piosenka

Trakt Brzeski 68
tel.:
504 290 509
507 117 541

FITNESS: aerobik, fitball, low, dance, pilates
i joga, salsa fitness, tbc
TANIEC: niedzielny kurs taƒca
towarzyskiego
organizujemy imprezy urodzinowe dla dzieci
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

www.swingclub.pl
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B´dzie za ma∏o wody, za to Êcieków w bród
W czerwcu tego roku sieç
wodociàgowa i kanalizacyjna w Weso∏ej zosta∏y przej´te
przez Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji (MPWiK). Przy tej okazji
wysz∏y na jaw du˝e braki
w wodnej infrastrukturze dzielnicy. Szybki rozwój osiedla
Stara Mi∏osna sprawi∏, ˝e pobór wody ju˝ teraz okresowo przekracza limit ustalony w pozwoleniu wodnoprawnym. Do tego z szeÊciu studni uwzgl´dnionych w tym pozwoleniu, czynne sà tylko dwie. To
oznacza ˝e wody b´dzie brakowaç nie tylko na papierze i czekajà nas rzeczywiste problemy – spadki
ciÊnienia i awarie.
Od strony urz´dowej sprawa jest stosunkowo prosta – trzeba uzyskaç nowe pozwolenie wodnoprawne. Od strony technicznej, ju˝ gorzej. Cztery brakujàce studnie nigdy nie by∏y uruchomione. Jedna z nich, le˝àca przy ulicy Jeêdzieckiej, jest ju˝ nie
do odzyskania, poniewa˝ stan´∏o na niej osiedle
„Pod Sosnami”. Pozosta∏e trzy potrzebujà regeneracji i pod∏àczenia do SUW (Stacji Uzdatniania Wody).
Kolejnym problemem jest sam SUW, le˝àcy
na terenie Starej Mi∏osny. Jest to nowoczesna, dzia∏ajàca od koƒca 2000 roku instalacja, która uzdatnia
pobieranà z g∏´binowych studni wod´ na potrzeby
ca∏ej dzielnicy. Stacji potrzebny jest drugi zbiornik

wody czystej, i to z dwóch powodów, po pierwsze
istniejàcy zbiornik (500m3) staje si´ za ma∏y,
po drugie dlatego, ˝e bez drugiego zbiornika ten
pierwszy nie mo˝e byç oczyszczony, bo to oznacza∏oby tygodniowà przerw´ w dostawie wody. W zwiàzku z tym, jak dotàd, czyszczony nie by∏. MPWiK ma
tak˝e zastrze˝enia do systemu sterowania SUW-em,
który uniemo˝liwia sterowanie r´czne i od∏àczenie
cz´Êci urzàdzeƒ przy zachowaniu dzia∏ania pozosta∏ych. W sumie oznacza to, ˝e przy ka˝dej naprawie
trzeba wy∏àczaç ca∏à stacj´, no i oczywiÊcie wstrzymywaç dostaw´ wody.
Wszystkie te zastrze˝enia, wraz z sugestià wywiercenia nowej studni na terenie SUW, oraz modernizacji dwóch hyrdoforni (OSP i Groszówka) MPWiK
przekaza∏o poprzedniemu gospodarzowi tych instalacji, czyli w∏adzom dzielnicy. Urzàd dzielnicy stoi
jednak na stanowisku, ˝e skoro pieniàdze na te
wszystkie dzia∏ania i tak b´dà pochodziç z bud˝etu
Warszawy, a prace muszà byç zgodne z normami
obowiàzujàcymi w MPWiK, to lepiej b´dzie, ˝eby
wykona∏o je MPWiK, bo podobnie jak dzielnica jest
jednostkà organizacyjnà miasta Warszawy.
Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób i jak szybko
uda si´ rozwiàzaç te problemy, na pewno jednak sytuacja jest o wiele prostsza ni˝ z kanalizacjà. Spadki
ciÊnienia czy przerwy w dostawie wody sà niczym
wobec groêby awarii w oczyszczalni Êcieków. JeÊli
oczyszczalnia zacznie spuszczaç niedoczyszczone

Jesienne porzàdki
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e
w paêdzierniku 2007 roku b´dzie kontynuowana akcja podstawiania pojemników KP-7 na terenie Dzielnicy Weso∏a. Kontenery mo˝na zape∏niaç
wszelkimi odpadami powsta∏ymi po jesiennych
porzàdkach. Kontenery staç b´dà w ka˝dà sobot´ paêdziernika w godzinach od 9.00 -17.00. Poni˝ej przedstawiamy terminy oraz lokalizacj´ kontenerów na poszczególnych osiedlach Dzielnicy:
Stara Mi∏osna
6 paêdziernika 2007r.
ul. Jana Paw∏a II róg ul. Granicznej
ul. Jana Paw∏a II róg ul. Fabrycznej
ul. Jana Paw∏a II róg ul. Jeêdzieckiej
ul. Jana Paw∏a II róg ul. Diamentowej
ul. Jana Paw∏a II róg ul. Sagalli
ul. Jana Paw∏a II róg ul. Rumiankowej
Zielona, Grzybowa, Groszówka
13 paêdziernika 2007r.
ul. Polna róg ul. Brata Alberta
ul. Warszawska róg ul. Brata Alberta
ul. Warszawska 3
ul. D∏uga róg ul. Przejazdowej
ul. Godebskiego
ul. Narutowicza (pomi´dzy ul. Mickiewicza a ul.
Asnyka)
ul. Rejtana róg ul. S∏owackiego
ul. S∏owackiego róg ul. Norwida
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Wola Grzybowska
20 paêdziernika 2007r.
ul G∏owackiego róg ul. ˚ó∏kiewskiego
ul. G∏owackiego przy stacji PKP Wola Grzybowska
ul. G∏owackiego róg ul. Czarnieckiego
Centrum
27 paêdziernika 2007r.
ul. G∏owackiego (pod lasem, za ul. KoÊcielnà)
ul. Moniuszki (pod lasem za ul. Sapiehy)
ul. Apteczna
ul.Chodkiewicza (pod lasem, przy przedszkolu)
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33 (parking przy urz´dzie)
ZBIÓRKA LIÂCI
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e
w listopadzie odb´dzie si´ zbiórka liÊci z terenu
Dzielnicy Weso∏a. LiÊcie nale˝y zapakowaç
w worki oraz zg∏osiç gotowoÊç ich oddania
do Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska pod nr tel 77360-36, 773-60-08 lub osobiÊcie w pokoju 210.
Worki mo˝na wystawiç przed posesj´ tylko
w wyznaczonym terminie odbioru.
Nie b´dà odbierane worki z liÊçmi zmieszanymi z odpadami komunalnymi.
Poni˝ej przedstawiamy terminy odbioru liÊci
z poszczególnych osiedli Dzielnicy Weso∏a:
Zielona, Grzybowa, Groszówka
5 listopada – 9 listopada

Êcieki, wszyscy zap∏acimy kar´, ale awaria mo˝e byç
te˝ powa˝niejsza. ZawartoÊç kanalizacji sp∏ywa bowiem w dó∏ tylko do przepompowni, a dalej jest t∏oczona pompami w gór´. NiewydolnoÊç tej instalacji
ju˝ raz doprowadzi∏a do cofania si´ Êcieków i zalania
nieczystoÊciami piwnic w domach oraz do smrodu
na miar´ plagi egipskiej. To si´ mo˝e powtórzyç
i mimo ogromnych pieni´dzy, którymi dysponuje
na te cele Warszawa, nic si´ nie da zrobiç. Oczyszczalnia zosta∏a zbudowana w du˝ej cz´Êci za pieniàdze miasta oraz NFOÂ (Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska). Inwestor oczyszczalni: MPZBDJiW (tzw. Zespó∏), podpisa∏ zobowiàzanie przekazania oczyszczalni miastu bezpoÊrednio po zakoƒczeniu budowy, ale nie zrobi∏ tego do tej pory i jego
uw∏aszczony zarzàd, czyli Spó∏ka Ziemska, nadal jest
jej w∏aÊcicielem. Prezydent Warszawy powo∏a∏ nawet specjalny zespó∏ do sprawy wyegzekwowania
porozumienia, ale to trudne, bo Spó∏ka ciàgle
przeciàga ten proces. Tymczasem oczyszczalnia
niszczeje, a rachunki, które p∏acimy za odbiór Êcieków trafiajà do prywatnej kieszeni.
Ale patrzàc na ca∏okszta∏t i tak sà powody
do optymizmu, no bo przecie˝ skoro b´dzie za ma∏o
wody, to i Êcieków mniej, wi´c si´ oczyszczalnia
póêniej zepsuje i jeszcze troch´ pomieszkamy jak
ludzie.
Dorota Wroƒska
Centrum, Plac Wojska Polskiego
12 listopada – 16 listopada
Wola Grzybowska
19 listopada – 23 listopada
Stara Mi∏osna
26 listopada – 30 listopada
SPRZÑTANIE ÂWIATA 2007
Tegoroczna akcja „Sprzàtanie Âwiata” odby∏a
si´ w wrzeÊniowy weekend, w dniach 14, 15, 16
wrzeÊnia. Has∏em przewodnim by∏o: „Oszcz´dzaj. Wy∏àczaj. Odzyskuj. Âwieç przyk∏adem.”
Celem akcji by∏o budowanie ÊwiadomoÊci ekologicznej oraz inicjowanie dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska. Jak co roku w prace na rzecz
ochrony Êrodowiska w∏àczy∏y si´ dzieci ze szkó∏
i przedszkoli z terenu Dzielnicy.
ZBIÓRKA ZU˚YTEGO SPRZ¢TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska Dzielnicy Weso∏a
informuje, ˝e nadal trwa akcja zbiórki zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego. Dodatkowy punkt zbiórki zostanie uruchomiony w dniu 15
wrzeÊnia 2007 r. przy ul. Granicznej róg ul. Jana Paw∏a II. Nadal aktualna jest lokalizacja na parkingu przy Urz´dzie Dzielnicy, przy ul. 1. Praskiego
Pu∏ku 33. Bezp∏atny odbiór sprz´tu prowadzony
jest w godzinach 10.00 – 16.00. Zu˝yty sprz´t nale˝y we w∏asnym zakresie dowieêç do kontenera.
Sylwia Duchna
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska
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Warszawski Klub Karate Kyokushin
Sekcja Stara Mi∏osna
W tym roku sekcja Warszawskiego Klubu Karate Kyokushin w Starej Mi∏oÊnie obchodzi 10
rocznic´ swojego istnienia. Za∏o˝ycielem i zarazem trenerem prowadzàcym jest Sensei Zbigniew Ostrowski 3 Dan, wiceprezes WKKK.
Zaj´cie odbywajà si´ dwa razy w tygodniu: we
wtorki o 17.30 oraz w soboty o 12.00 w SP nr. 3
ul. Trakt Brzeski 18.

Karate Kyokushin to styl zapoczàtkowany
przez Masutatsu Oyam´. Cz∏owieka, który dzi´ki
wytrwa∏oÊci, ci´˝kiej pracy, stara∏ si´ osiàgaç
wszystkie wyznaczone przez siebie cele. Swoje
˝ycie poÊwi´ci∏ drodze karate, jeêdzi∏ po Êwiecie,
rozpowszechnia∏ swoje karate wÊród ró˝nych
Êrodowisk.
Poddawa∏ si´ ro˝nym próbom, cz´sto ponad mo˝liwoÊci przeci´tnego cz∏owieka. Dà˝y∏
do doskona∏oÊci w sztuce karate, co czyni∏o go
mocniejszym w ˝yciu osobistym. Masutatsu Oyama by∏ jednà z tych osób, dla których ˝ycie stanowi wyzwanie do osiàgni´cia jak najwy˝szych
celów w sensie duchowym i praktycznym. By∏
kimÊ, kto ju˝ za ˝ycia sta∏ si´ legendà uosabiajàcà najwy˝sze wartoÊci cz∏owieczeƒstwa. Sam
Oyama mówi∏ o swoim karate:
,,Min´∏o ju˝ ponad pó∏ wieku od czasu, kiedy zaczà∏em trenowaç Budo – Karate. Na naszym globie
istnieje obecnie wiele rodzajów
sztuki walki, których geneza si´ga
poczàtków istnienia rodzaju ludzkiego. Japoƒskie karate narodzi∏o si´
w Indiach, a zosta∏o rozwini´te
po dotarciu do Chin i wysp Okinawy. Moje doÊwiadczenia to tylko
moment w porównaniu z d∏ugà historià tej sztuki walki.
Nie próbuj zrozumieç karate.
KARATE JEST DROGÑ. To nie tylko sztuka walki, to nie sport ani taniec. Karate to fizyczny i duchowy
trening, który czyni mo˝liwym niemo˝liwe...”
W dobie XXI wieku coraz trudniej
zaproponowaç m∏odym ludziom

atrakcyjne formy sp´dzania czasu wolnego. Wygodniej jest siedzieç przed komputerem, testujàc
nowe gry czy oglàdaç filmy na DVD. Jest jednak
coÊ, co przyciàga, ludzi do podj´cia treningu tej
sztuki walki. Uczestnikami zaj´ç sà dzieci, m∏odzie˝, doroÊli z ró˝nych Êrodowisk, o ró˝nym statucie spo∏ecznym. Wszystkich ich ∏àczy jedno-karate, drogà, na którà wkroczyli cz´sto kosztem
ró˝nych wyrzeczeƒ, pozwala daç
poczucie spe∏nienia, wzmocniç psychicznie, podnieÊç samoocena, pozyskaç nowych przyjació∏.
Uczestnicy sekcji w Starej Mi∏oÊnie w du˝ej mierze to ludzie m∏odzi,
ch´tni do poznawania swoich mo˝liwoÊci cz´sto w niecodziennych warunkach treningowych. Wiek çwiczàcych jest nieograniczony. Niektórzy
trenujàcy to uczniowie tutejszej szko∏y. Poznawanie mo˝liwoÊci w∏asnego
cia∏a, stapiania si´ z nim, w czasie
treningu kihon (techniki podstawowe), kata- uk∏ad formalny, walka z przeciwnikiem,
który istnieje w wyobraêni
çwiczàcego kata to dwa z trzech komponentów kyokushin. Trzeci, ostatni filar, który
jest sednem kyokushin karate to kumiteczyli wolna walka.
Na treningach, çwiczàcy zapoznawani
sà równie˝ z elementami samoobrony tj.
nauka padów, obrona przed atakiem no˝em, pa∏kà itd. Trening wzbogacony jest
w sprz´t specjalnie przygotowany
do sportów walki: tarcze, r´kawice, worki
treningowe, ∏apy trenerskie itp.
Ka˝dy adept ma mo˝liwoÊç sprawdzenia
swoich umiej´tnoÊci na egzaminie stacjonarnym, odbywajàcym si´ dwa razy w ciàgu sezonu lub na obozach szkoleniowych w okresie wakacji i ferii zimowych. Obozy organizowane
przez klub majà charakter sportowo - wypoczynkowy, uczestnicy poza treningami swojej sztuki
walki zagwarantowane majà wycieczki, program

kulturowy, formy integracji wielopokoleniowej, jak
równie˝ mnóstwo atrakcji towarzyszàcych.
Warszawski Klub Karate Kyokushin umo˝liwia
çwiczàcym karate udzia∏ w zawodach rangi krajowej, jak równie˝ mi´dzynarodowej.
Trenujàcy zawodnicy w WKKK majà ju˝ za sobà udzia∏ w zawodach, uzyskujàc wysokie miejsca, tytu∏y reprezentujàc klub oraz barwy bia∏o-czerwonych na szczeblach mi´dzynarodowych
i krajowych.
Instruktorzy prowadzàcy zaj´cia w WKKK sà
odpowiednio przygotowani, posiadajà wysokiej
klasy uprawnienia, sà uczestnikami obozów mi´dzynarodowych, cz´sto utytu∏owanymi zawodnikami, s´dziowie, dzia∏acze, absolwenci studiów
pedagogicznych, AWF.
Cz´sto decyzje, które podejmujemy w ˝yciu sà
do koƒca nieprzemyÊlane, czasem coÊ nas powstrzymuje, mamy pewne obawy. Uczestnicy
sekcji w Starej Mi∏oÊnie, zdecydowali spróbowaç
swoich si∏ w przygodzie z karate.

Od poczàtku istnienia tej grupy çwiczà sempai
Dagmara Grzegorczyk oraz sempai Dariusz Lewandowski. Swojà postawà, wytrwa∏oÊcià, pracà i cierpliwoÊcià dajà przyk∏ad tym co dopiero,,
raczkujà” na drodze karate.
Do wyró˝niajàcych si´ trenujàcych w tej sekcji nale˝à: Marcin Lech, Andrzej Mazurek, rodzeƒstwo Alicja i ¸ukasz Woêniak, Szymon Menio, Jerzy Wiàcek, Piotr Wierciƒski, Arkadiusz
Foszcz, Damian Bogdalczyk, Hubert Szuchnik
oraz Maurycy Gawkowski.
JeÊli znajdziesz choç jeden powód, dla którego
chcia∏byÊ spróbowaç swoich si∏ na drodze karate, do nie zwlekaj, tylko przyjdê. Pami´taj, nie musisz çwiczyç dla s∏awy i trofeum, rób to dla siebie. Dzi´ki karate ∏atwiej jest si´ w ˝yciu skoncentrowaç, osiàgnàç korzystny stan ducha i cia∏,
przyjmowaç wszystkie zagro˝enia ze spokojem,
a trudnoÊci pokonywaç. Przekonaj si´! Osu!
Wi´cej informacji znajdziesz na stronie
www.kyokushin.warszawa.pl
Anna Wielgo
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Uwaga koszykarze!
Zapraszamy do udzia∏u
w „I Sàsiedzkim Turnieju
Koszykówki”
W sobot´ 13 paêdziernika 2007r. w godz. 10.00-16.00
na boisku SP nr 173 odb´dzie si´ turniej streetball.
– System gry: dwuetapowy (eliminacje i fina∏y)
– Kategorie wiekowe:
13 lat i m∏odsi (mini kosz)
Open
– Obowiàzujà przepisy streetballa
– Dru˝yny zg∏aszajà 3-5 zawodników
– IloÊç dru˝yn ograniczona, o udziale w turnieju decyduje
kolejnoÊç zg∏oszeƒ
– Op∏ata wpisowa dru˝yny do turnieju – 30,00
– Termin zg∏oszeƒ: do 9 paêdziernika 2007 r.
Zg∏oszenia dru˝yn przesy∏aç na nr fax (22) 773 94 94,
formularz zg∏oszenia i regulamin turnieju do pobrania na
www.staramilosna.org.pl
Kierownikiem turnieju jest Andrzej Morawski
DO ZOBACZENIA 13 PAèDZIERNIKA
Pawe∏ Malinowski

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

Pranie Dywanów
Wyk∏adzin i tapicerki meblowej

Tel 0-510-126-840
- Do 15% zni˝ki! DOJAZD GRATIS!

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga
specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI
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LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

Rusza kolejna edycja
Sàsiedzkiej Ligi
Siatkówki
- sezon 2007/2008
20 paêdziernika wystartuje kolejna, piàta ju˝, edycja
Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki. Wypracowany w latach
poprzednich system organizacyjno-regulaminowy ligi
pozostawiamy bez zmian. Rozgrywki prowadzone b´dà
systemem dwóch rund (jesieƒ/wiosna). Ka˝da runda
rozgrywana b´dzie w cyklu czterech kolejek (jesieƒ – od
paêdziernika do stycznia, wiosna - od marca do maja).
Ze szczegó∏ami regulaminu rozgrywek mo˝na zapoznaç
si´ na stronie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara
Mi∏osna: www.staramilosna.org.pl
Zg∏oszenia dru˝yn (tylko pisemne) nale˝y przesy∏aç na
numer fax (22) 773 94 94 lub dostarczyç osobiÊcie do
siedziby Stowarzyszenia (os. Stara Mi∏osna, ul. Trakt
Brzeski 28 - siedziba OSP, wejÊcie od ul. GoÊciniec) do
dnia 9 paêdziernika br.
Prawid∏owe zg∏oszenie dru˝yny powinno byç czytelne i
zawieraç:
- imiona i nazwiska wszystkich zawodników (od 6 do 12
osób)
- nazw´ dru˝yny
- imi´, nazwisko i kontakt (telefon komórkowy) do
wyznaczonego kapitana dru˝yny, gdy˝ informacje od
organizatorów b´dà przekazywane kapitanom dru˝yn
drogà SMS-owà.
Ze wzgl´dów organizacyjnych do startu w lidze b´dzie
dopuszczonych , podobnie jak w ubieg∏ych edycjach, tylko
9 dru˝yn. Decydowaç wi´c b´dzie kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
Zgodnie z regulaminem rozgrywek zg∏oszenie jest
dokonywane na ca∏y okres rozgrywek. Wpisowe wynosi
120 z∏ od dru˝yny.
Pytania mo˝na kierowaç bezpoÊrednio do kierownika ligi
Paw∏a Malinowskiego
tel. 0-606 689 263

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
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Dru˝ynowe Mistrzostwo Polski reprezentantek KS Weso∏a!

Weso∏owskie ∏uczniczki
W dniach 7- 9 wrzeÊnia odby∏y si´
w ZamoÊciu Mistrzostwa Polski
w ¸ucznictwie – najwi´ksze i najwa˝niejsze zawody ∏ucznicze w roku. Impreza by∏a niezwykle udana dla naszego klubu. Trzyosobowa reprezentacja
sekcji ∏uczniczej KS Weso∏a w sk∏adzie: Hanna Koz∏owska, Barbara Koz∏owska i Ma∏gorzata Chomik zdoby∏a
Dru˝ynowe Mistrzostwo Polski Kobiet
w kategorii ∏uków bloczkowych. Zasady rywalizacji dru˝ynowej wyglàdajà
nast´pujàco: sà cztery serie, w ka˝dej

serii nale˝y wystrzeliç szeÊç strza∏ (ka˝da zawodniczka po dwie) w czasie
dwóch minut. Ograniczenie czasowe
oraz ÊwiadomoÊç wyników uzyskiwanych równolegle przez dru˝yn´ przeciwnà sprawiajà, ˝e zawody dru˝ynowe
wymagajà wyjàtkowego charakteru.
¸uczniczki KS Weso∏a udowodni∏y, ˝e
taki posiadajà, wygrywajàc w finale
niezwykle zaci´ty pojedynek ze Z∏otà
Strza∏à ˚ywiec 148 do 144. Ponadto
w konkursie indywidualnym Hanna Koz∏owska zdoby∏a bràzowy medal.

Serdecznie gratulujemy fantastycznego wyniku!
Adam K∏os

Mistrz w
Starej Mi∏osnej
W dniach 25-26
sierpnia nad Zalewem Zegrzyƒskim odby∏a si´
ostatnia eliminacja, a zarazem Fina∏ Mistrzostw
Polski Skuterów
Wodnych. Startowa∏o 60 zawodników.
Robert G∏adecMistrz zwany przez przyjació∏
ki zakoƒczy∏ sezon
G∏adkiem przyjecha∏ w odwiedziny do swoich znajomych w Starej w Polsce broniàc
tytu∏ Mistrza PolMi∏osnej.
ski ju˝ po raz
czwarty z rz´du w najmocniejszej klasie skuterów siedzàcych – RSS 1200. W innych klasach startowali równie˝ reprezentanci z Litwy i Bia∏orusi. Pan Robert weêmie jeszcze
udzia∏ w zawodach skuterów w USA.
Choç wyÊcigi skuterów sà sportem obecnym w Polsce od kilkunastu lat, to nadal
bardzo ma∏o znany sport. Zasady rozgrywania wyÊcigów sà bardzo podobne do Formu∏y 1, ale widowiskowoÊç tego sportu jest
nieporównywalnie wi´ksza. KilkanaÊcie
skuterów wodnych p∏ynie z olbrzymià pr´dkoÊcià, wzbijajàc niesamowite fontanny wody, a ich silniki, majàce po kilkaset koni, ryczà tak g∏oÊno, ˝e bolà uszy. Uczestnicy mistrzostw Polski mieli do pokonania wytyczonà kolorowymi bojami tras´, urozmaiconà podwójnym slalomem. WyÊcig trwa∏
oko∏o 15 minut. Cz´sto podczas zawodów
rozgrywajà si´ dramatyczne sceny. Dlatego
to sport dla ludzi odwa˝nych, o stalowych
nerwach.
Magda J´drzejewska
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Kàcik bibliofila
Aleksandra Zió∏ kowska - Boehm –
Ulica ,,˚ó∏wiego
Strumienia’’
Au t o b i o g r a f i a
sekretarki i przyjació∏ki
ostatnich
lat ˝ycia znakomitego pisarza Melchiora Waƒkowicza. OpowieÊç napisana wprawnym piórem pisarki i dziennikarki, która emanujàc ciep∏em i ˝yczliwoÊcià do ludzi snuje wspomnienia,
jak si´ zapewne Paƒstwo domyÊlacie,
niezwykle ciekawe i barwne. OczywiÊcie w tej opowieÊci znajduje si´ równie˝ du˝o samego mistrza Melchiora
Waƒkowicza, ale nie tylko. Nie ka˝dà
pozycj´ biograficznà czyta si´ z „zapartym tchem”. Ta z pewnoÊcià do takich
nale˝y. Polecam.
Lit. pi´kna dla doros∏ych:
1. Zió∏kowska-Boehm A. – Ulica ˚ó∏wiego Strumienia
2. G∏owacka A. – Dmuchawce

3. Buchan E. – Druga ˝ona
4. Robski O. – Szcz´Êcie nadejdzie jutro
5. Mayle P. – Jeszcze raz Prowansja
6. Sparks N. – Od pierwszego wejrzenia
7. Griffin W. E. B. – Porucznicy
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Gawryluk B. – D˝ok: legenda o psiej
wiernoÊci
2. Baxter N. – Mój Êliczny domek lalek
3. Barker D. – Blart – o ch∏opcu, który
nie chcia∏ ratowaç Êwiata
4. Cassidy C. – Dizzy
5. Rushton R. – Co za tydzieƒ 1
Literatura popularnonaukowa:
1. Lindenmeyer J. – Ile mo˝esz wypiç?
– o na∏ogach i ich leczeniu
2. Lorens – Padzik K. – Kot domowy czyli Dachowiec
3. Paxman J. – Anglicy: opis przypadku
(psychologia spo∏eczna)
4. Griffin R. W. – Podstawy zarzàdzania
organizacjami
5. Âmia∏owski P. – Tadeusz Janczar: zawód: aktor

Mazovia MTB Marathon
Jab∏onna 30 wrzeÊnia
Pó∏roczne zmagania w ramach Mazovia MTB Marathonu dobiegajà koƒca.
W niedziel´, 30 wrzeÊnia odb´dzie si´ w Jab∏onnie wyÊcig fina∏owy. Start i meta tej wyjàtkowej imprezy b´dà zlokalizowane na terenie XVIII – wiecznego zespo∏u pa∏acowo-parkowego.
W tym roku, w dziewi´ciu imprezach, które odby∏y si´ w ramach Mazovia MTB
Marathonu wystartowa∏o ju˝ prawie 9 tysi´cy rowerzystów. Uczestnicy zjeêdzili Mazowsze wzd∏u˝ i wszerz
po drodze zahaczajàc równie˝ o ¸ódê i Podlasie. Najbli˝szy wyÊcig w Jab∏onnie b´dzie ukoronowaniem tegorocznego cyklu.
Zawodnicy b´dà mieli tradycyjnie ju˝ do wyboru a˝
trzy dystanse: hobby (15 km), mega (45 km) i giga
(85 km). Udzia∏ w Mazovia MTB Marathonie mo˝e
wziàç ka˝dy niezale˝nie od wieku i kondycji fizycznej.
Imprezie b´dà towarzyszy∏y mini targi sprz´tu i akcesoriów dla rowerzystów.
Zapisy do Mazovia MTB Marathonu w Jab∏onnie sà
przyjmowane za poÊrednictwem strony internetowej
organizatora: www.mazoviamtb.pl. Swój udzia∏ w imprezie b´dzie mo˝na równie˝ zg∏osiç w biurze zawodów (Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jab∏onnie,
ul. Modliƒska 102), które b´dzie czynne w sobot´, 29
wrzeÊnia w godz. 16: 00 – 20: 00 oraz w niedziel´, 30
wrzeÊnia w godz. 7: 00 – 10: 00.
Cezary Zamana
Prezes Stowarzyszenia Zielony Szlak
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Mo˝na ju˝
oglàdaç nowà
wystaw´ w
bibliotece w
Starej Mi∏oÊnie!

Iza Zych

Wystawa, o której mia∏am przyjemnoÊç napisaç Paƒstwu w poprzednim numerze WS, ju˝ jest otwarta.
Zapraszam do oglàdania bajkowych
obrazów utkanych i wydzierganych
z w∏óczki. Autorce na pewno nie
mo˝na odmówiç pomys∏owoÊci, bujnej wyobraêni, ale przede wszystkim
talentu. Kika Szaszkiewicz, o niej
w∏aÊnie tu mowa, dawny filar „Piwnicy pod Baranami” zafundowa∏a nam
poprzez swoje prace wspania∏à duchowà uczt´. Przypomn´ raz jeszcze
kiedy mo˝ecie Paƒstwo te prace
oglàdaç: pon.: 13-19, wt., pt.: 13-18,
czw.: 10-15.
Iza Zych

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

PE¸NY ZAKRES US¸UG
Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
0 512 103 278
email:fismag@poczta.fm
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foto – Fotooskar

Julia Kowalczyk
urodzi∏a si´ 26 kwietnia 2007 r.
w Instytucie Matki i Dziecka.
Waga 3380 g, wzrost 53 cm.

Maja Kornelia Cur
urodzi∏a si´ 12 kwietnia 2007 r.
w szpitalu na ul. ˚elaznej.
Waga 4380 g, wzrost 55 cm.

foto – Fotooskar

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 paêdziernika 2007 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

Zofia Anna Taraszkiewicz
urodzona 7 marca 2007 r.
Waga 3395 g, wzrost 59 cm

Michalina Lech
urodzona 23 maja 2007 r.
Waga 3300 g, wzrost 56 cm

Mieszko Jan Ko∏odziej
urodzi∏ si´ 5 marca 2007 r.
Waga 3600 g, wzrost 53 cm

Michalina Topolska
urodzi∏a si´ 7 lipca 2007 r.
Waga 2700 g, wzrost 51 cm

foto – Fotooskar

foto – Fotooskar

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.

foto – Fotooskar

Witajcie
wÊród
nas

Konrad Uzi´b∏o
urodzi∏ si´ 7 czerwca 2007 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu
Waga 4380 g, wzrost 55 cm.

Czwartkowe wieczory muzyczne

Jestem Zuzia Grodzka.
Przysz∏am na Êwiat
20 kwietnia 2007 r.
w szpitalu na ul. ˚elaznej.
Wa˝y∏am 4550 g i mierzy∏am 58 cm.
Mieszkam w Weso∏ej.

27 wrzeÊnia o godz. 19.30 Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, OÊrodek Kultury
Weso∏a oraz Gimnazjum nr 119 zapraszajà
do budynku gimnazjum przy ul. Klimatycznej 1 na inaugurujàcy jesiennà edycj´
Czwartkowych Wieczorów Muzycznych recital Justyny Bacz pt. „T˘te-∫-T˘te”, czyli
o spotkaniach, rozstaniach i powrotach
po polsku i po francusku.
W programie znajdà si´ piosenki z albumu
”T˘te-∫-T˘te”, a wÊród nich nowe wersje
przebojów francuskich jak np. Paroles, pa-

roles i polskich jak m.in. Sex appeal. Nie zabraknie piosenek E. Piaf, J. Brela, G. Brassensa. B´dà poetyckie teksty A. Piwkowskiej, J. J. Nale˝ytego, z muzykà M. Dubrawskiego. Us∏yszymy równie˝ kompozycje
J. Kluzowicza do francuskich tekstów Justyny Bacz.
Wystàpià:
Justyna Bacz- Êpiew
Mariusz Dubrawski – fortepian, aran˝acje
Klaudiusz Baran – akordeon.
Barbara Krzewska
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Jurta opowiadaczy - muzyka opowieÊci i taƒce
W sobot´ 8 wrzeÊnia mia∏o miejsce w Weso∏ej niezwyk∏e wydarzenie. Na terenie gimnazjum przy ul. Klimatycznej goÊcili Jacek i Alicja
Ha∏as, wraz ze swojà jurtà: objazdowym domem kultury, scenà, miejscem zabaw i artystycznych warsztatów. Jurta to namiot o pro-

stej, drewnianej wi´êbie, na planie ko∏a 9-metrowej Êrednicy, zwieƒczony sto˝kowym, samonoÊnym dachem. Pokryty wodoszczelnà
materià oraz najprzedniejszej jakoÊci tkaninami
o delikatnym splocie i pi´knych wzorach, przywiezionymi ze wschodnich krain pachnàcych
czosnkiem, cebulà i palinkà. Jednorazowo
mo˝na pomieÊciç w nim ok. 100 osób,
a szkieletowa konstrukcja Êciany bocznej daje
mo˝liwoÊç biernego uczestnictwa w imprezie
dodatkowym 100 osobom. Konstrukcja i system stawiania obiektu wzorowany jest na tradycyjnych domostwach ludów w´drownych,
których Êlady mo˝na spotkaç jeszcze we
wschodniej Polsce – karpackich Wo∏ochów,
krymskich Tatarów czy Kazachów. Wszystkie
prawa akustyki dzia∏ajàce w przestrzeni walca
przykrytego sto˝kiem zdajà si´ sprzyjaç idei
powrotu do archaicznej formy grania, Êpiewa-

nia i s∏uchania bez poÊrednictwa elektrycznoÊci. Muzyk stojàcy na Êrodku jurty
– grajàc nawet na bardzo cichym instrumencie – jest Êwietnie s∏yszalny przez licznie zgromadzonà publicznoÊç i tancerzy
plàsajàcych wokó∏, a dêwi´k rozchodzi si´
równomiernie po ca∏ej jurcie. Najcichsze s∏owo wytrawnego bajarza dociera do ka˝dego ucha.
W sobot´ w jurcie wystàpi∏ zespó∏
Yerba Mater. Grupa mówi o sobie tak:
„Inspiracja muzyczna zespo∏u Yerba
Mater i jego instrumentarium znajduje swoje êród∏o w rozmaitych kulturach i tradycjach Starego Âwiata. Nasza muzyka nie reprezentuje ˝adnych
poszczególnych grup etnicznych ani
stylu muzycznego, przypomina raczej
kulturowy zlepek naszej wyobraêni i naszej w∏asnej muzycznej Nibylandii... Zespó∏ Yerba Mater piel´gnuje te˝ klasyczne
tradycje muzyczne grajàc indyjskie ragi,
utwory perskie, czy te˝ taƒce Êredniowiecznej Europy”. Warto wspomnieç, ˝e
zespó∏ ma szerokie, egzotyczne instrumentarium (saz, baglama, çura,'ud, didgeridoo, lira korbowa, misy tybetaƒskie),
o którym bardzo ch´tnie opowiada w czasie
koncertów.
Oprócz przepi´knego, nastrojowego koncertu, mogliÊmy us∏yszeç wiele wspania∏ych opowieÊci w wykonaniu cz∏onków Grupy Studnia O, którzy gromadnie przybyli
do Weso∏ej. Wystàpili m.in. Magda Lena Górska i Serge Tamas, Agnieszka Ayﬂen
Kaim, Dorota Maciejuk, Pawe∏ Górski. By∏y

bajki i zagadki, dzi´ki którym s∏uchacze aktywnie w∏àczali si´ w opowieÊci.
Na zakoƒczenie zaÊ Jacek Ha∏as zaprosi∏
wszystkich do wspania∏ej tanecznej zabawy,
przygrywajàc na swoim wodzirejskim flecie.
JesteÊmy pewni, ˝e wszyscy, którzy odwiedzili jurt´, poczuli jak wspania∏a atmosfera w niej panuje i na zawsze pozostanie
w nich t´sknota za tà atmosferà.
Basia i Piotrek Krzewscy

Czarne motyle w Weso∏ej
We czwartek 30 sierpnia o godz. 19.30
odby∏o si´ ostatnie spotkanie muzyczne
z cyklu Wakacyjna LeÊna Scena Koncertowa. Us∏yszeliÊmy Katarzyn´ Szurman
(skrzypce, harmonia trzyrz´dowa, Êpiew),
Katarzyn´ Andrzejowskà de Latour (skrzypce, ksylofon, baraban) i Agat´ Krawczyk
(baraban, skrzypce, Êpiew). Agata powróci∏a na scen´ po urlopie macierzyƒskim
i w czasie wyst´pu towarzyszy∏a jej
kilkumiesi´czna córeczka.
Artystki grajà
folklor Polski
centralnej,
z charakterystycznà, wiejskà barwà. Sà
to wi´c utwo-
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ry prezentowane w taki sposób, w jaki by∏y
przenoszone ze wsi na warszawskie podwórka. WÊród atutów Czarnych Motyli
mo˝na wiec wyró˝niç autentycznoÊç,
przy czym nie nale˝y zapominaç, ˝e sà wykszta∏conymi profesjonalistkami.
Polki, walce, tanga i fokstroty w wykonaniu
Czarnych Motyli przeplatane by∏y opowieÊciami Jarka Kaczmarka z Grupy Studnia O. W za∏o˝eniu mia∏y to byç opowieÊci warszawskie,
ale ze wzgl´du na obecnoÊç du˝ej iloÊci dzieci us∏yszeliÊmy malajskà opowieÊç o bartniku, histori´ o niezbyt rozgarni´tym Lemelu
oraz opowiadanie o królu, który bardzo chcia∏
u∏atwiç ˝ycie swoim poddanym. Ostatnià opowieÊç us∏yszeliÊmy przy ognisku, potem by∏
pocz´stunek, do którego w tle przygrywa∏y
Czarne Motyle, ju˝ zupe∏nie spontanicznie,
„pozakoncertowo”. Te ostatnie chwile by∏y
niezwykle urocze i sta∏y si´ wspania∏à nagrodà dla wytrwa∏ej publicznoÊci.

Pragn´ jeszcze raz serdecznie podzi´kowaç wszystkim osobom, które anga˝owa∏y
si´ w organizacj´ i obs∏ug´ koncertów Wakacyjnej LeÊnej Sceny Koncertowej.
Specjalne podzi´kowania sk∏adam w imieniu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Panu Andrzejowi Wasiowi ze Stowarzyszenia „Szwadron Jazdy RP” za udost´pnienie nam miejsca na terenie hipodromu i za mi∏à wspó∏prac´ w czasie koncertów.
Basia Krzewska
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Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m. st. Warszawa w szachach
W sobot´ 8 wrzeÊnia odby∏a si´ kolejna impreza propagujàca gr´ w szachy w naszej dzielnicy.
Zawodników przyj´∏a w swoje goÊcinne progi
Szko∏a Podstawowa nr 173. Rol´ gospodyni pe∏ni∏y panie: Mariola Wróblewska (dyrektor) i Teresa Osypiuk (koordynator zaj´ç szachowych). Organizatorem by∏ Klub Sportowy Weso∏a, na podstawie dotacji otrzymanej w ramach konkursu.
Cz∏onkowie sekcji szachowej KS Weso∏a wzi´li
na siebie wi´kszoÊç prac organizacyjnych.
Turniej cieszy∏ si´ du˝à frekwencjà. Zgromadzi∏ uzdolnionych szachistów z ró˝nych dzielnic
Warszawy, a nawet z innych regionów Polski.

Zagra∏o w nim 49 zawodników. Organizatorów
usatysfakcjonowa∏a wi´ksza iloÊç zawodników
w stosunku do poprzedniego turnieju, jak równie˝ wy˝szy poziom zawodników (Êredni ranking wynosi∏ 1354 punkty, a ubieg∏oroczny 1266). Turniej s´dziowali s´dziowie klasy
paƒstwowej Wies∏aw i Andrzej ˚ochowscy. Rozegrano 8 partii w tempie 15 minut na zawodnika na parti´.
Zwyci´zcà zosta∏ ponownie Andrzej ˚urkowski
reprezentujàcy klub Polonia Warszawa. Z ràk burmistrza Edwarda K∏osa otrzyma∏ puchar oraz
g∏ównà nagrod´. Na drugim miejscu uplasowa∏a
si´ Urszula Staniszewska,
a na trzecim Dominik Szarwacki – zawodnicy KS Weso∏a. Puchar dla najlepszego zawodnika w kategorii
do lat 10 zdoby∏a Ewa Haraziƒska zawodniczka Entropii Warszawa i uczennica Szko∏y Podstawowej
nr 173.
Pe∏ne wyniki turnieju
mo˝na znaleêç na stronie:
www.chessarbiter.to.pl/turnieje/k_1298/
Ma∏gorzata Macià˝ek

6 sierpnia 2007 roku
odszed∏ od nas Jan Brustman
znakomity trener szachowy, prawdziwy
Przyjaciel entuzjastów
„królewskiej gry” i wspania∏y cz∏owiek.
Wszystko co robi∏,
robi∏ z wielkà pasjà i oddaniem.
Taki pozostanie w Naszej pami´ci.
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
i uczniowie SP 173

Rodzinie i przyjacio∏om
Jana Brustmana
wybitnego trenera szachowego
i wychowawcy
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
sk∏ada Zarzàd Dzielnicy Weso∏a

Szachowe wakacje juniorów z Weso∏ej
Minione wakacje by∏y pracowite dla m∏odych
szachistów z Weso∏ej. Rozpocz´∏y si´ rozgrywkami w ramach Dru˝ynowych Mistrzostw Polski
Juniorów (II liga) w Lublinie. Turniej trwa∏ od 7 do
15 lipca. W ciàgu 9 dni rozegrano 11 rund. Dru˝yna KS Weso∏a awansowa∏a do II ligi jesienià 2006 roku zwyci´˝ajàc w rozgrywkach Mazowieckiej Ligi Juniorów.
SzeÊcioosobowà dru˝yn´ reprezentowali
(w kolejnoÊci na szachownicach): Dominik Szarwacki, Urszula Staniszewska, Bartosz Nowicki,
Micha∏ Tulwin, Adrianna Staniszewska, Kinga Pastuszko. Dru˝yna odnios∏a sukces zajmujàc 15
miejsce (majàc 23 miejsce startowe wed∏ug rankingu) na 32 kluby z Polski. By∏a blisko awansu
do pierwszej ligi.
W dniach 20 – 28 lipca br. w Grodzisku Mazowieckim odby∏ si´ Mazowiecki Festiwal Szachowy im. Mieczys∏awa Najdorfa, w sk∏ad którego
wchodzi∏y dwa turnieje „open” oraz VI Mistrzostwa Mazowsza Juniorów. Rozgrywki juniorów
podzielono na trzy turnieje: dziewczàt i ch∏opców
do lat 12 i 18. Kinga Pastuszko i Micha∏ Tulwin
zwyci´˝yli w turniejach co potwierdza ich bardzo
wysokie umiej´tnoÊci i dobrà form´. Medale
w poszczególnych grupach wiekowych otrzymali: Kinga Pastuszko z∏oty, a Ewa Haraziƒska
srebrny – obie w kategorii do 10 lat, Aleksandra
Macià˝ek z∏oty (do 12 lat), Micha∏ Tulwin z∏oty
(do 14 lat). Trzech juniorów z KS Weso∏a: Bartosz Nowicki, Bartosz Rytel i Maciej Oleszczuk

wystàpi∏o w turnieju „open B” rywalizujàc m.in.
z osobami doros∏ymi.

w grupach wiekowych 10, 12, 14, 16 i 18 lat,
oddzielnie dla dziewczàt i ch∏opców przy czasie
gry odpowiednio 30, 15 i 5 minut dla zawodnika.
Klub Sportowy Weso∏a reprezentowa∏o dwanaÊcioro juniorów. Âwietnie spisa∏a si´ Kinga Pastuszko trzykrotnie zdobywajàc drugie miejsce
i srebrne medale w kategorii dziewczàt do 10 lat.
Juniorzy z Weso∏ej uczestniczyli jeszcze podczas wakacji w turniejach: XVIII Mi´dzynarodowym Festiwalu Szachowym im. Józefa Kochana,
Otwartym Turnieju Szachowym „Augustów 2007”, Szachowych Centralnych Mistrzostwach Szkó∏ Podstawowych, Gimnazjów i Liceów odnoszàc liczne sukcesy.
Jeszcze wiadomoÊç z ostatniej chwili: Kinga
Pastuszko w najbli˝szych dniach wyje˝d˝a
na Mistrzostwa Europy Juniorów do miejscowoÊci Szybenik w Chorwacji. Trzymamy kciuki i ˝yczymy samych zwyci´stw.
Miros∏aw Macià˝ek

Sprostowanie
Po kilkudniowej zaledwie przerwie w Koszalinie w dniach 1 – 4 sierpnia juniorzy uczestniczyli w I Ogólnopolskim Wieloboju Szachowym. Impreza skupia w jednym czasie i miejscu trzy wa˝ne turnieje: Mistrzostwa Polski Juniorów (P-30),
Puchar Polski Juniorów (P-15) oraz Mistrzostwa
Polski Juniorów (P-5). Rozgrywki odbywa∏y si´

W poprzednim numerze WS w
artykule „Odszed∏ Jan Brustman”
zapomnieliÊmy wymieniç wÊród
uczniów pana Jana najbardziej
utalentowanà i zarazem najm∏odszà
uczennic´ - King´ Pastuszko.
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OÊrodek Kultury Weso∏a zaprasza
siedziba oÊrodka przy ul. Starzyƒskiego 21, tel. 773 61 88
OÊrodek Kultury w Weso∏ej, a tym samym jego filia OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych ,,Pogodna’’ rozpocz´∏y po
wakacjach nowy sezon swej dzia∏alnoÊci. Oferta
programowa OÊrodka jest bardzo szeroka, dlatego
zach´cam mieszkaƒców Weso∏ej do przyjrzenia si´ tej
ofercie i zapisywania si´ na zaj´cia. Wszystkie informacje
dotyczàce zaj´ç sà dost´pne na stronie internetowej
OÊrodka pod adresem www.domkultury.weso∏a.net. Z
przyjemnoÊcià udzielamy równie˝ informacji telefonicznie i
na miejscu. Oto dane teleadresowe: OÊrodek Kultury ul.
Starzyƒskiego 21, tel (022) 773 61 88 oraz filia oÊrodka
,,Pogodna’’ ul. Jana Paw∏a II 25, tel. (022) 427 37 74.
Ponadto wszystkich seniorów zapraszam na spotkanie
organizacyjne Klubu Seniora, który rusza we wrzeÊniu w
,,Pogodnej’’. Spotkanie to odb´dzie si´ we wtorek 25
wrzeÊnia o godz. 17:00.
Barbara Krzewska
Kierownik OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych ,,Pogodna’’
23 sierpnia 2007 r. OÊrodek
Kultury w Weso∏ej zaprezentowa∏ si´ na deskach sceny rozstawionej na Polach Mokotowskich,
tak jak to uczyni∏y inne oÊrodki
kultury m.st. Warszawy. Niezastàpiony jak zwykle, okaza∏ si´
Ryszard Rutkowski ze swojà sekcjà perkusyjnà „B´bny Regionów”. Nasze stoisko obleg∏a rzesza rozeÊmianych, dzieci´cych

OÊrodek Kultury oraz Filia OÊrodka
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
zapraszajà na zaj´cia:
Klub Malucha
Wokalny Zespó∏ Dzieci´cy
Pianino
Plastyka
Rysunek i malarstwo
Ceramika
Gimnastyka korekcyjna
Taniec
Balet
Joga
Flamenco
Samoobrona Combat Calaki
Bryd˝
B´bny Regionów (Szkó∏ka perkusyjna)
Chór

Akademia Malucha
Teatr Poszukujàcy
Fotografia
Modelarnia Lotnicza
Wesolinki
Rysunek i malarstwo
Studio piosenki
Zespó∏ Taƒca Ludowego
Pilates
Szachy
Gimnastyka dla seniorów
Klub Seniora
Capoeira
Samoobrona dla kobiet
Gitara
Ceramika
Zaj´cia metodà Weroniki Sherborn*
* Sà to zaj´cia metodà ruchu rozwijajàcego dla
ma∏ych dzieci z opiekunami

twarzyczek, które pani Gra˝yna
Bany przy pomocy farb do malowania twarzy zamieni∏a w barwne postacie kotków, piesków i
motylków. Dzieci ozdabia∏y te˝
zwyk∏e kamienie i makaron tworzàc kolorowe ozdoby.
Bartosz Kupis
OÊrodek Kultury
w Warszawie Weso∏ej

Pani Gra˝yna Bany przy pracy

Wyst´pujà „B´bny Regionów”

Zapraszamy
Goràco zach´camy dzieci od 9 roku ˝ycia do zapisywania si´ do
Chóru Il Canto Magnificat.
Spotykamy si´ w ka˝dà Êrod´ i piàtek w godz. 1700 do 1900. Czeka
Was ci´˝ka praca i godziny wyczerpujàcych prób, ale nagrodami sà
udzia∏y w koncertach, konkursach i licznych wyjazdach, w tym tak˝e
zagranicznych. Zaj´cia prowadzi Pani Marta Zamojska-Makowska.

Kamienie i muszelki zamienione przez dzieci w dzie∏a sztuki

Filia - OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 427 37 74
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Rola wychowania w domu i przedszkolu
Rodzina odgrywa w ˝yciu
dziecka kluczowa rol´. Jest
to pierwsza grupa spo∏eczna, która okreÊla, jaki cz∏owiek z dziecka wyroÊnie.
Ka˝da rodzina ma swoja hierarchi´ wartoÊci - zazwyczaj
poglàdy i postawy sà przekazywane poprzez rodzinne
tradycje. Rodzina dostarcza
dziecku pierwszych doÊwiadczeƒ w jego ˝yciu,
a jak wiadomo, w∏aÊnie one majà najwa˝niejsze
znaczenie. Przez obserwowanie i naÊladowanie
najbli˝szych dziecko uczy si´, jak ludzie post´pujà, jak reagujà, jakie sà mi´dzy nimi ró˝nice.
To w jaki sposób rodzice mówià i post´pujà wobec innych w obecnoÊci dzieci, uczy ich postaw
wobec drugiego cz∏owieka, uczy szacunku,
wdzi´cznoÊci, tolerancji oraz rozwiàzywania
konfliktów czy nieporozumieƒ z godnoÊcià traktujàc drugiego cz∏owieka. Dziecko wnosi tak˝e
do ˝ycia rodziny swà aktywnoÊç, wyra˝a swoje
potrzeby i wymagania, a tym samym wp∏ywa
na zachowanie, postawy i poglàdy wszystkich.
Te zmieniajàce si´ stosunki mi´dzyludzkie sà nie
tyle na poziomie s∏ownym, co na p∏aszczyênie
uczuciowej.
Cz´sto rodzice nie sà Êwiadomi wielkiej odpowiedzialnoÊci jakà majà wobec swoich dzieci. Nie
wiedzà, ˝e dziecko ch∏onie ca∏à rodzinnà atmosfer´, ∏àcznie z poglàdami rodziców i, ˝e si´ kiedyÊ
b´dzie zachowywaç w stosunku do swoich dzieci
i innych ludzi tak, jak dziÊ rodzice zachowujà si´ w
stosunku do niego i innych na ich oczach.
Pozytywne wyniki ca∏okszta∏tu pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zale˝à w znacznej mierze od w∏aÊciwej wspó∏pracy ze Êrodowiskiem rodzinnym ka˝dego wychowanka.
Wa˝ne jest dà˝enie do ujednolicenia oddzia∏ywaƒ wychowawczych w domu i przedszkolu.
W ka˝dej placówce przedszkolnej znajdujà si´ tacy, którzy sà ˝ywo zainteresowaniem wychowaniem dzieci i sami dà˝à do nawiàzania jak najbli˝szych kontaktów z nauczycielem i psychologiem
przedszkolnym. Wiedzà ˝e przedszkole ma uczyç
samodzielnoÊci i kreatywnych postaw i odpowiedzialnoÊci za swoje zachowanie.
Sà jednak tacy, którzy takich kontaktów unikajà
lub ca∏à rol´ wychowawczà zrzucajà na barki i odpowiedzialnoÊç personelu przedszkola, nie próbu-

jàc ujednoliciç wymagaƒ i celów wychowawczych z wychowankami i rodzicami umo˝liwia z jednej
stawianych przez placówki wychowawcze wobec strony trafne diagnozowanie potrzeb dziecka,
wychowanków, a stawiajàc wobec przedszkola z drugiej zaÊ stanowi podstaw´ do inspirowania
i nauczycieli co rusz to inne wymagania i ˝àdania, i kierowania procesami wychowawczymi zachoktóre wyr´czy∏yby ich w opiece, wychowaniu i dzàcymi w zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci Êrowdra˝aniu do samodzielnoÊci i sp´dzaniu wolnego dowiskowej.
czasu. Oferta marketingowa dla wielu rodziców
Wa˝ne, by w przedszkolu wszyscy rodzice mojest wa˝niejsza ni˝ cele dydaktyczno - wychowaw- gli liczyç na sta∏à wspó∏prac´ z wychowawcà,
cze placówki.
rzetelnà informacj´ dotyczàcà osiàgni´ç i rozwoRó˝ne obowiàzki wr´cz uniemo˝liwiajà rodzi- ju dziecka, jego zachowaƒ i potrzeb wspomagacom realizowanie zadaƒ wychowawczych: majà nia w obszarach, w których radzi sobie s∏abiej.
ma∏o czasu, ich starania ograniczajà si´ do zabez- Ka˝dy rodzic powinien móc liczyç na pomoc
pieczenia biologicznych potrzeb, jedzenia, snu, i wsparcie logopedy, reedukatora i psychologa
ubrania, kupna zabawek, s∏odyczy, zapewnienia przedszkolnego w procesie edukacyjno - wychoopieki w czasie, gdy sami pracujà. Rodzice tacy wawczym dla swojego dziecka. W dobrej placz´sto nie potrafià sp´dziç efektywnie i tak krótkie- cówce przedszkolnej, wpisanej do ewidencji plago wolnego czasu ze swojà pociechà.
cówek oÊwiatowych, gdzie jest sta∏y nadzór peDlatego opiek´ nad dzieckiem nale˝y powierzyç dagogiczny i kuratoryjny, realizowane sà zaleceosobom kompetentnym i wykwalifikowanym nia, programy i cele wychowawcze wskazane
w kierunku wychowania dzieci w wieku przed- przez kuratorium oÊwiaty. Psycholog przedszkolszkolnym, jednoczeÊnie ÊciÊle wspó∏pracowaç ny prowadzi warsztaty dla rodziców w celu eduz przedszkolem i wszelkie uwagi dotyczàce dziec- kacji i wspomagania rodziny.
ka odbieraç jako ch´ç pomocy i wypracowania
Tylko zrozumienie odpowiedzialnoÊci, jakà powspólnego programu wspomagania rozwoju nosimy za wychowanie naszych dzieci, Êcis∏a
dziecka na wielu p∏aszczyznach.
wspó∏praca, wzajemne wspieranie si´ da w efekcie
My pragniemy, by wychowywane przez nas mo˝liwoÊç wychowania dobrego, màdrego, otwardzieci rozwija∏y si´ harmonijnie, by∏y màdre, do- tego, tolerancyjnego i kochajàcego cz∏owieka.
bre, weso∏e i aktywne, kochane i kochajàce.
Bogus∏awa WiÊniewska
Przedszkole (placówka oÊwiatowa, gdzie za- w∏aÊciciel i dyrektor
trudniani sà kompetentni i wykwalifikowani naNiepublicznego Przedszkola
uczyciele wychowania przedszkolnego) jest tà
,,ROBUÂ” w Starej Mi∏oÊnie
instytucjà wychowawczà, które przez Êcis∏à
wspó∏prac´ z rodzicami wychowanków pomaga rodzinie i dostarcza
nowoczesnych
wzorców opiekuƒczomgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk
-wychowawczych.
Âcis∏y kontakt przedszkola z rodzicami wynikajàcy ze wspó∏pra• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
cy nauczycieli wycho– bólów kr´gos∏upa
wania przedszkolnego
– zmian zwyrodnieniowych
(bezpoÊrednich opiekunów dzieci), nauczy– bólów g∏owy
cieli zaj´ç dodatko– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
wych, logopedy, reedukatora, i psycholo– dyskopatii
ga przedszkolnego,
• REHABILITACJA PO URAZACH
który ma sta∏y kontakt

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

REMONTY
WYKO¡CZENIE

• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

zaj´cia indywidualne i grupowe

TEL.: 510 544 779
LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jana Paw∏a II 23/B4
(Centrum Pogodna)

tel./fax 022 773 84 60
tel.kom. 0609 53 77 47
e-mail : renfafa@op.pl

Gimnastyka korekcyjna
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

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

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

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

Pieniàdze na dzia∏ania lokalne m∏odzie˝y (VII ogólnopolska edycja konkursu )

Konkurs skierowany jest do m∏odzie˝y w wieku
od 16 do 22 lat z terenu ca∏ej Polski.
W ramach konkursu, o dotacj´ w wysokoÊci 2 000
– 4 500 z∏otych, mogà staraç si´ co najmniej
oÊmioosobowe grupy m∏odych ludzi, dzia∏ajàce
na rzecz swojego Êrodowiska lokalnego.
Warunkiem udzia∏u w konkursie jest nades∏anie
projektu wraz z bud˝etem, przygotowanych wed∏ug
wzoru dost´pnego na stronie internetowej www.makeaconnection.pl.
Do wzi´cia udzia∏u w konkursie zapraszamy grupy
m∏odzie˝owe (grupy nieformalne, samorzàdy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane
przez m∏odzie˝ itp.).
Nadsy∏ane projekty powinny spe∏niaç nast´pujàce
warunki:
● Grupa powinna sk∏adaç si´ z co najmniej 8 osób
w wieku od 16 do 22 lat.
● Odbiorcami planowanych dzia∏aƒ powinny byç lokalne spo∏ecznoÊci i ich cz∏onkowie, czyli mieszkaƒcy miejscowoÊci, rówieÊnicy, dzieci, sàsiedzi, etc.
● Proponowane dzia∏ania powinny byç samodzielnie zaplanowane i realizowane przez grup´,
a nie kierowane przez doros∏ych.

Nagrywam na kasetach lub p∏ytach
ksià˝ki - 9 z∏./kaseta, 11 z∏./p∏yta.
Maciek - 0 660 892 405

Grupa mo˝e ubiegaç si´ o dotacj´ w wysokoÊci
od 2 000 do 4 500 z∏otych.
Proponowane dzia∏ania powinny rozpoczynaç si´
nie wczeÊniej ni˝ 1 lutego 2008, a koƒczyç nie póêniej ni˝ 31 sierpnia 2008 r.
Termin nadsy∏ania projektów up∏ywa 22 paêdziernika 2007 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Komisja Konkursowa po zapoznaniu si´ z projektami wybierze grupy, które otrzymajà dofinansowanie na realizacj´ swojego pomys∏u.
Rozstrzygni´cie konkursu nastàpi 15 listopada 2007 roku.
Z ka˝dej grupy, wybranej przez Komisj´, 2 osoby
wezmà udzia∏ w szkoleniu organizowanym i finansowanym przez Polskà Fundacj´ Dzieci i M∏odzie˝y.
Szkolenia odb´dà si´ w grudniu 2007 roku, a uczestnictwo w nich jest warunkiem otrzymania pieni´dzy.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç na stronie
internetowej programu Make a Connection:
www.makeaconnection.pl lub kontaktujàc si´ z Polskà Fundacjà Dzieci i M∏odzie˝y:
Tel. (0 22) 826 10 16
E-mail: b.sulek@pcyf.org.pl
Formularz wniosku, po pobraniu z www.makeaconnection.pl i wype∏nieniu nale˝y wersj´ papierowà wraz z za∏àcznikami przes∏aç na adres:
Polska Fundacja Dzieci i M∏odzie˝y
ul. Kredytowa 6 lok. 20
00-062 Warszawa

Ponadto wersj´ elektronicznà (bez za∏àczników)
nale˝y zarejestrowaç na stronie zgodnie z instrukcjà,
którà mo˝na znaleêç na www.makeaconnection.pl
w dziale „pliki do pobrania”.

Bartosz Su∏ek

Pies czeka na
cz∏owieka

Kilkuletnia, ∏agodna sunia szuka
domu!
Grozi
jej
uÊpienie!
Informacje pod nr tel. 603 198 108

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
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+ 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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MATEMATYKA
znów jest obowiàzkowym przedmiotem maturalnym
GIMNAZJALISTO I LICEALISTO – uporzàdkuj wiedz´!

Zapraszamy na
KURSY PRZYGOTOWUJÑCE
DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
I MATURY Z MATEMATYKI.
Zaj´cia poprowadzi dr Andrzej Filipkowski
– doÊwiadczony pedagog i wieloletni nauczyciel
matematyki renomowanych warszawskich liceów:
LX Eksperymentalnego LO (obecnie Górskiego),
LXIV LO im. Witkiewicza
i aktualnie 21 SLO im. Grotowskiego.
Kursy odbywaç si´ b´dà w Starej Mi∏oÊnie,
w siedzibie Magicznej Akademii
przy ul. Dolomitowej 14,
(naprzeciwko sklepu „Groszek”)
Zg∏oszenia i informacje pod numerem tel:
0 600 425 310 lub 22 773 28 87

ANGIELSKI
DLA DZIECI
w Magicznej Akademii...
...to Êwietna zabawa, fascynujàca przygoda
a zarazem skuteczna nauka j´zyka
w niewielkich grupach i ciep∏ej atmosferze...
Tych, którzy chcieliby si´ do nas przy∏àczyç,
zapraszamy na zaj´cia do naszej nowej siedziby
przy ul. Dolomitowej 14,
(naprzeciwko sklepu „Groszek”)
Po wakacyjnej przerwie, od paêdziernika,
zaczynamy siódmy rok dzia∏alnoÊci
w Starej Mi∏oÊnie!
Informacje i zapisy pod numerem telefonu:

0 600 425 310 lub 22 773 28 87
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du¿y wybór butów
dzieciêcych i m³odzie¿owych
i
a
-m lop ado ga³a et ex
gga nty Bef Mru Jam Ob
Vi- A

ZAGIN¢¸A
KOTKA

Jasnoszara, drobnej budowy, ale
doÊç gruba. Za kotkà t´skni dziecko
jak i ca∏a rodzina. Tel. - 0 22 773 18 28,
0-691 990 080. Prosz´ o pomoc!
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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

Poszukujemy dla naszych
klientów mieszkaƒ, domów,
dzia∏ek z terenu Wawra,
Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod
numerem telefonu 022-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
675
679
640
676
674

Nr
Pow.
oferty
979 15000
1026 5200
1002 863
1003 1500
1015 22583

Pow. Pi´tro Licz.
m2
pokoi
96 2/2 3
120 1/2 5
36 1/3 1
48 1/2 2
56 0/2 2

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Warszawa
Sulejówek
Stara Mi∏osna

660.000
700.000
375.000
397.000
485.000

Rejon

Cena
w PLN
Micha∏owice
3 000.000
Góraszka
520.000
Sulejówek
480.000
Stara Mi∏osna
933.000
Zàbki
35.000.000

Rodzaj
dzia∏ki
rolna
Bud-inwest.
budowlana
Bud-us∏ugow
Bud-inwest

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
486
484
430
459
458
457
474
455
472

Pow.
domu
200
150
330
230
260
300
180
370
200

Pow.
dzia∏ki m2
300
200
962
1070
1078
4000
700
880
500

Rejon
Wawer Sadul
Stara Mi∏osna
Weso∏a Zielona
Stara Mi∏osna
Groszówka
Miedzeszyn
Wiàzowa Majdan
Stara Mi∏osna
Zakr´t

Cena
w PLN
970.000
670.000
780.000
950.000
1 150.000
1 500.000
850.000
990.000
375.000

Rodzaj
domu
bliêniak
segment
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
bliêniak
wolnostojàcy
bliêniak

Rok
2007
1996
1991
1990
1985
2007
2006

Stan wykoƒczenia
bez pod∏ug i bia∏. mont.
Do cz´Êciowego wyk.
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏ug i bia∏. mont.
wykoƒczony
surowy
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DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
• 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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Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Romuald Borzeziƒski
Wystawiamy faktury VAT

022 773 18 61 0607 092 124 ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna

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

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

„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

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

– 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
◗ Znaleziono ∏aƒcuszek damski. Tel. 602 229 054.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd
gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie stopnie
nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 022-773-96-35.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022-773-2254.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ Dwa m∏ode, porzucone koty do oddania.
WiadomoÊç w Galerii przy ul. Jana paw∏a II, tel.
773 39 52
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-2078, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´.
Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19
tel. 0501-086-581.
◗ FIRMA poleca tanie, solidne sprzàtanie na zawo∏anie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ Do wynaj´cia: pokój z ∏azienkà w suterenie
tel. 022-773-27-24.
◗ Przyjm´ sprzàtanie osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0601-715-540.
◗ Uprzejmie zapytuj´, czy ktoÊ z paƒstwa nie posiada niepotrzebnego pianina dla bardzo zdolnego 11-latka. Tel.: 773-29-25

◗ Kupi´ piwnic´ na osiedlu „Pod Sosnami” – tel.
606 249 150
◗ Stylizacja paznokci: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne - produkty Perfect Lady.Serdecznie zapraszam. Weronika 691-945598.
◗ J´zyk rosyjski – skutecznie i sympatycznie!! Nauka na wszystkich poziomach, j´zyk prawniczy,
biznesu, korespondencja handlowa, przygotowanie do egzaminow, t∏umaczenia, konwersacje,
przepisywanie
i
pisanie
tekstow,
tel.: 504 697 918, czytaj na www.rosyjski.blo.pl
◗ Kobieta z bieg∏à znajomoÊcià j´z. angielskiego
udzieli korepetycji dzieciom w wieku 5-12 lat na
terenie Starej Mi∏osnej. Tel. kont.: 0 661 780 342.
◗ Polonez diesel sprzedam. Tel. 022 783 79 21.
◗ Sprzedam u˝ywany piec na mia∏ do centralnego
ogrzewania – 27 KW – ze sterownikiem. Cena 1.000,00 z∏ do uzgodnienia. Tel. 505 119 017.
◗ Us∏ugi transportowo-kurierskie dla domu i firmy.
Tel. 889 744 630.
◗ Zatrudni´ kelnerk´ i kuchark´ w systemie 2/2.
Tel. 022 773 84 92.
◗ Sprzedam tanio czerwone Eko – p∏yty drogowe.
Tel. 022 836 40 64.
◗ Poszukuj´ osoby, najlepiej nauczyciela, do pomocy w nauce dwóm uczniom gimnazjum.
Tel. 603 507 859.
◗ Sprzedam lodówk´ z zamra˝aczem marki Miƒsk-16. Rozmiar: wys. 130 cm, szer. 57 cm, g∏´bokoÊç 57 cm. Bezawaryjna, sprawna, cena 200 z∏.
Tel. 795 81 06.
◗ Niepalàca z doÊwiadczeniem zaopiekuje si´ dzieckiem, 4-5 godzin, od listopada. Tel. 773 28 59, tel.
kom. 506 966 800.
◗ Lekcja skrzypiec. Tel. 505 34 94 60.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Studentka IV roku MATEMATYKI na UW udzieli korepetycji uczniom z gimnazjum i liceum (pomoc
w odrabianiu lekcji, nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek i egzaminów).
tel: 513 504 475
◗ Poszukuj´ opiekunki do pomocy w opiece
nad ch∏opcami (2l + 6l). Praca 5 dni w tygodniu
od 8.00-17.00. Praca od zaraz. Tel.
kom. 0 502 548 697
◗ Poszukuj´ od II po∏owy paêdziernika niani dla 6cio miesi´cznej dziewczynki. Praca 2- 3 dni w tygodniu ok 7 godz. tel. 0 600 450 269
◗ Uk∏adanie glazury, terakoty oraz inne prace wykoƒczeniowe-solidnie. Tel. 798698433
◗ Firma produkcyjna MPack Sp. z o.o. z siedzibà
w Majdanie k. Wiàzowny zatrudni na stanowiska:

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

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

pakowczaki/operatorki maszyn (panie niepalàce,
praca po 12 godz. w systemie zmianowym); operatorzy maszyn poligraficznych i tworzyw sztucznych; pracownik w dziale s∏u˝by utrzymania ruchu (wymagana wiedza techniczna); zaopatrzeniowiec (wymagana dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego oraz doÊwiadczenie w pracy w Dziale
Zaopatrzenia); handlowiec (wymagana dobra
znajomoÊç j´zyka angielskiego oraz doÊwiadczenie w pracy w Dziale Handlowym); kierowca (niepalàcy – nienormowany czas pracy). Prosimy
dzwoniç: 022 780 32 10 (w godz. 8-17).
◗ Instruktor szachowy – nauka gry, tel: 661
125 187.
◗ Komputery – sklep internetowy Telap. W ofercie
notebooki, monitory, akcesoria, telefony, sieci,
serwis, Sprzeda˝ ratalna. www.telap.pl, tel/fax:
022 773 04 40 Kom. 504 251 007 lub
501 272 633
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd. Tel. 0506 661 672
◗ Z∏ota ràczka – naprawy, remonty, malowanie
mieszkaƒ, hydraulika, meble. Tel. 510 544 779
◗ Kompleksowa opieka nad grobami; znicze, wiàzanki; pogotowie pogrzebowe 24h; www.diagor.prv.pl
tel. 515 865 864
◗ Âliczna i radosna 10-cio miesi´czna dziewczynka
chcia∏aby poznaç UKOCHANÑ NIANI¢:). Ma∏a wymaga opieki 5 dni w tygodniu przez 8 godz.
Tel 501 310 751
◗ Wykonam drobne naprawy budowlane w domu
i w ogrodzie – 0 692 977 947
◗ T∏umaczenia zwyk∏e polsko-angielskie i angielsko-polskie. Kontakt pod nr tel: 608620451.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja tonerów do drukarek HP, materia∏y eksploatacyjne.
Stara Mi∏osna, tel. 604-403-067, 606-939-443
◗ Poszukuj´ osoby z doÊwiadczeniem do opieki
nad 1,5 rocznym ch∏opcem na ok. 10 godz.
dziennie przez 5 dni w tygodniu. Praca od po∏owy
paêdziernika br. Tel. 0-502-230-925
◗ Studentka biologii Uniwersytetu Warszawskiego
udzieli korepetycji z BIOLOGII (gimnazjum, liceum, w∏àcznie z przygotowaniem do matury)
oraz z CHEMII (poziom gimnazjum). Dojazd
do ucznia, mi∏a atmosfera. Tel. 508 401 244
◗ Potrzebna Pani do sprzàtania 1 raz w tygodniu,
Weso∏a – Centrum. Tel. 0664 044 244.
◗ DoÊwiadczona opiekunka ze Starej Mi∏osnej zaopiekuj´ si´ dzieckiem od paêdziernika na ca∏y
etat. Tel: (022) 773 18 53
◗ Poszukuj´ osoby znajàcej si´ na ogrodnictwie
(choroby roÊlin, terminy ci´cia, etc.) do okazjonalnej pomocy w ma∏ym ogródku w Starej Mi∏osnej. Tel.: 0 602 606 158
◗ Niemiecki – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U. W. Dojazd gratis. Tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ Naprawa obuwia! Ul. GoÊciniec 96, Stara Mi∏osna. Czynne: pon-pt 10.00-19.00, sob 10.0014.00.
◗ Szukam pracy! DoÊwiadczona, dyspozycyjna kobieta z referencjami poszukuje pracy jako opiekunka do dziecka+ gotowanie obiadów. kontakt:
(0665) 835 426
◗ Balony do wina tanio sprzedam – tel. 022
77 33 760

◗ 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
◗ Matematyka, biologia – wszystkie poziomy nauczania. Nauczycielka z wieloletnim doÊwiadczeniem. Stara Mi∏osna 773-13-09
◗ M∏oda nauczycielka pilnie poszukuje niedrogiego
pokoju do wynaj´cia w Starej Mi∏osnej. Nr
tel. 0 509 673 271
◗ Jestem uczennicà gimnazjum, mam 15 lat i pomog´ w ró˝nych pracach domowych typu sprzàtanie,
prasowanie itp. mog´ równie˝ zaopiekowaç sie
dzieçmi i pomóc im w nauce w klasach 1-3 szko∏y
podstawowej. W weekendy. Prac´ podejm´
od wrzeÊnia. Cena do uzgodnienia. Prosze o kontakt
tel. 0-507-754-711 lub e-mail domi338@wp.pl
◗ Poznam dziewczyn´. Mam na imi´ Piotrek, 27 lat,
jestem mi∏ym sympatycznym i atrakcyjnym ch∏opakiem, szczup∏ym 175 cm wzrostu. Pragn´ poznaç mi∏à i sympatycznà dziewczyn´ z bliskich
okolic. Je˝eli jesteÊ samotna to po prostu zadzwoƒ 516 46 90 91 nic przecie˝ nie stracisz
a zyskaç mo˝esz wiele. Czekam na Ciebie.
◗ Kupi´ mieszkanie bezpoÊrednio w Starej Mi∏osnej
od 50 do 60 m. Mo˝e byç do wykoƒczenia lub
do remontu. tel. 0 609 206 076.
◗ Telemarketerzy potrzebni od zaraz. DoÊwiadczenie nie wymagane ale mile widziane. Miejsce pracy: Praga-Po∏udnie. Czas pracy: 8-16 lub 12-20.
Aleksandra Mazur, 604 333 445
◗ Projektowanie wn´trz (mieszkania, domy, sklepy,
biura). Realizacje, nadzory, konsultacje-dobór
wyposa˝enia, kolorystyka. Projektowanie graficzne. Dariusz Denarski, dyplomowany architekt
wn´trz. Tel. 0-505-43-49-56.
◗ Poszukuj´ niedrogiego pokoju z ∏azienkà w Starej
Mi∏osnej. Samotna kobieta w Êrednim wieku, niepalàca. Tel. 0 605 546 401 lub 022 773 15 37
◗ Aran˝acja wn´trz-projekty, realizacje. Profesjonalne doradztwo. W∏asne ekipy remontowe. Zainteresowanych prosz´ o kontakt, tel. 602
12 67 12.
◗ Korepetycje z matematyki – studentka piàtego roku matematyki na Politechnice Warszawskiej
udzieli korepetycji, tanio, z mo˝liwoÊcià dojazdu.
tel. 502-641-383.
◗ Lokal do wynaj´cia pod us∏ugi lub handel ok. 40
m2 ul. Jana Paw∏a II – pasa˝ handlowy.
Tel. 507 625 453, 022 773 38 46.
◗ Poszukuj´ Pani (najlepiej doÊwiadczonej)
do opieki nad 5-cio miesi´cznà dziewczynkà
od paêdziernika na 9-10 godzin dziennie od poniedzia∏ku do piàtku. Praca w Starej Mi∏oÊnie. Tel.
domowy 022 773 84 41 lub komórkowy 0 695 255 018.
◗ Makija˝ Êlubny i wieczorowy w domu klienta. Doradztwo
profesjonalnejstylistki.
Kontakt:
608 326 725
◗ Sprzàtanie w ma∏ej prywatnej szkole. Godziny
pracy do uzgodnienia. Telefon (022) 773 33 77
◗ DoÊwiadczony pedagog nauczania poczàtkowego zaopiekuje si´ dzieckiem po lekcjach, pomo˝e
w nauce. Weso∏a i okolice. Tel. 022 773 41 75 po
20.00.
◗ Kierowcy i ∏adowacze na ci´˝arowe samochody
komunalne – wywóz odpadów. Tel: 022 783 24 63.

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

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
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Reklama:
Marta PaczeÊniak
– tel. 022 773 94 94
0609 34 94 94
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

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

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

ww
w.d
esen.c
om.pl
Szeroki wybór daƒ, rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe, dania na wynos.

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

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000, tel. 022 773 84 92
www.kuchniazapiecek.prv.pl
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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!!!
Od 1990 r. pomagam Paƒstwu
sprzedaç dom, mieszkanie, dzia∏k´
w Starej Mi∏osnej i ca∏ej Warszawie.
Pisz – odpiszemy!
Dzwoƒ – oddzwonimy!

www.miko.pl

773 05 55
601 26 96 26
605 55 55 08

022

miko@miko.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

