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Z prac Rady Dzielnicy
Od wydania poprzedniego
numeru WS Rada Dzielnicy
pracowa∏a doÊç intensywnie.
Odby∏y si´ trzy sesje. Pierwsza planowa, w dniu 25 wrzeÊnia, na której Rada zapozna∏a
si´ z informacjà o stanie prac
nad sporzàdzaniem planów
zagospodarowania
przestrzennego, zaopiniowa∏a negatywnie projekt programu „Dobra Opieka Zdrowotna” (szerzej pisze
o tym Iza Antosiewicz w dalszej cz´Êci numeru),
dyskutowa∏a nad za∏o˝eniami do planu inwestycji
na rok 2009 oraz zapozna∏a si´ z kosztami utrzymania i poziomem funkcjonowania placówek oÊwiatowych w Dzielnicy.
Mimo, ˝e w porzàdku obrad nie by∏o spraw budzàcych kontrowersje, to tradycyjnie ju˝ przebieg
sesji by∏ niebywale burzliwy. I to tradycyjnie
za sprawà tej samej osoby. Od d∏u˝szego czasu
powstrzymywa∏em si´ przed upublicznianiem tego,
ale poziom absurdu i braku kultury si´gnà∏ dna i
trudno mi przejÊç nad tym do porzàdku dziennego.
MyÊl´, ˝e wyborcy powinni mieç ÊwiadomoÊç,
kto ich reprezentuje, tym bardziej, ˝e sposób, w jaki jest to robione, szkodzi w∏aÊnie mieszkaƒcom,
których taki radny reprezentuje. W s∏owotoku mylonych poj´ç i niczym nieuzasadnionej agresji wobec Zarzàdu Dzielnicy nawet te postulaty, które sà
s∏uszne i mog∏yby byç przyj´te do realizacji,
po prostu ginà w generowanej w niezwykle nadpobudliwy sposób papce informacyjnej. A szkoda, bo
wszyscy tracimy czas i nerwy, a nikt (w tym sami
zainteresowani) na tym nie korzysta.
Najlepszym komentarzem do tej sytuacji mogà
byç s∏owa radnego Leszka Winiarskiego, który
(choç nie jest w koalicji popierajàcej obecny Zarzàd), w dyskusji nad poziomem nauczania w Weso∏owskich szko∏ach zauwa˝y∏: „Sami Paƒstwo
pewnie podzielicie mój poglàd, ˝e dydaktyka
jest wa˝na. Natomiast pewnie na niejednej sesji
widzimy, ˝e je˝eli szko∏a przyk∏ada∏a zbyt wielkà
wag´ do dydaktyki, a nie do wychowania, to te˝

nie jest najlepiej. To jest takie moje spostrze˝enie, myÊl´, ˝e Paƒstwo je podzielicie. Dzi´kuj´”.
Pan Winiarski reprezentuje osiedle Zielona, to samo, którego radnà jest bohaterka obecnego wàtku
mojego felietonu. I choç cz´sto g∏osuje inaczej ni˝
ja i moje Êrodowisko, to dzi´ki wywa˝onym sàdom
z jego zdaniem nale˝y si´ liczyç. Bez wàtpienia robi du˝o wi´cej dobrego dla swojego osiedla, ni˝
osiàga si´ przez bazarowe pyskówki.
Nast´pna sesja, tym razem dodatkowa, zwo∏ana
zosta∏a na wniosek grupy radnych ze Starej Mi∏osnej w celu uchwalenia przez Rad´ Dzielnicy wniosków o wpisanie na potrzeby oÊwiatowo-kulturalno-sportowe kilku dzia∏ek, na których mogà byç
zlokalizowane obiekty o takich funkcjach. Prosta
sprawa, wywo∏a∏a tak samo wiele kontrowersji
i dyskusja nad nià przebiega∏a w tradycyjnej, ma∏o
parlamentarnej formie. Ostatecznie g∏osami radnych, g∏ównie ze Starej Mi∏osnej, przy wstrzymaniu
si´ od g∏osu innych radnych, uchwa∏a zosta∏a przyj´ta. Choç jeden absurd wart jest zauwa˝enia. Nie
ukrywam, ˝e czego jak czego, ale ˝eby przedstawicielka partii, która w swej nazwie ma takie szczytne
has∏a jak prawo i sprawiedliwoÊç, stawa∏a w obronie interesów „Spó∏ki Ziemskiej” to ju˝ naprawd´
bym si´ nie spodziewa∏. Ale widaç zasada, ˝e „wróg
mojego wroga jest moim przyjacielem” w niektórych Êrodowiskach jest najwa˝niejsza.
Trzecia sesja, znów planowa, odby∏a si´ 16 paêdziernika. G∏ównym jej tematem by∏o zaopiniowanie
projektu bud˝etu na rok 2009 wraz z wykazem zadaƒ inwestycyjnych na rok przysz∏y oraz aktualizacjà
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Po d∏u˝szej
dyskusji i przyj´ciu zg∏oszonych przez Komisj´ Bud˝etu uwag Rada zaopiniowa∏a go pozytywnie.
W kolejnych punktach Rada powo∏a∏a M∏odzie˝owà
Rad´ Dzielnicy (piszemy o tym szerzej w oddzielnym tekÊcie), zapozna∏a si´ z informacjà o stanie pozyskiwania gruntów na potrzeby inwestycji dzielnicowych oraz odrzuci∏a wniosek o powo∏anie Komisji Planowania Przestrzennego. Argumentami, które
przewa˝y∏y za niepowo∏ywaniem takiej komisji by∏o,
˝e planowanie przestrzenne le˝y nie w kompetencji

M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy
Na ostatniej sesji radni podj´li uchwa∏´ o powo∏aniu M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy. Uchwalono równie˝ statut tej rady. Czym ma zajmowaç
si´ taka rada? To mo˝liwoÊç wspó∏pracy pomi´dzy samorzàdem a m∏odzie˝à. To tak˝e szko∏a
samorzàdnoÊci dla m∏odych ludzi, mo˝liwoÊç
przekazania swoich potrzeb i oczekiwaƒ. „M∏oda” rada ma prawo obradowaç, podejmowaç
uchwa∏y, stanowiska i opinie w sprawach dotyczàcych m∏odzie˝y. Kadencja weso∏owskiej M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy b´dzie trwa∏a trzy lata.
Wszystko po to, by wybrani w gimnazjum
uczniowie, mogli kontynuowaç prac´ na rzecz
swojego Êrodowiska tak˝e po zmianie szko∏y
na liceum warszawskie. Wybory do rady b´dà
przeprowadzone wkrótce na terenie wszystkich
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szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w Weso∏ej. Rada ma liczyç 21 radnych. Podobne rady dzia∏ajà ju˝ w 11 dzielnicach Warszawy.
Niektóre pracujà od kilku lat, inne powstajà równolegle z naszà radà. Raz w roku, w okolicach
Dnia Dziecka, obradujà wspólnie w Sali Ratuszowej Pa∏acu Kultury i Nauki. W czerwcu uczestniczy∏am w tych obradach i bardzo si´ ciesz´, ˝e
równie˝ w Weso∏ej powstanie taka rada. Uwa˝am, ˝e nam, doros∏ym radnym, przyda si´ g∏os
wspomagajàcy m∏odzie˝y. W koƒcu kto, jak nie
m∏ody cz∏owiek, lepiej wie, co jest mu najbardziej potrzebne. Prac´ M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy wspomagaç b´dà animatorzy z Fundacji Civis Polonus.
Izabela Antosiewicz

dzielnic tylko Rady Warszawy, zaÊ tematyka ta i tak
znajduje si´ w zakresie prac Komisji Infrastruktury.
Taki wynik g∏osowania wywo∏a∏ insynuacje ze strony
wnioskodawczyni projektu o bli˝ej nieokreÊlonych
interesach, jakich swojà decyzjà broni Rada. A˝ trudno si´ odnosiç do tak stawianych argumentów, natomiast z tego i kilku innych wàtków w dyskusji nasuwa si´ bardzo smutny wniosek, b´dàcy rozwini´ciem myÊli Leszka Winiarskiego: prawdziwy dramat
zaczyna si´ wówczas, gdy szko∏a zawali∏a nie tylko
wychowanie, ale tak˝e dydaktyk´. Szcz´Êcie, ˝e paradoks ten dotyczy tylko tak nielicznych wyjàtków.
Nieszcz´Êcie, ˝e trafi∏o na Weso∏à i jej Rad´ Dzielnicy. Nie wiem jak inni radni, ale ja po ka˝dym posiedzeniu potrzebuj´ d∏u˝szej chwili na odreagowanie,
a potem nieodmiennie zadaj´ sobie pytanie: „Co ja
tutaj robi´?”. Do tej pory wydawa∏o mi si´, ˝e radny
to ktoÊ, kto swym doÊwiadczeniem, wiedzà, bliskim
kontaktem z mieszkaƒcami doradza Zarzàdowi
i kontroluje jego poczynania, aby wa˝ne dla dzielnicy sprawy by∏y za∏atwiane szybko i skutecznie.
Jedyne, co mi pozostaje przed kolejnà sesjà, to
nadzieja, ˝e ktoÊ si´ opami´ta lub ˝e kole˝anki klubowe przemówià do rozsàdku s∏owami Kmicica:
„Koƒcz WaÊç, wstydu oszcz´dê”.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

ZBIÓRKA LIÂCI
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e w paêdzierniku i listopadzie odb´dzie si´ zbiórka liÊci z terenu Dzielnicy Weso∏a. LiÊcie nale˝y
zapakowaç w worki oraz zg∏osiç
do Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska
gotowoÊç oddania worków (nr
tel. 773-60-36 lub osobiÊcie w pokoju 212). Worki mo˝na wystawiç
przed posesj´ tylko w wyznaczonym
terminie odbioru.
Nie b´dà odbierane worki z liÊçmi
zmieszanymi z odpadami komunalnymi!
Poni˝ej przedstawiamy terminy
odbioru liÊci z poszczególnych osiedli Weso∏ej:
Zielona, Grzybowa, Groszówka
20 paêdziernika-24 paêdziernika
Centrum, Plac Wojska Polskiego
27 paêdziernika-31 paêdziernika
Stara Mi∏osna
3 listopada-7 listopada
Wola Grzybowska
10 listopada-14 listopada
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Goràczka?
Klika dni temu grupa radnych z osiedla Stara Mi∏osna
podj´∏a inicjatyw´ przyj´cia
uchwa∏y w sprawie z∏o˝enia
wniosku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Stara Mi∏osna Po∏udnie. Celem by∏o zabezpieczenie
ostatnich ju˝ nadajàcych si´ do tego terenów
pod przysz∏e inwestycje dzielnicy z zakresu
oÊwiaty, kultury, sportu i rekreacji. B´dàc jednym
z inicjatorów zwa∏ania sesji, nie przypuszcza∏em,
˝e sprawa oczywista wzbudzi tak wiele emocji.
Uznaç nale˝y prawo opozycji do krytyki, jednak
dobrze by∏oby, gdyby ta krytyka mia∏a w sobie
chocia˝ odrobin´ racjonalizmu. Obowiàzkiem
radnych jest dzia∏anie zgodne z interesem mieszkaƒców, których reprezentujà. Majàc takie poczucie, osobiÊcie zajà∏em si´ identyfikacjà dzia∏ek na przydatnych dla dzielnicowych inwestycji
terenach, korzystajàc z dost´pnych dla ka˝dego
materia∏ów i informacji m.st. Warszawy.
W Radzie Dzielnicy Weso∏a mamy przewag´
kobiet. ˚a∏uj´, ˝e w przypadku niektórych zacietrzewienie bierze gór´ nad zdrowym rozsàd-

kiem. Nie chc´ wrzucaç wszystkich do jednego
worka, bo wi´kszoÊç paƒ radnych wp∏ywa na
lepszà jakoÊç pracy Rady, jednak zdarzajà si´
równie˝ ci´˝kie przypadki. Kiedy trafiamy w
telewizji na zwyk∏e pyskówki, które dosyç cz´sto mo˝emy oglàdaç w skandalizujàcych programach „rozrywkowych”, mamy mo˝liwoÊç
ich zakoƒczenia u˝ywajàc pilota. Na sesjach
Rady, w szczególnoÊci w przypadku jednej radnej, regulamin obrad nie istnieje, na ka˝dej sesji
musi ona wylaç z siebie potok s∏ów, z którego
niewiele wynika. Przerywanie w pó∏ s∏owa
i przekrzykiwanie bardziej przypomina atmosfer´ kiepskiego podwórka ni˝ sesj´ Rady. Radna Ma∏gorzata Zaremba, bo o nià chodzi, z wrodzonej chyba zapalczywoÊci gotowa jest zrobiç
wszystko, czym jej zdaniem mo˝na dopiec Zarzàdowi Dzielnicy i popierajàcym ten Zarzàd
radnym. Fakt, ˝e na ostatniej sesji, podejmujàc
walk´, dzia∏a∏a na korzyÊç ludzi paso˝ytujàcych
od wielu lat na mieszkaƒcach osiedla Stara Mi∏osna, chyba nie ma dla niej wi´kszego znaczenia. Walka jest jej ˝ywio∏em i, jak wynika z dwuletnich doÊwiadczeƒ i obserwacji, nie jest ona
w stanie bez wojennych okrzyków prze˝yç nawet b∏ahego punktu w porzàdku obrad. Potrafi
si´ tak zagalopowaç, ˝e jako prawnik z wykszta∏cenia kwestionuje wa˝noÊç podj´tych
uchwa∏, które uzyska∏y wi´kszoÊç w g∏osowa-

PoÊlizgi inwestycyjne
Niestety wiemy ju˝
˝e dwóch tegorocznych inwestycji nie
uda si´ Zarzàdowi
Dzielnicy zrealizowaç
w tym roku. Pierwsza
z nich rzeczywiÊcie
mia∏a bardzo wyÊrubowany harmonogram – mowa tu o przebudowie bardzo wa˝nego skrzy˝owania
na rogu ul. Jana Paw∏a II i GoÊciƒca
(przy Lidlu). Niestety, procedury zwiàzane z wykupem niezb´dnych do budowy ronda naro˝nych gruntów, przeciàgn´∏y si´ na tyle, ˝e przed zimà nie ma
szans na dokoƒczenie tej inwestycji.
Dlatego jej realizacja zosta∏a od∏o˝ona na wiosn´ przysz∏ego roku. Jest tu
te˝ merytoryczne uzasadnienie tego
opóênienia – w przysz∏ym roku ma zostaç wykonany lewoskr´t z ul. Fabrycznej w ulic´ Trakt Brzeski w kierunku
Warszawy. Dzi´ki temu po zamkni´ciu
na czas budowy skrzy˝owania przy Lidlu, osiedlu Stara Mi∏osna nie b´dzie
grozi∏ parali˝ komunikacyjny.
Niespodziewanie za to przesunie si´
zaplanowana na ten rok budowa ulic
Biesiadnej i Diamentowej. Jak ju˝ pisa∏em miesiàc temu, pierwszy przetarg

na t´ inwestycj´ zosta∏ uniewa˝niony,
gdy˝ najtaƒsza oferta prawie dwukrotnie
przekroczy∏a zak∏adany bud˝et. Przetarg
zosta∏ powtórzony, tym razem oferty
wp∏yn´∏y w cenach zbli˝onych do kosztorysu. Niestety, firma, która wygra∏a przetarg, odmówi∏a podpisania umowy, gdy˝
obawia∏a si´ naliczenia kar umownych
za zw∏ok´, jeÊli nie zdà˝y z inwestycjà
w terminie... Poniewa˝ firmà tà by∏a znana z opóênieƒ Link Europa, ca∏a sprawa
nawet mnie nie dziwi. Niestety wyglàda
na to, ˝e firma, która z∏o˝y∏a drugà z kolei ofert´, tak˝e nie kwapi si´ do skorzystania z rezygnacji konkurencji. W zwiàzku z tym przetarg najprawdopodobniej
trzeba b´dzie znów uniewa˝niç, a jego
ponowne og∏aszanie jesienià nie ma sensu, gdy˝ ryzykujemy rozkopanie ulicy
i niedokoƒczenie jej przez zimowymi
mrozami i s∏otami. Zostanie najpewniej
powtórzony wczesnà wiosnà, jak tylko
warunki pogodowe umo˝liwià rozpocz´cie prac budowlanych, wtedy ju˝ na ca∏y
zakres budowy (przypominam, ˝e na rok
bie˝àcy planowane by∏o tylko wykonanie
ul. Biesiadnej oraz fragmentu ul. Diamentowej do Kana∏u Wawerskiego, reszta i tak mia∏a byç wykonywana w roku
przysz∏ym).

niach Rady Dzielnicy. Takie zachowania sà dokuczliwe i êle wp∏ywajà na prac´ Rady. Dobrze
by∏oby, gdyby na sesjach Rady Dzielnicy Weso∏a pojawiali si´ mieszkaƒcy, szczególnie z okr´gu wyborczego radnej Zaremby. Jest ona jedyna w swoim rodzaju, ale w podobnym stylu zdarza si´ równie˝ zab∏ysnàç jej partyjnym kole˝ankom, co daje op∏akane skutki.
Czy mo˝na si´ a˝ tak zasugerowaç zachowaniem kole˝anki, aby jak radna Krystyna Szyszko
g∏osowaç przeciwko interesom swoich wyborców? Nale˝y tutaj wykluczyç brak ÊwiadomoÊci
i wiedzy w zakresie problemów zwiàzanych
z oÊwiatà, bo ta radna jest dyrektorem jednej
z warszawskich szkó∏. Nie wiem, kto z osiedla
Stara Mi∏osna zrobi∏ krzywd´ tej Pani, ˝e na sesjach g∏osuje zgodnie z poszeptami kole˝anek,
nie uwzgl´dniajàc interesów mieszkaƒców osiedla. W∏aÊnie ona by∏a autorkà wniosku zg∏oszonego na jednym z posiedzeƒ Komisji OÊwiaty,
sprowadzajàcego si´ do budowy szko∏y podstawowej dla Starej Mi∏osny na terenie osiedla Groszówka, czyli w odleg∏oÊci nawet pi´ciu kilometrów od miejsca zamieszkania uczniów.
Szanowne Panie, ka˝dy mo˝e mieç gorszy
dzieƒ. ˚ycz´ Paniom, aby przypada∏ on w innym
terminie ni˝ sesje Rady Dzielnicy.
Józef WojtaÊ

Dobra wiadomoÊç jest za to taka, ˝e
powtórnie og∏oszony przetarg na budow´ hali sportowej przy Gimnazjum nr 119 przyniós∏ zak∏adane rezultaty. Wykonawca jeszcze nie jest wybrany, gdy˝ dopiero zosta∏y otwarte
oferty przetargowe, ale wynika z nich,
˝e a˝ 5 z nich mieÊci si´ w granicach
kwot zak∏adanych w kosztorysie
(w pierwszym przetargu najtaƒsza
oferta o ok. 5 mln z∏ przekracza∏a wartoÊci kosztorysowe), nie powinno wi´c
byç problemów z wy∏onieniem wykonawcy i rozpocz´ciem prac budowlanych.
Marcin J´drzejewski

Drodzy Sàsiedzi
W obliczu zbli˝ajàcej si´ zimy
schronisko Bo˝eny Wahl „Ostatnia
szansa” goràco apeluje o pomoc
dla swoich psich podopiecznych.
Zapotrzebowanie jest ogromne. Na koce, materacyki, psie pos∏anka…
JeÊli chcielibyÊcie Paƒstwo
wesprzeç t´ akcj´ i moglibyÊcie
przekazaç niepotrzebne Wam ju˝
powy˝sze dobra, prosimy o kontakt telefoniczny 601 306 696 lub
b.kossowska@medianet.pl
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Po∏owa dystansu za nami
Rozmowa z Edwardem K∏osem – Burmistrzem Dzielnicy Warszawa Weso∏a
Redakcja: Czy w zwiàzku z realizowanym przez warszawski ratusz programem inwestycji zwiàzanych z EURO
2012 zmniejszy si´ poziomu inwestycji
w Weso∏ej w najbli˝szych latach? Co mo˝emy zyskaç na EURO?
Edward K∏os: To nie jest tak, ˝e
miasto anga˝uje pieniàdze w EURO,
a cierpià na tym dzielnice. Inwestycje,
które z tego powodu powstanà w Warszawie i tak by powsta∏y, po prostu zostanà zrealizowane wczeÊniej. Weso∏a
jest na szcz´Êcie „po drodze”
na Ukrain´. Przypomn´, ˝e wykonywany jest projekt modernizacji ulicy
Trakt Brzeski z pieni´dzy miasta zapisanych w naszym bud˝ecie, a samà
modernizacj´ sfinansuje równie˝ miasto ze swojego bud˝etu. Ta inwestycja
powinna byç zrealizowana przed 2012
rokiem. Równie˝ inna nasza inwestycja – budowa obiektów sportowych
na Groszówce, która by∏a zaplanowana wczeÊniej, zosta∏a zg∏oszona do bazy EURO. Warszawa zaakceptowa∏a
ju˝ trzy takie lokalizacje, w tym naszà.
Gotowy projekt kompleksu na Groszówce zosta∏ poprawiony pod kàtem
potrzeb EURO dzi´ki dodatkowym
Êrodkom z bud˝etu miasta. W efekcie
powstanà tam dwa boiska z zapleczem, chcemy tam równie˝ wybudowaç lodowisko.
Jak uk∏ada si´ wspó∏praca z warszawskimi instytucjami odpowiadajàcymi
za drogi i kanalizacj´: Zarzàdem Miejskich Inwestycji Drogowych i Miejskim
/ZMiD/ Przedsi´biorstwem Wodociàgów
i Kanalizacji (MPWiK)?
JeÊli chodzi o kanalizacj´ – by∏o lepiej. PrzekazaliÊmy eksploatacj´ sieci
wodno-kanalizacyjnej (z wyjàtkiem kanalizacji w Starej Mi∏osnej) do MPWiK
po to, by daç profesjonalnemu operatorowi mo˝liwoÊç dzia∏ania na naszym terenie. To zaowocowa∏o m.in. zrobieniem przez nich audytu w Stacji Uzdatniania Wody w Starej Mi∏oÊnie, który
wykaza∏ koniecznoÊç wykonania powa˝nej modernizacji SUW. Projekt ju˝
jest, rozmawiamy o jej wykonaniu
w przysz∏ym roku. Mamy tak˝e plan inwestycji MPWiK w Weso∏ej, ale nie zosta∏ on jeszcze zatwierdzony. Kilka dni
temu przedstawiliÊmy kierownictwu tej
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firmy nasze oczekiwania i do koƒca listopada – w trakcie
spotkaƒ roboczych
– ustalimy na pewno
ostateczny harmonogram prac.
ZMID obecnie
wykonuje dla nas
projekt ulicy Nowoborkowskiej, która
ma nas po∏àczyç
z Wawrem i drugi
– budowy ronda
na rogu ulic Wspólnej i Jagielloƒskiej
w Zielonej. Obydwa
sà w koƒcowej fazie realizacji, wkrótce b´dà wnioski o pozwolenie na budow´. Mamy te˝ przyrzeczenie Êrodków na realizacj´ tych inwestycji.
Dzia∏ania Zarzàdu Dzielnicy zmierzajà w tym kierunku, by pewna cz´Êç
pieni´dzy na nasze weso∏owskie inwestycje pochodzi∏a bezpoÊrednio z bud˝etu Warszawy, a cz´Êç ze spó∏ek
miejskich. PodkreÊl´, ˝e wiele zale˝y
w tej kwestii od naszych partnerów.
Wiemy wszyscy, ˝e niektóre osiedla
Weso∏ej borykajà si´ z k∏opotami dotyczàcymi niedostatecznej bazy przedszkolnej i szkolnej. Co w∏adze dzielnicy
zrobi∏y, by poprawiç sytuacj´? Jakie
Êrodki finansowe przewidziane sà
na rozwój i modernizacj´ bazy edukacyjnej w bud˝ecie na rok 2009?
Do ubieg∏ego roku przewag´ w bud˝ecie stanowi∏y inwestycje drogowe
(oko∏o 80% nak∏adów). Po zbudowaniu kanalizacji by∏a to najbardziej palàca kwestia. W przysz∏orocznym bud˝ecie wydatki na cele oÊwiatowe b´dà stanowiç ju˝ powy˝ej 75 %! Kontynuowana jest budowa szko∏y w Zielonej, w przysz∏ym roku oddamy do
u˝ytku jej pierwszà cz´Êç. Na ukoƒczeniu jest rozbudowa szko∏y w Centrum, tak˝e planujemy na poczàtku
przysz∏ego roku jej zakoƒczenie. Dzisiaj otworzyliÊmy oferty, które wp∏yn´∏y w drugim przetargu na rozbudow´ gimnazjum w Starej Mi∏osnej.
W pierwszym przetargu najtaƒsza
oferta wynosi∏a 21,5 mln z∏otych, dlatego podj´liÊmy decyzj´ o niedu˝ej

korekcie projektu. Najtaƒsza z ofert,
które dziÊ otworzyliÊmy, nie przekracza 17 milionów z∏otych. Dzi´ki naprawd´ niewielkiemu ograniczeniu
funkcjonalnoÊci obiektu (poprzez
m.in. rezygnacj´ ze zbyt rozbudowanej powierzchni biurowo-administracyjnej) uda∏o si´ zaoszcz´dziç sporo
pieni´dzy. Oddanie tej hali do u˝ytku
zaplanowano jesienià 2010.
Dwa weso∏owskie przedszkola muszà zostaç koniecznie zmodernizowane. MyÊl´ o Zielonej i Starej Mi∏osnej.
W tym drugim przypadku od roku toczà si´ rozmowy ze Spó∏kà Ziemskà
w sprawie nabycia gruntu przy ul. Jana Paw∏a II (obok obecnie istniejàcego placu zbaw). Zakoƒczenie pertraktacji skomplikowa∏a postawa w∏adz
spó∏ki, które w koƒcowej fazie negocjacji postawi∏y dodatkowe, trudne
do spe∏nienia, warunki. Teraz czekamy na podj´cie decyzji w tej sprawie
przez Rad´ Miasta Warszawy. Natomiast na zakup dzia∏ki pod przedszkole w Zielonej cz´Êç Êrodków mamy zabezpieczone w tegorocznym bud˝ecie.
Reszta w „r´kach” BGN-u. Naszym
celem jest zakupienie obu dzia∏ek
do koƒca tego roku, tak by w pierwszej po∏owie przysz∏ego roku mo˝na by∏o wykonaç projekty.
A co z budowà nowej szko∏y na osiedlu
Stara Mi∏osna?
Najpierw ma∏a dygresja. PrzeprowadziliÊmy jeszcze raz analiz´ demograficznà, która potwierdzi∏a koniecznoÊç tej inwestycji. W tegorocznym
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bud˝ecie mamy wpisane na ten cel
prawie 3,6 mln z∏otych na zakup dzia∏ki. Dzielnica wykona∏a swojà cz´Êç zadania resztà zajmuje si´ Biuro Gospodarki NieruchomoÊciami m.st. Warszawy. W sprawach oÊwiatowych
w ubieg∏ym tygodniu spotka∏em si´
z Zast´pcà Prezydenta Jakubiakiem
i dyrektorem BGN-u. Z ich strony pad∏a deklaracja, ˝e tà sprawà si´ zajmà.
Licz´ te˝ na pomoc i poparcie naszych
staraƒ przez Zast´pc´ Prezydenta
Jacka Wojciechowicza, który jest
mieszkaƒcem naszej dzielnicy. Chcemy kwesti´ zakupu dzia∏ki zakoƒczyç
w tym roku.
Czy w ramach staraƒ o zewn´trzne finansowanie planowane sà w bliskiej
przysz∏oÊci jeszcze jakieÊ du˝e inwestycje
w dzielnicy?
Tak. Na poczàtku roku podj´liÊmy
starania o budow´ parkingu typu Park
and Ride (P&R) przy stacji PKP Warszawa Weso∏a. Na mocy umowy z PKP
wybudowaliÊmy tam prowizoryczny
parking. ZTM, który pilotuje program
budowy P&R, wpisze budow´ tego
parkingu jako inwestor do swojego bud˝etu. Decyzja o tym, ˝e ten parking
b´dzie wkrótce budowany, ju˝ zapad∏a.
Rozmawiamy te˝ z policjà na temat
nowego budynku dla naszego komisariatu. W tej sprawie spotka∏em si´
m.in. z Zast´pcà Komendanta Sto∏ecznego Policji ds. inwestycji. To kolejne z naszych przedsi´wzi´ç, które
realizujemy wspólnie z partnerami
– w tym przypadku cz´Êç pieni´dzy
wy∏o˝y miasto, cz´Êç policja. Mamy
ju˝ projekt budynku. Budowa powinna si´ zakoƒczyç przed 2010 rokiem.
A ciàgnàce si´ przej´cie oczyszczalni
„Cyraneczka” przez miasto? Czy w tej
sprawie coÊ si´ dzieje?
Od czterech lat bior´ udzia∏ w tych
negocjacjach. Negocjacje ze Spó∏kà
Ziemskà skoƒczy∏y si´ niczym. Moim
zdaniem od poczàtku spó∏ka gra∏a cynicznie. Niedawno wystàpi∏a z wnioskiem o … rozbudow´ oczyszczalni!
Widaç, ˝e nigdy nie chcia∏a oddaç
miastu oczyszczalni, choç wszyscy wiemy, ˝e si´ do tego zobowiàza∏a. Zespó∏, powo∏any do rozstrzygni´cia tej
sprawy przez panià Prezydent Hann´
Gronkiewicz-Waltz, podjà∏ decyzj´
o skierowaniu sprawy do sàdu. Dzisiaj
podpisywana jest umowa z kancelarià
prawnà, która w imieniu miasta poprowadzi t´ spraw´ w sàdzie.

Jak panu i zarzàdowi uk∏ada si´
wspó∏praca z Radà Dzielnicy?
Rada wspiera nasze dzia∏ania. Jest
wymagajàcym partnerem i czasami
podnosi mi ciÊnienie, ale w efekcie wypracowujemy dobre rozwiàzania. Jako
przyk∏ad podam wspomnianà ju˝ hal´
sportowà przy gimnazjum w Starej Mi∏osnej. Pomys∏ ograniczenia powierzchni wyszed∏ od radnego Józefa Wojtasia.
Wst´pne oceny naszych urz´dników
by∏y negatywne, ale ja sam po przeanalizowaniu projektu doszed∏em do wniosku, ˝e to si´ uda. I uda∏o si´!
Jednak˝e ostatnio na sesjach razi
mnie, ˝e niektórzy radni za wszelkà

cen´ chcà si´ pokazaç, rol´ zaczyna odgrywaç polityka, a nie interes
mieszkaƒców. Jak na posiedzeniu wyglàda dyskusja prowadzàca do niczego, mo˝na si´ przekonaç samemu,
przychodzàc na sesj´ Rady Dzielnicy.
Zapraszam wszystkich mieszkaƒców
do uczestnictwa w sesjach, informacje
o wszystkich posiedzeniach sà dost´pne na s∏upach og∏oszeniowych w formie plakatów, umieszczamy je te˝
na naszej stronie internetowej.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska
Wywiad przeprowadzono 17 paêdziernika
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Raport komunikacyjny
Po wielu spotkaniach,
dyskusjach, nerwach i emocjach okaza∏o si´, ˝e mo˝na wynegocjowaç z Zarzàdem Transportu Miejskiego
ca∏kiem przyzwoite warunki
wspó∏pracy. Mieszkaƒcy
osiedla korzystajàcy codziennie z dobrodziejstwa
komunikacji miejskiej wiedzà ju˝ doskonale, jakie linie wybraç, ˝eby jak najszybciej dostaç si´
do celu. Tym razem chcia∏abym dotrzeç z informacjà do osób, które z autobusów nie korzystajà lub robià to sporadycznie. Jakie mamy linie
obs∏ugujàce nasze osiedle?
Zaczn´ od przyÊpieszonej 502, od spotkania w sprawie kursowania tej linii zacz´∏a si´
ca∏a moja komunikacyjna przygoda radnej. Linia kursuje na trasie Stara Mi∏osna – Dworzec
Centralny. Autobusy je˝d˝à ulicà Ostrobramskà, ∏àczy wi´c Osiedle nie tylko z Centrum,
ale tak˝e ze szko∏ami na Saskiej K´pie oraz
Promenadà. Kursuje w cz´stotliwoÊcià 30/30/30 (szczyt/poza szczytem/dni
wolne), obs∏ugiwana w zdecydowanej wi´kszoÊci przez wozy niskopod∏ogowe.
Kolejnà linià ∏àczàcà Osiedle z Centrum
jest 411. To najnowsze „dziecko” ZTM. Linia,
która poczàtkowo ∏àczy∏a Goc∏aw ze stacjà metra „Politechnika” zosta∏a przed∏u˝ona do Starej
Mi∏osny. Mamy wi´c lini´ kursujàcà w dni robocze z cz´stotliwoÊcià 20/20 z dodatkowym kursem pomi´dzy 6 a 7 rano. Wracajàc tà linià
z Warszawy nale˝y wykazaç si´ czujnoÊcià, poniewa˝ cz´Êç wozów jeêdzi tylko do Goc∏awia.
Lini´ obs∏ugujà tylko wozy niskopod∏ogowe.

Linia 198 to najsilniej obsadzona linia na terenie Weso∏ej. Celem jej utworzenia by∏ dowóz
mieszkaƒców dzielnicy do stacji PKP Weso∏a,
gdzie mo˝na si´ przesiàÊç do SKM lub pociàgów Kolei Mazowieckich. Pociàgi w korkach
nie stojà, jest to bardzo wygodna forma transportu. Korzystajà z niej licznie równie˝ w∏aÊciciele samochodów, dla których w∏adze dzielnicy wcià˝ powi´kszajà parking przy stacji. Autobusy 198 sà te˝ bardzo wygodnà formà komunikacji wewn´trznej w Dzielnicy. Doje˝d˝ajà nimi dzieci do szkó∏, chorzy do lekarzy
w obu przychodniach, mieszkaƒcy do Urz´du
Dzielnicy i innych instytucji po˝ytku publicznego. Wozy niskopod∏ogowe obs∏ugujà t´ lini´
z cz´stotliwoÊcià 10/15/15. Rozk∏ad jazdy jest
skorelowany z kursowaniem pociàgów i odpowiednio oznakowany.
Jedyna linia, która kursuje bezpoÊrednio
do MOK-u przy ulicy Starzyƒskiego, zahaczajàc o przedmieÊcia Sulejówka, to 173. Obs∏ugiwana jest przez wozy niskopod∏ogowe
z cz´stotliwoÊcià 30/30/30. Linia ta nie wje˝d˝a w g∏àb osiedla, koƒczàc swoje kursy
na przystanku przy ulicy Jana Paw∏a II.
Mamy jeszcze twór b´dàcy pozosta∏oÊcià
po pewnej zlikwidowanej linii. To autobus 315. Jest to linia szczytowa. Kursuje
w godzinach szczytu co pó∏ godziny. ¸àczy
osiedle z Dworcem Warszawa-Wschodnia.
Mo˝na tà linià dojechaç do Weso∏ej Zielonej
na basen, a tak˝e do urz´du skarbowego
oraz ZUS-u.
Stare linie, kursujàce Traktem Brzeskim
to 704, 720, 722, 730. Sà to linie kursujàce
„stadami” z cz´stotliwoÊcià raz na godzin´

i to nie o ka˝dej porze dnia. PomyÊleç, ˝e bywa∏y czasy, gdy by∏y to jedyne linie ∏àczàce
nas z cywilizacjà. Wszystkie linie kursujà
do ronda Wiatraczna.
Przy takim „bogactwie” linii przyda si´ mo˝e
naszym czytelnikom podr´czne narz´dzie scalajàce rozk∏ady jazdy poszczególnych linii
na konkretnym przystanku. Pomys∏ wykorzystania tego narz´dzia zaczerpn´∏am z forum
dyskusyjnego, przez które kontaktowa∏am si´
z naszymi mieszkaƒcami w sprawie kursowania
autobusów na Osiedlu. Sk∏adak mo˝na znaleêç
pod adresem: http://wawkom.waw.pl/skladak/.
W poszczególne rubryki wpisujemy linki ze
strony ZTM z rozk∏adem jazdy konkretnej linii
na konkretnym przystanku. Po scaleniu mamy
kolorowy wydruk wszystkich autobusów zatrzymujàcych si´ na konkretnym przystanku.
Dla przyk∏adu podam scalony rozk∏ad jazdy
dla przystanku Sagalli 02 – czyli przystanku,
z którego odje˝d˝ajà dzieci wracajàce ze
szko∏y podstawowej.
198 – LINIA ZWYK¸A Przystanek: SAGALLI 02
➔ STARA MI¸OSNA (Rozk∏ad wa˝ny
od 2008-09-08) OBJAÂNIENIE SYMBOLI:
[ ] – kurs realizowany przez pojazd niskopod∏ogowy
411 – LINIA PRZYSPIESZONA Przystanek: SAGALLI 02 ➔ STARA MI¸OSNA (Rozk∏ad wa˝ny od 2008-10-01) OBJAÂNIENIE SYMBOLI:
[ ] – kurs realizowany przez pojazd niskopod∏ogowy
502 – LINIA PRZYSPIESZONA Przystanek: SAGALLI 02 ➔ STARA MI¸OSNA (Rozk∏ad wa˝ny od 2008-09-01) OBJAÂNIENIE SYMBOLI:
[ ] – kurs realizowany przez pojazd niskopod∏ogowy
Izabela Antosiewicz

Rozk∏ad jazdy autobusów - przystanek SAGALLI 02
DZIEN ÂWIÑTECZNY
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M∏odzie˝ w obiektywie reportera WS

Foto: Patryk Hejduk
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Prywatyzacja tak, ale nie centralizacja
Koniec wrzeÊnia przebiega∏ w Weso∏ej pod znakiem
licznych spotkaƒ na temat
prywatyzacji s∏u˝by zdrowia.
B´dàc przewodniczàcà
Komisji Zdrowia i Spraw
Spo∏ecznych Rady Dzielnicy
oraz cz∏onkiem Rady Spo∏ecznej SPZPLO Weso∏a,
mia∏am okazj´ zapoznaç si´ szczegó∏owo z planami prywatyzacyjnymi w∏adz m.st. Warszawy.
Projekt prywatyzacyjny nazwany zosta∏ programem „Dobra Opieka Zdrowotna”. Jego g∏ówne
za∏o˝enia podane sà na stronie internetowej:
www.dobraopieka.warszawa.pl.
W skrócie: pomys∏ polega na tym, ˝e miasto,
jako organ za∏o˝ycielski s∏u˝by zdrowia na terenie Warszawy powo∏a spó∏k´ prawa handlowego, którego b´dzie 100% w∏aÊcicielem. Spó∏ka
mia∏aby za zadanie gospodarowaç majàtkiem
wszystkich miejskich szpitali i ZOZ-ów, przyj´∏aby te˝ na siebie zobowiàzania i zad∏u˝enia jednostek wchodzàcych do spó∏ki. Przez rok gwarantowa∏aby zatrudnienie ca∏ego personelu, dà˝y∏aby do wyrównania p∏ac w poszczególnych placówkach. Jako du˝a firma mia∏aby kart´ przetargowà w negocjacjach z dostarczycielami us∏ug
i przy podpisywaniu kontraktów z NFZ. Jedna,
wspólna administracja dla wszystkich przychodni i szpitali w mieÊcie teoretycznie mia∏aby byç
taƒsza.
Go∏ym okiem widaç, ˝e miasto chce zaproponowaç centralizacj´ us∏ug. Gdzie wi´c konkurencja i wolny rynek? Skàd spó∏ka weêmie pieniàdze
na pokrycie strat trzech potwornie zad∏u˝onych
szpitali miejskich? Odpowiedê – komercyjny kredyt. Kto b´dzie go sp∏aca∏? Odpowiedê – dobrze
prosperujàce zak∏ady lecznictwa otwartego, takie jak ZOZ Weso∏a. Na taki projekt, mimo generalnej zgody na procesy prywatyzacyjne, akceptacji nie ma. Na posiedzeniach Rady Spo∏ecznej,
Komisji Zdrowia, na spotkaniu z pracownikami
ZOZ-u Weso∏a podnoszone by∏y te same kwestie
i te same obawy. Generalnie odnios∏am wra˝enie,
˝e wszyscy widzieli du˝o mniej zalet ni˝ wad te-

go projektu. Radni z Komisji Zdrowia i Spraw
Spo∏ecznych wystàpili z propozycjà uchwa∏odawczà na wrzeÊniowym posiedzeniu Rady
Dzielnicy. Po d∏ugiej dyskusji Rada przyj´∏a
uchwa∏´ negatywnie opiniujàcà zaproponowany
przez ratusz program prywatyzacyjny s∏u˝by
zdrowia pod nazwà „Dobra Opieka Zdrowotna”.
Rada Dzielnicy Weso∏a by∏a jedynà, która wyrazi∏a swojà opini´ podczas trwania konsultacji
spo∏ecznych.
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Nowe perspektywy dla
autobusów w Zielonej
Ju˝ od dobrych kilku lat Zielona jest pozbawiona „w∏asnego” autobusu, który w∏aÊnie tutaj
koƒczy∏by swój bieg. Stan ten utrzymuje si´
od remontu skrzy˝owania ulic Brata Alberta
i Wspólnej, kiedy to powsta∏o rondo, a zlikwidowano dotychczasowà p´tl´ autobusowà linii 137, a wczeÊniej równie˝ i 183. Co prawda
komunikacja z innymi dzielnicami le˝àcymi
po prawym brzegu Wis∏y oraz z centrum Warszawy jest ca∏kiem niez∏a, ale wi´kszoÊç mieszkaƒców osiedla ˝ywi∏a nadziej´, ˝e zostanie
stworzona linia kursujàcà wewnàtrz Zielonej. Nic
dziwnego- wiele osób musi przejÊç ponad kilometr, aby dojÊç na przystanek, co bywa bardzo
ucià˝liwe (szczególnie zimà). Ponadto przy okazji remontu ulicy Brata Alberta przed pi´cioma
laty (!) wybudowano równie˝ zatoczki idealnie
nadajàce si´ na miejsce zatrzymania dla pojazdu
komunikacji miejskiej. Projekt by∏ jednak odk∏adany ze wzgl´du na brak funduszy, które by∏y
przeznaczane na w∏asne cele, ale te˝ ze wzgl´du
na problem z wyznaczeniem miejsca, gdzie
móg∏by znaleêç si´ koƒcowy przystanek autobusu. Obecnie jednak nad projektem zaÊwieci∏o
s∏oƒce i istnieje realna szansa na zrealizowanie
marzenia mieszkaƒców Zielonej.
Wbrew plotkom krà˝àcym od d∏u˝szego czasu
po osiedlu, nie wniesiono ˝adnych protestów odnoÊnie miejsca zawracania autobusów, które

Budowa ulicy Sagalli
W najbli˝szych dniach rozpocznie si´
budowa ulicy Sagalli. To malutka i niezbyt d∏uga ulica, ale wa˝na dla kilku tysi´cy mieszkaƒców Osiedla Stara Mi∏osna, bo co tydzieƒ dochodzà lub doje˝d˝ajà nià do staromi∏oÊniaƒskiego
„drewnianego” koÊcio∏a. Inwestycja ma
byç skoƒczona w pierwszych dniach
grudnia. Ulica po∏àczy ul. Jana Paw∏a II z ul. Borkowskà oraz z parkingiem
wybudowanym przez parafi´ przed wejÊciem do koÊcio∏a. Obecny przebieg ulicy zostanie nieco poszerzony o kilkumetrowy fragment naro˝nej dzia∏ki, tak

Konsultacje z dyrektorami oraz pracownikami
s∏u˝by zdrowia prowadzone przez miasto trwa∏y
doÊç d∏ugo. Nie wiem, jakie b´dà owoce tych
spotkaƒ. S∏ysza∏am, ˝e równie˝ Komisja Zdrowia
Rady Warszawy jest przeciwna procesowi prywatyzacji w zaproponowanym kszta∏cie. Dodam
tylko, ˝e to w∏aÊnie Rada Miasta ma kompetencje do podj´cia decyzji w tej sprawie.

by na ca∏ej d∏ugoÊci mog∏y si´ swobodnie mijaç jadàce samochody.
Inwestycja ta jest tak˝e zwiàzana z planowanà zmianà organizacji ruchu pod Szko∏à Podstawowà nr 173.
Docelowo ulica GoÊciniec na odcinku
od Jana Paw∏a II do Borkowskiej ma
byç jednokierunkowa, a p´tla domykajàca dojazd pod szko∏´ ma przechodziç
w∏aÊnie ulicà Sagalli. W∏adze Dzielnicy
majà nadziej´, ˝e wp∏ynie to korzystnie
na bezpieczeƒstwo dzieci ucz´szczajàcych do SP 173.
Marcin J´drzejewski

mia∏oby si´ znaleêç tu˝ przy wejÊciu do lasu,
obok odcinka, na którym ulica Brata Alberta
przechodzi w ulic´ Prusa. Ostatni przystanek linii
(a wi´c swoista p´tla) znalaz∏by si´ w zatoczce
przy Zespole Szkó∏ Nr 94. Warto zwróciç uwag´,
˝e wybudowanie „ronda” dla autobusu jest mo˝liwe tylko dzi´ki istnieniu specustawy, która
umo˝liwia cz´Êciowe wejÊcie z pracami na bardzo nieznaczny fragment lasu. W∏aÊnie ze wzgl´du na fakt obecnoÊci lasu, miejsce do nawrotu
nie mo˝e byç p´tlà (nie sà one drogami publicznymi). Obecnie zrealizowany ju˝ projekt czeka
na wydanie zezwolenia na budow´, które umo˝liwi∏oby rozpocz´cie prac wiosnà przysz∏ego roku (roboty te sà przewidziane w bud˝ecie
na 2009 rok). Prawdopodobnie w trakcie trwania
prac lub jeszcze przed ich rozpocz´ciem, Urzàd
Dzielnicy rozpoczà∏by negocjacje z ZTM w sprawie linii, która mog∏aby kursowaç po Zielonej.
Jak na razie nie mo˝na mówiç o jakichkolwiek
szczegó∏ach tej cz´Êci planu.
JeÊli wszystkie zamierzenia zostanà zrealizowane terminowo, to pierwsze autobusy pojadà
ulicà Brata Alberta ju˝ w II po∏owie 2009 roku.
Nie pozostaje wi´c nic innego jak czekaç i... trzymaç kciuki!
Karol Dziwiƒski
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Nowe ulice w Zielonej
jà równie˝ bardzo
przydatne, zw∏aszcza
jesienià i zimà, oÊwietlenie.
Prace przy budowie
ulic prowadzone sà
równolegle,
jednak
ulica WiÊniowa, ze
wzgl´du na mniejszy
odcinek do wyremontowania,
zostanie
ukoƒczona znacznie
wczeÊniej. Prawdopodobnie ju˝ w po∏owie
listopada b´dziemy mogli
pojechaç po Êwie˝o wy∏o˝onej kostce. Na ten luksus
Ju˝ od koƒca wakacji dwie stosunkowo wa˝ne ulice tej cz´Êci Weso∏ej– Piaskowa i WiÊniowa przechodzà modernizacje zwiàzane ze skanalizowaniem
oraz stworzeniem prawdziwej nawierzchni z kostki brukowej. Obecnie
roboty kanalizacyjne zosta∏y ju˝ zakoƒczone i trwajà prace zwiàzane z utwardzeniem pod∏o˝a.
Zgodnie ze stylem budowania poprzednich ulic w Zielonej (np. PodleÊnej) równie˝ Piaskowa i WiÊniowa b´dà mia∏y po obu stronach chodniki,
z czego jeden b´dzie oddzielony
od drogi wàskim pasem zieleni. Dzi´ki
modernizacjom drogowym ulice zyska-

Zapraszamy
do wspó∏pracy
Poszukujemy osób, które zaj´∏yby si´ kolporta˝em naszej gazetki na terenie osiedla Stara
Mi∏osna, w Weso∏ej-Zielonej,
Groszówce, Woli Grzybowskiej
oraz w Sulejówku.
Szczególnie potrzebne sà osoby z osiedli Pogodna, Aleja Akacjowa oraz Pod Sosnami.
Do wspó∏pracy zapraszamy
równie˝ punkty us∏ugowe i handlowe, które chcia∏yby, aby by∏y
u nich wyk∏adane WiadomoÊci
Sàsiedzkie.
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny
609 34 94 94 lub e-mailowy:
reklama@staramilosna.org.pl

mieszkaƒcy ulicy Piaskowej b´dà musieli poczekaç do II kwarta∏u przysz∏ego roku.
Karol Dziwiƒski

Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci
W 2008 roku dzieƒ 11 listopada jest szczególny, gdy˝ obchodzimy 90. rocznic´ odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci.
Z tej okazji Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy,
Dowództwo 1 Warszawskiej Brygady Pancernej oraz OÊrodek
Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy serdecznie zapraszajà w dniu 9 listopada na Dzielnicowe Obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
Program uroczystoÊci przewiduje:
o godz. 12.30 – uroczysta Msza Âwi´ta w KoÊciele Âw. Brata
Alberta ul. Szeroka 2, Warszawa-Weso∏a;
❖ o godz. 13.30 – przemarsz uczestników uroczystoÊci ul. Brata
Alberta pod Pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej;
❖ o godz. 14.00 – uroczystoÊci pod Pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej:
- Apel Poleg∏ych,
- Salwa Honorowa,
- z∏o˝enie wieƒców,
- koncert pieÊni legionowych
w wykonaniu artystów scen
warszawskich.
Po cz´Êci oficjalnej zapraszamy
do wspólnego Êpiewania przy
ognisku pieÊni patriotycznych oraz na pocz´stunek z kuchni
polowej.
❖

Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
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Dobry Gospodarzu, Gospodarzu mój... (Do˝ynki 2008)
Dnia 22 wrzeÊnia 2008
roku odby∏o si´ z nieuzasadnionym, ponad 2-miesi´cznym opóênieniem, kolejne
Zgromadzenie Wspólników
Spó∏ki Ziemskiej.
Po g∏osowaniu nad udzieleniem Panu Prezesowi Tadeuszowi Romanowiczowi
absolutorium za 2007 rok,
za˝àda∏ Pan od Zrzeszenia pisemnego wyjaÊnienia, dlaczego g∏osowa∏o przeciw Pana dzia∏alnoÊci? I skàd Pan wie, ˝e g∏osowaliÊmy przeciw.
skoro g∏osowanie by∏o teoretycznie tajne? Czy
by∏o tajne tylko na pokaz?
Ale zostawmy ten drobiazg. Tak. G∏osowaliÊmy jako Zrzeszenie przeciw.
G∏osowaliÊmy przeciw ca∏emu Zarzàdowi, ale
Pan jako Prezes odpowiada za ca∏oÊç, wi´c odpowiem Panu dok∏adnie:
Po pierwsze:
Deklarujecie przeznaczenie zysku na popraw´
infrastruktury osiedla Stara Mi∏osna, dlaczego
nigdy to nie nastàpi∏o? Dlaczego nie zaproponowa∏ Pan przekazania symbolicznego zysku Spó∏ki na potrzeby naszego osiedla? G∏osowaliÊmy
przeciw przekazaniu zysku w wysokoÊci 19.259 z∏ na kapita∏ zapasowy, bo uwa˝amy,
˝e powinien byç przekazany na dofinansowanie
naszej szko∏y podstawowej.
Przecie˝ to my, cz∏onkowie Zespo∏u, stworzyliÊmy Spó∏k´, to z naszego nadania i za nasze
pieniàdze funkcjonujecie, dlatego te˝ mamy prawo Was rozliczaç. Pod Pana kierownictwem
Spó∏ka Ziemska dysponujàca sumà aktywów 8.946.206 z∏ „wypracowa∏a” w 2007 roku
raptem 19.259 z∏ zysku. Trzeba sobie uzmys∏owiç, ˝e dzia∏alnoÊç spó∏ki jest prowadzona w taki sposób, aby wykazywaç symboliczne kwoty
zysku. Je˝eli wszyscy b´dà tak prowadziç firmy,
to Skarb Paƒstwa zaÊwieci pustkami i nie b´dzie
pieni´dzy na nic! Chocia˝ to i tak jest post´p, bo
Spó∏ka pod Pana kierownictwem w 2003 roku
przy rozliczaniu „Centrum Pogodna” wygenerowa∏a 1 milion 666 tysi´cy z∏ straty.
Przecie˝ si´ nie wyprzecie, ˝e kupiliÊcie udzia∏y w Spó∏ce za symbolicznà jednà z∏otówk´!
Przecie˝ si´ nie wyprzecie, ˝e obecny kapita∏
zak∏adowy Spó∏ki w wysokoÊci 54 tys. z∏ swoimi uchwa∏ami stworzyliÊcie z kapita∏u zapasowego Spó∏ki. Nie by∏o Was nawet staç na gest,
aby ze swojej kieszeni cokolwiek wp∏aciç na kapita∏ Spó∏ki.
Tak naprawd´, to ka˝dy cz∏onek Zespo∏u mo˝e przyjÊç do biura Spó∏ki i po∏o˝yç na stole 2 z∏
(s∏ownie: dwa z∏ote) i przebiç kapita∏, jaki ka˝dy
z Was, z pi´ciorga udzia∏owców-wspólników
wniós∏ do Spó∏ki.
Jak d∏ugo jeszcze b´dzie trwa∏a ta ob∏uda
i oszukiwanie cz∏onków Zespo∏u?!
Jak si´ s∏yszy Pana wypowiedzi to dzieƒ i noc
Pan pracuje dla dobra mieszkaƒców Starej Mi∏osnej. Troszczy si´ Pan o budow´ przedszkola,
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troszczy si´ Pan o budow´ szko∏y podstawowej,
troszczy si´ Pan, abyÊmy nie p∏acili dro˝ej
za Êcieki, abyÊmy mieli do naszej dyspozycji parki spacerowe i lasy – tylko ˝e w praktyce, w zimnej rzeczywistoÊci – wyrazem tej troski jest ˝àdanie 6 500 000 z∏otych zap∏aty za dzia∏k´
pod budow´ szko∏y. Od kogo chcecie uzyskaç te
miliony? Od m.st. Warszawy. Zap∏aci ono podatkami cz∏onków Zespo∏u, którzy ju˝ kiedyÊ
za dzia∏k´ zap∏acili. Dowodem na to jest wyci´cie
z przysz∏orocznego bud˝etu Starej Mi∏osny
wszystkich inwestycji drogowych, poniewa˝
wszystkie pieniàdze przeznaczone sà na wykup
dzia∏ki pod budow´ szko∏y i budow´ hali sportowej przy gimnazjum. Pomimo Paƒskich oracji,
nic naprawd´ nie mamy, przed∏u˝a Pan procedury, mno˝y trudnoÊci i co? Panie Prezesie, nie
udzielamy Panu absolutorium, bo dzi´ki Pana polityce nie budujemy na naszej wspólnej dzia∏ce
przy ul. Jeêdzieckiej 20 niezb´dnej dla rozwoju
osiedla szko∏y podstawowej.
Dlaczego tak bezwzgl´dnie chcecie od Miasta 6,5 mln z∏ za naszà wspólnà dzia∏k´ na ul.
Jeêdzieckiej 20, którà chcemy przeznaczyç
pod budow´ tak potrzebnej szko∏y podstawowej?
Za te pieniàdze, mo˝emy przecie˝ zbudowaç
znacznà cz´Êç szko∏y. Po co Waszej piàtce te
pieniàdze? JeÊli szczerze mówicie, ˝e chcecie je
dla dobra osiedla, a nie do swojej prywatnej kieszeni, to oddajcie dzia∏k´ pod budow´ szko∏y
za symbolicznà z∏otówk´, tak jak do tego
na pró˝no Was wzywamy.
Przecie˝ na ca∏e gard∏o zapewniacie, ˝e dzia∏acie tylko dla dobra i w imieniu cz∏onków Zespo∏u i mieszkaƒców Starej Mi∏osnej.
Pozwólcie w∏adzom dzielnicy spokojnie budowaç t´ szko∏´, po co te problemy, skoro wszyscy chcemy tego samego, chcemy, aby jak najszybciej powsta∏a dla naszych dzieci nasza
wspólna szko∏a.
To jest jakaÊ paranoja, chcecie pieni´dzy
od w∏adz miasta, aby nas uszcz´Êliwiç!
Przecie˝ publicznie deklarujecie, ˝e wszystkie
uzyskane ewentualnie pieniàdze tylko i wy∏àcznie przeznaczycie w ca∏oÊci dla dobra ogó∏u
mieszkaƒców Starej Mi∏osnej.
Po co te przepychanki?
Po co to udawanie?
Domaga si´ Pan pisemnego uzasadnienia, to
przedstawiam Panu nast´pujàce sprawy:
Dost´p do dokumentów Spó∏ki, której Zrzeszenie jest udzia∏owcem-wspólnikiem;
Jak to wyglàda? Ano tak, ˝e o dost´p do dokumentów musimy walczyç w sàdzie. Nie chcecie udzieliç nam ˝adnej informacji o dzia∏alnoÊci
Spó∏ki, nie odpowiadacie na ˝adne nasze pytania, nawet na pytanie: „Która godzina?”. Nie mamy nawet dost´pu do protoko∏ów z posiedzeƒ
Walnego Zgromadzenia, w którym bierzemy
udzia∏ ani nawet do oficjalnej treÊci podj´tych
na Walnym uchwa∏!!! To jest wbrew wszelkim
prawom. I wbrew elementarnej uczciwoÊci i moralnoÊci. Czysty cynizm na zasadzie „a niech

nas ciàgajà po sàdach, a my sobie poczekamy,
a˝ si´ wszystkim znudzi i ca∏y ten majàtek pr´dzej czy póêniej b´dzie nasz i tylko nasz”.
W piàtk´ uzurpujecie sobie prawo do naszego
wspólnego majàtku, uzurpujecie sobie prawo decyzji o losie naszych dzia∏ek na naszym osiedlu.
Wyobraê Pan sobie, ˝e nie mamy zaufania do Pana. Nie mamy za grosz pewnoÊci, ˝e pieniàdze
przekazane na konto Spó∏ki zostanà spo˝ytkowane dla dobra mieszkaƒców Starej Mi∏osnej.
Powiem Panu, ˝e przeprowadzi∏em wÊród
„starszaków” w przedszkolu w Starej Mi∏osnej
miniankiet´ socjologicznà. Otó˝, na pytanie „Czy
ufasz Wspólnikom Spó∏ki Ziemskiej?” – na 15
ankietowanych „starszaków” – 13 odpowiedzia∏o, ˝e nie ufa, 1 nie mia∏ zdania, a 1 odpowiedzia∏, ˝e ufa, ale potem okaza∏o si´, ˝e by∏a to
wnuczka wspólniczki Spó∏ki Ziemskiej.
Odpowiem Panu po raz kolejny, dlaczego nie
udzielamy Panu absolutorium?
Panie Tadeuszu Romanowicz, dlaczego do tej
pory, pomimo pisemnej przedwst´pnej umowy
z dnia 18 kwietnia 2001, roku nie sprzeda∏ Pan
Zrzeszeniu swojego udzia∏u?
Do tej pory nie odpowiedzia∏ Pan publicznie
ani prywatnie – dlaczego odda∏ Pan za darmo,
bo trudno to nazwaç sprzeda˝à – maszt telefonii
komórkowej (kur´ znoszàcà z∏ote jaja) w∏aÊcicielom firmy budowlanej.
O co chodzi∏o? Jakie mia∏ Pan motywacje? Ile
jest warte Pana s∏owo? Teraz widz´, ˝e oko∏o
25 milionów, bo na tyle wyceniany jest potencjalny majàtek Spó∏ki przypadajàcy na jednego
wspólnika po doliczeniu ewentualnego odszkodowania za drogi, które powinno trafiç do Cz∏onków Zespo∏u a nie do Spó∏ki. Mieszka Pan na terenie naszego Osiedla, ale interes jego mieszkaƒców obchodzi Pana tyle, co zesz∏oroczny Ênieg.
Wiadomo, ˝e „najbli˝sza koszula cia∏u”, ale
mo˝e powoli zaczniecie przytomnieç – zaw∏adni´cie naszym wspólnym majàtkiem jest nierealne, cz∏onkowie Zespo∏u, mieszkaƒcy Starej
Mi∏osnej, prawo paƒstwa polskiego – nie pozwolà na to!
Jak to mo˝liwe, aby pi´cioro przypadkowych
ludzi za pi´ç z∏otych poczuwa∏o si´ w∏aÊcicielami tak niewyobra˝alnego wspólnego majàtku
si´gajàcego wiele milionów z∏otych.
PodkreÊlam, ˝e oficjalnie ca∏y czas Wspólnicy
trzymajà fason i dzielnie twierdzà, ˝e robià to
wszystko dla naszego dobra, ˝e wszystko, co
wyrwà od „Du˝ego Z∏ego Miasta”, co do grosza
przeznaczà na rozbudow´ Starej Mi∏osnej.
Tylko jakoÊ dziwnie nikt nie chce w to uwierzyç. JacyÊ dziwni ci mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej
– chcecie dobrze, a oni nie chcà w to uwierzyç.
Pisz´ to wszystko do Pana, aby obudziç w Panu i we Wspólnikach ludzkie sumienie, mo˝e
w koƒcu mi si´ to uda, musz´ byç cierpliwy,
konsekwentny i pe∏en wiary, ˝e dla dobra ogó∏u
prawda zwyci´˝y!
Tadeusz Opieka
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Regulamin konkursu fotograficznego

„Weso∏a w obiektywie”
Organizatorzy
Konkurs organizowany jest przez
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Temat
Tematem konkursu jest Weso∏a widziana przez obiektyw fotografa. Przyjmowane prac´ b´dà oceniane w czterech kategoriach: Natura – Architektura – Ludzie – Wydarzenia. Fotografie
muszà byç wykonane na terenie Dzielnicy Weso∏a.

Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
www.wesola.waw.pl oraz Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
www.staramilosna.org.pl jak równie˝
w listopadowym wydaniu „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”.

Zapraszamy
do udzia∏u

Zg∏oszenia
Fotografie konkursowe nale˝y przesy∏aç w formie elektronicznej na adres:
konkurs@arpprojekt.pl. Rozmiar prac:
A4 (210mm x 296mm), w rozdzielczoÊci 300dpi; format tiff spakowany programem archiwizujàcym (rar, zip) lub
jpg najwy˝szej jakoÊci. Zdj´cia odbiegajàce wielkoÊcià od okreÊlonej nie b´dà brane pod uwag´.
Razem ze zdj´ciem nale˝y podaç:
imi´ i nazwisko autora, wiek, telefon
kontaktowy oraz miejsce wykonania fotografii. Jeden autor mo˝e przes∏aç najwy˝ej trzy zdj´cia do ka˝dej z kategorii.
Termin
Prace nale˝y nadsy∏aç do 5 listopada 2008 roku.
Nagrody
Nagrodà dla zwyci´zców i wyró˝nionych b´dzie publikacja zdj´cia konkursowego w kalendarzu Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy na rok 2009. Autorzy
zdj´ç otrzymajà egzemplarze autorskie
kalendarza. Dodatkowo Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Mi∏osna ufundowa∏o
dla zwyci´zców ka˝dej kategorii bon fotograficzny do zrealizowania w jednym
z punktów na terenie Weso∏ej.
Sk∏ad komisji konkursowej:
• Zast´pca Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a pan Marian Mahor – Przewodniczàcy
• Pani Joanna Januszewska-Misków
– fotograf
• Pani Gra˝yna Paulska – grafik
Og∏oszenie wyników
Wyniki konkursu zamieszczone b´dà
na stronach internetowych: Urz´du
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Zawody w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´ w Weso∏ej
REGULAMIN
III Ogólnopolskie Zakoƒczenie Sezonu
w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´
II Narada Szkoleniowa w RJnO
Organizator – Polski Zwiàzek Orientacji Sportowej przy wspó∏pracy Warszawsko Mazowieckiego Zwiàzku Biegu na Orientacj´.
Termin – 29-30 listopad 2008
Mecenat – Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowieckiego, Urzàd Dzielnicy Weso∏a Miasta Sto∏ecznego Warszawa
Centrum
–
sobota/niedziela
29-30.11.2008 OÊrodek SGSP w Warszawie Weso∏a ul. Topolowa 2 czynne
od 09: 30 w sobot´ oraz od 8:00 w niedziel´.
Program
29.11. (sobota)
09:30-10:30 – przyjmowanie uczestników
11:00 – start w zawodach dystans klasyczny
16:00-18:00 – rozpocz´cie narady szkoleniowej z udzia∏em trenerów kadry
narodowej RJnO, podsumowanie sezonu 2008, przedstawienie planów
na 2009 rok
20:30-22:00 – pokaz zdj´ç, filmów i innych materia∏ów z sezonu 2008.
30.11. (niedziela)
09:00 – rozpocz´cie Narady Szkoleniowej
Wystàpienia zaproszonych goÊci:
9:15-11:00 – dr in˝. Piotr Cych AWF

Wroc∏aw – praktyczne zastosowanie
wyników badaƒ wydolnoÊciowych
do metod planowania treningu zawodnika w RJnO
11:15-13:00 – mgr in˝. Andrzej Piàtek,
trener kadry MTB – Za∏o˝enia rocznego planu przygotowaƒ zawodnika
w MTB w zale˝noÊci od kategorii
wiekowej i terminów imprez g∏ównych. W miar´ dysponowania wolnym czasem spotkanie z Majà W∏oszczowskà (Grupa Halls) srebrnà medalistkà w MTB podczas Igrzysk
Olimpijskich 2008 w Pekinie
13:15-13:45 – uroczyste zakoƒczenie sezonu 2008
13:45-14:10 – zakoƒczenie klasyfikacji
Dru˝ynowego Pucharu Polski 2008
14:10-15:15 – pokaz filmu szkoleniowego dla potrzeb UKS-ów
15:15-16:00 – dyskusja na temat filmu.
16:15 – zakoƒczenie Narady Szkoleniowej
Szczegó∏owy program Narady Szkoleniowej zostanie podany wraz z komunikatem technicznym zawodów w po∏owie
listopada 2008 roku.
Kategorie – zawody indywidualne:
K12 oraz M12 – dla dzieci urodzonych
w 1996 i póêniej
K14 oraz M14 – dla dzieci urodzonych
w 1995-1994
K17 oraz M17 – dla osób urodzonych
w 1993-1991

K20 oraz M20 – dla osób urodzonych
w 1990-1988
K21 oraz M21 – dla osób urodzonych
w 1987-1968
K40 oraz M40 – dla osób urodzonych
w 1968-1959
K50+ oraz M50 – dla osób urodzonych
w 1958-1949
M60+ – dla osób urodzonych w 1948
i wczeÊniej
OPEN K/M – trasa otwarta dla poczàtkujàcych
OPEN R – trasa rodzinna bez ˝adnego
podzia∏u wiekowego.
Zg∏oszenia – do 23 listopada 2008
na adres: jan_cegielka@sggw.pl (zg∏oszenie jest wa˝ne po otrzymaniu potwierdzenia jego przyj´cia).
Wpisowe – 10,00 PLN za udzia∏ w zawodach oraz 10,00 PLN za udzia∏ w Naradzie Szkoleniowej.
Nagrody – dyplomy za miejsca 1-6 we
wszystkich kategoriach wiekowych
w których wystartuje co najmniej 5 osób
(organizator zastrzega sobie prawo ∏àczenia kategorii wiekowych). Upominki
dla zwyci´zców.
Aktualne informacje na: www.mtbo.pl
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u
wszystkie osoby pragnàce poszerzyç
swojà wiedz´ na temat RJnO oraz posiadajàce rower i chcàce wystartowaç
w zawodach.
Jan Cegie∏ka

Zawody w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´ w Karczewie
W imieniu klubu OKS Otwock zapraszamy wszystkich ch´tnych do sprawdzenia swoich umiej´tnoÊci jazdy na rowerze górskim oraz orientacji w terenie.
W dniach 25-26 paêdziernika br.
w Karczewie odb´dà si´ VII Mistrzostwa Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie
na Orientacj´. W tej dyscyplinie sportu
zawodnik musi si´ wykazaç bardzo dobrà umiej´tnoÊcià czytania i orientowania mapy oraz posiadaç umiej´tnoÊç
jazdy na rowerze górskim.
Jak to jest ciekawe i ile niezapomnianych dostarcza wra˝eƒ – mo˝na si´
przekonaç jedynie poprzez w∏asny
udzia∏ w tego typu zawodach.
Termin: 25-26 paêdziernika.
Centrumzawodów: Szko∏a Podstawowa w Karczewie, ul. Otwocka 13.
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Program Zawodów:
Sobota, 25 paêdziernika
– 8:30-11:00 Przyjmowanie ekip
– 11:00 Rozpocz´cie Zawodów (Szko∏a
Podstawowa w Karczewie)
– 11:30 Start towarzyski spod szko∏y
Przejazd na miejsce STARTU
– 12:00 Start interwa∏owy do sprintu
– 14:00 Start sztafet
Niedziela, 26 paêdziernika
– 9:00-10:00 Przyjmowanie ekip
– 10:30 Start towarzyski
– 11:00 Start masowy do klasyku
– 14:00 Wr´czenie nagród
Kategorie K/M – 12; 14; 17; 20; 21;
40; 50; 60; 70

Open K, Open M, Open R (rodzinna), Open U (dla uczniów szko∏y podstawowej i gimnazjalnej).
Zg∏oszenia do 21 paêdziernika (nale˝y podaç rok urodzenia) na adres: him50@wp.pl, Henryk Marcinkiewicz
022 773 53 87 - dom). Zg∏oszenie jest
wa˝ne po otrzymaniu potwierdzenia jego przyj´cia.
Wpisowe 10.00 PLN, za ka˝dy dzieƒ
zawodów indywidualnych.
Mapy i teren – I dzieƒ Anielin 1:15000
e-2,5 m aktualnoÊç lato 2008 r.
Wi´cej informacji na temat RJnO
znajdziecie na stronie: www.mtbo.pl
Serdecznie zapraszamy!
Jan Cegie∏ka
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Turniej szachowy im. Jana Brustmana
dla dzieci i m∏odzie˝y
Mi∏oÊnikom królewskiej gry nie trzeba bli˝ej przedstawiaç osoby pana J. Brustmana, który by∏ doskonale znany w Êrodowisku szachowym. Wybitny trener
i prawdziwy Przyjaciel entuzjastów gry w szachy. Pracowa∏ z dzieçmi i m∏odzie˝à szkolnà, której przekazywa∏ swoje doÊwiadczenia i zdobytà wiedz´ dotyczàcà
tej pasjonujàcej gry. Wychowawca wielu znakomitych szachistów. Od 1995r. a˝ do Êmierci popularyzowa∏ szachy na terenie Weso∏ej i Wawra. Doceniajàc
zas∏ugi pana J. Brustmana, Wydzia∏ Sportu i Rekreacji
dla Dzielnicy Wawer i Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Weso∏a wspólnie z Klubem Kultury
„Anin” podj´∏y inicjatyw´ organizacji I Turnieju Szachowego im. Jana Brustmana.
Turniej odby∏ si´ 4 paêdziernika br. w SP 218
w Aninie. Do zmagaƒ przystàpi∏o 111 zawodników
w wieku od 5- 19 lat. Turniej zgromadzi∏ najbardziej
uzdolnionych szachistów z ró˝nych dzielnic Warszawy i okolic. S´dzià turnieju by∏a pani Agnieszka Brustman i pan Marek Prus. Rozegrano 9 partii system
szwajcarskim wed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego po 15 minut na zawodnika.
Po zaci´tej rywalizacji w ca∏ym turnieju najlepszymi okazali si´:
1. ˚urkowski Andrzej – MKS Polonia Warszawa
(8,5 pkt.)
2. Janczarski Micha∏ – Polonia Warszawa (7.5 pkt.)
3. Dobrowolski Marcin – UKS MDK Otwock (7.5 pkt.)
4. Wojtaszewski Piotr – PKS Agape Bia∏o∏´ka (7 pkt.)
5. Pastuszko Kinga – Polonia Warszawa (uczennica
SP 173) – (7pkt.)
6. Pukianiec Emil – MTSz Miƒsk Mazowiecki (7 pkt.)
7. Jarmu∏a Pawe∏ – MKS Polonia Warszawa (7 pkt.)
8. Staniszewska Adrianna – KS Weso∏a (6.5 pkt.)
9. Staniszewska Urszula – KS Weso∏a (6.5 pkt.)

10. Nowicki Bartosz – KS Weso∏a
(uczeƒ SP 173 w Warszawie)
– (6.5pkt.)
W kategorii najlepsza zawodniczka:
I miejsce – Pastuszko Kinga – Polonia Warszawa
II miejsce – Staniszewska Adrianna – KS Weso∏a
III miejsce – Staniszewska Urszula KS Weso∏a
W kategoriach rankingowych
– III kat.
I miejsce – Kamiƒski Jan – Warszawa
II miejsce – Koseski Damian – SP 2
Miƒsk Mazowiecki
III miejsce – Jankowski Piotr – Liceum Stefana Batorego
W kategoriiach rankingowych – IV kat.
I miejsce – Jarczewski Micha∏ – Polonia Warszawa
II miejsce – Szulejko Micha∏ – UKS MDK Otwock
III miejsce – Fràczek ¸ukasz – Warszawa
W kategoriach rankingowyh – V kat.
I miejsce – Wróblewski Emil – UKS MDK Otwock
II miejsce – Groszyk Maciek – SP 28
III miejsce – Korporowicz Maciej – MOK Józefów
Najlepszym zawodnikiem bez kategorii zosta∏ Keane Daniel (Warszawa), II miejsce zajà∏ Ducal Olaf
(SP 173 w Warszawie), III miejsce K∏opocki Karol
równie˝ z SP 173.

Szczegó∏owe informacje o wynikach turnieju
mo˝na znaleêç na www.chessarbiter. com
Organizatorzy zapewnili zwyci´zcom wiele wartoÊciowych nagród, a ka˝demu uczestnikowi s∏odycze,
których sponsorami by∏ sklep spo˝ywczy Groszek
– „Maxima” (oÊ. Stara Mi∏osna) i sklep spo˝ywczy
„Edhan” (Weso∏a Zielona). Nagrodzeni otrzymali
gratulacje i nagrody z ràk Zast´pcy Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a pana Mariana Mahora, Dyrektor
Klubu Kultury „Anin” pani Marii Wierzbickiej-Dziedzic oraz Wiceprzewodniczàcego Rady Dzielnicy
Wawer pana Adama Godus∏awskiego.
Na zakoƒczenie reprezentanci obu dzielnic zaprosili wszystkich na kolejny turniej poÊwi´cony pami´ci tego wspania∏ego cz∏owieka, który odb´dzie
si´ za rok w Weso∏ej. Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk

Turniej Szachowy o Grand Prix SP 173
Oko∏o 50 m∏odych szachistów z ró˝nych
dzielnic Warszawy i okolic zgromadzi∏ w sobot´ 20 wrzeÊnia 2008 r. w SP 173 I Turniej Szachowy Grand Prix.

Jest on organizowany dla uczniów szkó∏ podstawowych Mazowsza i ma na celu popularyzacj´ tej pasjonujàcej gry wÊród dzieci. Zawody
sk∏adaç si´ b´dà z 5 turniejów. Prowadzona b´-

dzie klasyfikacja d∏ugofalowa dla ka˝dego zawodnika oddzielnie ze wszystkich turniejów.
Do punktacji wliczaç si´ b´dà najlepsze wyniki
z 4 turniejów. Turniej otworzy∏a i przywita∏a
zgromadzonych uczestników pani Dyrektor Lidia
Chmielewska.
S´dzià turnieju by∏a pani
Agnieszka Brustman.
Rozegrano 7 partii systemem szwajcarskim wed∏ug
przepisów Kodeksu Szachowego po 15 minut na
zawodnika.
Po zaci´tej rywalizacji
najlepszymi okazali si´:
W kategorii wiekowej
(rocznik 2002-1999):
I miejsce – Rzeszowski Dominik, MKS Polonia Warszawa
II miejsce – Kozakow Aleksy, UKS „Czternastka”
Ursus
III miejsce – Parol Pola, MDK Miƒsk Mazowiecki

W kategorii wiekowej (rocznik 1998-1996)
I miejsce – Nowicki Bartosz ,SP 173
II miejsce – Jarmu∏ka Pawe∏, MKS Polonia Warszawa
III miejsce – Rytel Bartosz, KS Weso∏a
Najlepszà zawodniczkà turnieju zosta∏a Pola
Parol.
Szczegó∏owe informacje o wynikach turnieju
mo˝na znaleêç na www.chessarbiter.com.
Zwyci´zcy otrzymali z ràk pani Dyrektor Lidii
Chmielewskiej i pana Burmistrza Mariana Mahora dyplomy i nagrody.
Liczba zawodników i zaanga˝owanie dzieci
wskazuje na du˝e zainteresowanie tà rozwijajàcà
logiczne myÊlenie dyscyplinà sportowà.
Mamy nadziej´, i˝ kolejne spotkania szachowe zgromadzà jeszcze wi´ksza iloÊç mi∏oÊników
królewskiej gry. Kolejne turnieje odb´dà si´ 26
paêdziernika 2008 r. (niedziela) oraz 29 listopada 2008 r. (sobota). Serdecznie zapraszamy.
Teresa Osypiuk, Anna Kowalczyk,
Edyta Kowalczyk
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Na maraton pogoda jest zawsze
Przed maratonem nie ma z∏ej pogody na trening
– gdzieÊ ju˝ to s∏ysza∏am. Wrzesieƒ nie rozpieszcza∏
biegaczy, s∏oƒce, nawet je˝eli wschodzi∏o, to w∏aÊciwie niewidoczne, za ci´˝kà pow∏okà chmur. Taka
pogoda nie zach´ca do biegania. Prawd´ powiedziawszy, jesieƒ jest chyba najgorszà porà roku
na bieganie. Póêno si´ robi widno, wczeÊnie zapada zmrok, padajàcy cz´sto deszcz powoduje, ˝e
jest mokro, Êlisko i nieprzyjemnie. To pogoda dla
pasjonatów. Nawet pi´kne Êcie˝ki Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego zrobi∏y si´ mniej przyjazne
– b∏oto i mokre konary nie sà najbezpieczniejszym
pod∏o˝em. Kto przetrwa∏ biegowo te trudne dni
– pewnie ju˝ b´dzie biega∏, przynajmniej do pierwszych mrozów.
Tymczasem, na ca∏e szcz´Êcie, paêdziernik jest
zupe∏nie inny, troch´ spóêniona z∏ota jesieƒ wynagradza biegaczom deszczowy i zimny wrzesieƒ.
Jest szansa, ˝e V Maraton w Starej Mi∏oÊnie, który odb´dzie si´ 25 paêdziernika, b´dzie mia∏ nader
przyjemnà opraw´. Na pewno b´dzie mia∏ fantastycznà tras´. Siedmiokilometrowa p´tla, wyznaczona kiedyÊ przez Marka Tronin´, jest wyzwaniem dla biegaczy przyzwyczajonych do asfaltu.
Tutaj asfaltu nie ma wcale, a leÊne Êcie˝ki kryjà
w sobie sporo niespodzianek. To, co wiadomo
na pewno, to to, ˝e trasa b´dzie oznakowana tak,
aby jak najtrudniej by∏o si´ zgubiç. OczywiÊcie, jak
ktoÊ b´dzie chcia∏ si´ ukryç gdzieÊ w ost´pach, to
˝adne oznaczenia mu nie przeszkodzà. Ale i ci,
którzy by chcieli w jakimÊ skoƒczonym czasie dobiec do mety, nie b´dà mieli powodów do narzekaƒ. Przy okazji apel do spacerowiczów: w t´ sobot´, 25 paêdziernika, je˝eli zobaczycie w lesie
elementy zak∏ócajàce krajobraz, nie zdejmujcie
ich. Po maratonie na pewno je sprzàtniemy, a dla
biegacza, który biegnie ponad 42 kilometry zgubienie si´ na 39. km mo˝e byç koszmarem.
Start maratonu nastàpi tradycyjnie, przy budynku
Kredyt Banku przy ul. Jod∏owej. Krótki fragment (niespe∏na 200 m) biegniemy kostkà wzd∏u˝ Jana Paw∏a, nast´pnie skr´camy w Jod∏owà, potem w uliczk´
prowadzàcà do Diamentowej, Diamentowà wbiegamy do lasu. LeÊnà Êcie˝kà dobiegamy do Torfowej
i do zielonego szlaku. Tutaj trasa jest prosta – ca∏y
czas kierujemy si´ znakami zielonego szlaku, a potem po∏àczonymi zielonymi i czerwonymi w kierunku w´z∏a w Dakowie. Wzd∏u˝ Macierowego Bagna
mamy ma∏à Êcie˝k´ zdrowia – korzenie drzew z ka˝dym okrà˝eniem wydajà si´ byç coraz wy˝sze, coraz trudniej je przeskoczyç. Na szóstym okrà˝eniu
korzenie zaczynajà przypominaç p∏otki…
Po dobiegni´ciu do w´z∏a szlaków w Dakowie
zmieniamy szlak na czerwony i biegniemy w kie-

MAGIEL
PUNKT
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runku Prabuckiej i Zagórza. Tutaj czeka nas prawdziwa próba charakteru – d∏ugi, piaszczysty podbieg. Potem zbieg i za chwil´ jesteÊmy na kolejnym skrzy˝owaniu szlaków. Skr´camy w ˝ó∏ty
szlak w lewo, biegniemy jeszcze kilkaset metrów,
po to, by skr´ciç w drugà szerokà Êcie˝k´ w lewo.
Od tej pory trasa przestaje prowadziç szlakiem
i wymaga lekkiego napi´cia uwagi. Tu oznaczenia
b´dà szczególnie g´sto rozmieszczone. Po kilku
kolejnych skr´tach wracamy do cywilizacji, wbiegamy w ulic´ Fabrycznà, a nast´pnie Jarz´binowà
dobiegamy do Diamentowej i Diamentowà biegniemy sobie do Jana Paw∏a II.
I tak 6 razy…

Gdyby ktoÊ mia∏ ochot´ obejrzeç tras´, ale sam
pomys∏ biegni´cia 6 kó∏ek wydaje mu si´ tyle˝ niedorzeczny, co szalony, ma szans´ wziàç udzia∏
w biegu towarzyszàcym. Jedna p´telka, taki minimaraton na dystansie 7 km 195 m – to doskona∏a okazja, ˝eby aktywnie sp´dziç dzieƒ na Êwie˝ym
powietrzu. Przy okazji, biegnàc tylko 7 km, mo˝na si´ na jednej p´tli poÊcigaç z najlepszymi maratoƒczykami. Wynik takiej rywalizacji wcale nie
jest z góry przesàdzony.
Sobota. 25 paêdziernika. Maraton w Starej
Mi∏oÊnie. Bàdêcie tam!
Anna Paw∏owska-Pojawa

Szermierka w UKS Victor pomimo
trudnoÊci ciàgle w natarciu
Sekcja szermiercza Uczniowskiego Klubu
Szermierczego dzia∏a na terenie naszej dzielnicy
ju˝ kilka lat. Zaj´cia prowadzimy na salach szko∏y podstawowej 173. Trenerem g∏ównym sekcji
jest fechmistrz Krzysztof Grzegorek, trener klasy
mistrzowskiej. W pracy z m∏odzie˝à naszej dzielnicy pomagajà mu instruktor szermierki, by∏y zawodnik Legii Warszawa Alfred Grzegorek i nauczyciel wychowania fizycznego SP 173 Jacek
Stajszczak. Od trzech lat nasza sekcja zdobywa
medale i wysokie miejsca w punktacji Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y. Tak˝e i w tym roku
zdobyliÊmy osiem medali w Mistrzostwach Warszawy do lat 17, 15 i 13.
Co roku nasza m∏odzie˝ bierze udzia∏ w letnich wakacyjnych zgrupowaniach sportowych
dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu.
Rok temu szablowa dru˝yna wróci∏a z medalem
srebrnym z Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y
do lat 15 (Adam S´czek, Micha∏ Tomasiak, Miko∏aj Grzegorek). Ten trzeci, najm∏odszy z dru˝yny
Miko∏aj Grzegorek wygra∏ ogólnopolskà rocznà
klasyfikacj´ szablistów do lat 13. Bardzo dobre rezultaty na zawodach warszawskich odnoszà tak˝e
dziewcz´ta. Miejmy nadziej´, ˝e i one w∏àczà si´
niebawem do rywalizacji ogólnopolskiej.
Rok 2008 to dalszy post´p w wynikach sportowych naszego klubu. A. S´czek i M. Tomasiak
zostali powo∏ani przez trenera Polskiego Zwiàzku
Szermierczego do kadry narodowej juniorów
w szabli. To wielki zaszczyt i presti˝ dla naszej
sekcji. W tej chwili obydwaj stojà przed wielkà
szansà zakwalifikowania si´ do Reprezentacji
Polski na Mistrzostwa Europy Kadetów
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(do lat 17), które odb´dà si´ w marcu 2009
roku. we Francji (aktualnie odpowiednio 3. i 5.
miejsce na liÊcie rankingowej PZS – na mistrzostwa wyjedzie 4 zawodników).
W tej trudnej technicznie, olimpijskiej dyscyplinie sportu nale˝ymy w kategorii juniora m∏odszego do najmocniejszych klubów szermierczych w Polsce. W ogólnopolskiej klasyfikacji
sportu dzieci i m∏odzie˝y, prowadzonej przez Ministerstwo Sportu zdobyliÊmy w tym roku 45 punktów. Bioràc pod uwag´ ten ranking, jesteÊmy
w jego ocenie najsilniejszà sekcjà sportowà
w naszej dzielnicy.
Ka˝dego roku, tak˝e i w aktualnym sezonie
prowadzimy grup´ poczàtkujàcà, majàc nadziej´, ˝e nast´pni m∏odzi adepci sztuki szermierczej
pójdà w Êlady swoich starszych kolegów.
Jest jednak jedno „ale”: warunki treningowe
w szkole podstawowej 173 sà za skromne
na rozwini´cie szerszej dzia∏alnoÊci i szkolenie
zawodników na poziomie reprezentacji.
Mamy nadziej´, ˝e rozpocznie si´ w tym roku
d∏ugo oczekiwana budowa hali sportowej
przy Gimnazjum nr 119 w naszej dzielnicy, gdzie
chcielibyÊmy, by znalaz∏a swoje miejsce sekcja
szermiercza. W nowym, w pe∏ni wyposa˝onym
do uprawiania szermierki obiekcie, mo˝na b´dzie rozwinàç talenty tych zdolnych, zaanga˝owanych m∏odych ludzi. W przeciwnym razie
zmarnuje si´ potencja∏ ju˝ zgromadzony w sekcji i nie b´dzie mo˝liwe systematyczne rozwijanie talentów zawodników naszej sekcji.
Krzysztof Grzegorek

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
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Sukcesy weso∏owskich badmintonistów
Trzej zawodnicy Uczniowskiego
Klubu Sportowego – Dwójka Weso∏a w niedziel´ 28 wrzeÊnia wrócili z pucharami z Krajowego Turnieju Juniorów w BADMINTONIE, który odby∏ sie w Solcu Kujawskim. Adam Ciok i Adam MaÊnik zaj´li pierwsze miejsce w deblu, a Adam MaÊnik zajà∏ trzecie
miejsce w grze pojedynczej. Trzeci
z juniorów tego klubu, Jakub
Franke, zajà∏ trzecie miejsce w deblu, grajàc w parze z zawodnikiem
z Solca Kujawskiego. Sukces tym
cenniejszy, ˝e wszyscy zawodnicy
dopiero od wrzeÊnia zacz´li swojà
rywalizacj´ w juniorach i sà najOd lewej:Jakub Franke, Adam Ciok, Adam MaÊnik, Marcin Ciok
m∏odszym rocznikiem w tej kate- (ca∏a ekipa UKS Dwójka Weso∏a, która startowa∏a w Solcu Kujawskim)
gorii wiekowej.
W turnieju juniorów m∏odszych de- su nie by∏o, ale przed nim jeszcze 3 lata
biutowa∏ Marcin Ciok. Na razie sukce- gry w tej kategorii wiekowej. Adam

Medalowi ∏ucznicy
z KS „WESO¸A”
W dniu 25 wrzeÊnia na stadionie O˝arowianki
odby∏a si´ IV Runda Pucharu O˝arowa Mazowieckiego.
Strzelania odbywa∏y si´ w dwóch kategoriach
– dzieci i m∏odzicy. W kategorii dzieci startowa∏o 4 reprezentantów z KS „Weso∏a”. Zawodnicy
strzelali na 4 odleg∏oÊciach – 25m, 20m, 15m
i 10m. W ∏àcznej klasyfikacji Janina Lekki zaj´∏a
I miejsce, Anastazja Stachwiuk miejsce II,

a Klaudia ¸adziak miejsce III. WÊród ch∏opców
zwyci´˝y∏ nasz zawodnik – Alek Janczarek. Zawody dla ∏uczników z KS „Weso∏a” by∏y bardzo
udane, wszyscy wrócili z medalami.
Trener
Zbigniew Koz∏owski

Ciok i Jakub Franke tydzieƒ
póêniej 4 paêdziernika pojechali
na Krajowy Turniej Juniorów
do P∏ocka i znów sprawili sobie
i klubowi mi∏à niespodziank´.
Wygrali turniej debla. To dopiero poczàtek sezonu badmintonowego, który zaczyna sie
1 wrzeÊnia, a koƒczy si´ w po∏owie czerwca nast´pnego roku.
Ciekawe, czy zawodnicy UKS
Dwójka Weso∏a nadal b´dà stawaç na podium w nast´pnych
turniejach? Nale˝y poczekaç
do 8 listopada, aby odpowiedzieç sobie na to pytanie. W tym
dniu majà w planie wyjazd
na Krajowy Turniej Juniorów
do Ropczyc k. Rzeszowa.
Andrzej Janecki

Dary jesieni i mobilne zabawki
– odby∏y si´ kolejne warsztaty plastyczne
W paêdzierniku
spotkaliÊmy
si´
dwukrotnie w siedzibie Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej na
rodzinnych warsztatach plastycznych.
4 paêdziernika
dzieci wraz z opiekunami tworzy∏y
pi´kne jesienne
impresje. Z suszonych kolorowych
liÊci o ró˝nych
kszta∏tach starsze
Uczestnicy warsztatów 4 pa˝dziernika ze swoimi pracami.
dzieci
tworzy∏y
18 paêdziernika powstawa∏y we∏niapi´kne obrazy i kola˝e. M∏odsze dziene
zwierzàtka a tak˝e Êliczne ruchome
ciaki klei∏y kolorowane przez siebie
zabawki – tzw. mobile.
listki z kartonu.
Kolejne terminy spotkaƒ: 8 listopada, 22 listopada (przygotowanie w∏asnego papieru do pakowania oraz wykonywanie kartek Êwiàtecznych), 13
grudnia (klejenie ozdób choinkowych).
Wszystkie
warsztaty
trwajà
od godz. 11.00 do 14.00. Koszt warsztatów: dzieci – 8 z∏, rodzina – 15 z∏.
Do zobaczenia wkrótce!
Magdalena J´drzejewska
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Familijne Spotkania Filmowe
Mamy za sobà ju˝ kilka osiedlowych
spotkaƒ filmowych. Z przyjemnoÊcià
zapraszam na nast´pne. Po ostatnich
projekcjach da∏o si´ zauwa˝yç, ˝e g∏oÊne z kin tytu∏y przyciàgajà liczniejszà
widowni´, dlatego w najbli˝szym czasie
przygotowaliÊmy:
26 paêdziernika
Centrum Pogodna, godz. 12.45
ALVIN I WIEWIÓRKI
ALVIN!!! Prawdziwy talent broni
si´ sam!
Podziwiane od lat na ca∏ym Êwiecie
Êpiewajàce wiewiórki z Alvinem
na czele debiutujà w filmie pe∏nometra˝owym! Zobacz przezabawny, rozÊpiewany obraz, który zachwyci ka˝dego wielbiciela muzykalnych futrzaków!
Pod dach borykajàcego si´ z niemocà
twórczà i innymi problemami autora
tekstów Dave’a Seville’a (Jason Lee)
trafiajà trzy urocze i rozbrykane wiewiórki: Alvin, Simon i Teodor. Po odkryciu ich muzycznych talentów, Dave
pomaga nowym przyjacio∏om zdobyç
szczyty list przebojów. Na sukcesie nowych gwiazd muzyki rozrywkowej ˝eruje jednak chciwy producent muzyczny
(David Cross), który wysy∏a wiewiórki
na wycieƒczajàcà tras´ koncertowà. Teraz przysz∏oÊç zespo∏u i przyjaêƒ w nowej rodzinie zale˝à tylko od Dave’a...
9 listopada
Centrum Pogodna, godz. 12.45
KO¡ WODNY: LEGENDA G¸¢BIN
Re˝yseria Jay Russell, scenariusz Robert Nelson Jacobs, zdj´cia Oliver Stapleton, muzyka James Newton Howard,
czas trwania: 111 min.
Wspania∏y film dla ca∏ej rodziny.
Pi´kna opowieÊç zrealizowana na podstawie szkockiej legendy o ch∏opcu,
który odnalaz∏ jajo, w którym by∏o
uwi´zione tajemnicze stworzenie.
Ch∏opiec opiekuje si´ zwierz´ciem
w tajemnicy przed mamà. Lewis uwa˝a, ˝e zwierz´ jest koniem wodnym.
Wkrótce stworzenie jest za du˝e, by je
ukrywaç, wi´c zostaje wypuszczone
do jeziora.
23 listopada
Centrum Pogodna, godz. 12.45
SKARB NARODÓW
Re˝yseria Jon Turteltaub, scenariusz
E. Max Frye, Cormac Wibberley, zdj´cia
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Caleb Deschanel, muzyka Trevor Rabin,
Don Harper, czas trwania: 131 min.
Rodzina Benjamina Franklina Gatesa od szeÊciu pokoleƒ zajmuje si´ poszukiwaniem skarbu zakonu templariuszy, który podobno trafi∏ do Ameryki i zosta∏ ukryty przez Ojców Za∏o˝ycieli. Ben trafia na pewien trop – okazuje si´, ˝e mapa prowadzàca do skarbu ukryta jest (jako niewidzialny zapis)
na odwrocie Deklaracji Niepodleg∏oÊci. Niestety, w posiadanie tej informacji wchodzi tak˝e bardzo niebezpieczny
cz∏owiek, Ian Howe. W tej sytuacji Ben

decyduje si´ ukraÊç niezwykle pilnie
strze˝ony dokument i pokrzy˝owaç
zbrodnicze plany rywala. Ten pomys∏
pomagajà mu wcieliç w ˝ycie: techniczny geniusz Riley, od dawna zaprzyjaêniony z Benem i pi´kna archiwistka,
doktor Abigail Chase.
Przypominam, ˝e projekcje odbywajà si´ w sali widowiskowej OÊrodka
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” w Centrum Pogodna, I pi´tro, wejÊcie
przy aptece.
Anna Lato

Gazetka od kuchni
Jak to si´ dzieje, ˝e od lat co miesiàc
pojawia si´ Êwie˝a i kolorowa porcja
Sàsiedzkich WiadomoÊci? Niewiele
osób zada sobie to pytanie, poniewa˝
gazetka jest ju˝ sta∏à cz´Êcià krajobrazu. Gdyby jednak ktoÊ by∏ ciekawy, to
opowiem.
Wszystko zaczyna si´ jakieÊ trzy tygodnie wczeÊniej. KtóregoÊ wieczoru
zbiera si´ w siedzibie Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego kilkoro ludzi. Czasem
mniej, czasem wi´cej – jak kto mo˝e
– bo to praca spo∏eczna, dla ch´tnych.
Ci ludzie – których nazwiska znajdujà
si´ w stopce – to redakcja, zespó∏ z∏o˝ony g∏ównie z amatorów. Na redakcji
jest mi∏o: rzuca si´ pomys∏y swoje i zebrane od sàsiadów, planuje si´ i tworzy
zalà˝ek nast´pnego numeru. Potem
ju˝ trudniej: trzeba urwaç troch´ z wolnego czasu i napisaç to, co si´ obieca∏o
– to bywa denerwujàce, ale kupka tekstów i zdj´ç poma∏u roÊnie, najcz´Êciej
dzi´ki nieustannym interwencjom Sekretarza Redakcji. Z drugiej strony roÊnie stosik reklam, które sà odp∏atne,
bo tu – na razie – koƒczy si´ wolontariat. Z pieni´dzy za reklamy b´dzie papier i druk. Dlatego ka˝da gazetka jest
troch´ inna: tekstów jest tyle, ile sàsiedzkie grono napisze, a stron i egzemplarzy – tyle na na ile starczy pieni´dzy z reklam. Ale do rzeczy.
Kiedy sà ju˝ wszystkie materia∏y,
grafik w studio Naj-Comp (od kilkunastu miesi´cy robi to Micha∏ Pawlak)
sk∏ada je na komputerze, tworzàc projekt nowego numeru. Na koniec, nasz
redaktor Naczelny (najcz´Êciej zawalajàc swój wolny weekend) uk∏ada ca∏oÊç

w ostateczny kszta∏t a dwie korektorki
próbujà wy∏apaç wszystkie b∏´dy i lapsusy j´zykowe. Gotowa do druku gazetka trafia do drukarni Naj-compu,
gdzie drukuje si´ jà na maszynach offsetowych – arkuszami po 8 stron. Strona, która ma mieç pe∏nà gam´ kolorów
jest drukowana na maszynie, która na
czterech b´bnach po kolei drukuje 4
kolory równoczeÊnie. Strony w dwóch
kolorach sà ∏atwiejsze do zrobienia
i taƒsze bo drukowane na maszynie
dwukolorowej. Po wydrukowaniu introligatorzy – na innej maszynie – zbierajà i zszywajà gazetki. Przyci´ta i zapakowana w paczki gazetka opuszcza
drukarni´ i sprawy wracajà znowu
w r´ce sàsiadów – wolontariuszy. To
oni – ka˝dy w swojej okolicy – roznoszà
gazetki do skrzynek i do sklepów. No
i ju˝! Wszyscy si´ przy∏o˝yli i gazetka
jest w Paƒstwa r´kach.
Prosz´ obejrzeç, jaka ∏adna i gruba.
A mia∏a swoje trudne chwile: bywa∏o
chudo z tekstami i krucho z pieni´dzmi. Na poczàtku gazetka mia∏a 16 zielono-czarnych stronic. DziÊ mo˝e si´
Paƒstwu wydawaç, ˝e dostajecie do ràk
kolorowe pisemko, ale tak naprawd´
dalej jest tam 16 stron zielono-czarnych i tylko dzi´ki wieloletniej nieustannej obecnoÊci w dzielnicy i zwi´kszajàcej si´ popularnoÊci uda∏o si´ gazetce dopracowaç dodatkowo 24 stron
kolorowych i zwi´kszyç nak∏ad z 2
do 8,5 tysiàca egzemplarzy! Chcà si´
Paƒstwo do nas przy∏àczyç? Zapraszamy do pisania i kolporta˝u!
Dorota Wroƒska
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Qlturka

Hamlet na wizji lokalnej
„Udajàc Ofiar´”,
Teatr Wspó∏czesny
w Warszawie

Zieliƒskiego i Agnieszk´ Suchor´. Muzyk´
stworzy∏ Jan Satanowski, a scenografi´ Marcin
Stajewski.
OpowieÊç zaprezentowana nam podczas
Troch´ „Hamleta”, troch´
spektaklu opowiada o przedstawicielu m∏odego,
rosyjskich realiów, nieco
rosyjskiego pokolenia, którego nazywajà Wala.
krymina∏u, humor, japoƒPracuje w policji, gdzie pomaga w odtwarzaniu
skie inspiracje, wartka akokolicznoÊci zbrodni (wizja lokalna) udajàc ofiacja i poruszenie powa˝nego
r´. Mieszka tylko z matkà, gdy˝ jego ojciec zmar∏
problemu – taki pomys∏ na scenariusz mieli braw doÊç dziwnych okolicznoÊciach (a mianowicie
cia Oleg i W∏adimir Presniakow. Na polskà scen´
jedzàc posi∏ek z rodzinà). Teraz ukazuje si´ mu
przeniós∏ go Maciej Englert. I wysz∏o z tego coÊ
i daje porady ˝yciowe. Ponadto matka Wali prabardzo, ale to bardzo dobrego.
gnie si´ zwiàzaç z jego wujem, a na swego syW g∏ównych rolach w przedstawieniu mo˝ena naciska, aby wzià∏ Êlub ze swojà dziewczynà
my zobaczyç m. in. Borysa Szyca, Andrzeja
Olgà...
To wszystko mo˝e
wyglàdaç jak przypoIMPREZY OKOLICZNOÂCIOWE
minajàca szekspirowski
klasyk telenowela, ale
sztuka pr zekazuje
www.uaugusta.pl
(wplecione we wciàgajàcà akcj´ i du˝o eleOferujemy profesjonalnà organizacj´ i realizacj´
imprez okolicznoÊciowych (do 60 osób) takich jak
mentów humorystyczwesela, komunie, imieniny, bankiety, spotkania
nych) uniwersalne,
biznesowe, stypy.
wa˝ne kwestie takie jak
W uzgodnieniu z paƒstwem zamówienia realizujemy
problemy i charakterydopasowujàc si´ dogustu, smaku i charakteru
styka wspó∏czesnej
uroczystoÊci.
E
m∏odzie˝y, l´k przed
JN
Y
NC
Êmiercià, osamotnieE
Majdan 21
UR
nie, indywidualizm oraz
NK
O
tel.: 022 789 00 37, 501 833 276
K
Y
odrzucenie przez spoEN

NA MAJDANIE

C

e-mail: uaugusta@vp.pl

∏eczeƒstwo (poprzez wczeÊniejsze odrzucenie
jego zasad). Momenty realistyczne przeplatajà
si´ z wizjami, snami oraz pojawianiem si´ postaci z zaÊwiatów. Wszystko to po∏àczone jest
w jednolità, konsekwentnà ca∏oÊç. Ponadto nie
znajdziemy tu przesady w u˝ytych przez autorów Êrodkach wyrazu, zbytniego patosu podczas filozoficznych wypowiedzi niektórych bohaterów, ani nie poczujemy znu˝enia – wszystko
bardzo przyjemnie si´ oglàda, nie ma momentów na chocia˝by kilkuminutowà drzemk´.
Do tego wszystkiego dodaç nale˝y bardzo dobre
kreacje aktorskie, wykraczajàce daleko ponad „poprawne” odegranie swojej roli. Nikt si´
nie wybija, widaç zespo∏owoÊç gry, co nieraz
bywa trudne do osiàgni´cia.
Goràco polecam „Udajàc ofiar´” wszystkim
których wynudzi∏y ju˝ do bólu klasyczne i pompatyczne sztuki na si∏´ wpajajàce nam dobre
wartoÊci i nieudolnie próbujàce odwo∏aç si´
do niedoÊcignionych klasyków. OczywiÊcie
wierni wielbiciele, którzy dawno ju˝ poznali taki
sposób tworzenia teatru te˝ powinni si´ stawiç,
chocia˝ zapewne sami ju˝ o tym wiedzà.
Martyna Nowosielska

04-506 Warszawa ul.Minerska 1 • tel.: 022 812 70 39 • e-mail studio@najcomp.com.pl • www.najcomp.com.pl
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Kàcik bibliofila
Lily Brutt
„Lecimy w kulki”
Australijska pisarka Lily Brutt
odda∏a do ràk
czytelników powieÊç o radoÊci
˝ycia, rodzinnej
mi∏oÊci i… pysznym jedzeniu.
Spotkamy tu w∏aÊcicielk´ firmy z Manhattanu – Ruth,
piszàcà listy na zlecenie, jej ojca Edka
z silnà potrzebà niesienia nie zawsze
oczekiwanej pomocy, Polk´ Zofi´ z talentem do pieczenia „kulek”, czyli pulpetów… po prostu normalne, codzien-

ne radoÊci i smutki sympatycznych bohaterów.
Polecam!
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. McGovern C. – Spójrz mi w oczy
2. Mazzucco M. G. – Vita
3. Koontz D. R. – Braciszek Odd
4. Olsson L. – Niech wieje dobry wiatr
5. K´dzierski M. – M´ska sprawa
6. Schneider M. – Marilyn, ostatnie seanse

3. Jodko-Kula E. – Anka
4. Gibson R. – W co si´ bawiç: pomys∏y
na wakacje, ferie i Êwi´ta
5. Abedi I. – Kraina imago
Literatura popularnonaukowa:
1. Rymkiewicz J. M. – Kinderszenen
2. Nachtigall L. – Kobieta po czterdziestce: obawy i nadzieje
3. Âwiadek L. – Zaproszenie na Kimchi
(Korea Po∏.)
4. Baldock J. – Kobiety w Biblii
5. Cieƒska-Fedorowicz E. – W´drówki
niezamierzone

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
Iza Zych
1. Peyo – Przyjació∏ka Smerfetki
2. Blume J. – MaK i W Zakrzewscy
ruda i Màdrala to
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14, tel. 022 773 13 89
my!
Czynne pn-sob 1200-2000, inne godziny po telefonicznym umówieniu

Leczenie psów i kotów

Warto przeczytaç

Interna, Profilaktyka – szczepienia, Chirurgia,
Krioterapia, Badania Laboratoryjne

Kompot – trudny powrót do ˝ycia jest autobiografià autora, który przez wiele lat by∏ uzale˝niony od heroiny i alkoholu. Dzieciƒstwo i wczesna m∏odoÊç to typowy inteligencki dom. M∏odzieƒcza obserwacja otaczajàcego Êwiata,
pierwsze rozczarowania, upadek autorytetów,
niekoƒczàce si´ dyskusje. Doros∏y Êwiat nie wyglàda∏ obiecujàco. I ten pierwszy raz, pierwsza
ciekawoÊç, jak b´dzie, jak to jest po tym „zastrzyku”. Moment, który zawa˝y∏ na tym, ˝e odtàd kompot, strzykawka, „bajzel”, Êmierç to by∏a
codziennoÊç, „normalne” ˝ycie. Piek∏o, samotnoÊç. „Leczenie nie przysz∏o
mi ∏atwo. (-) Umar∏em i zmartwychwsta∏em”. Zacz´∏a si´ walka o ˝ycie,
walka zakoƒczona wygranà. Ca∏kowite uniezale˝nienie od narkotyków,
skoƒczone studia, ciekawa i odpowiedzialna praca. Koszmar tamtych lat
pozosta∏ ju˝ tylko wspomnieniem ale i przestrogà. Niewiele osób wychodzi
z na∏ogu, autorowi si´ uda∏o. DziÊ sp∏aca d∏ug wobec ˝ycia. Pomaga innym
narkomanom i ich rodzinom, uczy jak ˝yç, by nie pope∏niaç jego b∏´dów, by
nie zmarnowaç szansy, wygraç walk´.
„Otó˝ jesteÊmy. Nie wàchamy kwiatków od spodu i jeszcze przez jakiÊ
czas nie b´dziemy tego robili.... jesteÊmy ˝ywym dowodem na to, ˝e zawsze jest nadzieja”.
Ksià˝ka pokazuje jak wczeÊnie dostrzec pojawiajàce si´ zagro˝enia
i jak umo˝liwiç skutecznà pomoc osobom uzale˝nionym od narkotyków.
Jest ostrze˝eniem, by nie przegraç tego, co ka˝dy z nas ma jedno i bezcenne – ˝ycie.
Anna Lipiƒska

DETEKTYW

Autor: Tadeusz Detko
Wydawnictwo: Pert
Zamów: www.wydawnictwopert.pl

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Sklep – Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57
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Licencja
nr 0000505

Us∏ugi dla osób prywatnych i firm:
– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.

www.renoma2.com.pl

tel. 022 7730028
fax 022 7730029

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

KANCELARIA PRAWNA
UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a
Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§
§

§

obs∏uga firm
porady dla klientów
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta
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Wojciech Jan Blankiewicz
urodzi∏ si´ 11 wrzeÊnia 2008 r.
Waga 3880 g, wzrost 56 cm.

foto – Fotooskar

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

foto – Fotooskar

Witajcie
wÊród
nas

Maja Duchowska
urodzi∏a si´ 12 marca 2008 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga 2460 g, wzrost 48 cm.

Adam Pyszka
urodzi∏ si´ 2 listopada 2007 r.
w szpitalu w Gdaƒsku.
Waga 2400 g, wzrost 45 cm.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego
sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà
do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym
portretu nowonarodzonego 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 conajmniej
na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi).
Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 12 listopada 2008 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie
pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

ROLETKI · WERTIKALE · ˚ALUZJE · OKNA
PCV · MOSKITIERY · DRZWI ALUMINIOWE
MONTA˚, SERWIS OKIEN

Solidnie, ceny konkurencyjne
Tel.

0 502 028 554

MORFEUSZ
Przyjęcia
Okolicznościowe
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 508 12 88 92
lub 022 612 93 98
www.wesele.waw.pl

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

S∏u˝ymy fachowà poradà w wyborze karmy
Arion, Royal Canin, Eucanuba, Best Choice, Magnuson,
Nutra, Hills, oraz inne na zamówienie klienta
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WÊród bagien, wilków i ∏osi
„O, ˝abka” powiedzia∏oby zapewne 95% z nas na widok skaczàcego, zielonego p∏aza. Kilka procent mo˝e pokusi∏oby si´ na rozró˝nienie ˝aby

od ropuchy, nieliczni próbowaliby sobie przypomnieç, ˝e sà ˝aby trawne,
wodne, rzekotki, moczarowe... Ale dla
naszej przewodniczki, pani Kasi Ramotowskiej skaczàca po Êcie˝ce ˝aba
to pretekst do postoju i pe∏nej pasji
opowieÊci o napotkanej w∏aÊnie ˝abie
moczarowej. O tym, jak to w okresie
godowym samiec zmienia ubarwienie
na intensywnie niebieskie, ˝e samica
jest wi´ksza, gdy˝ w okresie godowym,
praktycznie bez przerwy nosi na
grzbiecie zap∏adniajàcego jej jajeczka
samca, ˝e w odró˝nieniu od ˝aby tawnej koniec jej pyska jest wyd∏u˝ony
i zaostrzony, ˝e jest mniejsza od niej
o ok. 2 cm, ˝e ˝ywi si´ d˝d˝ownicami,
Êlimakami, paj´czakami, chrzàszczami,
muchówkami, motylami i mrówkami...
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I w∏aÊnie w rytmie ciekawostek ze
Êwiata roÊlin i zwierzàt przebiega∏y
obydwa dni naszej w´drówki po Biebrzaƒskich Bagnach. A pani Kasia
(„Taƒczàca z ∏osiami” jak jà nazwa∏a
autorka publikacji w „Pani domu”),
z fantazjà i przej´ciem prawdziwej pasjonatki pokazywa∏a nam owado˝erne
rosiczki („tak ma∏e ˝e mog∏yby si´
ud∏awiç komarem...”), pijanic´ (rodzaj
jagody), która wyst´puje jedynie wÊród
roÊliny zwanej bagnem, posiadajàcej
w∏aÊciwoÊci halucynogenne. Zbieracze
pijanicy, po kilku godzinach zbierania,
na skutek wdychania zapachów bagna,
zachowujà si´ czasem niezbyt naturalnie (stàd te˝ jej nazwa...).
A ile mo˝na wyczytaç ze zwyk∏ej kupy
wilka – ˝e by∏ m∏ody i s∏aby, bo dosta∏
po uczcie silniejszych braci jedynie pe∏-

nà sierÊci skór´, która nie strawiona stanowi∏a wi´kszà cz´Êç jego odchodów
(przywódca stada zjada szynki, wàtrob´
itp., stàd jego odchody sà czarne i b∏ysz-

czàce...), ˝e ∏oÊ, którego obgryzione
przez wilki koÊci le˝a∏y przy Êcie˝ce, ju˝
by∏ stary i pewne sam nied∏ugo by zdech∏
(bo mia∏ starte z´by). By∏o te˝ sporo
anegdot, np. o tym, jak to cztery lata temu, na oglàdanie tokowiska trzech
ostatnich w Parku par dubeltów przyjecha∏o 430 osób. Od tego czasu dubelty
przesta∏y si´ pojawiaç w tym
miejscu, co wcale nie dziwi.
W koƒcu kto chcia∏by odprawiaç mi∏osne zaloty przed kilkuset osobowà widownià? Najm∏odsi mogli zrobiç sobie gipsowe odlewy tropów zwierzàt,
a konkurs o ∏osiach, mimo
dwudniowych praktycznych
korepetycji, obna˝y∏ du˝e braki
w naszej wiedzy.
Prócz w´drówek bagiennymi szlakami zwiedziliÊmy tak˝e carskà twierdz´ w Ossowcu
i byliÊmy z wizytà u „Króla
Biebrzy”. Pan Krzysztof, bo tak nazywa∏ si´ nasz gospodarz, by∏ kiedyÊ
mieszczuchem i znanym antykwariuszem. Jednak
kilkanaÊcie lat
temu wybra∏
˝ycie na ∏onie
natury. Zamieszka∏ w ma∏ej
chacie
wÊród leÊnych
ost´pów, bez
pràdu, wody
i kanalizacji (to
ostatnie, nas
mieszkaƒców
Weso∏ej do niedawno nawet
by nie zdziwi∏o...). ZwiedziliÊmy jego pe∏ne antyków domostwo, wÊród
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stada przygarni´tych przez niego piesków zjedliÊmy lunch i próbowaliÊmy
(g∏ównie dzieci) naszych si∏ w strzelaniu z ∏uków.
G∏ównà atrakcj´ czyli ∏osie widzieliÊmy dwa razy w naturze, niestety tylko
z daleka. Za to z bliska mogliÊmy po-

dziwiaç dwa ∏osie w wolierze
(∏osiowym szpitalu). Samiec
Wiktor by∏ bardzo przyjacielski i poczàtkowo dawa∏ si´
nawet pog∏askaç. Klempa
Wala by∏a bardziej nerwowa.
A tak na marginesie, skàd si´
wzi´∏o imi´ Wala? Bo poczàtkowo osoby, które znalaz∏y ma∏ego ∏oszaka sàdzi∏y,
˝e to samiec. KtoÊ wkrótce
skomentowa∏ ˝e to „walni´ty
pomys∏” i tak zosta∏a Wala...
Pogoda ca∏y czas nam dopisywa∏a, wi´c w doskona∏ych nastrojach wracaliÊmy
do domu, majàc g∏´bokie
przekonanie, ˝e mimo jesiennej pory,
wyprawa na Biebrzaƒskie Bagna walni´tym pomys∏em nie by∏a, a wr´cz
przeciwnie, sp´dziliÊmy naprawd´
wspania∏y weekend, za który niniejszym chcemy podzi´kowaç pani Kasi
Ramotowskiej i wszystkim zatrudnionym przez nià przewodnikom oraz ho-

telowi Zbyszko w Goniàdzu, który zapewni∏ nam wygodny wypoczynek
i pyszne wy˝ywienie.
A ju˝ wkrótce kolejne wyprawy,
o których po powrocie ch´tnie Paƒstwu opowiemy.
Marcin J´drzejewski
foto: Joanna Januszewska-MiÊków

Zapraszamy do PrzemyÊla
Wyjazd na Biebrzaƒskie Bagna ju˝ za nami,
na kolejny na Orle Gniazda ch´tnych jest wi´cej
ni˝ miejsc. Ale na kolejny, planowany na 14-16
listopada br. na Pogórze Przemyskie jeszcze jest
sporo miejsc, wi´c wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dzi´ki dotacji z Urz´du Dzielnicy, wyjazd
kosztuje tylko 100 z∏, w ramach tego mamy
wszystkie Êwiadczenia – przejazd, noclegi,
wy˝ywienie, wst´py. A zwiedzania b´dzie naprawd´ sporo. Poczàwszy od spaceru malowniczymi uliczkami PrzemyÊla, przez zwiedzanie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, fortów twierdzy PrzemyÊl, zamku
w Krasiczynie a˝ po pere∏ki polskiej drewnianej architektury sakralnej jakà sà np. drewniany koÊció∏ parafialny p. w. Êw. Katarzyny
w Bachórzcu, zbudowany w latach 17601763 czy cerkiew greckokatolicka p. w. Êw.
Dymitra w Piàtkowej z 1732 roku.

A tak a pro po twierdzy Przemyskiej,
a szczególnie fortu XIII. Jak g∏osi legenda, w czasie wycofywania si´ wojsk rosyjskich cz´Êç fortyfikacji zosta∏a wysadzona. Nieszcz´Êliwie si´ z∏o˝y∏o, ˝e
pod gruzami zosta∏o uwi´zionych dwóch
rosyjskich oficerów. Dzi´ki temu,
˝e w zasypanych kazamatach
by∏y tak˝e suto zaopatrzone magazyny ˝ywnoÊci, mogli utrzymaç si´ przy ˝yciu. Jeden jednak nie wytrzyma∏ i po jakimÊ czasie pope∏ni∏ samobójstwo, drugi zosta∏ uwolniony spod
gruzów dopiero po 6 latach w czasie
prac rozbiórkowych tego fortu... A ile
jest prawdy w tej legendzie, b´dziemy
mogli poznaç na miejscu. Podobnie jak
to, czy na murach zamku w Krasiczynie,
jak przysta∏o na ka˝dy porzàdny zamek,
straszy „bia∏a dama”.

Zwiedzimy tak˝e Bolestraszyce, gdzie na terenie dawnej posiad∏oÊci rodziny Micha∏owskich
(w zachowanym dworze i otaczajàcym go parku
tworzy∏ wybitny malarz Piotr Micha∏owski) znajduje si´ najwi´ksze w po∏udniowo-wschodniej
Polsce arboretum. Spacerujàc parkowymi alejkami i nad stawami zobaczymy tysiàce gatunków
(niekiedy bardzo rzadkich) roÊlin z ca∏ego Êwiata.
Szczegó∏owy program wyjazdu b´dzie dost´pny ju˝ wkrótce na stronie internetowej
www.staramilosna.org.pl (w zak∏adce „turystyka” w prawym menu).
Wyjazd – piàtek 14.11 ok. godz. 17.00 – dowóz
grupy na miejsce noclegu w okolicy PrzemyÊla.
Program – kolejne 2 dni – objazd po okolicznych zabytkach, koÊcio∏ach, cerkwiach, muzeach itp. do 100 km dziennie.
Powrót – niedziela 16.11 bardzo póênym wieczorem
Wpisowe – 100 PLN
Koordynator – Katarzyna Szaszkiewicz, tel.
0-604 23 23 57, mail: k.szaszkiewicz@sapi.pl
Katarzyna Szaszkiewicz
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Maraton dla ka˝dego – jak przebiec i prze˝yç
Inicjatywa sàsiedzka „Stara Mi∏osna Run for Fun”
Ka˝dorazowe wyjÊcie na staromi∏oÊniaƒskie
na gwa∏t? Jak to skàd – z ulicy! Przypomnia∏em
W tym miejscu powinna znaleêç si´ relacja
ulice w godzinach wieczornych jest dla mnie resobie o sàsiadach, których mijam biegajàc po naz tych kilku wspólnie sp´dzonych godzin, tymlaksem, któremu jeszcze trzy lata temu towarzyszym osiedlu. S´k w tym, ˝e nie b´d´ ich przecie˝
czasem przyzwoitoÊç oraz Redakcja nakazuje
szy∏a niewielka obawa. Przy temperaturze dziesi´szarpa∏ za r´kaw, a rozstawienie na Êrodku chodnie rozwlekaç jednego artyku∏u na kilka stron.
ciu stopni bywa∏em przyodziany w obcis∏e czarne
nika namiotu z napiPomin´ zatem opis
rajstopy oraz koszulk´ z krótkim r´kawem. Dla pasem „Nabór do Ekii w prostych ˝o∏trzàcych z boku mog∏em sprawiaç wra˝enie osodenu”, gdzie w stonierskich s∏owach
by, którà opuÊci∏y zdrowe zmys∏y. Uczucie takie
sunkowo krótkim
ujm´ swoje wra˝esobie. Niedawno w ciàgu jednej tylko minuty miczasie i bez ˝adnego
nia - pozytywne
nà∏em pi´ç osób, które kiedyÊ mo˝na by uznaç
wysi∏ku móg∏bym
sportowe emocje,
za podobnych do mnie ekscentryków. Wszystko
wy∏apaç wielu biepoczucie wspólnej
jest w normie – pokrzepiam si´. Na odcinku niegaczy, jest pomysprawy, duch zdroca∏ych dwustu metrów znalaz∏o si´ szeÊcioro lus∏em co najmniej
wej r ywalizacji,
dzi zdecydowanych wyjÊç z domu i przez pó∏ gokontrowersyjnym.
„przelewajàca si´
dziny przebieraç nogami szybciej ni˝ potrzeba.
Szcz´Êliwie mamy
uszami” adrenaliBiega nas coraz wi´cej i widok facetów (i nie
dwa internetowe fora
na, nieustajàcy dotylko) w rajtuzach obecnie zadziwiaç b´dzie ju˝
poÊwi´cone w ca∏oping... Bra∏em ju˝
niewielu. Chcemy „zrzuciç zb´dne kilogramy”,
Êci sprawom Starej
udzia∏ w wielu biemarzy nam si´ byç sprawniejszym teraz i w póêMi∏osnej. Skoro ktoÊ
gach, ale nie przyniejszym wieku, nasi znajomi biegajà, rzuciliÊmy
tam pisze, ktoÊ i czypuszcza∏em, ˝e
w∏aÊnie palenie, jest to dobry czas, by porozmataç musi. Zaanonsoz dopiero co powiaç z kole˝ankà … to kilka przyk∏adowych powa∏em w tych miejznanymi sàsiadami
wodów, dla których mijamy si´, truchtajàc
scach pomys∏ zormo˝na bawiç si´
po ulicach i leÊnych Êcie˝kach naszego osiedla.
ganizowania starojak ze starymi znaChyba wszystkie biegajàce osoby s∏ysza∏y
mi∏oÊniaƒskiej sztajomymi. JesteÊmy
o maratonie – biegu na dystansie nieco pofety. Odzew by∏ nieprzecie˝ biegaczanad czterdziestu dwóch kilometrów. Maraton budzi
spodziewanie szybmi–amatorami
respekt. Pokonanie go wymaga przygotowania
ki: dzieƒ po og∏oszei o frajd´ w tym
w postaci systematycznych treningów. Sà bieganiu na forach dru˝ywszystkich chodzi
cze, którzy nigdy nie planujà zmierzyç si´ z marana by∏a kompletna!
a nie o wynik. Po
Dru˝yna „Stara Mi∏osna Run for Fun” – od lewej:
tonem, dla wielu osób jest on marzeniem, dla jeszWkrótce okaza∏o si´
prawdzie, w praniu
cze innych byç mo˝e celem na kolejny rok. Znam
w doÊç zabawny spowysz∏o, ˝e owszem
Dorota Wroƒska, Piotr Kossowski, Tomasz Pojawa,
osoby, które biegajà maratony niemal na∏ogowo.
sób, ˝e na ∏amach
„Run for Fun”, jednak
Iza Antosiewicz i Piotr Antosiewicz.
Tak si´ niefortunnie u∏o˝y∏o, ˝e w tym roku munajÊwie˝szych Wiadow ca∏kowitej tajemnicy
„Tempo trzyma” Emilka Kossowska.
sia∏em przerwaç przygotowania do jubileuszowemoÊci Sàsiedzkich
przed kapitanem ka˝dy
go XXX Maratonu Warszawskiego, odbywajàcego
do Ekidenu zach´ca∏a równie˝ moja biegowa komia∏ ukryte ambicje pobiec jak najszybciej. Zasi´ pod koniec wrzeÊnia. W mojej g∏owie zaÊwile˝anka Ania Paw∏owska, lecz nie wiedzieliÊmy
owocowa∏o to nie tylko zaskakujàcym w stosunta∏a myÊl: A mo˝e by jednak przebiec ten marawzajemnie o naszych dzia∏aniach.
ku do za∏o˝eƒ ∏àcznym czasem dru˝yny; niektóton, tyle ˝e… na raty?!
C h c i e l i Ê m y,
rzy uzyskali rekordowe czasy indywidualne. SerDzieƒ wczeÊniej organiaby nazwa dru˝yce raduje jeszcze to, ˝e mieszkaƒcy osiedla tak
zowana jest bowiem imny mówi∏a o tym,
szybko si´ zorganizowali i wspólnie mogliÊmy
preza
towarzyszàca
kim jesteÊmy i jawystartowaç pod egidà Starej Mi∏osnej.
– Sztafeta Maratoƒska
ki mamy cel
Szkoda, ˝e nast´pny Ekiden dopiero za rok. TroEkiden. Idea Ekidenu jest
– „Stara Mi∏osna
ch´ wczeÊniej – w maju zapewne kolejna edycja
bardzo prosta: pokonaç
Run for Fun” posztafety Weso∏a Stówa, a ju˝ 25 paêdziernika teca∏y dystans maratonu
wsta∏a niemal˝e
go roku, w sobot´, V Maraton w Starej Mi∏osnej
w szeÊç osób w taki
automatycznie.
z towarzyszàcym biegiem na 7,195 km. Kto nie
sposób, ˝e ka˝da osoba
Prawie automaczuje si´ na si∏ach lub nie mo˝e wziàç udzia∏u ani
biegnie tylko jego cz´Êç.
tycznie wskazano
w maratonie ani w biegu towarzyszàcym, tego goKiedy zawodnik z w∏atak˝e kapitana.
ràco zach´cam do kibicowania. Maraton to nie tylsnej dru˝yny koƒczy
Odby∏ si´ mi∏y
ko wyçwiczona si∏a i wytrzyma∏oÊç cia∏a, ale takpi´ciokilometrowà p´tl´,
wieczorek zapo˝e, a mo˝e nawet przede wszystkim, zmagania
W jednoÊci si∏a – zdobyte medale
startuje nast´pny. Bilans
znawczy, w trakcie
z w∏asnymi s∏aboÊciami, u∏omnà ludzkà psychikà.
musi wyjÊç na zero, tote˝ dwóch zawodników
którego omówiliÊmy sprawy organizacyjne, umaDla zawodników majàcych ju˝ „w nogach” trzybiegnie p´tle dwie, a ostatni jednà z „brakujàcym
wiajàc si´, ˝e naszym celem b´dzie bawiç si´
dzieÊci albo czterdzieÊci kilometrów tego morderhakiem” (hak ma 2 kilometry 195 metrów). Jak
pysznie, a nie wypruwaç z siebie flaki i to na doczego dystansu, s∏owa otuchy sà niezmiernie podla mnie bomba! Do realizacji potrzebne sà jedydatek w biegu. Kolejnym razem spotkaliÊmy si´
trzebne. Nierzadko okazywa∏o si´, ˝e to w∏aÊnie
nie biegowe buty, kawa∏ek wygodnej sportowej
ju˝ w dniu imprezy, dok∏adnie 27 wrzeÊnia,
one pozwoli∏y na ostatnich kilometrach wykrzesaç
odzie˝y i… szeÊç osób. Czasu na decyzj´ by∏o
na warszawskim podzamczu. Ekipa Starej Mi∏osi∏y na dotarcie do mety lub na osiàgni´cie satysma∏o. Buty sà, ciuchy sà, jestem ja, ale skàd u lisnej stawi∏a si´ w komplecie. W konkury przybyfakcjonujàcego wyniku. Kibice przybywajcie!
cha wziàç pozosta∏ych pi´ciu ch´tnych i to
∏o ponad sto siedemdziesiàt innych dru˝yn.
Piotr Kossowski
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Od grosika do z∏otówki
Edukacja wczesnoszkolna to okres, który ma
ogromne znaczenie dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Wiedzàc o tym, Fundacja Kronenberga przy City Handlowym opracowa∏a program wprowadzajàcy dzieci w Êwiat finansów. „Od grosika do z∏otówki”.
Pod takim has∏em klasy III SP 171
w Weso∏ej i w innych szko∏ach w Warszawie wkroczy∏y w tematyk´ dotyczàcà pieni´dzy. Celem tego projektu by∏o
zdobycie przez dzieci umiej´tnoÊci u∏atwiajàcych im podejmowanie samodzielnych decyzji, a tak˝e racjonalnego
sposobu gospodarowania w∏asnymi
Êrodkami finansowymi.
Koncepcja programu oparta by∏a
na ciekawym pomyÊle. Grosik, g∏ówny
bohater, odbywa∏ fascynujàcà podró˝
po Galaktyce Finansów. Ka˝dy uczeƒ
zaopatrzony w przewodnik galaktycznej wyprawy, czyli segregator, w którym znajdowa∏y si´ zadania dla
uczniów, identyfikator i czapeczk´ wyruszy∏
w gwiezdny rejs.
Pierwszego dnia wylàdowaliÊmy na planecie
Grosik. Tu w czasie zabawy monetami i bankno-

tami dzieci pozna∏y ró˝ne sposoby zabezpieczania pieni´dzy oraz znaczenie s∏ów awers i rewers. Za bardzo dobrze wykonane, samodzielne
zadania otrzymaliÊmy naklejk´ z Grosikiem.

Na planecie „Portfelika” dowiedzieliÊmy si´,
do czego s∏u˝y karta p∏atnicza i jak si´ zarabia
pieniàdze, oraz czy za ka˝dà prac´ otrzymuje si´
zap∏at´. Na planetach Skarbonka i Zabawka za-

znajomiliÊmy si´ z sposobami przechowywania
pieni´dzy dawniej i dziÊ oraz zasadami racjonalnego ich wydawania. Wiemy ju˝ teraz jak du˝y
wp∏yw na nasze zakupy ma reklama i aby „màdrze” je robiç opracowaliÊmy „dobre rady na zakupy”. Rozumiemy zasad´ oszcz´dzania, nie tylko pieni´dzy, i b´dziemy jà realizowaç w praktyce. Najciekawszà atrakcjà, która dostarczy∏a trzecioklasistom wiele radoÊci by∏a zabawa w sklep. Ka˝dy móg∏
kupowaç i sprzedawaç. Dzieci przygotowa∏y artyku∏y z cenami oraz reklamy
do nich. Portfelik wykona∏y metodà origami i zaopatrzy∏y go w pienià˝ki z wycinanki. By∏o jak w prawdziwym sklepie: promocje, obni˝ki i brak drobnych
– samo ˝ycie.
Podsumowaniem naszych wiadomoÊci by∏a podró˝ na planet´ Z∏otówki.
Tu rozwiàzujàc krzy˝ówki, rebusy i zadania matematyczne utrwaliliÊmy naszà wiedz´. Ka˝de dziecko napisa∏o list
do Grosika. Wi´kszoÊç osób chcia∏aby
udaç si´ w kolejnà podró˝ z naszym
specem od finansów, gdy˝ wyprawa
by∏a ciekawa i pouczajàca.
Uczniowie kl. III wraz z wychowawcami:
A. Krysiak i D. Czarnecka – Jagoda

Zapraszamy do Szko∏y Podstawowej nr 173
SP nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie, jak co roku dysponuje szerokim wachlarzem zaj´ç pozalekcyjnych, dodatkowych i kó∏
zainteresowaƒ. Dzieje si´ tak od wielu lat dzi´ki staraniom dyrekcji: Katarzyny G∏usek – Wojciechowicz, Lidii Chmielewskiej i Marioli Wróblewskiej.
Czynione sà wszelkie starania, aby plan zaj´ç zosta∏ tak u∏o˝ony i dopasowany, by kó∏ka
i zaj´cia dodatkowe nie kolidowa∏y ze sobà.
Jednak bioràc pod uwag´ iloÊç uczniów i szerokà gam´ kó∏ek zainteresowaƒ, nie by∏o to
do koƒca mo˝liwe.
Mimo wszystko zaj´cia cieszà si´ ogromnym
powodzeniem, a uczniowie t∏umnie w nich
uczestniczà. Dzieci mogà rozwijaç swoje hobby i zainteresowania, bioràc udzia∏ w ko∏ach
przedmiotowych oraz ortograficznym, teatralnym, dramatycznym i szachowym.
Uczniowie klas III mogà
uczestniczyç w mi´dzyszkolnych zaj´ciach matematycznych „Liczyde∏ko”, a klasy V i VI w projekcie edukacyjnym „Warszawa moje miasto”.
Ponadto w SP 173 aktywnie dzia∏a wolontariat
oraz odbywajà si´ liczne zaj´cia sportowe
(Od zabawy do sportu, Otwarte obiekty sportowe
oraz Otwarte sale i boiska), zach´cajàce dzieci
do aktywnoÊci ruchowej. Uczniowie klas szóstych uczestniczà w zaj´ciach dydaktycznych

z j´zyka polskiego, matematyki i przyrody, przygotowujàcych ich do sprawdzianu koƒczàcego
szko∏´ podstawowà, a warto wspomnieç, ˝e ka˝dego roku nasza szko∏a zajmuje wysokie miejsce
w rankingu sprawdzianu szóstoklasistów.
Mimo trudnych warunków (oko∏o 700
uczniów) z powodzeniem realizujemy kolejny ju˝ rok program „Szko∏a
bez przemocy”,
uczestniczàc

w jego III edycji.
Uczniowie naszej
szko∏y biorà ponadto udzia∏ w WOM
(Warszawskiej
Olimpiadzie M∏odzie˝y) oraz w szeregu zaj´ç o tematyce prozdrowotnej i profilaktycznej. Kolejny ju˝
rok kontynuujemy akcj´ „Adopcja na odleg∏oÊç”
oraz „Âwiàteczna paczka”, a od ubieg∏ego roku
szkolnego wdra˝amy projekt „Lekki tornister”.
Dzi´ki akcji „Szklanka mleka dla ka˝dego
ucznia” od wielu lat dbamy o zdrowie naszych
podopiecznych.

Bardzo dobrze uk∏ada si´ wspó∏praca ze Stra˝à Miejskà, dzi´ki której w klasach I-III odbywajà si´ cykliczne zaj´cia zwiàzane z bezpieczeƒstwem. Uczniowie klas V i VI pod patronatem
Policji wezmà udzia∏ w projekcie edukacyjnym
„Kibic”.
Ka˝da klasa obj´ta jest
opiekà psychologiczno- pedagogicznà, a lekcje z psychologiem i pedagogiem
szkolnym uczà tolerancji,
kole˝eƒstwa i szacunku.
Od 22 paêdziernika psycholog wraz z pedagogiem
poprowadzà
warsztaty
umiej´tnoÊci wychowawczych – „Super rodzic – super dziecko.”
Dzieci z klas I-III realizujà edukacj´ teatralnà
w teatrze „Guliwer”, uczestniczà w lekcjach muzealnych w Muzeum Sportu i Turystyki oraz Zamku Królewskim. Du˝ym zainteresowaniem cieszà
si´ lekcje p∏ywania na basenie „Wesolandia”, natomiast w klasach trzecich zakoƒczy∏ si´ cykl
edukacyjno- finansowy „Od grosika do z∏otówki”.
Jak widaç w Szkole Podstawowej nr 173
w ciàgu roku szkolnego wiele si´ dzieje.
Z ca∏à pewnoÊcià, spoÊród bogatej oferty zaj´ç dodatkowych ka˝dy uczeƒ znajdzie takie,
które b´dà zgodne z jego zainteresowaniami
i poszerzà horyzonty wiedzy.
Norbert Fulko
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rektora OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
oraz
pracowników
OPS-u, zosta∏
sowicie wynagrodzony radoÊcià
bijàcà
z twarzy uczestników balu. Jako organizatorzy nie b´dziemy
opisywaç
swojego sukcesu, mamy nadziej´, ˝e Seniorzy – mieszkaƒcy naszej Dziel-

Bal seniora
Zakoƒczenie pracy zawodowej i zyskanie wolnego czasu
w zaskakujàco du˝ej iloÊci pozwala osobom, b´dàcym na zas∏u˝onych emeryturach, poÊwi´ciç wiele czasu rodzinie,
wnukom, tym naj∏atwiej osiàgalnym „przyjemnoÊciom” jak
oglàdanie telewizyjnych seriali.
Jednak to nie wszystko, co
mo˝emy robiç po osiàgni´ciu
wieku
pozwalajàcego
na
zmniejszenie ˝yciowego tempa.
Dzi´ki szybkiemu rozwojowi
naszej dzielnicy, nap∏ywowi
nowych mieszkaƒców – g∏ównie w cz´Êci: Zielona, Stara Mi∏osna
– dzielnica proponuje nam wiele atrakcyjnych form sp´dzania wolnego czasu.
Nieub∏agalnie dobiega koƒca czas
pi´knej z∏otej jesieni, kiedy mo˝emy
cieszyç si´ kolorami liÊci podczas d∏ugich spacerów, mi∏ych pogaw´dek
na Êwie˝ym powietrzu. Zaczyna si´
czas deszczów i ch∏odów.

Sytuacja taka nie powinna byç dla
nas powodem do jesiennych smutków,
samotnoÊci czy czasem podsumowaƒ.
Okres ten, przy odrobinie dobrej woli,
mo˝emy sp´dzaç w mi∏ym towarzystwie osób, które majà podobne do naszych problemy. Na terenie dzielnicy
dzia∏ajà trzy niezale˝ne kluby seniora,
które z pewnoÊcià z otwartymi ramionami przyjmà nowych cz∏onków
do swego grona.
Informacja o organizowanym przez
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy
Weso∏a 10 paêdziernika 2008 roku Balu Seniora dla grupy mieszkaƒców
dzielnicy, dla której czas wolniej p∏ynie, nie pozosta∏a bez odzewu. Bal odby∏ si´ w sali widowiskowej Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.
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Do udzia∏u w uroczystoÊci z okazji
Dnia Seniora zosta∏o zaproszonych 150 osób, które mia∏y mo˝liwoÊç
udzia∏u w zabawie prowadzonej przez
wodzireja. ZapewniliÊmy równie˝ pocz´stunek w postaci smacznych, kuszàcych oko przekàsek, przygotowanych
przez firm´ cateringowà.
Uczestnicy brali udzia∏ w licznych
konkursach tanecznych, zdobywali nagrody ufundowane przez Iren´ Eris
oraz Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.
Taƒcom i radoÊci nie by∏o koƒca. Seniorzy obdarowywali siebie ciep∏ymi
uÊmiechami, panowa∏a iÊcie rodzinna atmosfera. Bal zakoƒczy∏ si´ po godzinie 21.
Wysi∏ek w∏o˝ony w organizacj´ imprezy przez Marzenn´ Todorskà, Dy-

nicy – wyra˝à stosowne opinie na temat wspólnie sp´dzonego wieczoru.
Beata MoÊcicka – Niemira
Foto: Dorota Fabijaƒska

www.motortest.com.pl

motortest
Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979
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Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a (Warszawa-Ok´cie).
Godziny otwarcia: pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-15.00.

Tel./fax 022 868-01-21 do 23
Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek
na zamówienie z gwarancjà.
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Âwiadome rodzicielstwo
– zaproszenie na spotkanie
Urodziç si´ to naprawd´ wyczyn!
DoÊwiadczenie, które istotnie wp∏ywa
na to kim jesteÊmy i jak rozwijamy si´
przez ca∏e nasze ˝ycie.
Poczàtki ˝ycia, pobyt w ∏onie matki
to raj: ciep∏o, jedzenie, przestrzeƒ
do swobodnego p∏ywania... A kiedy robi si´ ciasno, przychodzi czas na opuszczenie tego przyjaznego miejsca...
Ju˝ od doÊç dawna wiadomo, ˝e to
w∏aÊnie rodzàcy si´ cz∏owieczek wybiera dzieƒ swoich narodzin. Jednak sam
ich przebieg nie jest sielankà. Intensywne skurcze mobilizujà matk´ do wyszukania dogodnego, spokojnego miejsca rodzenia, ale dla jej dziecka sà odci´ciem dop∏ywu tlenu, dramatycznym
doÊwiadczeniem mobilizujàcym ca∏à
wol´ ˝ycia rodzàcego si´ maleƒstwa.
Jak wa˝ne jest to wydarzenie wiedzà
dobrze matki i ojcowie. Przygotowujàc si´ do przyj´cia pierwszego i kolejnych swoich dzieci, korzystajà ze
wsparcia, jakie oferuje im spo∏ecz-

noÊç, w której ˝yjà: comiesi´czne badania lekarskie, specjalne, wyposa˝one ogromnym kosztem miejsce do rodzenia, rozmowy ze znajomymi i przyjació∏mi, czaty i serfowanie po internetowych stronach, modlitwa... Ka˝de
ma∏˝eƒstwo tworzy swojà w∏asnà list´,
przemyÊlenia, priorytety i... histori´
swojej rodziny.
Czy Êwiadomie bierzemy odpowiedzialnoÊç za to czego doÊwiadczymy
podczas narodzin naszego dziecka?
Czy chcemy wp∏ywaç na otoczenie,
wspó∏tworzyç swojà rzeczywistoÊç czy
raczej byç obs∏ugiwane/obs∏ugiwani
i traktowani jak konsumenci?
Niezale˝nie od tego jaka jest Twoja/Paƒstwa postawa, wybór (czy Êwiadomy?) – zapraszamy 22 listopada 2008, w godz 12.30-15.00 do Tom
Law’s School of English (Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 18) na spotkanie z rodzicami, którzy zanim powierzyli siebie i swoje dzieci opiece

personelu medycznego, zadawali pytania i wyra˝ali swoje oczekiwania,
obawy i nadzieje. W ich opinii najwa˝niejsze w ˝yciu to kochaç i byç kochanym i przekazywaç to doÊwiadczenie dziecku, zw∏aszcza w czasie jego
narodzin. Na spotkaniu b´dà równie˝
po∏o˝ne oraz doule (doÊwiadczone
matki, które towarzyszà emocjonalnie, duchowo i praktycznie startujàcym w rodzicielstwie).
Na www.birthintobeing.com mo˝na
obejrzeç fragment filmu o narodzinach.
Prosimy o potwierdzenie obecnoÊci
na spotkaniu w szkole j´zykowej Tom
Law’s School of English, telefonicznie: 022 773 32 70 lub mailem: info@tomlaws.pl
Serdecznie zapraszamy!
Ewa Nitecka
ewa.nitecka1@gmail.com
tel. 692 448 771
Ma∏gorzata Krukowska
malgorzata.krukowska@gmail.com
tel. 501 645 913

Podró˝e to wspania∏a sprawa. Dostarczajà wielu niezapomnianych prze˝yç,
dajà mo˝liwoÊç poznania nie tylko nowych miejsc, ale te˝ ciekawych ludzi.
Najbardziej ekscytujàce sà wycieczki zaplanowane samodzielnie. Etap przygotowaƒ jest niemniej fascynujàcy ni˝ sama
wyprawa. Lubi´ zatapiaç si´ w mapy
i przewodniki, ˝eby zaplanowaç sobie
w∏asnà podró˝. Potem szukam hoteli i rezerwuj´ bilety lotnicze. Zwykle wiem dokàd chc´ si´ udaç – tak by∏o np. z Hiszpanià, Portugalià, Maderà i Azorami, ale
czasem o kierunku mo˝e zadecydowaç
zwyczajnie jakaÊ promocja lotnicza.
Od blisko 10 lat mam prac´ zwiàzanà ze
sprzeda˝à biletów lotniczych i posiadam
informacje o wszelkich promocjach, zanim jeszcze trafià one do klienta. Gdy
dowiedzia∏em si´, ˝e mo˝na kupiç bilety
do Wenezueli 50% taƒsze ni˝ zwykle, nie
mog∏em si´ oprzeç tej pokusie i postanowiliÊmy tam z ˝onà polecieç. Dziadkowie
zaj´li si´ naszymi dzieçmi i tym sposobem sp´dziliÊmy 10 uroczych dni odci´ci
od cywilizacji, poza zasi´giem telefonów
komórkowych w d˝ungli nad Orinoko…

Przemieszczanie si´ po tym kraju na w∏asnà r´k´ by∏o niezwyk∏à przygodà, nie zawsze czuliÊmy si´ bezpiecznie ale jak powiadajà - jest ryzyko-jest zabawa.
Najwi´kszym kosztem, zw∏aszcza tych
dalekich podró˝y, jest przelot. Dlatego
wyszukanie po∏àczenia w jak najlepszej
cenie to ju˝ po∏owa sukcesu. Linie lotnicze majà wiele promocji i warto du˝o
wczeÊniej (ok. 3-4 miesiàce) przed planowanà podró˝à zaczàç si´ tym interesowaç. Mo˝na to zrobiç poprzez internetowe wyszukiwarki znajdujàce si´ na stronach linii lotniczych lub biur podró˝y.
Niestety ceny i po∏àczenia nie zawsze sà
zadowalajàce. Mo˝na te˝ szukaç biletów
bezpoÊrednio w liniach lotniczych, ale
wtedy uzyskamy informacje tylko
na przeloty i ceny jednej danej linii.
Uwa˝am, ˝e najlepiej skontaktowaç si´
z doÊwiadczonymi kasjerami lotniczymi,
którzy majà w ofercie wiele linii lotniczych, potrafià znaleêç najtaƒsze i najlepsze po∏àczenia oraz majà dost´p do najtaƒszych taryf. Z myÊlà o klientach z takimi wymaganiami powsta∏o nasze biuro
podró˝y. Chcemy proponowaç Paƒstwu

ciekawe i tanie rozwiàzania przelotów
na ca∏y Êwiat. Zach´camy do aktywnej turystyki wed∏ug pomys∏u ka˝dego z Was.
Biuro Podró˝y FunFly. pl dzia∏a
od kwietnia 2007 roku. Od paêdziernika
tego roku naszà siedzibà jest Galeria Sosnowa przy ulicy Jeêdzieckiej 21f. MieÊcimy si´ na pierwszym pi´trze w lokalu
nr. 10. W naszej ofercie mamy bilety lotnicze wszystkich liczàcych si´ przewoêników
równie˝ typu low cost. Mamy dost´p
do specjalnych taryf do USA, Ameryki
po∏udniowej oraz Azji. Szczególnie zapraszamy klientów wybierajàcych si´ do Australii i Nowej Zelandii. Dzi´ki konkurencyjnej ofercie za naszym poÊrednictwem
do Australii na Âwiatowe Dni M∏odzie˝y
uda∏o si´ oko∏o 30 % wszystkich polskich
pielgrzymów, w tym grupa ks. Marcina z parafii Êw. Hieronima.
W naszej ofercie posiadamy równie˝
hotele, wynajem samochodów, bilety autokarowe i promowe oraz zorganizowane
wycieczki. Zapraszamy do naszego biura
przy ul. Jeêdzieckiej, odwiedzenia naszej
strony www.funfly.pl lub kontaktu telefonicznego - 0-22 207 21 88.
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Jak kupiç bilety lotnicze w dobrej cenie?
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Dni „wyrwane” z ˝ycia szkolnego
gimnazjalisty – strata czy zysk?
Od kilku lat uczniowie Gimnazjum nr 119 wyruszajà, raz w roku, na „podbój” Europy. Nie sà
to jednak eskapady zbrojne. M∏odzie˝ nasza zdobywa serca wspó∏pracujàcych z nimi obcokrajowców (Niemców, Belgów, Holendrów czy
Szwajcarów) swojà wiedzà, osobowoÊcià i umiej´tnoÊciami.
Wyjazdy j´zykowo-edukacyjne do paƒstw
europejskich sta∏y si´ integralnà cz´Êcià programu dydaktyczno-wychowawczego naszego gimnazjum. Sà one bowiem
nieocenionym êród∏em
wzbogacania
wiedzy
uczniów, ich zdolnoÊci
poznawczych i kreatywnoÊci. Doskonalà kompetencje komunikacyjne
niezb´dne we wspó∏czesnym Êwiecie. Poszerzajà
horyzonty zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Otwierajà nowe perspektywy i wprowadzajà inny wymiar edukacyjny.
Pomagajà w kszta∏towaniu poczucia przynale˝noÊci do szerszej i otwartej na Êwiat spo∏ecznoÊci europejskiej o ró˝nych tradycjach, majàcej
korzenie we wspólnej historii.
Nasi czniowie w maju tego roku byli goÊçmi
w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Spotkali
si´ tam z europos∏ami i ich wspó∏pracownikami.
Dowiedzieli si´ wi´cej na temat pracy naszych
przedstawicieli w Europarlamencie i zobaczyli,
gdzie podejmowane sà decyzje dotyczàce tak˝e
i ich przysz∏oÊci.

Odwiedzili równie˝ gimnazjum w Schleiden
w Niemczech. Okaza∏o si´, ˝e gospodarze goszczàcej nas szko∏y, majà bardzo zbie˝ne priorytety z naszymi w zakresie wspó∏pracy i wymiany
j´zykowej. Obu spo∏ecznoÊciom szkolnym zale-

˝y na budowaniu pozytywnych wi´zi mi´dzy
m∏odymi Europejczykami, prze∏amywaniu stereotypów i uczeniu tolerancji oraz otwartoÊci
wobec innych narodów.
Od s∏ów przeszliÊmy do czynów. I tak 11 paêdziernika goÊciliÊmy w naszej szkole na Klimatycznej 1 grup´ uczniów, nauczycieli i rodziców
z gimnazjum, które odwiedziliÊmy w maju.
Uczniowie sp´dzili mi∏o czas ze swoimi rówieÊnikami. Omówione zosta∏y równie˝ formy dalszej wspó∏pracy i wymiany j´zykowej naszych
szkó∏. Spotkanie by∏o bardzo owocne.
To jeszcze nie koniec wypraw geograficzno-j´zykowych uczniów z Gimnazjum 119. Kolejnym kierunkiem naszych zainteresowaƒ jest
Wielka Brytania. Mamy nadziej´, ˝e w maju 2009 r. zainaugurujemy naszà obecnoÊç
na Wyspach nowym, ciekawym projektem j´zykowo-edukacyjnym, który w∏aÊnie opracowujemy.
Jak mówi przys∏owie
podró˝owanie poszerza
horyzonty, a nasza m∏odzie˝ ma si´ czym pochwaliç! Udowodni∏a, ˝e
nale˝y do grona pe∏noprawnych obywateli Êwiata i nie ma powodów
do kompleksów.
A wi´c w drog´… bo
warto podró˝owaç z m∏odzie˝à i uczyç si´ od niej
autentycznej, pozytywnej
fascynacji Êwiatem i ca∏ym jego bogactwem.
Danuta Krzy˝anowska

Edukacja finansowa w staromi∏oÊniaƒskiej podstawówce
W klasach trzecich Szko∏y Podstawowej
nr 173 zakoƒczy∏a si´ realizacja projektu edukacji finansowej „OD GROSIKA DO Z¸OTÓWKI”,
którego wspó∏organizatorami by∏y
Fundacja M∏odzie˝owej Przedsi´biorczoÊci
oraz
Fundacja Kronenberga przy Citi
Handlowy. Poprzez
samodzielne i aktywne dzia∏anie,
przy wykorzystaniu
naturalnej ciekawoÊci, dzieci uczy∏y si´ o oszcz´dzaniu, racjonalnym wydawaniu pieni´dzy, a tak˝e
o gospodarowaniu w∏asnymi oszcz´dnoÊciami.
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Przed rozpocz´ciem zaj´ç rodzice zostali poinformowani o za∏o˝eniach projektu edukacyjnego i przygotowani do udzia∏u w jego realizacji.
Podczas pi´ciodniowej podró˝y po
planetach Grosik,
Skarbonka, Portfelik,
Zabawka i Z∏otówka uczniowie
zdobywali wiedz´
i nabywali doÊwiadczenie potrzebne
do samodzielnego
podejmowania decyzji o oszcz´dzaniu. Poznali te˝ poj´cia awers i rewers,
potrzeb´ i wartoÊç pracy oraz dowiedzieli si´, ˝e
oszcz´dzanie, to nie tylko gromadzenie pieni´dzy.

Ka˝dy dzieƒ sp´dzony w mi´dzygalaktycznej
przestrzeni dokumentowany by∏ przez dzieci
w „Dzienniku podró˝y” (nazywanym „Dziennikiem pok∏adowym”), zaÊ rodzice zostali skutecznie w∏àczeni i zaanga˝owani w dzia∏ania, poprzez zaproszenie do wspólnej rozmowy na temat omawianych w danym dniu treÊci.
Ca∏oÊci finansowego projektu dope∏ni∏y czapki, identyfikatory, skarbonki-rakiety i w∏asnor´cznie wykonane portfeliki. W codziennych trudach kosmicznej podró˝y pomaga∏a uczniom
piosenka pt. „Od grosika do z∏otówki”.
Zawarte w pakiecie projektu çwiczenia i zabawy rozwija∏y wyobraêni´, koncentracj´, a tak˝e
zach´ca∏y do poszukiwaƒ i sprawia∏y, ˝e nauka
o Êwiecie finansów stawa∏a si´ przyjemnoÊcià
i wcale nie by∏a taka trudna.
Majka Delura
wychowawca klasy III e
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Nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ”
le jest czynne od godz. 6.00 do 19.00.
Plac zabaw o powierzchni 725 m2 znajduje si´ obok budynku od strony po∏udniowej w lasku sosnowym. Przedszkole przyjmuje dzieci z ca∏ej Warszawy i powiatu miƒskiego a szczególnie
z Weso∏ej i okolic oraz innych miejscowoÊci, gdzie rodzice, jadàc do pracy
w Warszawie, mogà po drodze oddaç
dziecko do przedszkola, zbaczajàc
z trasy naprzeciw restauracji McDonald’s na skrzy˝owaniu przy Trakcie
Lubelskim w lewo i po 3 minutach
w odleg∏oÊci 1500 m dojechaç
do przedszkola. Od 1 kwietnia 2008
roku przedszkole przyjmuje nabór
do ˝∏obka, przedszkola i zerówki
pod nr tel. 0-602 67 89 51, telefon
w sekretariacie przedszkola w godzinach 10.00-18.00: 0-22 401 05 00,
Informacje o przedszkolu na stronie
internetowej:
www.przedszkolekubus.pl
oraz
www.przedszkolekubus.republika.pl
e-mail: przedszkolekubus@op.pl

Cennik: ˝∏obek – 800 z∏ + wy˝ywienie, przedszkole 450 z∏. + wy˝ywienie,
zerówka ca∏odzienna 450 z∏ + wy˝ywienie, zerówka 4 godzinna 200 z∏. Przedszkole w ramach czesnego proponuje
zaj´cia dodatkowe: j. angielski, rytmik´, religi´ i dodatkowo p∏atne judo,
taniec, balet, plastyka, m∏odzi odkrywcy, gimnastyka korekcyjna i logopedia.
Przedszkole oferuje za dodatkowà
op∏atà dowo˝enie i odwo˝enie dzieci
do domu, opiek´ w miar´ potrzeby
w soboty, niedziele i Êwi´ta oraz opiek´ 24-godzinnà lub nocnà, organizacj´
imprez okolicznoÊciowych dla dzieci
i rodzin (imieniny, urodziny, komunie
i inne). Wy˝ywienie zapewni firma
cateringowa w cenie 10 z∏ dziennie
(Êniadanie 2,50 z∏, obiad 5 z∏ i podwieczorek 2,50 z∏). Dogodny dojazd
do przedszkola sprawia ˝e przyjmujemy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z Weso∏ej z Warszawy i okolic oraz z powiatu miƒskiego i Miƒska
Mazowieckiego. Posiadamy wolne
miejsca. Nabór prowadzimy przez ca∏y
rok. Serdecznie zapraszamy!
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Tekst sponsorowany

1 wrzeÊnia 2008 roku rozpocz´∏o
dzia∏alnoÊç nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ” w Weso∏ej w dzielnicy Stara Mi∏osna przy ul. Jeêdzieckiej 21f,
lokal nr 13 w budynku biurowo-us∏ugowo-handlowym „Galeria Sosnowa”.
Przedszkole znajduje si´ na I pi´trze
„Galerii Sosnowa” o powierzchni 670 m2 w nowych i nowoczesnych
pomieszczeniach sk∏adajàcych si´
z 9 pokoi zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 50 m2 z ∏azienkami
w ka˝dym pokoju. Inne pomieszczenia
to kuchnia i zmywalnia, szatnia, pomieszczenia
socjalne.
WejÊcie
do przedszkola schodami lub windà.
Oprócz przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat (trzy grupy wiekowe: 3 latki, 4 latki i 5 latki) placówka prowadziç b´dzie zerówk´ ca∏odziennà
i czterogodzinnà (dzieci szeÊcioletnie)
i ˝∏obek dla dzieci powy˝ej wieku
20 miesi´cy. W ka˝dej grupie maksymalna iloÊç dzieci – 20. Obecnie ka˝da
grupa korzysta z dwóch sal: jedna do zabawy i nauki druga do le˝akowania (najm∏odsze dzieci). Przedszko-

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0607 092 124 ul. Jeêdziecka

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

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

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

s

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

US¸UGI ELEKTRYCZNE

Monta˝ i naprawa video- i domofonów.
Naprawa sprz´tu AGD (pralek, zmywarek
lodówek itp.) i pod∏àczanie nowych urzàdzeƒ.
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych.

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra
LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

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

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h

• REHABILITACJA PO URAZACH

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

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

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

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

•

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

•

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

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

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

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL MOTOBI

ELIXIR sp. z o.o.
+ 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

SPRZEDA˚ I SERWIS
SKUTERÓW

Jes
ien
n
na a p
sk rom
ut
er ocja
y

lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

AKCESORIA
MONTA˚ ALARMÓW
MOTOCYKLOWYCH
WULKANIZACJA

SAMOCHODY OSOBOWE
I MOTOCYKLE

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

SKLEP I SERWIS:
ul. Trakt Brzeski 65
05-077 Zakr´t

MI¡SK MAZ.

Trakt Brzeski
a

os

Sz

tel. 022 435 95 14

WARSZAWA

a

lsk
be

Zapraszamy:
Pon.-Pt. 9.00-18.00
Sobota 9.00- 14.00

Lu

05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

2 km od Szosy Lubelskiej
w kierunku Miƒska Maz.

Serwis samochodowy MOTOLAB
Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
773 22 49, 022 773 22 50

• MECHANIKA POJAZDOWA
Tel. 022
przeglàdy okresowe – pogwarancyjne
przeglàdy pojazdów przed zakupem
naprawa uk∏adów hamulcowych
naprawa zawieszeƒ i uk∏adów jezdnych
naprawa skrzyƒ biegów
naprawy silnikowe (naprawy g∏ówne, naprawy g∏owic,
uk∏adów rozrzàdu)
• DIAGNOSTYKA I NAPRAWA
systemy wtrysku paliwa – benzynowe i diesla
elektroniczne systemy komfortu
uk∏ady hamulcowe ABS/ASR
systemy bezpieczeƒstwa AIR-bag i ESP
• UK¸ADY EOBD
• KLIMATYZACJA – OBS¸UGA I NAPRAWA
• GEOMETRIA KOMPUTEROWA
• WYMIANA OPON
• OBS¸UGA FLOT
• SAMOCHODY ZAST¢PCZE
• HOLOWANIE
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Y:
ZAPRASZAM
00
00
PN-PT 8 –17 00
00
SOB 9 –14
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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
784
645
712
713
676
673
688
707
714
650
786
805
808
811

Nr
oferty
1092
1094
1084
1082
1081
1080
1079
1078
1077
1076
1075
1074
1070
1066

Pow.
m2
57
66,6
67
67
48
59
71
84,4
105
76
87
53,8
69,5
98

Pi´tro Licz.
pokoi
3/5
2
0/3
3
2/3
3
1/3
3
1/2
2
2/2
2
1/1
3
2/2
3
0/0
4
0/3
3
1/3
4
0/2
3
2/3
3
0/2
4

Rejon

Cena w PLN

W-wa Wola
W-wa Weso∏a
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
W-wa Weso∏a
W-wa Weso∏a
Stara Mi∏osna
W-wa Weso∏a
W-wa Weso∏a
W-wa Weso∏a
W-wa Weso∏a

550.000
432.000
500.000
470.000
350.000
485.000
600.000
590.800
609.000
497.000
627.000
420.000
442,500
570.000

Pow. Rejon
487
2091
783
2.200
1059
1086
396
1212
6.600
800
2.000
1.000
4.200
5.306

Weso∏a
Zàbki
Weso∏a
Halinów
Halinów
Halinów
Weso∏a
Góraszka
Weso∏a
Weso∏a
Halinów
Halinów
Zakr´t
Mi´dzylesie

Cena
w PLN
549.000
2.500.000
530.000
1.200.000
391.000
401.00
400.000
324.000
3.346.000
539.000
725.000
362.000
870.000
4.300.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
inwest.-bud
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
bud-us∏ug.
bud-inwest.

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
554
547
546
545
544
543
542
541
535

Pow.
domu
142
400
159
240
178
259
240
150
277

Pow.
dzia∏ki m2
1352
1133
506
310
1032
1180
190
230
151

Rejon
Sulejówek
Weso∏a
Anin
Stara Mi∏osna
Halinów
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Weso∏a
Weso∏a

Cena
w PLN
1.439.000
2.038.000
1.120.000
829.000
900.000
1.250.000
759.000
745.000
889.000

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

Rok
2006
1992
1990
2008
2000
1990
2008
20008

Stan wykoƒczenia
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
stan.developerski
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
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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
posiadajàce 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)

Art. Szkolno-Biurowe
ZAPRASZAMY
* tusze, tonery
* laminowanie do A3
* bindowanie

* ksià˝ki
* pralnia i magiel
(punkt przyj´ç)
* prasa i bilety

Otwarte: poniedzia∏ek-piàtek od 7.30 do 18.00
sobota od 9.00 do 15.00
ul. Jana Paw∏a II 15e, tel.: 022 773 04 16, 501 075 094
sklep internetowy – www.kacper.net.pl

Biuro Księgowe

Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06
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CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

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

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

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

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

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

☛ TERAPIA MANUALNA

K L I M AT Y Z A C JA

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

PROFESJONALNIE
SPRZEDA˚ – MONTA˚ – KONSERWACJA

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

Klimatyzatory: HITACHI, FUJI ELECTRIC

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
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm

do domów, sklepów, mieszkaƒ i innych obiektów
tel.

0 501 595 435,

fax 022 353 88 01, klimaromar@wp.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

Chrapiesz? Masz bezdech?

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

Radiochirurgia – prze∏om w leczeniu chrapania

www.chrapanie-bezdech.pl
Warszawa, ul. Lanciego 13

tel. (022) 408 01 10

Nowootwarta

KWIACIARNIA
przy sklepie

ROMA

ul. Jana Pawła II 13 B/ róg Jodłowej
zaprasza
Oferujemy:
❀ du˝y wybór kwiatów ci´tych i doniczkowych,
❀ kompozycje okolicznoÊciowe,
❀ wiàzanki Êlubne,
❀ wiàzanki i wieƒce pogrzebowe,
❀ dekoracje samochodów i wn´trz,
❀ upominki,
❀ doniczki ceramiczne ozdobne w du˝ym wyborze,
❀ ziemia i od˝ywki do kwiatów.

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 7.00-20.00
sob. 7.00-18.00
niedz. 9.00-17.00

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze
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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 !!!

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Klub

Fitness Art
zaprasza na

Z a j ´ c i a f i t n e s s : aerobik, step,
body bike, pilates.
Ta n i e c : salsa, taniec brzucha,
taniec towarzyski, latino.
Z a j ´ c i a p r o z d r o w o t n e : joga, szko∏a
kr´gos∏upa, aktywne 9 miesi´cy, tai chi.
NIE CZEKAJ – ZAPISZ SI¢ JU˚ TERAZ!
Wszelkie informacje i zapisy w recepcji klubu

Tel. 022 773 14 33
Fitness Art
Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 60/60a
www.fitnessart.pl
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1 zabieg - 25 zł, 10 zabiegów w karnecie 200 zł

Zapraszamy
na terapię podciśnieniową
która gwarantuje:
• Redukcję zbędnych centymetrów
w obwodzie talii, pośladkach i udach
• Likwidację cellulitu
• Poprawę krążenia krwi i limfy
• Ujędrnienie skóry
• Wzrost przemiany materii
• Szybsze spalanie tkanki tłuszczowej
• Poprawienie kondycji ﬁzycznej

tel. (0) 508 050 629

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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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

Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
– czynne od 8 do 18
Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 10 – czynne od 8 do 16

Telefony ca∏odobowe:
022 783-42-47, 0-602-212-794, 0-608-630-479

MASA˚E
Marta Jastrz´bska
Dyplomowany refleksolog, masa˝ysta
tel. kom.

0 604 705 816

05-075 Warszawa/Weso∏a, ul. D∏uga 28 A
e-mail:shantih.masaze@gmail.com
http://Shantihmasaze.blogspot.com

•
•
•
•
•
•
•

Masa˝e modelujàce sylwetk´
Refleksoterapia (masa˝ akupresurowy stóp)
Masa˝ goràcymi kamieniami bazaltowymi
Hawajski masa˝ Lomi Lomi Nui
Masa˝ klasyczny
Masa˝ wibracyjny
Masa˝ baƒkami chiƒskimi

Masa˝e ju˝ od 20,00 z∏ !!!
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SALON

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
Najw

i´
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„DECOJUMA”
SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 63
(jadàc ze Starej Mi∏osnej za torami w prawo)

tel. 022 760 10 52, kom. 0509 95 95 97
pon.-pt.: 10.00-18.00, sob.: 10.00-14.00

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

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

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

Wizyta po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

RYBY W¢DZONE
metodà tradycyjnà, super Êwie˝e
(pstràg, jesiotr i inne)
Czynne od wtorku do piàtku 10-18, w soboty 10-15.
Sulejówek, ul. Kombatantów 130, tel. 22 783 23 29
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◗ 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. 022-77328-70.
◗ 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 – 0-691-257038.
◗ 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. 022-77322-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510126-840.
◗ 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, 888-9085-68, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´ do sklepu odzie˝owego w Sulejówku. Tel. 501 218 655.

◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 77320-78, 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.
◗ Pracownika do hurtowni elektrycznej. Od Pon-Piàt. 9-17. Praca na komputerze. Dzia∏ sprzeda˝y. Od 1500 pln netto. tel. (022) 7830218.
E-mail: semielectronic@poczta.onet.pl.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów, tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612979.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect
Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 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
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ 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.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 77349-64, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy TELAP.
W ofercie notebooki, monitory, telewizory,
akcesoria, sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna www.telap.pl Kontakt: 022 773 04 40,
504 251 007, 509 040 75.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna, tel. 604-403-067.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS 0-603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5
godziny. tel. 783-28-37; kom. 606-752-724
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 0-602 276 202
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki,
komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 0-603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501 707 236.
◗ Jezyk ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie
– nauka, t∏umaczenia, konsultacje, pisanie
i przepisywanie tekstów cyrylicà. Tel.
504 69 79 18.
◗ OGRODY i in. tereny zieleni projektuje in˝.
arch. kraj. SGGW, równie˝ place zabaw, ma∏a
architekture, zielone wn´trza, dachy, tarasy,
systemy nawadniajace. Mo˝liwoÊç realizacji
projektu, nadzoru i piel´gnacji. Kontakt tel.
– 507 285 400.
◗ Sprzedam fotel rozkladany 1-osobowy w bardzo dobrym stanie. tel. 606118118.
◗ Mi∏a gosposia potrzebna do pomocy w gotowaniu i pracach porzàdkowych. Praca 3 dni
w tygodniu po 4 godziny (pon, Êroda, piàtek)
od 8 do 12 lub od 9 do 13. Prosimy o kontakt
wy∏àcznie osoby niepalàce. Stara Mi∏osna,
tel. 504 220 987.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze
oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”. Tel. 0-22 77382-27 lub tel. kom. 516-262-825.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA. Uk∏adanie glazury,
terakoty, paneli pod∏ogowych wymiana drzwi
i wszelkie remonty osobiÊcie – tel. 0-502215-245.
◗ Korepetycje z biologii (wszystkie stopnie nauczania w∏àcznie z przygotowaniem do matury) i chemii (poziom gimnazjum). Biolog z tytu∏em licencjata. Tel. 508-401-244.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, systemy w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie itp.
Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie.
Tel.: 509-358336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ PIELUCHY dla dzieci i doros∏ych hurtownia/sklep, Weso∏a Trakt Brzeski 55, godz.
9-16, tel. 696-655-830.
◗ Remonty od A do Z: Malowanie, tapetowanie,
panele pod∏ogowe, elektryka, hydraulika, zabudowa p∏ytami K/G, wyk∏adziny, glazura, terakota itp: tel: 513-104-450,504-073-518.
◗ Piel´gniarka, zabiegi w domu: piel´gnacja, zastrzyki, osoby starsze. Tel.: (022) 773-8235, 665-177-097.
◗ Sprzedam spodnie ciazowe, rozmiar 38. Telefon 0-501 546 848.
◗ Firma prowadzàca sklep internetowy przyjmie
do pracy w magazynie 1 raz w tyg. studenta
do pakowania lekkich paczek. Godziny
do ustalenia. Kontakt: praca@nemex.com.pl
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. te. 692 40 14 88.

◗ Uczeƒ klasy dwuj´zycznej z wyk∏adowym j´zykiem hiszpaƒskim XXXIV LO im. Miguela de
Cervantesa w Warszawie udzieli korepetycji
z j´zyka HISZPA¡SKIEGO. tel 694947225
email: marcel_marcel@vp.pl
◗ Z∏ota ràczka szuka pracy. Ch´tnie podejm´ si´
pracy w ogrodzie oraz domu. (grabienie, odÊnie˝anie, koszenie, sprzàtanie, naprawy,
monta˝e itp.) Uczciwy, solidny, punktualny,
nie pijàcy. Tel. 0511-708-106 lub m.jadczak@o2.pl
◗ Poszukuj´ osoby do pracy w zak∏adzie fotograficznym. 504-522-699
◗ M∏oda dziewczyna z doÊwiadczeniem szuka
pracy w sklepie w okolicach Starej Mi∏osnej.
Tel. 694576171.
◗ M∏ody ch∏opak, pracowity i bez na∏ogów szuka pracy fizycznej w Starej Mi∏oÊnie. Posiadam doÊwiadczenie w pracy na budowie, betoniarni, oraz przy obróbce drzewa. Tel.
696 344 795.
◗ ROSYJSKI – mgr Filologii Rosyjskiej UW. Korepetycje, t∏umaczenia. tel. 515 631 107.
◗ Dysponuj´ miejscem postojowym w gara˝u
podziemnym w budynku przy ul. Jeêdzieckiej 21a; cena 200 z∏/m-c; tel. 603952261
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim. Tel.: 0-603313-938.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela absolwent germanistyki U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120632; 773-82-31.
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni osoby na stanowisku: Pizzerro/kasjer. Nie
wymagamy doÊwiadczenia. Tel: 509 440 700
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni osoby na stanowisku: Dostawca pizzy.
Tel: 509 440 700
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni osoby na stanowisku: Kuponista (roznoszenie ulotek). Tel: 509 440 700
◗ Oddam w dobre r´ce kociaki, dwumiesi´czne,
bia∏oniebieski
i
niebieskobia∏orudy.
Tel. 0609201605.
◗ DoÊwiadczona mama zaopiekuje si´ 3-latkiem
lub starszym dzieckiem, w niepe∏nym wymiarze godzin. Mo˝liwoÊç podwo˝enia samochodem do szko∏y. 501 792 951.
◗ Sprzedam zestaw dla dziecka: szafka, biurko
i nad to ∏ó˝ko pi´trowe, stan dobry, cena: 300 z∏, tel. 509046010, e-mail basia781@wp.pl (mo˝liwoÊç wys∏ania zdj´ç).
◗ Sprzedam kuchenk´ gazowà, 4 palniki, piekarnik, kolor bia∏y, stan dobry,
tel. 509046010. Cena 250 z∏.
◗ DZIA¸KI PoÊwi´tne-Czubajowizna 3000 m2.
TANIO!!! Mo˝liwoÊç wtórnego podzia∏u. Telefon 603-401-200 e-mail adonitka@wp.pl
◗ Schudnij – ∏atwo – bez çwiczeƒ, bez efektu jojo.
www.idealnafigura.com/eda. Tel. 601238562.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513878452
◗ Gimnazjalistka z doÊwiadczeniem ch´tnie b´dzie wyprowadzaç psy w Starej Mi∏osnej.
Tel. 608092306
◗ MATEMATYKA. Korepetycje, laureatka olimpiady matematycznej, absolwentka politechniki, skutecznie, tanio, dojazd, tel. 601492062.
◗ Sprzedam keybord casio CTK-495 z bankiem 100 piosenek- stan idealny- 500 z∏.
606483222.
◗ Sprzedam ubranko do chrztu dla ch∏opca.
Rozm. 68, bia∏a koszula, bordowy musznik,
ecri kamizelka z wyszywanym wzorkiem bordowo z∏oty, ecri marynarka i spodenki, bia∏e
buciki, ecri czapeczka-kaszkiet. Cena 150 z∏,
tel.: 509 046 010.

◗ GLAZURNIK, profesjonalista – 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46 lub 783 24 28 (po 20).
◗ Dyplomowany asystent osoby niepe∏nosprawnej podejmie prac´ opiekuna-asystenta
osoby starszej, chorej lub niepe∏nosprawnej.
Tel.: 609 097 972.
◗ Umyj´ okna, posprzàtam. Pomoc domowa
z doÊwiadczeniem szuka pracy. Tel. kont.
0 663 587 245.
◗ Us∏ugi remontowe (glazura, terakota, parkiet,
panele, gipsy...) + ocieplenia budynków, bloków. Solidnie, szybko. Tel 0 509 096 245.
◗ Poszukuj´ na sta∏e opiekunki z doÊwiadczeniem do 3 m-go dziecka na 10h dziennie, 4-5
dni w tygodniu na osiedlu Aleja Akacjowa.
Tel. 0 609991421.
◗ Wynajm´ dzia∏ke w Starej Mi∏oÊnie o powierzchi ok 2000m2 przy Trakcie Brzeskim w okolicy sklepu MarcPol. Telefon kontaktowy –
0-664-432-131.
◗ Zatrudni´ do nowootwieranej stolarni meblowej pracownika z doÊwiadczeniem jak
i równie˝ do przyuczenia. Stara Mi∏osna. tel.:
501-321-471.
◗ Konwersacje, nauka, t∏umaczenia Nauczyciel
z dyplomem Uniwersytetu Londyƒskiego 0513 669 905.
◗ Us∏ugi fryzjerskie w domu klienta.
Tel. 773 38 49, kom. 668 268 368.
◗ Prace wykoƒczeniowe, glazura, terakota, kamieniarstwo budowlane i artystyczne. Tel.
0-692-163-298 Prace mo˝na oglàdaç
na stronie: http://www.krismark.eu.interia.pl
◗ Okna, drzwi, witryny, PCV, aluminium
– sprzeda˝, monta˝. Tel. kont. 697 867 035,
damar-us∏ugi@wp.pl
◗ Poszukuj´ doÊwiadczonej opiekunki do dwuletniej ˝ywej dziewczynki na oko∏o 12 godzin
w tygodniu. Mieszkamy w Starej Mi∏osnej.
Tel. 514 379 209.
◗ Studenta lub nauczyciela anglistyki do 12
i 18-latki 1 x tygodniowo. Tel. nr 606483222.
◗ MEBLE NA WYMIAR – zabudowa wn´k, meble
kuchenne, biurowe, komody, szafy z drzwiami
przesuwnymi i inne. Tel. 0 888-78-57-78.
◗ Szukam pracy w godzinach 16-24 oraz
w weekendy. Angielski – perfect, prawo jazdy – kat. B, samochód osobowy. Tel. kont.
0 517 799 314.
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock (zamsz).
Drukujemy na czapkach, bluzach, spodniach,
elementach tkanin itp. Tel. 022 773-70-41.
Warszawa Weso∏a Narutowicza 19.
◗ Nauka gry na gitarze tel: 697-649-573.
◗ Komputery- naprawa, modernizacje, doradztwo informatyczne – firma Gdama. Tel: kont.
0 888 917 839.
◗ SPRZÑTANIE mieszkaƒ i domów. Dok∏adnie
i tanio. Mycie okien, prasowanie. Dogodne
godziny, wed∏ug potrzeb klienta. Tel. kont.
0 692 000 337.
◗ Poszukuj´ osoby mogàcej udzieliç lekcji gry
na pianinie (syntezator) 5-letniemu dziecku
w Starej Mi∏osnej, telefon kontaktowy: 0607036-566, 22-773-35-13.
◗ Sprzedam hydrofor i od˝elaziacz. Tel. kont.
0501 313 194.
◗ Kupi´ bezpoÊrednio dzia∏k´ pod bliêniak lub
segent w Starej Mi∏osnie. Tel. 506195647.

◗ Korepetycje z geografii – student V roku UW.
Tel: 790016588.
◗ Kredyty i po˝yczki do 36 tys z∏otych
na oÊwiadczenie dla pracujàcych, emerytów
i rencistów. Warszawa Mi´dzylesie ul. Po˝aryskiego 24, 022 353 88 22, 0 602 288 525.
◗ Zapraszamy dzieci w wieku 1,5-5 lat do DOMOWEGO PRZEDSZKOLA. tel. 695-230-276.
◗ Zatrudni´ fryzjerk´, tel. 606882607.
◗ Korepetycje z matematki, student elektroniki
na PW, tel. 601 232 411
◗ Korepetycji z j´zyka polskiego dzieciom z podstawówki lub gimnazjum udzieli studentka
UW. Tel. 0504078160.
◗ Szukam prywantego nauczyciela/nauczycielki
j´zyka angielskiego na poziome FCE-CEA dla
studentki. 0504078160.
◗ BezpoÊrednio sprzedam spokojne i tanie
w utrzymaniu mieszkanie dwupokojowe 58
m2 w Weso∏ej „Centrum” ul. Armii Krajowej
za atrakcyjnà cen´ tel. 0608 054 270.
◗ Zatrudni´ opiekunk´ do 2-letniego ch∏opca
w Zakr´cie, od pon-pt mi´dzy 16.00-19.00.
Mile widziana dodatkowo prace domowe. 0501-21-88-33.
◗ Sprzedam WÓZEK DZIECI¢CY, gondola +
spacerówka + fotelik samochodowy, kolor
wiÊniowy, stan b. dobry, cena – 800 z∏. Tel.
0667 74 20 41.
◗ Przyjm´ PRASOWANIE. Tel. 0667 74 20 41.
◗ Bramy, ogrodzenia, balustrady, kraty. Du˝y
wybór wzorów. Tel. 0-604-210-338.
◗ Mycie okien (równie˝ alpinistycznie); Sprzàtanie mieszkaƒ; Dbanie o treny zielone i ogrody;
drobne prace remontowe. Tel. 605-889-961
lub 665-175-198.
◗ Remonty i wykoƒczenia. Glazura, terakota,
monta˝ p∏yt karton-gips, malowanie, szpachlowanie, tynki strukturalne, Êcianki dzia∏owe, przeróbki budowlane, monta˝ paneli
pod∏ogowych i Êciennych i in. Weso∏a-Stara
Mi∏osna, tel. 511-398-156.
◗ M∏oda, pracujàca, uczciwa dziewczyna poszukuje samodzielnego pokoju do wynaj´cia
w Starej Mi∏osnej, Weso∏ej, Sulejówku.
Tel. 889 138 273.
◗ Lokal do wynaj´cia w Starej Mi∏osnej na Jana
Paw∏a II. Tel. 0-600-159-310.
◗ Wizyty domowe - pediatra i lekarz rodzinny dr
Ewa Karczewska, tel. 601 91 43 19.
◗ Szukam uczciwej, pracowitej Pani do sprzàtania domu, 1-2 razy w tyg, atrakcyjne wynagrodzenie. Weso∏a, tel. 603 688 528.
◗ Uczennica II kl liceum udzieli korepetycji z ANGIELSKIEGO (podstawa) dla dzieci z przedszkola i podstawówki, oraz z MATEMATYKI dla
podstawówki, gimnazjum i I liceum. Tel. kont.
515-727-713.
◗ Nie wiesz w jakich kolorach ci do twarzy, jak
dobraç strój, makija˝, fryzur´ – zadzwoƒ stylistka pomo˝e 0502 600 775.
◗ Zatrudni´ florystyk´ do pracy w kwiaciarni
w Starej Mi∏osnej. Tel. 692-955-097.
◗ Sprzedam keyboard firmy CASIO model
SA-65, 3 oktawy (37 klawiszy mid), wyÊwietlacz LCD, polifonia: 4 g∏osy, 100 barw;
akompaniamenty (30), demo songs (10),
stan bardzo dobry – prawie nieu˝ywany.
Tel. 790447010.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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Reklama:
Joanna Januszewska
0 607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl

39

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

JSCU
MIE
A
N
DYT
KRE

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

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
ewa@gadomska.pl

ww
w.d
esen.c
om.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

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

DO DYSPOZYCJI GOÂCI
• sala z klimatyzacjà
do 200 osób
• pokoje hotelowe
• parking
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• przyj´cia weselne
• chrzty
• komunie
• konferencje
• catering

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

