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Uwaga mieszkaƒcy
Starej Mi∏osny!
Radni z Osiedla Stara Mi∏osna
serdecznie zapraszajà na spotkanie
informacyjno-konsultacyjne
z w∏adzami dzielnicy
Jesienny taniec
jesieƒ
w odcieniach deszczu i mgie∏
pozrywa∏a a˝ury liÊci
i owocowy smak

w dniu 21 listopada
o godz. 20.00
w budynku Gimnazjum nr 119
przy ul. Klimatycznej 1.

zaprosi∏a do taƒca
pogwizdujàcy wiatr
wirujà liÊcie w przestrzeni
a˝ ziemia je przywo∏a
spadajà lÊniàce kasztany
pod parasole drzew
a padajàcy deszcz
rozmywa si´ we mgle
p∏ynie jesienna muzyka
poprzez myÊli
i przygaszony dzieƒ
Irena ¸ukszo
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wiadomoÊci sàsiedzkie
STARA MI¸OSNA

Po raz czwarty organizujemy zbiórk´ charytatywnà. W tym roku liczymy na Paƒstwa udzia∏
we wsparciu D o m u D z i e c k a Z g r o m a d z enia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
z Mi´dzylesia. Szczegó∏y akcji na stronie 8.
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Zbiórka liÊci
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e w listopadzie odb´dzie si´ zbiórka liÊci z terenu Dzielnicy Weso∏a.
Warunkiem odbioru liÊci jest:
1. Zapakowanie liÊci w worki (nie mieszaç liÊci
z odpadami komunalnymi).
2. Zg∏oszenie gotowoÊci oddania liÊci do Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska pod nr tel. (22) 77360-36, 773-60-08 lub osobiÊcie w pokoju 210.
3. Wystawienie worków przed posesj´ tylko w wyznaczonym terminie odbioru.
Poni˝ej przedstawiamy terminy odbioru liÊci
z poszczególnych osiedli Dzielnicy Weso∏a:
● Centrum, Pl. Wojska Polskiego: 12-16 listopada
● Wola Grzybowska: 19-23 listopada
● Stara Mi∏osna: 26-30 listopada
Gra˝yna Kalinowska
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska

To nie rozrzutnoÊç
Mia∏em ten tekst napisaç po wszystkim, ale koƒca (w ka˝dym razie szcz´Êliwego) tej sprawy nie widaç... Ale zacznijmy od poczatku:
W roku 2002 na naszym rynku inwestycyjnym
pojawi∏a si´ firma Link-Europa. Pierwszym wi´kszym zleceniem by∏a budowa ul. Jana Paw∏a II od ronda Graniczna do Diamentowej. O organizacji robót, przek∏adanych terminach itp. wol´
ju˝ nie wspominaç. By∏o, min´∏o. Ale chodniki
i drogi serwisowe u∏o˝one z fatalnej jakoÊci kostki
brukowej pozosta∏y. Temat napraw gwarancyjnych
kruszàcych si´ kostek by∏ dy˝yrnym tematem
na prawie wszystkich sesjach Rady Dzielnicy. Wykonawca ju˝ kilkakrotnie (na w∏asny koszt) dokonywa∏ cz´Êciowej wymiany pop´kanych kostek.
Wreszcie w tym roku, burmistrzowi Kacprzakowi
uda∏o si´ wyegzekwowaç kompleksowà wymian´
ca∏ej nawierzchni. W wakacje, pracownicy Link-Europy dokonali wymiany kostki na drogach serwisowych. Ju˝ siada∏em do komputera, by napisaç
jakiÊ pochwalny tekst, ˝e po wielu perturbacjach
firma wreszcie zacz´∏a si´ zachowywaç rzetelnie
i z klasà, ale... Niestety, chodniki jak by∏y z kruszàcej si´ kostki, takie pozosta∏y. Podobno Link-Europa nadal deklaruje ich wymian´, ale zapewne
na wiosn´. Tekst pochwalny nie powsta∏.
Poniewa˝ ju˝ od kilku osób dosta∏em sygna∏y oburzenia, ˝e Urzàd wymienia niedawno po∏o˝onà kostk´, Êpiesz´ wyjaÊniç, ˝e prace te
sà prowadzone w ramach r´kojmi wykonawcy
i na jego koszt.
W zesz∏ym roku firma Link-Europa zosta∏a ukarana kwotà ok. 100 tys. z∏ za opóênienia w budowie
kolejnego odcinka ul. Jana Paw∏a II. By∏a to chyba
skuteczna lekcja, bowiem w tym roku inwestycje realizowane przez nià idà ca∏kiem sprawnie i terminowo. Mam nadziej´, ˝e nied∏ugo zostanie wymieniona tak˝e wadliwa kostka na chodnikach i ˝e wreszcie mój pochwalny tekst powstanie...
Marcin J´drzejewski
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
Paêdziernikowa sesja Rady Dzielnicy by∏a poÊwi´cona g∏ównie
projektowi bud˝etu
na rok 2008. Ten arcywa˝ny dla ka˝dego samorzàdu dokument,
przy obecnym ustroju
Warszawy jest konstruowany na poziomie centralnym, rady dzielnic mogà go
jedynie opiniowaç.
Tegoroczny projekt bud˝etu, pierwszy
opracowany przez ekip´ Hanny Gronkiewicz-Waltz, przyniós∏ wiele nowoÊci.
Po pierwsze, zrezygnowano z automatycznego waloryzowania Êrodków w poszczególnych dzia∏ach o wspó∏czynniki
inflacyjne na rzecz wspó∏czynników zadaniowych. Dzi´ki temu b´dzie mo˝liwe bardziej gospodarne wydawanie pieni´dzy, czyli tam gdzie sà one naprawd´
potrzebne, a nie tak – jak dotychczas –
tam gdzie je akurat przyznano. Zapowiedziano tak˝e pewne mechanizmy samodzielnego gospodarowania funduszami przez dzielnice. Zmiany general-

nie bardzo korzystne (mo˝e z wyjàtkiem naszych weso∏owskich inwestycji,
o których pisz´ szerzej na stronie 4).
Ostatecznie Rada Dzielnicy zaopiniowa∏a projekt bud˝etu pozytywnie,
zg∏aszajàc jedynie kilka wniosków
o zwi´kszenie Êrodków inwestycyjnych.
Prócz debaty nad bud˝etem, radni
wys∏uchali informacji dyr. SPZLO Dariusza Ma∏eckiego o funkcjonowaniu
s∏u˝by zdrowia w Weso∏ej oraz przedstawicieli policji, stra˝y miejskiej i stra˝y po˝arnych na temat bezpieczeƒstwa
na terenie dzielnicy.
Kolejna sesja Rady zaplanowana jest
na 29 listopada br., na godz. 14.00 w sali Rady w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
– budynek OSP przy ulicy GoÊciniec I p.
w poniedzia∏ki godz. 11-13 oraz we
wtorki od godz. 20.
Przypominamy telefony: 022 733 94 94
oraz 0 609 39 44 94

Z przykroÊcià informujemy, ˝e nasz przyjaciel Józef WojtaÊ z∏o˝y∏ rezygnacj´ z pracy w Zarzàdzie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna.
Jego godne naÊladowania zaanga˝owanie zaowocowa∏o wieloma ciekawymi projektami.
Trudno b´dzie nam znaleêç kogoÊ równie dobrego na jego miejsce.
Serdecznie dzi´kujemy za wyjàtkowà, rzadko spotykanà w dzisiejszych
czasach rzetelnoÊç w pracy spo∏ecznej.
Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna

Zagubione s∏owa

Morituri te salutant
Dzienniki kozielskie, opr. ks. prof.
Zdzis∏aw Peszkowski, u∏an, jeniec Kozielska. Fragment jednego z dzienników autorstwa ppor. Zbigniewa Przystasza z Sanoka, lat 28, pracujàcego
i studiujàcego w Warszawie.
1940
3.04. Pragnà∏bym, a˝eby Bóg umo˝liwi∏ mi powrót (wraz ze wszystkimi)
do Polski, do normalnych warunków
pracy – a˝ebym dokoƒczy∏ prawo, móg∏
zrealizowaç zamierzenia swoje odnoÊnie rodziny – a potym – potym … pracowaç naukowo choç z amatorstwa,
a jak to b´dzie mo˝liwe i fachowo.(…)
A˝ebym móg∏ rozwijaç swój charakter,

swój umys∏, swe cia∏o, – a˝ebym si´ o˝eni∏ z pi´knà, dobrà i kochanà kobietà,
a˝ebym mia∏ z nià dzieci-takie o jakich
nieraz marzy∏em; prosz´ Ci´ Bo˝e i oto
bym mia∏ kawa∏ek ziemi swojej z zagrodà gdzieÊ w moich kochanych stronach
sanockich. (…) Bo˝e! Prosz´ Ci´ o to by
rodzice moi, brat i siostra równie˝ kontynuowali swe ˝ycie wed∏ug swych najpi´kniejszych zamierzeƒ i wed∏ug swych
zamys∏ów i woli, lecz przede wszystkiem
prosz´ Ci´ o to, by to si´ dzia∏o tylko jeÊli
to jest mo˝liwe Bo˝e – w ramach Wielkiej, Nowej i Pot´˝nej Polski.
Opracowa∏a
Anna Susicka
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Blaszane straszyd∏o
W ciàgu ostatniego tygodnia zacz´∏o do mnie
docieraç to, co si´ dzieje na skrzy˝owaniu ulic
Jana Paw∏a i GoÊciƒca – tym przy szkole. Zacz´∏o to do mnie docieraç w Êrod´ oko∏o godziny 8.00 rano podczas siedemnastominutowego
stania w korku na skrzy˝owaniu obu wy˝ej wymienionych ulic, w czasie kiedy moje dzieci
z ka˝dà minutà coraz bardziej spóênia∏y si´
do szko∏y, a mnie ca∏a ta sytuacja powoli wyprowadza∏a z równowagi.
Niewàtpliwie fakt powstajàcego w tym miejscu
nowego w naszej okolicy supermarketu nie polepszy tej trudnej sytuacji, a Êmiem przypuszczaç, ˝e mo˝e jà nawet mocno pogorszyç. WczeÊniej jakoÊ nie zaprzàta∏am sobie g∏owy myÊleniem o tej inwestycji, poniewa˝ z natury jestem
osobà mocno aspo∏ecznà. Jednak te 17 minut
oraz nie dajàce si´ nie zauwa˝yç post´py prac
na budowie skierowa∏y moje myÊli na takie tory.
I tak – niepokoi mnie kilka rzeczy:
– po pierwsze – rzeczone korki, które dzisiaj ju˝
sà pewnym problemem w okreÊlonych porach
dnia. Jak przypuszczam, korki wkrótce stanà
si´ ca∏odzienne oraz, niestety, wi´ksze. Najsmutniejsze jest w tym to, ˝e skrzy˝owanie
znajduje si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie
szko∏y, a dojazd do niej innymi drogami jest

k∏opotliwy – poza tym najcz´Êciej przecie˝
jest tak, ˝e i tak chcàc (po odwiezieniu dzieci
do szko∏y) jechaç dalej do swoich zaj´ç làdujemy na tym felernym skrzy˝owaniu.
– po drugie – dostawy towaru (i korki). Niestety, rano b´dzie nam – samochodziarzom
jeszcze gorzej, choçby dlatego, ˝e dostawy
towaru do sieci sklepów Lidl odbywajà si´
w∏aÊnie rano – do godz. 9.00.
To by∏y moje pierwsze przyemyÊlenia i niepokoje. Potem zacz´∏am si´ zastanawiaç
w ogóle nad ca∏oÊcià zagadnienia i:
– po trzecie – taki sklep tu. Nie jestem do koƒca
przekonana czy jest nam wszystkim potrzebny
taki Lidl w naszej okolicy. Czy rzeczywiÊcie nie
mamy gdzie robiç zakupów? Przecie˝, gdyby si´
nad tym zastanowiç, to mamy na naszym osiedlu kilka innych du˝ych supermarketów. W dodatku ka˝dy z nich charakteryzuje si´ czym innym, a co za tym idzie ma te˝ inne pó∏ki cenowe – czyli ka˝dy mo˝e znaleêç coÊ dla siebie.
– no i po czwarte – z racji zawodu (architekt
wn´trz) niepokoi mnie mocno charakter zabudowy samego Lidla – bo jeÊli to b´dzie taki paskudny blaszak jak w innych cz´Êciach
Warszawy i kraju, to b´dzie mi bardzo smutno. Osiedle zaczyna naprawd´ ∏adnie wyglàdaç, widaç ruch w inwestycjach drogowych
itp. O ile dawnej Mi∏osna by∏a koszmarnym
brzydactwem poci´tym straszliwymi ulicami
bez oÊwietlenia, o tyle teraz to zaczyna byç
naprawd´ ∏adne i przemi∏e miejsce do ˝ycia
– po co nam taki blaszak przy g∏ównym wjeêdzie do naszego mini miasteczka? Po co nam
takie straszàce brzydactwo? Przecie˝ taka
psia budka po prostu tutaj nie pasuje :-(
Dlatego rodzi si´ we mnie pytanie – kto wyda∏
zgod´ na jej postawienie? O odpowiedê poprosi∏am wiceburmistrza Krzysztofa Kacprzaka.
Joanna Majewska

JM: Panie Burmistrzu, czy mo˝e Pan powiedzieç coÊ naszym czytelnikom na temat inwestycji prowadzonej w okolicach zachodniego
skrzy˝owania ulic Jana Paw∏a II i GoÊciniec?

KK: Jest to inwestycja prowadzona przez prywatnego inwestora na terenie,
który jest równie˝ w∏asnoÊcià prywatnà. Z dokumentów wynika, ˝e inwestor
uzyska∏ decyzj´ o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budow´. Organem wydajàcym te decyzje by∏o Biuro Naczelnego Architekta Miasta Sto∏ecznego Warszawy. Zgodnie z obowiàzujàcym prawem Burmistrz Dzielnicy Weso∏a nie by∏ w tym wypadku organem majàcym wp∏yw na te decyzje.
JM: Powszechnie wiadomo, ˝e budowany jest tam supermarket sieci Lidl. Sklepy tej sieci w opinii klientów nie nale˝à do najpi´kniejszych
architektonicznie. Czy taki brzydki budynek powinien byç zlokalizowany w tak eksponowanym miejscu – na wjeêdzie do naszego osiedla?

KK: Musimy rozró˝niç dwa aspekty. Jeden aspekt to odczucia estetyczne, drugi to aspekt prawny. Gdy mówi si´ o pi´knie budynku, jego wartoÊci
artystycznej, ocena ta w znacznym stopniu jest obarczona subiektywizmem.
Krótko mówiàc to co dla jednego jest brzydkie dla drugiego mo˝e byç ∏adne i na odwrót. Przyk∏adów nie trzeba daleko szukaç, wystarczy przejÊç si´
na spacer po naszym osiedlu. W przypadku, gdy dla danego terenu brak
jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w∏aÊnie z takà sytuacjà mamy tu do czynienia, uprawniony organ wydaje
inwestorowi decyzj´ o warunkach zabudowy. Decyzja ta musi byç wydana w oparciu o przepisy prawa, m.in. w oparciu o ustaw´ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I tu dochodzimy do aspektu prawnego,
który z oczywistych wzgl´dów wymaga od decydenta obiektywizmu i nie
dopuszcza uznaniowoÊci. W zwiàzku z tym lista ustawowych powodów, dla
których mo˝na odmówiç wydania decyzji o warunkach zabudowy, nie zawiera ˝adnej przes∏anki dotyczàcej oceny stopnia pi´kna. Rozumiem, ˝e
Biuro Naczelnego Architekta Miasta nie znalaz∏o ˝adnych prawnych przeszkód dla wydania swoich decyzji odnoÊnie tej inwestycji.
JM: Tak wi´c b´dziemy mieli supermarket sieci Lidl i trzeba si´ z tym
pogodziç. Czy nie móg∏by jednak Pan Burmistrz polepszyç warunków kierowcom, którzy narzekajà na problemy z poruszaniem si´ w tym rejonie?

KK: Jak wiadomo, supermarket Lidl powstaje w sàsiedztwie bardzo ruchliwego skrzy˝owania, w pobli˝u szko∏y oraz wjazdu z Traktu Brzeskiego. Zarzàd
Dzielnicy ju˝ dawno temu zaplanowa∏ w tym miejscu budow´ ronda. Przeszkod´ stanowi∏y problemy z w∏asnoÊcià gruntów. W tym roku przebudowaliÊmy ulic´ GoÊciniec na odcinku od skrzy˝owania do ulicy Borkowskiej.
Obecnie, mi´dzy innymi dzi´ki inwestycji Lidl’a mo˝liwe sta∏o si´ porozumienie z tym inwestorem odnoÊnie udost´pnienia gruntu, a w efekcie szybkiego sfinalizowania przez Dzielnic´ prac projektowych nad du˝ym, bezpiecznym rondem na skrzy˝owaniu ulic JPII i GoÊciniec. W przysz∏ym roku chcemy uzyskaç pozwolenie na budow´ tego ronda i wybraç wykonawc´. Inwestycja ta zdecydowanie poprawi organizacj´ ruchu w tym rejonie.
JM: Dzi´kuj´ za rozmow´.

Zmiana tras autobusów
Od piàtku 9 listopada rozpoczyna si´ budowa
ostatniego odcinka ulicy Jana Paw∏a II. W zwiàzku
z tym na czas trwania robót (oko∏o pó∏tora miesiàca)
autobusy korzystajàce z p´tli STARA MI¸OSNA czyli 173, 315, 502 i N21, b´dà jeêdziç po zmienionych
trasach. Po zakoƒczeniu budowy autobusy b´dà
mia∏y nowe trasy, których przebieg jest znany na razie w przybli˝eniu.
Trasy tymczasowe na czas budowy:
● Linia 173 WIATRACZNA – ... – al. Pi∏sudskiego
– Trakt Brzeski – Jana Paw∏a II – zawrotka na rondzie przy ul. Granicznej – postój na przystanku
TORFOWA 01 – Jana Paw∏a II – Trakt Brzeski
– al. Pi∏sudskiego – ... – WIATRACZNA;
● Linia 315 DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – ...
– 1. Praskiego Pu∏ku – Jana Paw∏a II – STARA MI¸OSNA (POGODNA);
● Linia 502 DW. CENTRALNY – ... – Trakt Brzeski
– Jana Paw∏a II – zawrotka na rondzie przy ul. Rumiankowej – STARA MI¸OSNA (RUMIANKOWA)
– Jana Paw∏a II – Trakt Brzeski – ... – DW. CENTRALNY;

Linia N21 DW. CENTRALNY – ... – 1. Praskiego
Pu∏ku – Jana Paw∏a II – STARA MI¸OSNA (POGODNA).
Uruchomione zostanà przystanki:
● STARA MI¸OSNA (RUMIANKOWA) 01,
● STARA MI¸OSNA (POGODNA) 02,
● STARA MI¸OSNA (POGODNA) 51,
● TORFOWA 51.
Kursowanie linii 173, 315, 502 i N21 odbywaç
si´ b´dzie wed∏ug specjalnych rozk∏adów jazdy.
Trasy autobusów po zakoƒczeniu budowy:
Autobusy 315 i 173 wrócà najprawdopodobniej
do dawnych tras. Na sta∏e zmienià si´ natomiast trasy
autobusów obs∏ugujàcych osiedle Stara Mi∏osna. Linia 198 b´dzie przed∏u˝ona do ronda, gdzie do tej pory by∏a p´tla 502. Natomiast 502 wróci na dawnà tras´, która zostanie wyd∏u˝ona, bo autobus b´dzie wje˝d˝a∏ w ul. Jana Paw∏a i zawraca∏ na rondzie przy Torfowej. G∏ównym problemem w kursowaniu autobusów
jest brak prawdziwej p´tli autobusowej lub chocia˝by
d∏u˝szej zatoki, gdzie autobusy mog∏yby odbywaç postój mi´dzy jednym kursem a drugim. Szczególnie
●

du˝y problem dotyczy linii 502, która ma d∏ugà tras´
wi´c d∏u˝sze postoje, a p´tla na drugim koƒcu trasy
znajduje si´ na Dworcu Centralnym, gdzie nie mo˝na d∏ugo staç ze wzgl´du na ogromny Êcisk. Problem,
p´tli, zatok i postojów autobusów jest tematem intensywnych rozmów mi´dzy w∏adzami dzielnicy a ZTM-em, dlatego szczegó∏y rozwiàzaƒ tych problemów
poznamy najprawdopodobniej wraz z koƒcem budowy
ul. Jana Paw∏a II. Tak czy inaczej, b´dzie nam ∏atwiej,
dostaç si´ do Warszawy, a wewnàtrz osiedla b´dà ju˝
dwie linie wo˝àce dzieci do szkó∏. Oby tak dalej.
Dorota Wroƒska
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Inwestycje 2008
Sà ju˝ znane wst´pne
przymiarki do przysz∏orocznego bud˝etu inwestycyjnego. Niestety,
zbli˝ajàce si´ Euro 2012 dla Weso∏ej ju˝
zaczyna przynosiç negatywne skutki. KoniecznoÊç zrealizowania
w Warszawie wielomiliardowych inwestycji
centralnych spowodowa∏a, ˝e w∏adze Warszawy nieco oszcz´dniej planujà wydatki na inwestycje lokalne w dzielnicach. Na rok 2008
ten spadek nie jest jeszcze mo˝e dramatycznie wielki, ale zasygnalizowana zosta∏a pewna niepokojàca tendencja.
Po drugie, w ramach porzàdkowania gospodarki finansowej zwrócono wreszcie uwag´ (znów niestety dla Weso∏ej) na dysproporcje w Êrodkach inwestycyjnych na poszczególne dzielnice. Przy dotychczasowym systemie, gdzie ci co skutecznie prowadzili inwestycje, mogli liczyç na wi´cej funduszy, nasza
dzielnica by∏a absolutnym liderem warszawskich inwestycji. Teraz zosta∏y wprowadzone
specjalne wspó∏czynniki powierzchniowo-ludnoÊciowe, wed∏ug których majà byç dzielone bud˝ety dla dzielnic. Na szcz´Êcie dostosowanie bud˝etów do tych wska˝ników ma
byç roz∏o˝one w czasie.
Dobrà wiadomoÊcià jest wprowadzenie
nowej kategorii inwestycji – ogólnowarszawskich, ale realizowanych przez dzielnice.
WartoÊç tych inwestycji nie b´dzie wliczana do puli Êrodków na inwestycje dzielnic.
W Weso∏ej obecnie realizowane sà dwie takie
inwestycje: budowa budynku komunalnego
przy ul. Dobrej oraz projekt modernizacji
ul. Trakt Brzeski.

Tabela obok zawiera wykaz tych inwestycji,
które majà zagwarantowane finansowanie
w przysz∏orocznym bud˝ecie. Niestety, rozpocz´cie du˝ych inwestycji oÊwiatowych (szczególnie budowa zespo∏u szkó∏ w Zielonej oraz
budowa hali sportowej przy gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie) spowoduje zauwa˝alny spadek
tempa budowy dróg. Opiniujàc ten wykaz Rada Dzielnicy zwróci∏a si´ z wnioskiem o zwi´kszenie przysz∏orocznych Êrodków na budowy
dróg, w szczególnoÊci o przyznanie Êrodków
na budow´ ronda na skrzy˝owaniu ul. GoÊciniec i Jana Paw∏a II (przy nowo budowanym
Lidlu). Inwestycja ta mia∏aby byç w ramach
puli Êrodków ogólnowarszawskich realizowanych przez naszà dzielnic´.
Ograniczenia finansowe zmusi∏y tak˝e w∏adze dzielnicy do wstrzymania realizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Groszówce. Wydane dotychczas Êrodki na prace projektowe i przygotowawcze zostanà niejako
„zamro˝one”, a realizacja projektu zostanie
wznowiona po wykonaniu znacznie pilniejszych inwestycji.
W przedstawionym wykazie nie ma inwestycji wodociàgowych i kanalizacyjnych. Przypominam, ˝e obecnie za Êwiadczenie us∏ug
w tym zakresie odpowiada MPWiK i w∏aÊnie to
przedsi´biorstwo jest zobowiàzane do dokoƒczenia ca∏ej potrzebnej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Weso∏ej. Niestety, olbrzymia
inwestycja, jakà jest rozbudowa oczyszczalni
Czajka, w najbli˝szym czasie poch∏onie wi´kszoÊç Êrodków inwestycyjnych MPWiK. Trudno
wi´c powiedzieç jak szybko b´dà si´ posuwa∏y prace na terenie Weso∏ej. Jak tylko b´dzie
znany przysz∏oroczny plan inwestycyjny
MPWiK oczywiÊcie go Paƒstwu przedstawimy.
Marcin J´drzejewski

Ulica Nowoborkowska
– konsultacje spo∏eczne
Na spotkaniu w Urz´dzie Dzielnicy zorganizowanym przez Burmistrza
ds. Inwestycji obecni
byli tak˝e Naczelnik Wydzia∏u Inwestycji, przedstawiciel ZTM, przedstawiciel ZDM, radni oraz
projektant drogi z firmy
Komprojekt s.c. Na mieszkaƒców, jak zawsze,
mo˝na liczyç, zjawili si´ t∏umnie. W koƒcu
rzecz tyczy si´ drogi graniczàcej, a niejednokrotnie biegnàcej po ich dzia∏kach.
Postaram si´ byç dziennikarsko obiektywna i powstrzymam si´ od oceniania niektórych komentarzy i wàtków pobocznych tego
spotkania. Najwa˝niejszà zg∏oszonà uwagà
(ale nie wià˝àcà dla inwestora) jest negatyw-
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na opinia do lokalizacji p´tli autobusowej
w miejscu, jakie widzieliÊcie Paƒstwo na poprzedniej wersji koncepcji. Nadal problemem jest odwodnienie ulicy Nowoborkowskiej, podobnie jak ca∏ego terenu Osiedla.
Obecny na spotkaniu projektant ma wziàç
pod uwag´ zg∏aszane przez mieszkaƒców zastrze˝enia przy rysowaniu kolejnej koncepcji.
Równie˝ przedstawiciel ZTM pozna∏ opini´
mieszkaƒców na temat koniecznoÊci przed∏u˝enia do Starej Mi∏osny przyÊpieszonej linii 512, a nie linii 147, z której prawie nikt
nie korzysta z powodu niefortunnej trasy tej
linii i zbyt d∏ugiego czasu dojazdu. Prawdopodobnie nie by∏o to ostatnie spotkanie w tej
sprawie.
Izabela Antosiewicz

Tytu∏ inwestycji

WartoÊç Zakoƒ- Plan na
inwestycji czenie rok 2008

1 Projekt drogowy
ul. Trakt Brzeski
379 340
2 Budowa Êcie˝ki spacerowo-rowerowej
wzd∏u˝ ul. Niemcewicza
872 200
3 Budowa ul. Jagielloƒskiej
1 289 650
4 Projekty drogowe ulic
w os. Stara Mi∏osna
1 331 490
5 Projekty drogowe ulic w osiedlach:
Centrum, Plac Wojska
Polskiego i Wola Grzybowska 440 260
6 Projekty drogowe ulic i p´tli
autobusowej w os. Zielona
832 440
7 Budowa dróg ze wspó∏finansowaniem
mieszkaƒców w
os. Stara Mi∏osna
2 293 472
8 Budowa ul. Fabrycznej
- III Etap
2 420 000
9 Budowa Êcie˝ki spacerowo-rowerowej
wzd∏u˝ Kana∏u Wawerskiego 1 125 620
10 Budowa ul. Jeêdzieckiej
2 325 000
11 Budowa ul. Wspólnej
1 340 000
12 Budowa dróg ze wspó∏finansowaniem
mieszkaƒców w os. Zielona
250 000
13 Budowa ul. PodleÊnej od ul. Brata Alberta
do ul. Jagielloƒskiej
1 800 000
14 Budowa ul. Diamentowej
1 500 000
15 Budowa ul. KoÊciuszki
1 000 000
16 Budowa ul. Piaskowej
1 500 000
17 Budowa ul. WiÊniowej
450 000
18 Budowa dróg ze wspó∏finansowaniem
mieszkaƒców w os. Centrum 100 000
19 Budowa ul. Sagalli
500 000
20 Budowa ul. Biesiadnej
700 000
21 Modernizacja uk∏adu drogowego
Plac Wojska Polskiego - V etap 500 000
22 Budowa i modernizacja dróg osiedlowych
w os. Centrum, Wola Grzybowska
i Plac Wojska Polskiego w ulicach:
Jasna, Prosta, Przechodnia, Waska,
Akacjowa, Boczna, Ma∏a
900 000
23 Budowa ul. U∏aƒskiej
2 000 000
24 Budowa budynku
komunalno-socjalnego
3 250 000
25 Modernizacja Szko∏y Podstawowej Nr 171
i Gimnazjum Nr 120
6 518 933
26 Budowa Zespo∏u Szkó∏
w os. Zielona
15 334 550
27 Budowa Szko∏y Podstawowej
w os. Stara Mi∏osna
7 440 000
28 Budowa Przedszkola
w os. Stara Mi∏osna
2 900 000
29 Budowa Przedszkola
w os. Zielona
4 080 000
30 Budowa hali sportowej przy
Gimnazjum Nr 119
13 746 297
31 Budowa oÊwietlenia dróg w osiedlach
Zielona i Stara Mi∏osna
920 000
32 Budowa placu zabaw
w os. Plac Wojska Polskiego 300 000
33 Budowa dzielnicowego boiska
trawiastego z infrastrukturà-prace
przygotowawcze
1 287 906
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Âwi´to Niepodleg∏oÊci w Weso∏ej
po odczytaniu apelu poleg∏ych z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki. Przed po∏udniem mogliÊmy uczestniczyç
w uroczystoÊciach szkolnych. OsobiÊcie by∏am
w Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Jestem pod ogromnym wra˝eniem przestawienia poetycko-muzycznego zagranego przez ko∏o
teatralne tej szko∏y. To nie by∏a sztampowa „akademia” z wierszykami okolicznoÊciowymi. To by∏o widowisko u∏o˝one przez m∏odych dla m∏odych. Próba
Tegoroczne obchody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci odby∏y si´ g∏ównie 9-tego listopada. UroczystoÊci dzielnicowe skupi∏y mieszkaƒców w koÊciele pw. Brata Alberta, gdzie po mszy za ojczyzn´, przeszliÊmy
z pocztami sztandarowymi przy akompaniamencie
orkiestry wojskowej pod „Kamieƒ Pi∏sudskiego”
(miejsca, w którym 29 kwietnia 1917 roku odby∏y si´
jedyne jawne wobec okupanta niemieckiego çwiczenia polowe Polskiej Organizacji Wojskowej). Tam

70-lecie SP Nr 172 im. POW

W dniu 9 listopada w Zespole Szkó∏ nr 94 przy ulicy Krótkiej 1 w Zielonej odby∏y si´ uroczyste obchody 70-lecia istnienia Szko∏y Podstawowej Nr 172 im.
Polskiej Organizacji Wojskowej. WÊród licznie zebranych goÊci znaleêli si´ zarówno przedstawiciele
w∏adz dzielnicy Weso∏a jak i reprezentanci innych
placówek oÊwiatowych wraz z pocztami sztandarowymi. W imieniu w∏adz dzielnicy gratulacje i wyrazy

uznania na r´ce dyrektora ZS nr 94, Pani El˝biety Obiedziƒskiej, z∏o˝y∏ burmistrz dzielnicy Weso∏a, Edward K∏os.
Po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej zebrani goÊcie skupili si´ na akademii przygotowanej przez uczniów szko∏y podstawowej i gimnazjum oraz pedagogów
- Ma∏gorzat´ Dzi´gielewskà i Ew´ Galik.
Przedstawienie dotyczy∏o czasów Polski z okresu zaborów oraz walki Polaków
o niepodleg∏oÊç. I tak,
mo˝na by∏o zobaczyç prezentacj´ multimedialnà
dotyczàcà rozbiorów Polski, us∏yszeç wiersz Marii
Konopnickiej - „Rota” i pos∏uchaç pieÊni patriotycznych w wykonaniu szkolnego chóru oraz zespo∏u instrumentalnego. Nast´pnie przedstawiono zgromadzonym 70-letnie dzieje szko∏y i plany
na przysz∏oÊç. Warto bowiem wspomnieç, ˝e od poczàtku paêdziernika
w Zielonej prowadzone sà intensywne

odpowiedzenia na pytania: Czym jest Ojczyzna dla
m∏odego pokolenia? W jaki sposób mo˝na byç tu
i teraz patriotà? Dobrze dobrane teksty, umiej´tnie
zbudowana atmosfera i niewàtpliwe talenty aktorskie
i muzyczne – to wszystko daje obraz fantastycznej
m∏odzie˝y, która uczy si´ w tym gimnazjum. M∏odzie˝y w ca∏oÊci, bo temat trudny i powszechnie
uznany za „przynudzanie”. Aktorzy potrafili jednak zainteresowaç nie tylko pokolenie rodziców, ale przede
wszystkim m∏odzie˝, która najzwyczajniej w Êwiecie
s∏ucha∏a, a na koniec entuzjastycznie podzi´kowa∏a
swoim kole˝ankom i kolegom oklaskami.
Izabela Antosiewicz
prace budowlane zwiàzane z powstawaniem nowego
budynku szkolnego. W dalszej kolejnoÊci zaprezentowa∏a si´ d´ta orkiestra wojskowa gromko oklaskiwana przez wszystkich obecnych. Najwi´kszà furor´ zrobi∏ jednak wyst´p pedagogów z ZS nr 94 w piosence
o budowie nowej szko∏y na znanà melodi´ zespo∏u
Golec uOrkiestra. Po zakoƒczeniu cz´Êci artystycznej
uczniowie mogli zobaczyç film z otwarcia hali sportowej nagrany w marcu 1995 roku. Zakoƒczywszy
uroczystoÊci szkolne, zgromadzeni udali si´ do Koscio∏a Êw. Brata Alberta na celebrowanie obchodów
Dnia Niepodleg∏oÊci.
Karol Dziubiƒski

zaprasza na

Bal Sylwestrowy 2007/2008
Zapewniamy szampaƒskà zabaw´
przy zespole muzycznym METRUM
oraz profesjonalny pokaz sztucznych ogni
Rezerwacja biletów pod nr tel. 022 773 30 02
ul. Trakt Brzeski 90, Warszawa Weso∏a
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Wielka Êciema o marnych
groszach w Spó∏ce Ziemskiej!
Veritas premitur non opprimitur
Prawd´ mo˝na uciskaç,
ale nie zd∏awiç!
Od kilku lat wpajano mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej, cz∏onkom Zespo∏u, ˝e Spó∏ka Ziemska nie ma
˝adnego majàtku. Nie ma o czym
mówiç! Nie ma o co walczyç!
Czy rzeczywiÊcie?
Zada∏em sobie troch´ trudu i zinwentaryzowa∏em tereny, na których w ksi´gach wieczystych figuruje Spó∏ka Ziemska.
Nasza Oczyszczalnia Êcieków „Cyraneczka”, którà
kiedyÊ zlikwidujemy po pod∏àczeniu do kolektora praskiego, to dok∏adnie 46.356 m2 powierzchni.
Nasza dzia∏ka budowlana przy ulicy Jeêdzieckiej 20,
na której mieÊci si´ siedziba Zrzeszenia, liczy dok∏adnie 13.191 m2. Za jakà kwot´ mo˝na to w ca∏oÊci sprzedaç deweloperowi z przeznaczeniem terenu pod budownictwo wielorodzinne? Zrzeszenie podj´∏o uchwa∏´, aby
nieodp∏atnie przekazaç t´ dzia∏k´ dzielnicy i zbudowaç
tu szko∏´ podstawowà z ewentualnà mo˝liwoÊcià przekszta∏cenia w liceum ogólnokszta∏càce. Spó∏ka Ziemska
chce tu budowaç komercyjne bloki mieszkaniowe, obawiam si´, ˝e z efektem podobnym jak przy budowie
Centrum Pogodna (blisko 10 mln z∏ straty).
Lasek-park na zapleczu Centrum POGODNA obejmuje teren o powierzchni 17.712 m2. Spó∏ka proponuje urz´dowi dzielnicy sprzeda˝ tego terenu po 60 z∏
za m2, co daje kwot´ 1.063 mln z∏. Tereny przepompowni i uj´cia wody to a˝ 17.915 m2.
Cz´Êç tego terenu chce kupiç urzàd dzielnicy
pod budow´ przedszkola. Zdecydowanie lepsza lokali-

zacja dla przedszkola to park-lasek obok poczty, chocia˝ wymaga to wi´cej zachodu i determinacji, aby
przekonaç o tym w∏adze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i „du˝ej Warszawy”.
W latach 1985-1989 kupiliÊmy jako Zespó∏ 6 kawa∏ków lasu wchodzàcego obecnie w sk∏ad Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego o ∏àcznej powierzchni 44.553 m2.
W nowym planie zagospodarowania mogà one byç przekwalifikowane na dzia∏ki budowlane na terenach leÊnych.
Kolejne tereny, które kupi∏ Zespó∏ to pas jezdny
wzd∏u˝ Kana∏ku Wawerskiego o ∏àcznej powierzchni 26.500 m2. By∏y prowadzone rozmowy z Zarzàdem
Melioracji, aby to sprzedaç.
Nasze sà równie˝ tereny w strefie linii energetycznej
o mocy 110 kV. ¸àcznie jest to 13.300 m2. Prowadzone
by∏y rozmowy z Sieciami Energetycznymi, które wczeÊniej lub póêniej b´dà musia∏y odkupiç u˝ytkowane przez
siebie w celach komercyjnych tereny. 22 stacje TRAFO
zbudowane sà na naszych dzia∏kach o ∏àcznej powierzchni 5.500 m2. Od dawna prowadzone by∏y rozmowy z Zak∏adami Energetycznymi, aby sprzedaç te tereny.
Przy skrzy˝owaniu Szosy Lubelskiej z Traktem Brzeskim le˝à dwie nasze dzia∏ki przeznaczone pod budow´
w´z∏a komunikacyjnego Obwodnicy. Jedna ma
1200 m2, druga – czasowo u˝ytkowana przez firm´
AGRO-BUD – ma 2.321 m2. Przy dzisiejszych cenach
odkupi je od nas firma budujàca Obwodnic´, co najmniej po 500 z∏ za 1 m2, za co uzyskamy 1.760 mln z∏.
Tak zwana „Du˝a Ksi´ga Wieczysta” Spó∏ki Ziemskiej o numerze KW WA6M/00369165/7 liczàca 521
stron zawiera ró˝ne ma∏e, cz´sto 3-metrowe paski terenu, nieu˝ytkowane drogi przeciwpo˝arowe, koƒcówki
du˝ych dzia∏ek. Daje to ∏àcznie powierzchni´ ponad 6.000 m2. Mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej, do których

WybieraliÊmy
parlament...
Echa wyborczych bitew powoli cichnà. Powstaje nowy rzàd,
stare problemy pozostajà. A my, tak ku uwadze i ciekawoÊci
przypominamy jeszcze raz list´ wybranych w naszym okr´gu
parlamentarzystów:
O¸DAKOWSKI Jan
3.106
Pos∏owie wybrani w okr´gu
KARSKI Karol
3.524
Warszawa
PONCYLJUSZ Pawe∏ 4.647
Platforma Obywatelska
GÓRSKI Artur
3.070
TUSK Donald
534.241
Lewica i Demokraci
KIDAWA-B¸O¡SKA
BOROWSKI Marek 75.493
Ma∏gorzata
13.057
KALISZ Ryszard
37.623
HALICKI Andrzej
3.369
FABISIAK Joanna
7.552
HIBNER Jolanta
6.816 Senatorowie wybrani
CZUMA Andrzej
4.344 w okr´gu Warszawa
BORYS-DAMI¢CKA
KOSECKI Roman
6.847
Barbara (PO)
605.972
TYSZKIEWICZ Krzysztof 3.330
PIESIEWICZ
DÑBROWSKA Alicja 2.885
Krzysztof (PO)
547.479
ROSS Tadeusz
2.712
ROCKI
SZCZERBA Micha∏
2.372
Marek (PO)
439.128
Prawo i SprawiedliwoÊç
ROMASZEWSKI
KACZY¡SKI Jaros∏aw 273.684
Zbigniew (PiS)
330.396
ROKITA-ARNOLD Nelli 6.367
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dzia∏ek przylegajà te skrawki, gotowi sà je kupiç po 200
– 250 z∏ za m2.
Ostatnio Spó∏ka wygra∏a proces sàdowy i odzyska∏a
dzia∏k´ oko∏o 1 ha, którà zakupi∏ Zespó∏ na terenie tzw.
pó∏nocnym w kierunku na Sulejówek. Ceny dzia∏ek
w Sulejówku to 300 – 450 z∏ za 1 m2.
Tak wi´c, z tego krótkiego przeglàdu wynika, ˝e dysponujemy nadal terenami o ∏àcznej powierzchni oko∏o 204 548 m2. Tereny, o których mowa majà ró˝nà
wartoÊç, za pewne dzia∏ki mo˝na uzyskaç 50 – 100 z∏
za 1 m2, inne mogà uzyskaç cen´ nawet 1000 z∏
za 1 m2. Przyjmujàc Êrednià cen´ na poziomie 250 z∏
za 1 m2, mo˝na wliczyç ˝e nasze tereny majà wartoÊç
oko∏o 50.000.000 z∏. I gdzie ta prawda, ˝e nie ma
o czym mówiç?
Do tego majàtku nale˝y doliczyç wartoÊç budynków,
urzàdzeƒ, ogrodzenia i parkingu oczyszczalni „Cyraneczka”, której budowa kosztowa∏a 8,2 mln z∏otych.
W 2005 r. Spó∏ka Ziemska wystàpi∏a do w∏adz Warszawy o odszkodowanie za drogi i ulice w wysokoÊci
ok. 60 mln z∏., ale o tym porozmawiamy szczegó∏owo
w nast´pnym felietonie.
Drodzy mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej, cz∏onkowie Zespo∏u, w sobot´ 26 stycznia 2008 r. odb´dzie si´ Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie.
Zach´cam i goràco zapraszam, aby zapisaç si´
do Zrzeszenia. Wystarczy na ul. Jeêdzieckiej 20
wype∏niç deklaracj´, symboliczna miesi´czna sk∏adka wynosi 1 z∏.
Razem nie damy si´ dalej cynicznie oszukiwaç. Nie
pozwolimy, aby pi´cioosobowa „grupa trzymajàca w∏adz´” rzàdzi∏a wed∏ug w∏asnych partykularnych interesów Naszym Osiedlem, nie liczàc si´ z g∏osem mieszkaƒców. Pi´kniejàca Stara Mi∏osna to NASZA SPRAWA,
a nie folwark pi´ciorga przypadkowych ludzi.
Tadeusz Opieka
mgr in˝. geodeta, cz∏onek Zrzeszenia

XIV Ogólnopolski Festiwal Kol´d
i Pastora∏ek im. Ks. Kazimierza
Szwarlika - B´dzin 2008
Eliminacje Warszawy i Mazowsza odb´dà si´ 15 grudnia 2007 r.
w Klubie Garnizonowym „KoÊciuszkowiec” przy Placu Wojska Polskiego 1
w Warszawie-Weso∏ej
Organizatorzy eliminacji Mazowieckich:
- Wydzia∏ Kultury Urz´du Dzielnicy w Warszawie-Weso∏ej
- OÊrodek Kultury w Warszawie Weso∏ej
- Klub Garnizonowy "KoÊciuszkowiec"
- Stowarzyszenie Artystyczne Stara Mi∏osna
W Festiwalu mogà wziàç udzia∏ soliÊci, duety, zespo∏y lokalne i wokalno –
instrumentalne, chóry. Dolna granica wieku uczestników 7 lat. Zg∏oszenia sà
przyjmowane do 26.11., osobiÊcie w sekretariacie OÊrodka Kultury przy
Starzyƒskiego 21 lub OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” przy ul. Jana Paw∏a II
25, pod nr tel. 022 773 61 88, 022 427 37 74, faxem pod nr 022 773 61 89 lub
elektronicznie: e-mail - www.domkultury.wesola.net.
Karta zg∏oszeniowa do pobrania na stronie konkursu - www.ofkip.pl
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Czwartkowe wieczory muzyczne
Na listopadowym koncercie b´dziemy goÊciç
mi´dzynarodowy zespó∏ Jahiar Group, którego liderem jest perski muzyk Jahiar Azim Irani.
Zespó∏ prezentuje orientalnà muzyk´ perskà, tureckà, afgaƒskà, hinduskà, arabskà oraz polsko-perskie kompozycje i aran˝acje.
Niepowtarzalne, interesujàce brzmienie uzyskuje
dzi´ki zestawieniu ró˝nych oryginalnych instrumentów wschodnich: staroperski instrument strunowy – SANTUR (cymba∏y perskie), tar-strunowy
instrument szarpany pochodzàcy
z Samarkandy, a tak˝e poprzez zastosowanie ró˝nego rodzaju
b´bnów: conga, djembe (b´ben
afrykaƒski pochodzàcy z Wybrze˝a KoÊci S∏oniowej), darabuka
(ostro brzmiàcy b´ben azjatycki),
udu (perkusyjny instrument gliniany tzw. Garnek cygaƒski); instrumentów perkusyjnych: quiro, cabaza, tamburyn,
cowble, vibra-slap, perkusji, jak równie˝: gitar,
akordeonu, oud (instrument strunowy szarpany
– tzw. Lutnia arabska), klarnetu czy skrzypiec. Ca∏oÊci dope∏nia unikalny, azjatycki Êpiew Jahiara. Muzyka zespo∏u spotyka si´ z ˝ywà reakcjà publicznoÊci, przybli˝ajàc kultur´ Bliskiego Wschodu.
JAHIAR GROUP by∏ pierwszym tak oryginalnym zespo∏em w Polsce. Grupa wyst´powa∏a w wielu miejscach, bra∏a udzia∏ w presti˝owych festiwalach
uzyskujàc na nich wysokie miejsca m. in.: na festiwalu folkowym „Folkowa Majówka” w Radomiu

w 1999 roku zajà∏ II miejsce, na Ogólnopolskim
festiwalu „Miko∏ajki Folkowe” w 1999 r. – otrzyma∏ I nagrod´ z ràk rektora UMCS. Grupa propagowa∏a równie˝ muzyk´ orientalnà w programie Artura
G∏owackiego „Hulaj Dusza” w TV Polonia oraz
w TVP 2 w programie „Tam gdzie bijà êród∏a”(Ogólnopolski Festiwal na Równicy). W lutym 2000 roku
zosta∏a nagrana p∏yta „TEHERAN” podsumowujàca
dotychczasowà
dzia∏alnoÊç zespo∏u.
Sk∏ad zespo∏u:
Jahiar Azim Irani
– wokal, santur,
Agnieszka Ko∏czewska – wokal,
djembe, conga,

instr. perkusyjne,
Kurtmolla Abdulganijev-akordeon,
Grzegorz „Dolores”
Drozd- conga.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
oraz OÊrodek Kultury Weso∏a
zapraszajà 22 listopada o godz. 20:00
do auli Gimnazjum nr 119,
przy ul. Klimatycznej 1.
Wst´p wolny!

Konkurs fotograficzny NGO
29 paêdziernika w jednej z sal Ratusza odby∏ si´ fina∏ konkursu fotograficznego „Warszawa Pozarzàdowa
w obiektywie”. Nades∏ano 24 prace
pokazujàce ró˝norodnoÊç dzia∏aƒ sto∏ecznych organizacji pozarzàdowych
na rzecz mieszkaƒców miasta. Dwie
z prac nades∏a∏y wspó∏pracowniczki
WiadomoÊci Sàsiedzkich – Joanna Ja-

nuszewska-MiÊków i ni˝ej podpisana Magdalena J´drzejewska, cz∏onkinie
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara
Mi∏osna. Zdj´cia Joanny pokazywa∏y
nasz Zlot Cyklistów, moje zdj´cia zrobi∏am dzieciom podczas wrzeÊniowego
pikniku cz∏onków Stowarzyszenia.
Tym razem nie uda∏o si´ zdobyç nagród, ale na pewno wystartujemy nast´pnym razem.
Organizatorem konkursu by∏ Pe∏nomocnik prezydenta Warszawy do spraw
wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi. W sk∏ad jury wchodzili przedstawiciele Urz´du m.st. Warszawy i Forum Dialogu Spo∏ecznego.
Zwyci´˝czynià konkursu zosta∏a
Marta Kaszubska ze stowarzyszenia
Mierz Wysoko za cykl zdj´ç przedstawiajàcych dzia∏anie na rzecz zaniedbanych dzieci z ulicy Brzeskiej na starej
Pradze.
II miejsce zajà∏ Marcin Jackowski ze
stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Uwaga! Kolejny koncert z tego
cyklu ju˝ 6 grudnia o godz. 20:00.
Wystàpi dla nas Maria Pomianowska – kompozytorka, wokalistka, instrumentalistka, pedagog,
z wykszta∏cenia wiolonczelistka (AM
im. Fr. Chopina). W 1999 na zamówienie Êwiatowej s∏awy wiolonczelisty Yo Yo Ma skomponowa∏a utwory odwo∏ujàce si´
do jej bogatych azjatyckich doÊwiadczeƒ. Prawykonanie tej muzyki mia∏o miejsce w 2000 r. w Niigata
(Japonia) gdzie wraz z genialnym muzykiem prezentowa∏a publicznoÊci prób´ prze∏amania barier mi´dzykulturowych ∏àczàc swe doÊwiadczenia w dziedzinie muzyki Azji z poszukiwaniem w∏asnej kulturowej
to˝samoÊci. Jest to po∏àczenie dêwi´ku staropolskich instrumentów, tzw. „bia∏ego g∏osu”, wiolonczeli i instrumentów ró˝nych regionów Azji.
Od lat artystka prowadzi wyk∏ady, warsztaty muzyczne w kraju i za granicà, naucza, promuje m∏ode zespo∏y i muzyków. W swej muzycznej w´drówce przekracza z ∏atwoÊcià rozmaite bariery i ∏amie
utarte stereotypy. Czyni to jednak z poszanowaniem
dla odr´bnoÊci ka˝dej muzycznej tradycji którà poznaje i prezentuje.
Wspó∏pracuje z wieloma artystami w kraju
i za granicà. Wyst´puje w programach telewizyjnych i radiowych. Prowadzi o˝ywionà dzia∏alnoÊç
koncertowà podró˝ujàc po ca∏ym Êwiecie.
Wi´cej na www.pomianowska.art.pl
Basia Krzewska

za zdj´cie zrobione podczas warszawskiej Masy Krytycznej. Bart∏omiej
W∏odkowski z Fundacji AVE zajà∏ III miejsce za cykl zdj´ç przestawiajàcy doroczny sp∏yw kajakowy warszawskà Wis∏à organizowany przez tà
fundacj´ dla uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Obecnie trwajà prace nad wydaniem
kalendarza na 2008 rok ze zdj´ciami
uczestników konkursu, jak równie˝
nad zorganizowaniem cyklu wystaw
w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Zdj´cie naszej kole˝anki Joanny
Januszewskiej ma byç umieszczone
na majowej stronie kalendarza.
Wszystkie zdj´cia nades∏ane na konkurs zosta∏y tak˝e zaprezentowane
podczas Warszawskich Alternatyw Filmowych 2007, które odby∏y si´ 20 paêdziernika w Dobrej Karmie i Radiu
Luxembourg. Zdj´cia b´dà tak˝e podró˝owa∏y po warszawskich dzielnicach w formie wystawy. Zapewne zawitajà tak˝e do Weso∏ej.
Magda J´drzejewska
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Akcja charytatywna

Podziel si´ z innymi...
Tegoroczna
akcja
charytatywna Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna b´dzie
mia∏a na celu wsparcie
wychowanków Domu
Dziecka prowadzonego
przez Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi. Dom mieÊci si´ bardzo
blisko nas, w Mi´dzylesiu, na ulicy Paprociowej. By∏am z wizytà u siostry Alicji, która jest dyrektorem placówki.
Dom jest du˝y. W czasach, gdy nacisk
k∏adzie si´ na budowanie domowej atmosfery w tego typu placówkach – 50cioro wychowanków – to spora gromadka. Dom wymaga du˝ych nak∏adów finansowych na remonty. Siostry nie
otrzymujà dotacji na ten cel. Wszystko,
co do tej pory wykona∏y, mog∏o byç mo˝liwe dzi´ki ofiarodawcom i oszcz´dnoÊciom. A wykona∏y naprawd´ wiele. By∏am w salach najm∏odszych dzieci – kolorowe Êciany, nowe mebelki, zabawki.
W domu znajdujà si´ dzieci i m∏odzie˝

w wieku od 2 do 19 lat. W planach jest
stworzenie dla doros∏ych wychowanków
grup usamodzielniajàcych si´. Osobny
pawilon jest w trakcie remontu, potrzeba b´dzie zakupiç meble, ˝eby m∏odzie˝
mog∏a mieszkaç oddzielnie, prowadzàc
swoje w∏asne gospodarstwo domowe.
OczywiÊcie sprawa po raz kolejny rozbija si´ o pieniàdze. Nie b´dziemy jednak
prosiç Paƒstwa o pieniàdze, choç te
– wiem na pewno, by∏yby zagospodarowane rozsàdnie i oszcz´dnie. B´dziemy
chcieli pomóc Siostrom poprzez wsparcie rzeczowe, tak, by zaoszcz´dzone
w ten sposób pieniàdze mog∏y przeznaczyç na dalsze remonty.
Akcj´ chcia∏abym podzieliç na dwa
etapy. Do koƒca listopada czekam
na zg∏oszenia punktów, gdzie moglibyÊmy dokonaç zbiórki potrzebnych rzeczy oraz osób ch´tnych do przeprowadzenia akcji na terenie placówek oÊwiatowych i swoich miejsc pracy (samorzàdy klasowe i szkolne, nauczyciele).
W dniach od 1 do 23 grudnia przeprowadzimy zbiórk´ nast´pujàcych rzeczy:

Otwarta jestem na kontakty z firmami
dzia∏ajàcymi na naszym terenie, które
mog∏yby wesprzeç naszà akcj´ „hurtowo”.
Wszystkie osoby, którym nie jest oboj´tny los wychowanków domu dziecka
z Mi´dzylesia prosz´ kontakt pod numerem telefonu: 0603 063 870 lub
przez www.forum.staramilosna.org.pl
Izabela Antosiewicz

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami
oraz same dzieci od lat 6 na

SPECJALISTYCZNY GABINET

W ARSZTATY P L ASTYCZNE

Dr n. med. Iwona Bzd´ga

które odb´dà si´ 24 listopada 2007 roku o godz.11
w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Starej Mi∏oÊnie.
Spotykamy si´ po przerwie, by tak jak dawniej wykreowaç pi´kne przedmioty.
Tym razem b´dziemy robiç ró˝ne zwierzàtka z materia∏ów, guzików,
w∏óczki itp. A w nagrod´ dla dzieciaków zostanà wyÊwietlone bajki.

Wst´p: 8 z∏ od osoby lub 15 z∏ od ca∏ej rodziny - w cen´ wliczone
sà wszystkie materia∏y, woda oraz ciasteczka. Wi´cej informacji
u Kasi Szaszkiewicz tel. 604 232 357 - mile widziane zapisy.

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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- chemia gospodarcza – proszki
do prania, p∏yny do p∏ukania tkanin,
Êrodki czystoÊci i inne,
- kosmetyki piel´gnacyjne – myd∏a,
p∏yny do kàpieli, pasta do z´bów,
- inne kosmetyki – szczególnie dla
m∏odzie˝y – kremy, balsamy itp.,
- przybory szkolne – d∏ugopisy, flamastry, farby, kleje,
- grubsze zeszyty w twardych, kolorowych ok∏adkach,
- ozdoby do w∏osów dla dziewczynek
– gumeczki, spineczki i inne cudeƒka, które ∏atwo si´ gubià,
- kolorowe koce i pledy, które b´dà le˝a∏y jako narzuty na ∏ó˝kach.

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

STOMATOLOGICZNY
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

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

• Mechanika pojazdowa
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
tel. 022 499 80 59
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„Ponurakiem nie jestem!”
- spotkanie z Arturem Andrusem
7 listopada w Bibliotece Publicznej w Weso∏ej
odby∏o si´ spotkanie z Arturem Andrusem, s∏awnym dziennikarzem radiowej „Trójki” i satyrykiem,
którego mo˝emy oglàdaç m. in. w „Szkle kontaktowym”. Podczas tego jesiennego, s∏otnego wieczoru zabawia∏ mieszkaƒców naszej dzielnicy
dowcipami i anegdotami ze swojego ˝ycia.
Spotkanie przybra∏o form´ rozmowy z publicznoÊcià. Andrus zaznaczy∏ na wst´pie: „Jestem ju˝ d∏ugo w zawodzie i mog´ równie d∏ugo nawijaç o ni-

czym, jednak wola∏bym nawiàzaç z paƒstwem dialog”. Zgromadzeni pytali o ˝ycie zawodowe i prywatne. Andrus z typowà dla siebie charyzmà opowiada∏ o wspó∏pracy m. in. z Marià Czubaszek i Andrzejem Poniedzielskim, ujawnia∏ tajniki pracy w radiu i zwiàzanymi z nià zabawnymi „wpadkami”
na antenie. Na pytanie, dlaczego wybra∏ zawód
dziennikarza, odpowiedzia∏: „Z lenistwa...” Dziennikarstwo by∏o pierwszym kierunkiem, na który si´ dosta∏ i nie chcia∏ trudziç si´ zdawaniem innych egzaminów na studia. Swojà karier´ rozpoczà∏ w roku 1990, na który to datuje
si´ koniec „starych” mediów – MieliÊmy wówczas stworzyç nowy, wolny
system medialny – wspomina∏.
Jego przygoda z kabaretem zacz´∏a si´ w ∏ódzkiej Piwnicy Artystycznej
„Przechowalnia”. – Po jednym z wyst´pów pewna pani powiedzia∏a:
„Pan jest taki zabawny! Jak pies!”
Na taki komplement, pozosta∏o mi
tylko kontynuowaç swojà dzia∏alnoÊç
estradowà – opowiada∏.
Prywatnie Artur Andrus jest bardziej powa˝ny. Stara si´ wyciszyç.
„Ale ponurakiem nie jestem!” dodaje.
W wolnych chwilach jeêdzi albo jak

powiedzia∏, „wozi si´” na nartach. Lubi te˝ w´drówki po s∏owackich Tatrach.
Po spotkaniu mo˝na by∏o kupiç jego ksià˝k´ „Popisuchy” – Tytu∏ nie ma nic wspólnego z moimi preferencjami politycznymi! – zapewnia∏ z uÊmiechem.
Zbiór zawiera wiersze, teksty piosenek i felietony.
– To jest moja pierwsza ksià˝ka i nie zanosi si´
na drugà – przyzna∏. Byç mo˝e dlatego cieszy∏a si´
tak du˝ym zainteresowaniem.
Magdalena Grzymkowska
Zdj´cia: Adam RyÊ

Kinga Pastuszko siódma w Europie!
W chorwackim kurorcie Sibenik a˝ 758 m∏odych
szachistek i szachistów uczestniczy∏o w Mistrzostwach Europy Juniorów w grupach wiekowych
od 10 do 18 lat.
Do Mistrzostw narodowe federacje nominujà
swoich najlepszych m∏odych graczy. W bie˝àcym
roku Polski Zwiàzek Szachowy umo˝liwi∏ start w Mistrzostwach 10-letniej mieszkance Weso∏ej – Kindze Pastuszko.
Nie ma w tym nic dziwnego, gdy˝ w tym roku
Kinga z ka˝dych mistrzostw Polski wraca∏a z medalem! Zacz´∏o si´ od marcowych mistrzostw Polski
do lat 10 w Ustroniu. Tam Kinga mia∏a znakomity

start – wygra∏a pierwsze szeÊç partii! W siódmej nie
chcia∏a pogodziç si´ z remisem, na który si´ zanosi∏o i przedobrzy∏a… Przegra∏a z póêniejszà z∏otà
medalistkà Judytà Lachowicz z Wroc∏awia. Kinga nie
„docisn´∏a” te˝ w ostatniej rundzie i wróci∏a z Ustronia z bràzowym medalem!
Kolejnym wa˝nym sprawdzianem by∏y mistrzostwa Polski w szachach szybkich i b∏yskawicznych
w Koszalinie, granych na poczàtku sierpnia. Rozgrywano tu a˝ 3 konkurencje, tempem gry po 30, 15 i 5
minut na ca∏a parti´. Kinga w Koszalinie gra∏a bardzo równo i w ka˝dej konkurencji wywalczy∏a srebrny medal mistrzostw Polski!
Nasza
m∏odziutka
gwiazda wywalczy∏a wi´c
w tym roku a˝ 4 medale
mistrzostw Polski. Polski
Zwiàzek Szachowy widzàc dokonania Kingi nominowa∏ jà na wrzeÊniowe Mistrzostwa Europy
do Chorwacji. W grupie
do lat 10 startowa∏y 3 Polki, najlepszà okaza∏a si´
Kinga plasujàc si´
na bardzo wysokim siódmym miejscu w Europie!
Znów sukces!
Na tym nie koniec tegorocznych wa˝nych wy-

st´pów m∏odziutkiej Kingi. Dzi´ki
znakomitemu wyst´powi na Mistrzostwach Europy, Polski Zwiàzek
Szachowy nominowa∏ King´ do reprezentowania
barw narodowych
w Mistrzostwach
Âwiata Juniorek
do lat 10. Zawody
odb´dà si´ w Turcji w nadmorskiej
miejscowoÊci Antalia w dniach 17
do 29 listopada.
Obecnie wraz ze
swoim trenerem
Markiem Matlakiem Kinga przygotowuje si´ do najwa˝niejszego tegorocznego wyst´pu. Wszystko podporzàdkowane
jest temu, aby szczyt formy przypad∏ na druga po∏ow´ listopada…
Trzymajmy kciuki za wyst´p 10-latki z Weso∏ej!
Lidia Chmielewska
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Listy do redakcji

O Poczcie w Starej Mi∏oÊnie cd.
Nasza publikacja w poprzednim numerze WS o sposobie funkcjonowania
staromi∏oÊniaƒskiej poczty spotka∏a si´
z szerokim odzewem czytelników. Przytaczamy kolejne opinie mieszkaƒców,
z nadziejà, ˝e w∏adze Poczty Polskiej
wezmà si´ wreszcie za rozwiàzanie tego
problemu.
Redakcja
Witam
Przeczyta∏em list pani Ma∏gorzaty Krukowskiej w sprawie naszej poczty w Starej Mi∏oÊnie. I niestety musz´ si´
z opiniami w tym liÊcie zawartymi w pe∏ni zgodziç.
Pocztowcy z naszej dzielnicy pope∏niajà b∏àd powa˝ny – wrzucajà wa˝ne dla nas listy urz´dowe do obcych
skrzynek, w tym skrzynek naszych sàsiadów, a sà to
cz´sto pisma urz´dowe, rachunki telefoniczne, pisma
sàdowe i wiele innych ˝ywotnych dla nas dokumentów.
Wiem o czym pisz´, bo dom w którym mieszkam jest
tak usytuowany, ˝e w∏aÊnie do mojej skrzynki trafia co
miesiàc i to od lat sporo takiej poczty, którà póêniej pracowicie roznosz´ po sàsiadach.

Z opóênieƒ w dor´czeniu poczty mogà wynikaç dla
ka˝dego z nas bardzo nieprzyjemne konsekwencje, w tym
finansowe. O tych sprawach rozmawia∏em wielokrotnie
z panià naczelnik poczty, niestety z kiepskim skutkiem.
Poczta Polska to w du˝ej mierze tak mentalnie jak organizacyjnie przede wszystkim relikt PRL, a PRL – jak
pami´tamy – to by∏y kolejki.
Poczta ma Êwiadczyç us∏ugi powszechne, a one nie
mogà byç drogie, a to oznacza, ˝e nie ma pieni´dzy aby
lepiej p∏aciç pocztowcom, chocia˝ rozleg∏a biurokracja
pocztowa chyba nie narzeka, a wiem coÊ o tym, bo mia∏em znajomego z dyrekcji Poczty.
Przy tej okazji musz´ jednak napisaç równie˝ coÊ
ciep∏ego o naszych pocztowcach. Na poczcie w Starej
Mi∏oÊnie pracuje od lat pewna pani. Pracowa∏a równie˝,
i to na pierwszej linii frontu, w starej poczcie przy Trakcie Brzeskim. Osoby mieszkajàce na naszym osiedlu
od lat, jak ja, muszà jà znaç. Teraz ta pani ju˝ nie tak
cz´sto bywa widoczna w okienku pocztowym, a szkoda.
Jest obdarzona fenomenalnà pami´cià. Kojarzy twarze
z nazwiskami, nazwiska z adresami, a adresy z listami
rozrzuconymi w tym ba∏aganie w ró˝nych miejscach.
Ta pani to fenomen, g∏owa – komputer i chcia∏bym jej
w tym miejscu wyraziç szacunek, uznanie i podzi´kowanie, aby nie by∏o, ˝e tylko
psy wieszamy na naszych
pocztowcach.
Marzy mi si´ te˝ pan listonosz, który od lat jest

„Anio∏ wiedzia∏ mi
powiedzia∏...”

O sobie...
Kiedy zaczynam pracowaç nad nowà kolekcjà anio∏ów, ca∏y Êwiat wokó∏ znika. Zostaj´ tylko ja, anielskie motywy, deski, farby i p´dzle... Moje prace powstajà d∏ugo – tygodniami,
czasami miesiàcami, ka˝da z nich ma swojà histori´ i swojà
dusz´. Wszystkie prace wykonane
sà jako pojedyncze i niepowtarzalne egzemplarze, przez co ka˝da
z nich uzyskuje swoisty urok i wyjàtkowoÊç.
Wystaw´ b´dzie mo˝na oglàdaç
od 17 listopada w bibliotece mieszczàcej si´ w budynku „Centrum Pogodna” przy ul. Jana Paw∏a II 25,
w godzinach pracy bioblioteki:
poniedzia∏ek – 1300-1900, wtorek i piàtek – 1300-1800, czwartek – 1000-1500.
Serdecznie zapraszam na wystaw´ moich prac.
Renata Âwiercz
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CZYNNE:
codziennie
w niedziele

Szanowni Paƒstwo,
Przeczyta∏em wydrukowane przez Paƒstwa dwa listy do Redakcji na temat dzia∏alnoÊci Urz´du Pocztowego w Starej Mi∏oÊnie i w ca∏ej rozciàg∏oÊci zgadzam si´ z przedstawionymi uwagami. Prze˝y∏em
szereg przykroÊci, spowodowanych z∏à pracà urz´du
i nadal mam powa˝ne uwagi co do aktualnego poziomu us∏ug.
Prosz´ Redakcj´ o wydrukowanie krótkiej informacji:
Otó˝ sk∏adanie reklamacji na urzàd pocztowy na r´ce
naczelnika tego urz´du nie ma najmniejszego sensu!
Jedynym adresem do sk∏adania wszelkich uwag jest:
Centrum Sieci Pocztowej
Oddzia∏ Rejonowy Warszawa-Wschód
ul. Targowa 73
03-700 Warszawa
tel: (22) 590 03 01
Adres mailowy:
Jolanta.Andrzejewska@warszawa.poczta-polska.pl
Przy okazji informuj´, ˝e powsta∏a nowa placówka
Poczty Polskiej w budynku „MarcPol” w Starej Mi∏oÊnie.
Ciekawe, czy to nasz Urzàd Pocztowy rozszerza zakres us∏ug?
Serdecznie pozdrawiam
Jerzy Wójcikowski

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

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

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

Wystawa na którà chcia∏abym Paƒstwa zaprosiç, to
wykonane w technice decoupage Anio∏y. Inspiracjà
do ich powstania by∏y m.in.
stare ikony. Wystawa prezentuje 58 prac, utrzymanych
w niezwyk∏ym i wyjàtkowym
klimacie dawnych czasów.

ten sam, zna mieszkanców prawie od dziecka i zawsze
dociera na czas i do w∏aÊciwej skrzynki. ˚ycz´ naszej
poczcie takich ludzi i takich pracowników, jak ta pani,
o której pisz´, a której (wstyd si´ przyznaç), nie znam
nawet nazwiska.
z powa˝aniem
Igor Pogorzelski

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

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

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Wspania∏e dzieciaki swoim nauczycielom
Jak co roku w szkole nr 173 obchodziliÊmy „Dzieƒ Komisji Edukacji Narodowej”. Dzieci starsze w humorystyczny sposób podzi´kowa∏y swoim
pedagogom. Wesz∏y w rol´ szkolnej
projektantki mody i prezentowa∏y swoje projekty dla ró˝nych typów nauczycieli np. zapracowane belferki, sportsmenki, intelektualistki, nauczycielki
z g∏owà w chmurach, wiecznej nastolatki oraz ekstarawagantki. Póêniej odby∏
si´ „Taniec z Dyrekcjà”, w którym swoje umiej´tnoÊci taneczne zaprezentowa∏y trzy panie dyrektorki wraz z szarmanckim wodzirejem – nauczycielem
j´zyka polskiego.
M∏odsze dzieci przygotowa∏y do konkursu „Jesienny Bukiet” oraz napisa∏y
moc szczerych (a˝ do bólu) ˝yczeƒ. Oto
niektóre z nich:

... zdrowia, szcz´Êcia pomyÊlnoÊci i du˝o radoÊci,
... aby by∏a Pani uÊmiechni´ta ka˝dego
dnia,
... aby by∏a Pani najbogatsza na Êwiecie,
... aby wszyscy byli grzeczni na lekcji,
... królika, zdrowia, pieska i kotka,
... BMW i SUBARU,
... aby mog∏a Pani polecieç do kraju jakiego Pani chce, ˝eby umia∏a Pani
czarowaç,
... ˝eby Pani mniej zadawa∏a, albo ˝eby
Pani w ogóle nie zadawa∏a,
... super willi, helikoptera na dachu,
ogródka wieloÊci 300 m2, kwiaty, które wyglàdajà z lotu ptaka jak serce.
Bardzo Panià lubi´, niech Pani nie
ma zmarszczek.
Dla takich ˝yczeƒ warto czekaç ca∏y rok.
Anna Dudek

Z okazji Dnia Nauczyciela ˝ycz´ Pani...:
... du˝o zdrowia, s∏oƒca, szcz´Êcia, ˝eby
Pani ˝y∏a sto lat,
... du˝o super imprez i OPLA,

Âlubowanie klas pierwszych w SP nr 171
„To Êlubowania nadszed∏ ju˝ czas,
pierwszy egzamin na ucznia zdasz!
Rodzice nasi sà tutaj z nami, ˝eby egzamin by∏ dobrze zdany!”

12 paêdziernika w Szkole Podstawowej nr 171 odby∏a si´ uroczystoÊç
z okazji Âlubowania uczniów klas Ia
i Ib oraz Dnia Edukacji Narodowej,
przygotowana przez p. Bogumi∏´ Jaroch i p. Ew´ Kacprzak – wychowawczynie klas pierwszych. UroczystoÊç

K A R M Y i A K C E S O R I A dla PSÓW i KOTÓW
M O J E Z O O (022) 760-23-15
na telefon, z dostawà do domu GRATIS

0-502-718-285
dobra cena
wysoka jakoÊç
szybko
solidnie

Êlubowali na sztandar szko∏y byç dobrymi Polakami i uczniami, przyrzekali byç kole˝eƒskimi i kulturalnymi.
PierwszoklasiÊci z ogromnym zaanga˝owaniem i przej´ciem wyrecytowali
wiersze i pi´knie zaÊpiewali piosenki.
Wielu z doros∏ych zakr´ci∏a si´ ∏za
w oku, poniewa˝ wróci∏y wspomnienia
z ich lat szkolnych.

uÊwietnili swojà obecnoÊcià zaproszeni goÊcie: wiceburmistrz ds. Spo∏ecznych p. Marian Mahor, dyrektor
DBFO p. Andrzej Dominiak, ksiàdz
Mariusz
Czy˝ewski,
przedstawiciele Rady
Szko∏y na czele z przewodniczàcym p. Piotrem Siwkiem.
W odÊwi´tnie udekorowanej hali sportowej
zebra∏a si´
ca∏a spo∏ecznoÊç
szkolna:
klasy 0-VI,
grono pedagogiczne oraz rodzice najwa˝niejszych bohaterów
tego
dnia
– uczniów klas I. Aktu pasowania na uczniów SP
171 dokona∏a dyrektor
szko∏y p. Bogumi∏a Banasiak-Kowalik. Uczniowie

S∏u˝ymy fachowà poradà w wyborze karmy
Arion, Royal Canin, Eucanuba, Best Choice, Magnuson,
Nutra, Hills, oraz inne na zamówienie klienta

Ewa Kacprzak

Przychodnia Weterynaryjna
• chirurgia
• choroby wewn´trzne
• profilaktyka
• szczepienia ochronne
• analizy
• wizyty domowe
Pilne przypadki ca∏odobowo

RTG

Lekarz weterynarii

Lidia Cybulska-Przes∏aw
z zespo∏em specjalistów
05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. Brata Alberta 34A
tel. 022 773 42 09, 0-602 10 72 35
www.weterynariawesola.waw.pl
pon.-pt. 16.00-20.00, sob. 10.00-13.00

11

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Kàcik bibliofila
Caroline
Graham
Duch
w machinie
Angielska
pisarka, autorka cyklu ksià˝ek o Êledztwach prowadzonych przez
nadinspektora
Barnab’ego i sier˝anta Troya, cyklu,
który pos∏u˝y∏ jako scenariusz
do telewizyjnego serialu – napisa∏a
kolejny krymina∏ p.t. „Duch w machinie”.
Rodzina Lawsonów, po Êmierci
ciotki przenosi si´ z Londynu
do pi´knego, odziedziczonego
po krewnej domu. Niestety, nadzieje na sielskie, spokojne ˝ycie na wsi
leg∏y w gruzach. Sàsiad – kolekcjoner starych machin wojennych, media przekazujàce na cotygodniowych spotkaniach wiernych z KoÊcio∏a Bliskich na Wyciàgni´cie R´ki wieÊci z zaÊwiatów – nie wró˝y to
nic dobrego. Znajdziemy tu równie˝
elementy dobrej powieÊci obyczajowej i szczypt´ romansu.
Zach´cam do przeczytania równie˝ czytelników wiernych Agacie
Christie.

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Graham C. – Duch w machinie
2. Grass G. – Przy obieraniu cebuli
3. Pratchett T. – Z∏odziej czasu
4. Kozio∏ U. – Przelotem (poezja polska)
5. Lessing D. M. – Piàte dziecko
6. Garwood J. – Cienie przesz∏oÊci
7. Stasiuk A. – Dojczland
Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Graff-Oszczepaliƒska M. – Bajki
Marzanki
2. Barska E. – Niewidzialny pies
i inne opowiadania
3. Bergen L. – Arcydzie∏o Bietki
4. Bryant A. – Marzenia Malwiny
5. Colfer E. – Artemis Fowl: zaginiona kolonia
Lit. popularnonaukowa:
1. Merridale C. – Wojna Iwana
2. Kierc B. – Rafa∏ Wojaczek: prawdziwe ˝ycie bohatera
3. Wojtysiak J. – Filozofia i ˝ycie
4. Morawski J. – Z∏ota afera
5. Red. Kulas J. – Grzegorz Ciechowski 1957-2001:
wybitny artysta rodem z Tczewa
6. Red. Griffith-Traversy M. A. – Demokracja, parlament
i systemy wyborcze
Iza Zych
tel. 022

Dzi´ki uprzejmoÊci pani Marty ZamojskiejMakowskiej mamy dla naszych Czytelników
p∏yt´ z kol´dami w wykonaniu Chóru Il Canto
Magnificat. Nagrane przed kilkoma laty
najpi´kniejsze polskie kol´dy – b´dà mi∏ym
akcentem na nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego
Narodzenia. Wszystkich, którzy chcà
otrzymaç p∏yt´ – zapraszamy do siedziby
Stowarzyszenia, budynek OSP przy ulicy
GoÊciniec I-wsze pi´tro, w ka˝dy wtorek od
godz. 20.00.
Redakcja
OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
przyjmuje zapisy do:
– grupy Seniorów – Spacerowiczów.
Wspólne chodzenie po lasach Weso∏ej
mo˝e byç dobrym sposobem na aktywne
sp´dzanie czasu;
– grupy Konwersacji w j´zyku obcym (angielski lub niemiecki) – zapraszamy m∏odzie˝ i doros∏ych, równie˝ seniorów, którzy
chcà w mi∏ej atmosferze wzajemnie pomagaç sobie pomagaç w nauce j´zyka obcego;
Szczegó∏owych informacji udziela sekretariat OÊrodka, tel. 022 427 37 74

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji

17

773 25 90 0-505 115 773

OÊrodek Kultury Weso∏a
OÊrodek Kultury w Warszawie-Weso∏ej przy ul. Starzyƒskiego 21 (tel. 022 7736188) zaprasza na:
Koncerty Filharmonii raz w m-cu, we Êrod´ o godz. 18, daty kolejnych koncertów: 14.11, 05.12, 23.01, 27.02, 12.03,
16.04, 28.05, 04.06;
Teatrzyk dla dzieci – w ka˝dà pierwszà niedziel´ m-ca
o godz. 16:00;
Wyjazd do teatru – OÊrodek Kultury pokrywa koszt przejazdu; w grudniu planujemy wyjazd do Teatru Wielkiego
na „OpowieÊci Hoffmanna”. Wp∏aty na bilety (65 z∏ od osoby) sà przyjmowane w sekretariacie OÊrodka do 29.11., wyjazd na spektakl 18.12. o godz. 18:00 spod OÊrodka Kultury;
W filii OÊrodka Kultury – w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25 (tel. 022 4273774):
Klub Seniora – najbli˝sze spotkanie 20.11. o godz. 16:00;
Teatrzyk dla dzieci – w ka˝dà ostatnià niedziel´ m-ca
o godz. 16:00;
Sobota OK – impreza dla m∏odzie˝y – raz w m-cu w sobot´;
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W listopadzie ruszajà dwie nowe sekcje w „Pogodnej”:
capoeira (brazylijska sztuka walki); pierwsze zaj´cia 17 listopada o godz. 11:30 oraz Pogodna Sobota – blok
zaj´ç dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z rodzicami (lub babciami i dziadkami); w programie
zaj´cia metodà Weroniki Sherborne (czyli rozwijanie
przez ruch: ÊwiadomoÊci w∏asnego cia∏a i usprawniania
ruchowego, ÊwiadomoÊci przestrzeni i dzia∏ania w niej,
dzielenia przestrzeni z innymi i nawiàzywania z nimi bliskiego kontaktu) raz warsztaty artystyczne. Pierwsze zaj´cia 17 listopada o godz. 11:00.
Pragn´ jeszcze z przyjemnoÊcià poinformowaç, ˝e w najbli˝szych tygodniach zostanie nagrana p∏yta Chóru
„Il Canto Magnificat” prowadzonego przez Mart´ Zamojskà-Makowskà. Gratulujemy! Nagranie zostanie sfinansowane ze Êrodków Urz´du Dzielnicy Weso∏a.
Barbara Krzewska

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Witajcie
wÊród
nas

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.

Adam Abramowicz
urodzi∏ si´ 13 kwietnia 2007 r.
Waga 4000 g, wzrost 58 cm.

Julia Rejmer
urodzi∏a si´ 13 lipca 2007 r.
w Szpitalu na ul. Karowej.
Waga 3320 g, wzrost 53 cm.

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

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
+ 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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Kategoria LUDZIE
I miejsce – Patryk Hejduk „Na desce”

KONKURS
Kategoria NATURA
I miejsce – Aleksandra Sawicka „˚uki”

FOTOGRAFICZNY
ROZWIÑZANY !!!

Publikujemy rozstrzygni´cie naszego konkursu
fotograficznego. ¸àcznie wp∏yn´∏o 35 prac, z czego jury
postanowi∏o nagrodziç 5.
Serdecznie zapraszamy laureatów, jak i wszystkich
pozosta∏ych uczesntników konkursu na uroczystoÊç
wr´czenia nagród, która odb´dzie si´ w trakcie spotkan
wigilijnego Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w dniu 18
grudnia br. o godz. 20.00 w lokalu Stowarzyszenia
w budynku OSP Stara Mi∏osna.

Przewodniczàca Ju
Joanna Januszews

Kategoria WYDARZENIE
I miejsce – Piotr Synaszko
„Narodziny Hani”
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Kategoria LUDZIE
Wyró˝nienie – Agnieszka Kierner za zdj´cie rodzinne

y

nia

ury
ska

Kategoria NATURA
Wyró˝nienie – Micha∏ Dybko
„Wygrzewajàca si´ jaszczurka”
Kategoria NATURA
Wyró˝nienie – Monika Kacprzak
„Starorzecze rzeki Pilicy”
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WieÊci z hipodromu
W sobot´ 3 listopada
na pi´knych i rozleg∏ych
terenach Stowarzyszenia
Szwadron
Jazdy
RP
na koƒcu ulicy Szkolnej
w Starej Mi∏osnej odby∏ si´
Bieg MyÊliwski Âw. Huberta. Jest to pi´kna i widowiskowa tradycja pogoni
za lisià kità przyczepionà
do ramienia wytrawnego
jeêdêca. W tym roku mieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç
na Hubertusie Szwole˝erskim ponad 40-tu fantastycznych jeêdêców wraz
z rodzinami i przyjació∏mi.
Chocia˝ pogoda sp∏ata∏a ma∏ego psikusa w postaci nieprzyjemnej m˝awki, to atmosfera i emocje rozgrzewa∏y wszystkich uczestników
niczym lipcowe
s∏oƒce. Nie bez
znaczenia
by∏
równie˝ fakt, ˝e
organizatorzy zadbali o tradycyjne
jad∏o i napitki,
czyli grzane wino,
rewelacyjny bigos, grochówk´,
kaszank´
oraz
kie∏baski z grilla
lub samodzielnie
pieczone nad kilkoma ogniskami.
Bohaterem imprezy zosta∏ Premier Roman Jagieliƒski, który na swoim koniu
Fagasie z∏apa∏ lisià kit´ i to on w∏aÊnie
za rok b´dzie pe∏ni∏ zaszczytnà rol´
uciekajàcego lisa.
W niedziel´ 18 listopada od godziny 11.00 Zarzàd Stowarzyszenia Jazdy
RP serdecznie zaprasza wszystkich mi∏oÊników sportów konnych na Regionalne
Halowe Zawody w skokach przez przeszkody. Przewidujemy oko∏o 50-ciu zawodników startujàcych w czterech widowiskowych konkursach.
Ch´tnych do nauki jazdy konnej jak
i tych, którzy lubià obcowaç z naturà zapraszamy do naszego oÊrodka przez siedem dni w tygodniu. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu
(0 22) 773 30 67 lub 0 601 299 564.
Andrzej WaÊ
Zdj´cia: Andrzej Klimczuk
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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

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
•
•
•
•
•
•
•
•

Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u suchego oka
Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry (profilaktyka jaskry)
Angiografia fluoresceinowa
Fotografia przedniego odcinka i dna oka
Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy optycznych
Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie wzroku
Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi okulistyczne

✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy
✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

OPTIMED☺
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej, Zak∏ad Lecznictwa Specjalistycznego i Rehabilitacji,
04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49 (wejÊcie od ulicy Serockiej)

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!
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Program Radosny Przedszkolak
Szanowni rodzice przedszkolaków!
W tym miesiàcu Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ”
wzi´∏o udzia∏ w akcji „Radosny Przedszkolak”, organizowany przez Fundacj´ Zdrowy
Uczeƒ przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Celem przedsi´wzi´cia jest poprawa stanu
ÊwiadomoÊci dzieci i ich rodziców w zakresie
zdrowego stylu ˝ycia (w tym w∏aÊciwego sposobu od˝ywiania) jako elementu troski o zdrowie.
W ramach programu zosta∏y przeprowadzone
zaj´cia z zakresu edukacji zdrowotnej i ˝ywieniowej dla dzieci: „Wi´cej wiem, zdrowiej jem. Co
powinien jeÊç przedszkolak” a tak˝e wyk∏ady dla
rodziców naszych przedszkolaków: „Jak ˝ywiç
dziecko aby by∏o zdrowe oraz wyk∏ad na temat
diety budujàcej odpornoÊç „Jak uchroniç dziecko przed jesiennymi infekcjami”.
Niepubliczne Przedszkole „ROBUÂ” pragnie
podzieliç si´ ze wszystkimi rodzicami dzieci
w wieku przedszkolnym kilkoma istotnymi informacjami dotyczàcymi odpowiedniej diety dla
najm∏odszych, by mogli w sposób Êwiadomy
wzmacniaç uk∏ad odpornoÊciowy maluszków
i móc uchroniç swoje pociechy przed infekcjami
szczególnie teraz w okresie jesiennych infekcji.
Uk∏ad odpornoÊciowy dziecka nie jest jeszcze
ca∏kowicie wykszta∏cony i w pe∏ni gotowy
do walki z wirusami i szkodliwymi bakteriami.
Jednostajne po˝ywienie, niedobór witamin i minera∏ów, znaczàco obni˝a wydolnoÊç tego bardzo wa˝nego uk∏adu. Dlatego, jednym z istotnych elementów korzystnie wp∏ywajàcych na naturalnà odpornoÊç m∏odego organizmu jest odpowiednio zbilansowana dieta.
Naturalnà odpornoÊç organizmu mo˝emy
wzmacniaç poprzez aktywnoÊç fizycznà, gimnastyk´, zaj´cia sportowe szczególnie na Êwie˝ym
powietrzu przez odpowiednie hartowanie cia∏a
oraz w∏aÊciwe od˝ywianie.
Wiele sk∏adników pokarmowych ma wp∏yw
na naszà odpornoÊç, a dodatkowo – przewód
pokarmowy jest najwi´kszym i bardzo wa˝nym
organem uk∏adu odpornoÊciowego (immunologicznego). B∏ona Êluzowa jelita i jej flora bakteryjna stanowià jednà z g∏ównych barier dla
szkodliwych sk∏adników, które dostajà si´ do organizmu wraz z po˝ywieniem. Dlatego kondycja
naszego uk∏adu pokarmowego wp∏ywa na prace
systemu odpornoÊciowego.
Dzieci w wieku przedszkolnym, w du˝ej mierze mogà jeÊç to, co doroÊli. Regularne spo˝ywanie odpowiednio skomponowanych posi∏ków
jest jednà z podstawowych zasad diety budujàcej
naturalnà odpornoÊç, a tym samym – zdrowie.
Kilkulatek powinien spo˝ywaç 4 do 5 posi∏ków
dziennie, w 3-4 godzinnych odst´pach. Na w∏aÊciwà diet´ sk∏adajà si´ urozmaicone posi∏ki,
które dostarczajà m∏odemu organizmowi wszystkich wa˝nych sk∏adników od˝ywczych.

Dzieƒ maluch powinien rozpoczàç gimnastyka
i obowiàzkowo zjeÊç Êniadanie. Po ca∏onocnej
„g∏odówce” to w∏aÊnie Êniadanie jest zastrzykiem
energii na ca∏y dzieƒ. Szczególnie jesienià i zimà,
dzieci nie powinny wychodziç na dwór z pustym
˝o∏àdkiem, poniewa˝ b´dà nara˝one na przech∏odzenie organizmu. Ponadto, poranny g∏ód obni˝a
koncentracj´ i nastrój powodujàc dra˝liwoÊç.
Âniadanie przedszkolaka powinno sk∏adaç si´
z produktów zawierajàcych bia∏ka i w´glowodany.
Bia∏ko jest materia∏em koniecznym do prawid∏owego wzrostu komórek i tkanek, a w´glowodany
to najwa˝niejsze êród∏o energii dla organizmu
cz∏owieka w ka˝dym wieku. Bia∏ka znajdziemy
w mleku i jego przetworach (jogurty, sery), które
rano skutecznie o˝ywià m∏ody organizm; a tak˝e
w zbo˝u (ry˝, pszenica, ˝yto) i produktach zbo˝owych (makarony, kasze, màka, pieczywo),
mi´sie (produkt wysokobia∏kowy), rybach (t∏ustych – ∏osoÊ, chudych – tuƒczyk), jajach (bia∏ko)
oraz roÊlinach stràczkowych (groch, fasola, soja). W´glowodany natomiast wyst´pujà w produktach pochodzenia roÊlinnego takich jak: zbo˝e
(pieczywo, makarony, ry˝), ziemniaki, kukurydza,
roÊliny stràczkowe oraz w owocach.
W ciàgu dnia do ka˝dego posi∏ku dziecko powinno spo˝ywaç warzywa i owoce, które sà naturalnym êród∏em wa˝nych witamin i mikroelementów. Dobór warzyw i owoców do codziennego
menu zale˝y od upodobaƒ smakowych malucha
i dost´pnoÊci produktów na rynku. Obecnie, prawie wszystkie warzywa i owce mo˝na kupiç przez
ca∏y rok, jeÊli nie Êwie˝e to w postaci mro˝onek
(mro˝enie, prawie ca∏kowicie umo˝liwia zachowanie wartoÊci od˝ywczych). W warzywach i owocach znajdujà si´ witaminy A i C wspomagajàce
naturalnà odpornoÊç. Pierwsza wyst´puje g∏ównie
w owocach i warzywach o ˝ó∏tej lub pomaraƒczowej barwie (marchew, dynia, morela), ciemno-zielonych liÊciach (szpinak, natka pietruszki),
a tak˝e w broku∏ach, wàtróbce, ˝ó∏tku jajka i olejach roÊlinnych. Witamina C, powszechnie uznawana za najwa˝niejszà w procesie naturalnego
wzmacniania odpornoÊci, w najwi´kszych iloÊciach wyst´puje w: czarnych porzeczkach, owocach cytrusowych, truskawkach, malinach i kapuÊcie. Mikroelementy najistotniejsze dla diety odpornoÊciowej to przede wszystkim: selen (kukury-

dza, pomidory, grzyby, otr´by, kie∏ki pszenicy),
cynk (mleko i chude mi´so, orzechy, migda∏y, màka, p∏atki owsiane), ˝elazo (m. in. wàtróbka,, mi´so i w´dliny, p∏atki zbo˝owe, jajka, orzechy) oraz
magnez (kasza, kakao, pestki dyni).
W diecie sprzyjajàcej wzmacnianiu odpornoÊci
nie powinno tak˝e zabraknàç kiszonych ogórków
i kapusty oraz cebuli i czosnku, których korzystny wp∏yw na naturalne mechanizmy odpornoÊciowe organizmu znany jest od lat. Kiszonki oraz
cebula zwierajà du˝e iloÊci witaminy C, a cebula
tak˝e przeciwutleniacz – kwercetyn´. Czosnek
natomiast, ma dzia∏anie zbli˝one do antybiotyku
wspierajàc organizm w walce ze szkodliwymi mikroorganizmami. Z uwagi na smak i silny aromat
oba wymienione warzywa nie sà lubiane przez
dzieci, dlatego mo˝na je podawaç w formie dodatków do innych potraw (w sa∏atkach, na kanapce pomidor z plasterkiem cebuli, pieczywo z „domowym” mas∏em czosnkowym). Ponadto nale˝y
pami´taç, ˝e cebula i czosnek sà ci´˝ko strawne
i zbyt du˝e ich iloÊci mogà wywo∏ywaç problemy
ze strony uk∏adu pokarmowego.
Codzienne menu dziecka warto uzupe∏niç
o probiotyki, czyli wyselekcjonowane szczepy
mikroorganizmów (najcz´Êciej z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium), wywierajàce korzystny wp∏yw na organizm. Takie po˝yteczne bakterie zawierajà specjalne preparaty dost´pne w aptece, ale tak˝e niektóre fermentowane produkty
mleczne w tym ulubione przez dzieci jogurty i desery mleczne. W∏aÊciwa dieta wzbogacona wiarygodnymi, pro biotycznymi produktami spo˝ywczymi po˝ytecznie wp∏ynie na prac´ systemu immunologicznego, zwi´kszajàc tym samym naturalnà odpornoÊç dziecka.
Drodzy rodzice, mam nadziej´, ˝e te podstawowe informacje dotyczàce diety budujàcej odpornoÊç maluszków pomogà paƒstwu uchroniç
w du˝ym stopniu wasze dzieci przed jesiennymi
infekcjami i pozwolà si´ cieszyç pi´knà polskà
jesienià na spacerach po naszym Mazowieckim
Parku Krajobrazowym.
Z ˝yczeniami zdrowia dla dzieci i ich rodzin
w∏aÊciciel i dyrektor
Niepublicznego Przedszkola „ROBUÂ”
Bogus∏awa WiÊniewska

Zaproszenie
Wszystkich, rodziców, którzy pragnà doskonaliç swoje rodzicielskie umiej´tnoÊci
i dzieliç si´ doÊwiadczeniem z innymi zapraszamy do udzia∏u w warsztatach na temat:

„Dyscyplina pe∏na mi∏oÊci – jak kochaç i stawiaç dziecku granice?”
Spotkanie odb´dzie si´ we wtorek 4 grudnia o godz. 18.00-19.30 w Niepublicznym Przedszkolu „RobuÊ” na Osiedlu Stara Mi∏osna ul. Magnolii 6.
Warsztaty poprowadzi psycholog dzieci´cy Agnieszka Carrasco-˚ylicz.
Zapisy przyjmujemy telefonicznie do koƒca listopada pod numerem tel przedszkola
(022) 773 28 91 lub psychologa 0-504-047-030.
Udzia∏ w zaj´ciach jest bezp∏atny.
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Weso∏a Ecademy – sposób na poznanie
sàsiada lub wspólny biznes
Stara Mi∏osna z dnia na dzieƒ coraz bardziej
upadabnia si´ do podwarszawskich miejscowoÊci-sypialni. „Pionierzy” budowy tego
osiedla okrzepli ju˝ z „zespo∏owej zawieruchy” i spokojnie odpoczywajà w ∏adnie zagospodarowanych ogródkach. Natomiast nowi
mieszkaƒcy non stop pracujà w Warszawie
po to, aby móc si´ przespaç we w∏asnym M4
i sp∏acaç wysokie po˝yczki hipoteczne.
Znowu stajemy si´ dla siebie anonimowi.
Skoro znikn´∏y takie wspólne zadania jak doprowadzanie gazu, elektrycznoÊci i wody dla
ca∏ej uliczki, to co zastàpi te „obowiàzkowe”
prace spo∏eczne, które pozwala∏y nam si´
wzajemnie poznaç? Pozostajà jeszcze zebrania rodziców w lokalnych przedszkolach
i szko∏ach oraz zaj´cia dodatkowe. Ale z moich obserwacji wynika, ˝e jeÊli ludzie gdzieÊ
si´ spotykajà to nie zawsze wiedzà o sobie
wi´cej ni˝ mówi ich dowód osobisty. Poza tym, nie wszyscy majà dzieci.
Jednym z celów dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia Sàsiedzkiego jest integracja Êrodowiska
ludzi mieszkajàcych w dzielnicy Weso∏a. Ale
Stowarzyszenie b´dàc organizacjà typu „non-profit” skupia wokó∏ siebie ludzi, którzy albo
dobrowolnie oferujà swój czas na rzecz innych albo tych, którzy przychodzà z problemami do za∏atwienia. OczywiÊcie dla samych
cz∏onków Stowarzyszenia jest to równie˝
organizacja towarzyska, której cz∏onkowie
znajà si´ od wielu lat i spotykajà przy okazji
ró˝nych imprez.
Brakuje nam jednak platformy do poznawania nowych ludzi w sposób, który nie wymaga od nich zaanga˝owania spo∏ecznego, ale
te˝ daje im korzyÊci towarzyskie i biznesowe.

Moim zdaniem dobrym pomys∏em na zintegrowanie takiej nowej spo∏ecznoÊci, jakà jest
osiedle Stara Mi∏osna (a tak˝e inne osiedla
w Weso∏ej i w okolicy), sà serwisy spo∏ecznoÊciowe w Internecie.
Najbardziej znanymi serwisami w Polsce
sà „gadu-gadu” oraz „Grono”. Jednak sà one
adresowane do m∏odych ludzi i opierajà si´
g∏ównie na wymianie zdj´ç, muzyki i serwisach randkowych. Ci, którzy szukajà powa˝niejszych kontaktów mogà skorzystaç z bezp∏atnego serwisu www.goldenline.pl. Mo˝na w tym serwisie umieÊciç swój profil, czyli zdj´cie, jakiÊ tekst o sobie, CV, oraz informacje o prowadzonej przez siebie dzia∏alnoÊci gospodarczej. Ka˝dy z cz∏onków tego
serwisu ma mo˝liwoÊç za∏o˝enia w∏asnej
grupy/klubu, do którego mo˝e zaprosiç
osoby o podobnych zainteresowaniach.
Warto te˝ przy∏àczyç si´ do istniejàcych ju˝
w serwisie grup.
W∏aÊnie w serwisie Goldenline za∏o˝y∏am dla
nas grup´ „Weso∏a Ecademy”. Jest to grupa biznesowo-towarzyska skupiajàca osoby indywidualne i firmy z Weso∏ej (dzielnica Warszawy)
oraz z sàsiednich dzielnic (Wawer, Praga Po∏udnie) oraz najbli˝szych miejscowoÊci tj. Sulejówek, Halinów, Wiàzowna. Nazwa „Ecademy”
nawiàzuje do prowadzonej przeze mnie platformy networkingowej, na której propagujemy
idee networkingu w j´zyku angielskim:
www.ecademy.com/club/ENGLISH+ECADEMY
Ideà WESO¸A ECADEMY (http://www.goldenline.pl/grupa/wesola-ecademy) jest umo˝liwienie poznania si´ ludziom mieszkajàcym
w naszej miejscowoÊci i w najbli˝szej okolicy.
Warto dowiedzieç si´ czym zajmuje si´ nasz

sàsiad, albo skorzystaç z rekomendacji biznesowej lub towarzyskiej. B´dziemy promowaç lokalne inicjatywy biznesowe i kulturalne. Dowiecie si´ Paƒstwo gdzie mo˝na najlepiej odpoczàç, zjeÊç, spotkaç si´ na kawie
i poplotkowaç. Klub zosta∏ za∏o˝ony jako
otwarty, ale myÊl´, ˝e b´dà w nim osoby
zwiàzane z naszà miejscowoÊcià, a przez to
mniej anonimowe ni˝ w typowo wirtualnych
grupach. Na pewno b´dziemy spotykaç si´
w „realu”. W zale˝noÊci od upodobaƒ cz∏onków grupy mogà to byç wypady rowerowe,
nordic walking, wspólne spacery (biegi dla
ambitniejszych), spotkania w klubach fitness
lub restauracjach. Zapraszam na pierwsze
spotkanie przy kawie, które odb´dzie si´ we
wtorek 20 listopada o godzinie 18.30 w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budynku Stra˝y Po˝arnej przy ul. GoÊciniec.
O godzinie 20-ej mo˝na te˝ b´dzie si´ spotkaç z cz∏onkami Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, którzy jak co wtorek spotykajà si´, ˝eby
porozmawiaç o tym, co si´ dzieje na naszym
osiedlu i w szeroko poj´tym „Êwiecie”.
Zapraszam wszystkich do prezentacji indywidualnej lub firmowej w naszym internetowym klubie. S∏u˝´ pomocà w przygotowaniu
Paƒstwa elektronicznej prezentacji, zarówno
w j´zyku polskim jak i angielskim. Prosz´ o telefon lub maila w celu umówienia si´ na (bezp∏atne) spotkanie indywidualne, najlepiej
przy kawie lub herbacie.
Ma∏gorzata Krukowska
(tel. 0-501-645-913)
Adres e-mail:
malgorzata.krukowska@gmail.com
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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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
666
667
640
661
664
665
675
676
678
679
680
682
683
685

Nr
Pow.
oferty
1028 313
1018 846
1026 5200
1027 1730
985 21400
970 2680
1029 20489
1016 388
1005 120000
989 10000
987 2800
980 14000
963 16997
928 6650

Pow. Pi´tro Licz.
m2
pokoi
100 0/2 4
160 1/2 6
36 1/3 1
84 3/4 3
62 0/2 2
88 0/2 3
96 2/2 3
48 1/2 2
59 0/2 3
120 1/2 5
32 2/3 2
70 2/3 4
92 1/2 4
90 2/2 4

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Warszawa
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Rembertów
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

816.000
1.122.000
375.000
570.000
720.000
545.000
660.000
365.000
450.000
700.000
290.000
550.000
760.000
630.000

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Góraszka
Góraszka
Otwock
Groszówka
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Majdan
Góraszka
Góraszka
Bia∏o∏´ka
Marki
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
359.000
445.000
520.000
1.730.000
1.391.000
723.000
5.990.000
400.000
52.800.000
1.500.000
347.000
14.000.000
4.674.000
2.660.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
LeÊno-bud.
budowlana
budowlana
rolna
rolna
inwestycyjna
inwestycyjna
budowlana

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
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
490
487
485
484
483
465
461
446
482
472
342

Pow.
domu
220
320
200
200
140
260
300
292
240
172
210

Pow.
dzia∏ki m2
400
300
300
200
300
154
495
199
850
500
1000

Rejon
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Anin Sadul
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Weso∏a Zielona
Zakr´t
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
700.000
1.500.000
970.000
670.000
1.000.000
790.000
930.000
868.000
1.814.000
700.000
950.000

Rodzaj
domu
bliêniak
segment naro˝ny
bliêniak
segment Êrodkowy
segment naro˝ny
segment Êrodkowy
wolnostojàcy
segment Êrodkowy
wolnostojàcy
bliêniak
wolnostojàcy

Rok
2007
2003
2007
1995
2004
2000
2004
2007
1995
2006
1998

Stan wykoƒczenia
bez pod∏. i bia∏ego mont.
wykoƒczony
bez pod∏. i bia∏ego mont.
wykoƒczony kanadyjczyk
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏. i bia∏ego mont.
do generalnego remontu
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

Serwis samochodowy MOTOLAB
05-077 Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
tel. 022 773 22 50, 022 773 22 49
pn.-pt. 800–1700, sob. 900–1400
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka podwozi - komputerowa
geometria kó∏
- test amortyzatorów
Elektromechanika
Elektronika
- uk∏ady wtryskowe
i zap∏onowe
systemy ABS/ASR,
komfortu i Air-bag
Sprzeda˝ cz´Êci zamiennych marki BOSCH
Sprzeda˝ i wymiana opon - opony z Finlandii
w super cenie!
Obs∏uga i naprawa klimatyzacji

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

KONSULTACJE KOSMETYCZNE
Amerykaƒskich kosmetyków
najwy˝szej jakoÊci

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

M e b l e ∏ a z i e n ko w e n a w y m i a r
Konkurencyjne ceny, dowóz gratis na terenie Warszawy
Sklep „Twoja ¸azienka“ Warszawa-Weso∏a ul. Trakt Brzeski 80
tel. 022 773 2002, e-mail: twojalazienka@poczta.fm
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PREZENTACJE-SPRZEDA˚
Stara Mi∏osna, ul. Konwaliowa 10
509 105 248, 022 773 22 38
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OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
•KÑPIEL
•STRZY˚ENIE
•TRYMOWANIE
•PIEL¢GNACJA

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

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

.

Wizyta po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

s

Exp

PROTEZY • NAPRAWA

• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA

res

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

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

BIURO RACHUNKOWE

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

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

•

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

Gimnastyka korekcyjna
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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MYJNIA
SAMOCHODOWA
• pranie tapicerki
• polerowanie lakieru

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

US¸UGI WULKANIZACYJNE
SPRZEDA˚ OPON - NOWE I U˚YWANE
MONTA˚ I WYWA˚ANIE SPECJALNOÂå
OPON TYPU RUNONSLAT + NISKIE PROFILE
MECHANIKA POJAZDOWA
Marek Karczewski
ul. Trakt Brzeski 70
05-077 Warszawa
tel. 0 692 969 484

Czynne: pon. - sob. 8.00 – 20.00

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
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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BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

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

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

Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

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

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

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

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
Nowe lampy podwójnie bràzujàce.
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.

NowoÊci w naszym klubie:
FLAMENCO,
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

• FIRANY
• ZAS¸ONY
• 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
„deco JUMA“

SULEJÓWEK – PAWILONY
ul. KOMBATANTÓW 63
tel. 022 760 10 52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal
licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

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

Pranie Dywanów
Wyk∏adzin i tapicerki meblowej

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

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

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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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KOMPUTEROWA ARAN˚ACJA ¸AZIENEK

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

„Niedaleko jest DOMEKO”

du¿y wybór butów
dzieciêcych i m³odzie¿owych
i
a
-m lop ado ga³a et ex
gga Anty Bef Mru Jam Ob
i
V
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ 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. 022-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126-840.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 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.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne -produkty Perfect Lady.
Serdecznie zapraszam. Weronika 691-945-598.
◗ Pranie dywanów – tel.: 510 126 840.
◗ 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
◗ Ochrona ˝ycia Plus. Zadzwoƒ 509 191 699.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja)
maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny.
tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Do sprzedania wózki dzieci´ce (spacerówka-fotelik samochodowy) Tel. 773-28-98.
◗ Piel´gniarka: opieka w domu, zabiegi, osoby starsze,
tel.: 022-773-82-35, 0-665-17-70-97.

◗ Poszukuj´ nauczyciela j´zyka w∏oskiego, lekcje
w domu 1-2 razy w tygodniu. Kontakt telefoniczny 0602 751 781 lub 0604 916 402.
◗ Poszukuj´ native speakera j´zyka angielskiego,
lekcje w domu 1-2 razy w tygodniu. Kontakt telefoniczny 0602 751 781 lub 0604 916 402.
◗ TANIA ODZIE˚ – sklep z zachodnià odzie˝à u˝ywanà zaprasza. Cz´ste dostawy towaru, najni˝sze ceny. Stara Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 68.
◗ 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, 661 567 562.
◗ Poszukuj´ osoby do pracy w pizzerii w Weso∏ej,
tel. 606 307 704 (rano).
◗ Udziel´ korepetycji/pomog´ w odrabianiu lekcji.
Zakres szko∏a podstawowa-gimnazjum. Wszystkie przedmioty. Uczennica liceum. gg: 5049166
tel: 509361731.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 0-501-707-236.
◗ Spokojna, mi∏a pani po 40-tce zaopiekuje si´ starszà osobà, najch´tniej z mo˝liwoÊcià zamieszkania. Tel. 660 132 850.
◗ BezpoÊrednio sprzedam mieszkanie IIIp.(60m)
plus zaadaptowany strych (35m) zadbane i ∏adnie
urzàdzone. 0604536347.
◗ GLAZURA-uk∏adanie glazury, terakoty i paneli
pod∏ogowych wszelkie remonty osobiÊcie. Tel.
0-502-215-245.
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy g∏´boko-spacerowy
z noside∏kiem Breaker model Baby Active. Kolor
b∏´kitno-granatowy. W komplecie parasolka, folia,
moskitiera. Cena 300 pln. Tel. 0-696-145-839.
◗ Restauracja TelePizza w okolicy Starej Mi∏osnej
i Weso∏ej zatrudni: osoby do pracy w lokalu oraz
osoby do roznoszenia ulotek. Atrakcyjne zarobki.
Nie wymagamy doÊwiadczenia. Mo˝liwoÊç pracy
w niepe∏nym wymiarze. Tel: 509 440 700.
◗ Przyjm´ prasowanie (osoba ze Starej Mi∏osny).
Tel. 022 7731684.
◗ Reinstalacje systemu, konfiguracja sprz´tu, archiwizacja danych, naprawy komputerów. Tanio
– tel. 880 388 300, po 16.
◗ Aran˝acja wn´trz-projekty, realizacje. Profesjonalne doradztwo. W∏asne ekipy remontowe. Zainteresowanych prosz´ o kontakt, tel. 602 12 67 12.
◗ Makija˝ Êlubny i wieczorowy w domu klienta. Doradztwo profesjonalnej stylistki. Kontakt: 608 326 725.
◗ Firma budowlano-remontowa Marka Ciekaƒskiego
zapewni us∏ugi w zakresie: ociepleƒ budynków oraz
tynkowanie metodà tradycyjnà; wykoƒczeƒ mieszkaƒ
i budynków u˝ytkowych: glazury, terakoty, posadzki,
malowanie, g∏ad˝ tynkowa. Tel. 0-603 614 546.
◗ Sprzedam pilnie tanio solarium UVA PARADIES 2800 Ti ze zlikwidowanego zak∏adu, dzia∏ajàce – 28 lamp (wymienione), wentylator, licznik.
Stan bdb, zasilanie 380. Kontakt: 505390102.
◗ Sprzedam meble ze zlikwidowanego zak∏adu fryzjerskiego, jasne, robione na zamówienie, ma∏o
u˝ywane, stan idealny-2 konsole, szafka na materia∏y, stolik do manicure, biurko naro˝ne (recepcja). Kontakt: 501 790 344.

Morfeusz Przyj´cia
OkolicznoÊciowe
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Weso∏a

◗ Sprzedam myjk´ fryzjerskà (prawie nowa).
Cena – 1200 z∏. Kontakt: 501 790 344.
◗ Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Wojska Polskiego Warszawa-Weso∏a poszukuje firmy budowlanej blacharsko-dekarskiej w celu zamontowania jak i naprawy rur spustowych na budynku
mieszkalnym oraz dachu. Kontakt telefoniczny 0 509 349 171 lub 0 509 349 123.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, materia∏y
eksploatacyjne. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Jestem m∏odà energicznà dziewczynà. Szukam
pracy dodatkowej po kilka godzin dziennie. Interesuje mnie sprzàtanie, opieka nad dzieçmi, ewentualnie korepetycje z j´zyka angielskiego dzieci
do 7 roku ˝ycia. Tel. (0) 792 180 004.
◗ PRASOWANIE na miejscu lub z odbiorem i dowozem do klienta, tel. 0505967246.
◗ Mam do sprzedania wózek firmy Delti Puma
na gwarancji do 21.08.2008 za 600 z∏. W idealnym stanie g∏´boki u˝ytkowany 3 miesiàce,
a spacerówka jeszcze zapakowana, do tego parasolk´, torb´ i moskitier´. Tel. 516-318-514 lub
e-mail: asia31@poczta.onet.eu
◗ Naprawa tokarek i frezarek oraz innych maszyn
mechanicznych po uzgodnieniu telefonicznym
tel: 888 688 922.
◗ Porzàdkowanie nagrobków. Sk∏adanie wiàzanek i zniczy na grobach. tel. 0515 865 864 www.diagor.prv.pl
◗ KOMPUTERY-sklep internetowy Telap. W ofercie notebooki, monitory, telewizory, akcesoria, telefony,
sieci, serwis, Sprzeda˝ ratalna. www.telap.pl tel/fax:
022 773 04 40 Kom. 504 251 007 lub 501 272 633.
◗ Jestem studentkà IV roku psychologii. Zaopiekuj´
si´ dzieckiem w wieku przedszkolnym lub szkolnym w godzinach popo∏udniowych (od 14)
do powrotu rodziców. Mam pó∏roczne doÊwiadczenie w opiece nad dzieckiem (wiek 6 lat). Prosz´ o kontakt pod numerem 0 694 40 69 58.
◗ Poszukuj´ solidnà i uczciwà Panià do sprzàtania
domu, dwa razy w tygodniu. (0-22) 773-11-33
(po 17: 00). Tel. 0604-10-10-35.
◗ GEODEZYJNE us∏ugi – mapy, tyczenia, inwentaryzacje, tel. 022 773 30 44, kom. 510 544 779.
◗ Zatrudni´ Panià do sprzàtania, 1 raz w tygodniu,
Weso∏a – Centrum. Referencje. Tel. 664 044 244.
◗ Uczennica klasy II gim. ch´tnie zaopiekuje si´
dzieçmi po szkole i w weekendy, pomo˝e w ró˝nych pracach domowych, m.in. prasowanie,
sprzàtanie itp. Zainteresowanych prosz´ o kontakt: domi338@wp.pl lub 507-754-711.
◗ Szukam opiekunki dla rocznej dziewczynki od grudnia
lub stycznia. Praca 4 lub 5 dni w tygodniu przez 10
godzin dziennie (St. Mi∏osna). Tel. 509-168-466.
◗ Studentka IV roku MATEMATYKI na UW udzieli korepetycji (pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianie
zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek i egzaminów). tel: 513 504 475.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Mam pokój do wynaj´cia w Starej Mi∏osnej (dla
kobiety lub 2 dziewczyn). Tel.: 022 841 09 59.

◗ Naprawa Obuwia! Szybko, solidnie! St. Mi∏osna, ul.
GoÊciniec, 96. Czynne: Pon – Piàt: 10.00-19.00
Przerwa: 14.00-15.00 Sobota: 10.00-14.00.
◗ Poszukuj´ lokalu oko∏o 100m2 pod ma∏à stolarni´.
tel. 502575950. Us∏ugi stolarskie tel. 502575950.
◗ Firma transportowa w Sulejówku zatrudni osob´
ze znajomoÊcià j´zyka rosyjskiego w mowie i piÊmie. Kontakt tel. 605222122.
◗ Studentka j´zyków obcych udzieli korepetycji z j.
niemieckiego. Tanio. Z mo˝liwoÊcià dojazdu.
Tel. 0-608-731-196.
◗ Poszukuje niani do dwójki dzieci – dwa lub trzy
razy w tyg. 5-8 h. kontakt 502702802 JeÊli og∏oszenie czyta Pani Barbara z okolic ul. Mazowieckiej która ju˝ si´ z nami kontaktowa∏a jakiÊ czas
temu – bardzo prosz´ o kontakt.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja
tonerów do drukarek HP. Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ Wykonam drobne PRACE REMONTOWE w domu
i porzàdkowe w ogrodzie – 0 692 977 947.
◗ Poszukuj´ Pani na pó∏ etatu do opieki nad dzieçmi
i do prowadzenia domu. Praca od pon. do pt.
w godz. popo∏udniowych, odbieranie dzieci z przedszkola. Konieczne prawo jazdy. tel. 501 000 568.
◗ Z∏ota ràczka – remonty i wykoƒczenie mieszkaƒ.
Tel. 510 544 779.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd. Tel. 0506 661 672.
◗ CzeÊç. Mam na imi´ Piotrek i szukam dziewczyny. Mam 27 lat jestem szczup∏y 175 cm wzrostu,
atrakcyjny. Nie jest dla mnie wa˝ny Twój wyglàd,
ale spokojny i uleg∏y charakter. Je˝eli jesteÊ samotna to zadzwoƒ na numer 516 46 90 91. Czekam na Ciebie, po prostu si´ spotkajmy.
◗ Solidna firma budowlana wynajmie dla pracowników mieszkanie lub dom. Tel. 602 444 662.
◗ Zatrudni´ m∏odà krawcowà do sklepu z firanami
do obs∏ugi i szycia. WESS Dworcowa 52
Sulejówek. Tel. 604516627 lub 604516637.
◗ Importer mebli z sidzibà w Zakr´cie zatrudni handlowca. Wymagane doÊwiadczenie w pracy
w dziale handlowym i prawo jazdy kat B. Oferty
prosz´ przesylaç na mail: info@decoroom.com.pl
z dopiskiem „rekrutacja”.
◗ Sprzedam nowy, ∏adny dom z gara˝em (200m. kw.)
w Starej Mi∏osnej, na zadbanej dzia∏ce (650 m. kw.).
BezpoÊrednio. Tel.: 0 22 773 81 70 po 20: 00.
◗ Us∏ugi transportowo-kurierskie dla firm i domu. Tel.
889 744 630.
◗ Gara˝ do wynaj´cia na ul. Dworkowej. Tel. 773 82 13.
◗ Dla ch∏opca w drugiej klasie potrzebna mi∏a pani,
aby powtórzyç j. ang. Tel.: 604-444-135.
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo z dzieckiem poszukuje do
wynaj´cia 2 pokoje lub mieszkanie na terenie
Weso∏ej, Sulejówka, Halinowa. Tel. 0696-145-839
lub 0604-245-839

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

Firma „KOMPLEKS“
BAL
SYLWESTROWY

tel. 508 12 88 92
022 783 48 49
www.wesele.waw.pl

• 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

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
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K∏os, Anna Susicka, Marta PaczeÊniak (reklama, tel. 022 773 15 35, 0500 083 818), Dorota Wroƒska, Izabella Zych, Judyta Weso∏owska. Foto: Iza Antosiewicz, Joanna
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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
zamówienia Êwiàteczne
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

