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Jesienny spacer za miastem

w arboretum zaczyna si´ prawdziwa
burza barw. Pierwsze skrzypce grajà tu
klony (Acer sp.) z pi´knie przebarwiajàcymi si´ klapowanymi liÊçmi, w kolorach od ˝ó∏ci do ognistej czerwieni.
Barwny obraz dope∏niajà m.in. krzewy
z rodziny oczarowatych – Hamamelidaceae. Warto wspomnieç w tym miejscu, ˝e Arboretum posiada najwi´kszà
kolekcj´ klonów w tej cz´Êci Europy
i jednà z najbogatszych na Êwiecie!

kiego, w powiecie brzeziƒskim, w gminie Rogów. Odleg∏oÊç od Warszawy
wynosi oko∏o 100 km, od ¸odzi
– 40 km. Jest to jeden z najwi´kszych
tego typu ogrodów w Polsce (o powierzchni 53,76 ha) a ponadto, obok
Arboretum Kórnickiego i ogrodów botanicznych w Warszawskim Powsinie
i Wroc∏awiu, jest to najwi´ksza kolekcja drzew
i krzewów w Polsce, choç
najmniej z nich wszystkich znana. Ma ono postaç parku leÊnego, bez
du˝ych powierzchni trawników i otwartych przestrzeni, za to z g´stwinà
krzewów i drzew. Sk∏ada
si´ z trzech cz´Êci: kolekcji dendrologicznych, alpinarium i leÊnych powierzchni doÊwiadczalnych. Kolekcje dendroloFot. 3. Malownicze alejki spacerowe (êród∏o internetowe).
giczne drzew i krzewów,
Spacerujàc w g´stwinie tajemniktóre stanowià, obok alpinarium, najwi´kszà atrakcj´ tego leÊnego ogrodu czych, dzikich alejek mo˝emy nie tylko
obejmujà ok. 2400 gatunków i odmian. doskonale wypoczàç, ale te˝ wynieÊç
Wszystkie stare sosny, d´by, graby i in- z naszej w´drówki troch´ ciekawej
ne drzewa b´dàce szkieletem ogrodu wiedzy przyrodniczej. Dodatkowà
to pozosta∏oÊci po lesie, na terenie któ- atrakcjà sà organizowane przez Arborego ponad 75 lat temu powsta∏o Ar- retum ogniska z pieczeniem kie∏basek,
boretum. W parku znajdziemy du˝y przeja˝d˝ki zabytkowà kolejkà wàskozbiór roÊlin ozdobnych, tj. krzewuszki, torowà, pouczajàce lekcje o tematyce
˝ylistki, jaÊminowce, tawu∏y, magnolie, przyrodniczo-leÊnej oraz mo˝liwoÊç
ja∏owce, ˝ywotniki, które zosta∏y spro- zwiedzania Muzeum Lasu i Drewna.
Jeszcze w paêdzierniku Arboretum
wadzone z Kórnika, Krakowa, WarszaFot. 1. LeÊne powierzchnie doÊwiadczalne
wy a nawet z zagranicy m.in. z Berlina. otwarte jest w ciàgu tygodnia w godzi(êród∏o internetowe).
Najlepszym momentem na wyciecz- nach 7.00–18.00 a w soboty, niedziele
wyró˝nia je bardziej naukowo-dydak- k´ do Rogowa jest wiosna, kiedy zieleƒ i Êwi´ta od 10.00 (od listopada czynne
tyczny charakter. Znajduje si´ w nich budzi si´ do ˝ycia a park obsypany jest krócej). Naj∏atwiej dojechaç tam samowiele ciekawych kolekcji gatunków flo- kwiatami azalii i magnolii, oraz jesieƒ. chodem (obiekt po∏o˝ony jest oko∏o
ry ojczystej i nie tylko. Wiele z tych ga- Ju˝ w pierwszej po∏owie paêdziernika 1,5 km od trasy nr 72 ¸ódê – Rawa Mazowiecka), lub wybraç si´
tunków to okazy unipociàgiem osobowym rekatowe lub chroniolacji ¸ódê Fabryczne – podczas spaceru
na – Skierniewice i wymamy okazj´ obejsiàÊç na stacji Rogów.
rzeç w naturalnych
DojÊcie ze stacji do
warunkach.
ogrodu zajmuje oko∏o 15
Wybierajàc cel naminut. Wi´cej przydatszej podró˝y nie monych informacji o parku
˝emy nie wziàç pod
oraz mapk´ znajdziemy
uwag´ arboretum
w Internecie na stronie
Szko∏y G∏ównej Goarboretum.sggw.pl lub
spodarstwa
Wiejpod numerem telefonu
skiego w Rogowie.
(46) 874 81 36.
Arboretum po∏o˝oArch. kraj.
ne jest na terenie
Irmina Sieraƒska
Fot. 2. Kolekcje roÊlin drzewiastych w jesiennej szacie – klony (êród∏o internetowe).
województwa ∏ódzJesienià wszystkie parki Warszawy,
a jest ich ponad 80, wyglàdajà urokliwie, szczególnie w ciep∏e i pogodne dni.
Te najpi´kniejsze kuszà nas wiekowym
drzewostanem, zadbanymi alejkami
i niepowtarzalnym klimatem. Mamy je
na wyciagni´cie r´ki, zawsze znajdzie
si´ chwila by tam zawitaç. W weekend,
kiedy mamy wi´cej czasu warto zatem
wybraç si´ za miasto i odwiedziç inne
malownicze miejsca: parki botaniczne
oraz arboreta, zwane równie˝ parkami
dendrologicznymi. Od innych parków
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
Paêdziernikowa sesja
Rady Dzielnicy odby∏a si´
w dniu 19.10. Jej g∏ównym
tematem by∏o zaopiniowanie projektu za∏àcznika
dzielnicowego bud˝etu m.
st. Warszawy. Poniewa˝ bud˝et stolicy, w skutek kryzysu, a tak˝e zmian w prawie podatkowym, wyglàda bardziej ni˝ mizernie, to i bud˝ety dzielnic zachwycajàce nie sà. Choç najgorsze nie sà ci´cia
na rok 2010, ale prognozy na nast´pne 5 lat...
A ci´cia przysz∏oroczne sà i tak ogromne, szczególnie w zakresie inwestycji. Szczegó∏y naszego
bud˝etu przybli˝´ szerzej w nast´pnym numerze
WiadomoÊci Sàsiedzkich, dziÊ tylko krótka
wzmianka o tym, na co czekamy najbardziej –
o inwestycjach. I nie jest tu ró˝owo, bo na rok
przysz∏y, Warszawa przeznaczy∏a nam zaledwie
ok. 20,5 mln z∏ (w roku bie˝àcym wykonanie inwestycji prognozowane jest na ok. 30 mln. z∏).
Zarzàd Dzielnicy zapowiada, ˝e te 20,5 mln,
to jeszcze nie koniec tego, co uda nam si´
osiàgnàç. Przypomina, ˝e w ciàgu minionego
roku, ró˝nymi metodami, uda∏o si´ pozyskaç
dodatkowe 5 mln z∏, w stosunku do pierwotnego bud˝etu. Prócz tego, jest szansa na inwestycje realizowane na terenie Weso∏ej przez inne
jednostki m.st. Warszawy, w szczególnoÊci
MPWiK oraz ZDM.
Jednak dzielenie biedy zawsze budzi emocje,
stàd i na tej ostatniej sesji ich nie zabrak∏o. Ostatecznie, Rada pozytywnie zaopiniowa∏a projekt

Dy˝ury radnych

bud˝etu pod warunkiem zwi´kszenia Êrodków
na inwestycje drogowe.
W tle dyskusji o roku przysz∏ym, nieco niezauwa˝alnie przesz∏a prezentacja przygotowana przez
skarbnika Warszawy. Jednoznacznie wynika z niej,
˝e w∏adze naszego miasta chcà uzale˝niç wysokoÊç Êrodków przeznaczonych dla poszczególnych dzielnic od liczby zameldowanych tam
mieszkaƒców. To bardzo z∏a wiadomoÊç dla Weso∏ej, bo jesteÊmy jednà z najmniejszych dzielnic.
Na dodatek, spora grupa mieszkaƒców nie jest
u nas zameldowana. Wed∏ug szacunków urz´du
statystycznego, mo˝e to byç nawet oko∏o 4 tys.
osób. Nietrudno policzyç, ˝e obecnie na jednego
mieszkaƒca Weso∏a statystycznie inwestuje ok.
1 tys. z∏. Te 4 tys. niezameldowanych osób pomno˝one przez 1 tys. to niebagatelna kwota
4 mln. z∏ inwestycji mniej!!! To 1/3 kosztów budowy szko∏y, 2 du˝e lub 4 mniejsze ulice...
Dlatego pozwalam sobie na apel do wszystkich niezameldowanych: Drodzy Sàsiedzi, meldujcie si´. To nie taki wielki k∏opot a obs∏ugujàcy
nas Urzàd Skarbowy Wawer jest dosyç przyjazny podatnikom. Meldujcie si´, dzi´ki temu szybciej b´dzie przybywa∏o dróg, chodników i latarni.
Meldujcie si´, albo d∏ugimi latami b´dziemy
czekaç na wiele niezb´dnych inwestycji. Informacje o procedurze meldunkowej opublikujemy
w nast´pnym numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich, zaÊ na bie˝àco mo˝na je uzyskaç w WOM-ie naszej dzielnicy pod numerem 773 60 00.
Wracajàc do sesji, pozosta∏e punkty obrad
przesz∏y bez echa. W szczególnoÊci Rada zapo-

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e
rozpoczyna akcj´ przyjmowania zg∏oszeƒ odpadów wielkogabarytowych od mieszkaƒców
Dzielnicy Weso∏a.
Nie b´dà odbierane nast´pujàce rodzaje
odpadów:
• ulegajàce biodegradacji (bytowe, spo˝ywcze,
roÊlinne itp.)
• surowcowe podlegajàce segregacji (szk∏o,
papier, plastik),
• zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
• poremontowe (gruz, farby, lakiery itp.),
• niebezpieczne,
• opony.
Odpady b´dà odbierane u êród∏a. GotowoÊç
wystawienia odpadów nale˝y zg∏osiç telefonicznie lub osobiÊcie do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców (tel. 773-60-00).
Zg∏aszajàcy b´dzie proszony o podanie nast´pujàcych danych:
• imi´ i nazwisko,

Radni Dzielnicy pe∏nià swoje dy˝ury w ka˝dy poniedzia∏ek w godz.
1700–1800 w budynku Urz´du Dzielnicy. Radni ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego majà dodatkowy dy˝ur
w ka˝dy wtorek w godz. 2000–2200
w lokalu Stowarzyszenia (budynek
OSP Stara Mi∏osna). Zapraszamy
tak˝e na forum internetowe
www.forum.staramilosna.org.pl
zna∏a si´ z informacjami o stanie pozyskiwania
gruntów i sprzeda˝y mienia (obrót praktycznie zerowy, sà do sprzeda˝y 2 dzia∏ki po ok. 1 tys. m2
w Centrum). Rada przyj´∏a tak˝e protokó∏ z przeprowadzonej przez Komisj´ Rewizyjnà kontroli
odnoÊnie wybranych dotacji dla organizacji
pozarzàdowych. Rada negatywnie zaopiniowa∏a
wniosek o lokalizacj´ kolejnego salonu gier
na automatach. Ta ostatnia decyzja oczywiÊcie
nie oznacza, ˝e taki salon nie powstanie, nie b´dzie móg∏ on jednak mieç wnioskowanej liczby
15–70 automatów. A na powstawanie ma∏ych
salonów wp∏ywu nie mamy. W uzasadnieniu
negatywnej opinii dla tego wniosku najlepiej
zacytowaç osoby z naszej Komisji OÊwiaty:
„Hazardu w Weso∏ej nie chcemy!”
Kolejna sesja Rady, na którà ju˝ dziÊ serdecznie zapraszam, odb´dzie si´ w ostatni czwartek
listopada.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Zbiórka liÊci

• adres êród∏a odbioru,
• numer telefonu kontaktowego,
• zwi´z∏y opis odpadu zg∏aszanego do odbioru.
Odpady b´dzie mo˝na wystawiç przed posesj´ tylko w ustalonym terminie.
O ewentualnej zmianie terminu odbioru zg∏aszajàcy b´dà powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o demonta˝ wi´kszych odpadów
w miar´ mo˝liwoÊci. Odpady niezg∏oszone, niekwalifikujàce si´ do odbioru lub zg∏oszone po
zakoƒczeniu akcji, nie b´dà odbierane.
Poni˝ej przedstawiamy planowane terminy
odbioru z poszczególnych osiedli Dzielnicy Weso∏a (po tych terminach zg∏oszenia nie b´dà ju˝
przyjmowane):
• 9 paêdziernik – Zielona, Grzybowa, Groszówka,
• 16 paêdziernik – Wola Grzybowska,
• 23 paêdziernik – Centrum, Plac Wojska
Polskiego,
• 6 listopada – Stara Mi∏osna.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e w listopadzie odb´dzie si´
zbiórka liÊci z terenu Dzielnicy Weso∏a. LiÊcie nale˝y zapakowaç w worki
oraz zg∏osiç gotowoÊç ich oddania liÊci
do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
osobiÊcie lub pod numer telefonu
773-60-00. Worki mo˝na wystawiç
przed posesj´ tylko w wyznaczonym
terminie odbioru.
Nie b´dà odbierane worki z liÊçmi
zmieszanymi z odpadami komunalnymi.
Poni˝ej przedstawiamy terminy odbioru liÊci z poszczególnych osiedli
Dzielnicy Weso∏a:
• Zielona, Grzybowa, Groszówka
2–6 listopada
• Centrum, Plac Wojska Polskiego
9–13 listopada
• Stara Mi∏osna
16–20 listopada
• Wola Grzybowska
23–27 listopada
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dzo cz´sto wygrywa
u nas przetargi, b´dzie znana nie tylko
z najni˝szych cen, ale i z terminowoÊci
i wysokiej jakoÊci Êwiadczonych us∏ug.
Przy tej inwestycji zosta∏o jeszcze troch´ prac, ju˝ g∏ównie kosmetycznych, nie
majàcych wp∏ywu na wygod´ korzystania
z ronda. Zgodnie z umowà majà byç one
dokoƒczone do po∏owy listopada.
Przy okazji, jeszcze kilka s∏ów o przystanku przy tym rondzie dla autobusów
jadàcych „w g∏àb” Osiedla. Po pierwsze, przystanek nie by∏ obecnie realizowany, gdy˝ jego docelowa lokalizacja
wypada bli˝ej ulicy Sagalli, ju˝ poza terenem obj´tym budowà ronda. Dlatego
póki co, stary, tymczasowy przystanek,
b´dzie musia∏ dalej pe∏niç swojà rol´.
Co prawda burmistrz Krzysztof Kacprzak obieca∏ zrobiç wszystko co w jego
mocy, aby zdobyç Êrodki i zbudowaç
docelowy przystanek z zatoczkà autobusowà i wiatà na wiosn´ przysz∏ego roku, ale wst´pne przymiarki ju˝ pokaza∏y, ˝e mo˝e to byç trudne, gdy˝ b´dzie

Rondo jednak na czas
Najbardziej ucià˝liwa dla mieszkaƒców
Starej Mi∏osny tegoroczna inwestycja, czyli
budowa ronda na zachodnim skrzy˝owaniu
ulic Jana Paw∏a II i GoÊciniec, zakoƒczy∏a si´
o czasie. Gdy pisa∏em o tej inwestycji
w sierpniu, mia∏em wàtpliwoÊci, czy realizujàca tà inwestycj´ firma Link Europa wywià˝e si´ z niej w terminie. Dotychczas wi´kszoÊç inwestycji na terenie Weso∏ej by∏a przez tà firm´ koƒczona z wi´kszym bàdê mniejszym poÊlizgiem. Jednak tym razem, trzeba przyznaç, ˝e pod wzgl´dem organizacji pracy
i zaanga˝owania Êrodków, budowa by∏a
prowadzona dok∏adnie wed∏ug harmonogramu i bez istotnych problemów.
Mam nadziej´, ˝e to przejaw nowej jakoÊci w tej firmie i ˝e w przysz∏oÊci b´dzie
podobnie. A Link Europa, która bar-

Vlepka od Fundacji MaMa
Informujemy, ˝e warszawska Fundacja MaMa zakoƒczy∏a w∏aÊnie IV edycj´ kampanii spo∏ecznej „O Mamma
Mia! Tu wózkiem nie wjad´!”. Fundacja MaMa ju˝ po raz czwarty walczy∏a
o przestrzeƒ publicznà przystosowanà
do potrzeb rodziców i dzieci, a tak˝e
ludzi poruszajàcych si´ na wózkach.
W tym roku zaj´∏a si´ problemem
nieprzystosowania miejsc u˝ytku publicznego i to zarówno pod wzgl´dem

barier architektonicznych, jak i wcià˝
istniejàcych barier mentalnych.
Fundacja przygotowa∏a raport dotyczàcy przystosowania 18 urz´dów dzielnic m.st. Warszawy do potrzeb rodziców i dzieci, a tak˝e ludzi poruszajàcych
si´ na wózkach.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a znalaz∏ si´
na liÊcie miejsc przyjaznych rodzicom
i dzieciom w Warszawie. Zaktualizowana lista zosta∏a ju˝ umieszczona na

Taniej za taksówk´ zap∏acimy
dopiero od 1 grudnia
Jeszcze przed wakacjami informowaliÊmy
naszych Czytelników,
˝e Rada Miasta Warszawy podj´∏a uchwa∏´
zmieniajàcà granice
I strefy taxi. Uchwa∏a
mia∏a wejÊç w ˝ycie
15 paêdziernika. Niestety, Rada Miasta,
pod wp∏ywem silnego lobby taksówkarskiego, przesun´∏a dzieƒ realizacji wczeÊniej podj´tej uchwa∏y. Taniej za taksówk´ z Weso∏ej zap∏acimy dopiero od
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1 grudnia. Kierowcy taksówek argumentujà, ˝e dojazd do oddalonych dzielnic
nie op∏aca si´, poniewa˝ trudno im b´dzie znaleêç ch´tnych na kurs powrotny
do Centrum. Kierowcy oprotestowali
równie˝ zwi´kszenie limitu licencji
na wykonywanie tego typu us∏ug.
Jak zwykle przy tego typu sporach, racja le˝y po obu stronach. Z punktu widzenia mieszkaƒców Weso∏ej uchwa∏a
powinna wejÊç w ˝ycie jak najszybciej.
Izabela Antosiewicz

wymaga∏o prze∏o˝enia fragmentu instalacji elektrycznej, wodociàgowej i gazowej, które biegnà pod trawnikiem,
w miejscu gdzie mo˝na by by∏o takà zatok´ autobusowà umieÊciç. Sprawa mo˝e si´ wi´c przesunàç o kilka miesi´cy.
I na koniec wieÊci z budowy ul. Diamentowej. Jak na razie, z posiadanych
Êrodków, Zarzàd Dzielnicy podpisa∏
aneks do umowy zwi´kszajàcy zakres
jej budowy od Kana∏ku Wawerskiego
do Cyklamenowej. Na ostatnie kilkadziesiàt metrów, jeszcze nie uda∏o si´
znaleêç funduszy. Jednak burmistrz
Kacprzak jest dobrej myÊli, bowiem
przed nami przetarg na budow´ I etapu ul. Pogodnej (to inwestycja 2-letnia,
w tym roku b´dà tylko prace przygotowawcze) i jeÊli tam b´dà oszcz´dnoÊci,
to pójdà na dokoƒczenie ul. Diamentowej. JeÊli nie, to Zarzàd zrobi
wszystko, by te Êrodki znaleêç gdzieÊ
indziej. Ca∏kowite zakoƒczenie prac na
ul. Diamentowej planowane jest do
po∏owy grudnia.
Marcin J´drzejewski
stronie Fundacji MaMa (www.fundacja
mama.pl).
Jako przyjazny Urzàd zostaliÊmy
uhonorowani specjalnà vlepkà – co dla
sto∏ecznych rodziców oznacza, ˝e sà
w tym miejscu mile widziani.
Ma∏gorzata Kowalczyk
Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
Urzàd Dzielnicy Weso∏a

Nowi dzielnicowi
w Starej Mi∏osnej
Od sierpnia Stara Mi∏osna ma
nowych dzielnicowych. Dwóch, bo
ca∏e osiedle jest podzielone na dwa
rejony.
Sier˝ant Artur Zielski ma pod
swoja opiekà rejon V, czyli obszar
osiedla od ul. Cieplarnianej w kierunku Szosy Lubelskiej. Z dzielnicowym mo˝na si´ kontaktowaç
pod nr telefonu 600 997 686.
Starszy sier˝ant Stanis∏aw Siwek
ma pod kuratelà rejon IV, czyli obszar od ul. Cieplarnianej w stron´
Wawra a˝ po ul. Wawerskà. Mo˝na si´ z nim kontaktowaç pod nr
tel. 600 997 709.
(anp)
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Za∏atw spraw´ w urz´dzie...

Zatrzymane prawo jazdy
Nawet najlepszym kierowcom zdarzyç si´ mo˝e, ˝e ich prawo jazdy z ró˝nych przyczyn zostanie zatrzymane przez uprawnione do tego organy
– najcz´Êciej przez Policj´. Policja, po dokonaniu
czynnoÊci proceduralnych, kieruje spraw´
do Prokuratury bàdê do sàdu grodzkiego, które
orzekajà o zatrzymaniu prawa jazdy na okreÊlony
czas. W tym czasie nasze prawo jazdy przesy∏ane jest do Delegatury Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich (BAiSO) w Dzielnicy Weso∏a
i oczekuje na dalsze rozstrzygni´cia.
Zakaz prowadzenia na okres do roku
Na czas prowadzenia sprawy sad grodzki lub
prokuratura wydajà „Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy”, które trafia do Delegatury
BAiSO. Odnotowuje si´ to w systemie informatycznym „Kierowca” oraz w aktach kierowcy.
Je˝eli wynikiem post´powania jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres do roku, wówczas prawo
jazdy po up∏ywie terminu kary zostanie zwrócone
kierowcy na jego wniosek. Termin kary liczony jest
od dnia odebrania kierowcy prawa jazdy, nie zaÊ
od dnia uprawomocnienia si´ wyroku sàdowego.
Delegatura BAiSO, po otrzymaniu wyroku sàdu, zawiadamia kierowc´ o wykonaniu kary ze wskazaniem daty jej zakoƒczenia oraz dnia, w którym kierowca b´dzie móg∏ ubiegaç si´ o zwrot prawa jazdy.
Zwrot prawa jazdy na wniosek kierowcy nast´puje w formie decyzji administracyjnej obj´tej
op∏atà skarbowà w wysokoÊci 10 z∏. Sprawa za∏atwiana jest „od r´ki”. Odwo∏anie od decyzji mo˝na wnieÊç do Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
decyzji, za poÊrednictwem organu, który jà wyda∏.
Zakaz prowadzenia na okres powy˝ej roku
lub za punkty
Taki zakaz, jak te˝ zatrzymanie prawa jazdy
z powodu przekroczenia limitu punktów karnych,

wià˝à si´ z koniecznoÊcià zdania egzaminu kontrolnego.
Limit punktów karnych wynosi 24 punkty
rocznie, jednak˝e dla kierowców ze sta˝em nie
przekraczajàcym 1 roku, ustawodawca przyjà∏
maksymalnie 20 punktów karnych rocznie. Je˝eli kierowca posiada prawo jady na kilka kategorii pojazdów, punkty karne sumujà si´ na jego
koncie, niezale˝nie od tego, którym pojazdem
pope∏ni wykroczenie.
Kierowcy, którzy majà na koncie znacznà liczb´ punktów, mogà uczestniczyç w odp∏atnym
kursie doszkalajàcym organizowanym przez wojewódzki oÊrodek ruchu drogowego. Udzia∏ w takim szkoleniu pomniejsza konto kierowcy o 6
punktów. Z tej formy anulowania punktów karnych nie mogà jednak skorzystaç kierowcy ze
sta˝em nie przekraczajàcym 1 roku.
Pami´taç nale˝y, ˝e zarówno w przypadku zatrzymania prawa jazdy na okres powy˝ej roku,
jak te˝ w sytuacji przekroczenia limitu punktów
karnych, kierowca wraz z prawem jazdy traci
uprawnienia we wszystkich kategoriach, które
posiada∏. Innymi s∏owy: jeÊli ktoÊ dysponuje prawem jazdy na kilka kategorii pojazdów, np. motocykle, samochody osobowe i tramwaje, to zatrzymanie prawa jazdy z powodu wykroczenia
pope∏nionego podczas jazdy motocyklem skutkuje równie˝ na pozosta∏e posiadane dotàd kategorie, w tym przypadku na samochody osobowe
i tramwaje. Oznacza to, ˝e kierowca b´dzie musia∏ zdaç egzamin na ka˝dà z kategorii osobno,
chcàc odzyskaç utracone uprawnienia.
Kiedy taka sytuacja niestety si´ przydarzy,
kierowca otrzymuje z Delegatury BAiSO w swojej dzielnicy skierowanie na egzamin kontrolny
z zakreÊlonym terminem, w którym nale˝y zdaç
egzamin. Egzamin mo˝na zdawaç w ca∏ej Polsce, w dowolnym wojewódzkim oÊrodku ruchu
drogowego. Przed przystàpieniem do egzaminu
pobraç nale˝y z Delegatury BAiSO zaÊwiadczenie potwierdzajàce spe∏nienie warunków do pod-

dania si´ egzaminowi. Jest ono obj´te op∏atà
skarbowà w wysokoÊci 17 z∏.
PomyÊlne zdanie egzaminu (-ów) potwierdzane jest przez oÊrodek przes∏aniem informacji
do Delegatury BAiSO i stanowi konieczny warunek do wydania kierowcy zatrzymanego prawa
jazdy – nie wystarczy potwierdzenie zdania egzaminu wydawane kierowcy przez oÊrodek ruchu drogowego. RównoczeÊnie Delegatura BAiSO informuje Wydzia∏ Ruchu Drogowego Policji
o zdanym egzaminie kontrolnym w celu wyzerowania kartoteki kierowcy z punktów karnych.
Prawo jazdy zwracane jest na wniosek kierowcy w drodze wydania decyzji administracyjnej, od której nale˝y uiÊciç op∏at´ skarbowà
w wysokoÊci 10 z∏. Sprawa za∏atwiana jest
„od r´ki”. Odwo∏anie od decyzji mo˝na wnieÊç
do Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji,
za poÊrednictwem organu, który jà wyda∏.
Wyrok TK w sprawie d∏u˝ników alimentacyjnych
We wrzeÊniu br. Trybuna∏ Konstytucyjny wyrokiem Syg. akt P 46/07 orzek∏, i˝ zatrzymywanie
prawa jazdy spowodowane d∏ugami alimentacyjnymi jest sprzeczne z Konstytucjà. W zwiàzku
z tym wszystkie sprawy zakoƒczone ostatecznà
decyzjà zostanà na wniosek zainteresowanego
kierowcy wzruszone i umorzone, zaÊ post´powania w toku zostanà umorzone z urz´du.
Druki wniosków o zwrot prawa jazdy dost´pne
sà w punkcie informacyjnym Urz´du Dzielnicy
Weso∏a oraz na stronie internetowej Warszawy
(menu eWOM Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców/Poradnik Interesanta/Sprawy komunikacyjne/Wydawanie uprawnieƒ do kierowania pojazdami).
Przy sk∏adaniu wniosków potrzebny b´dzie równie˝ do wglàdu dowód osobisty lub inny dokument ze zdj´ciem potwierdzajàcy to˝samoÊç.
W przypadku pytaƒ lub wàtpliwoÊci zwiàzanych z zatrzymaniem prawa jazdy, prosimy
o kontakt z Delegaturà Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Weso∏a
pod numerem telefonu 022 773 60 04 lub
e-mailem: wom@wesola.waw.pl.

Drzewa majà liÊcie, a Ênieg nie powinien padaç w dzieƒ nauczyciela
Kataklizm pod tytu∏em „Ênieg w paêdzierniku” zaskoczy∏ w tym roku nie tylko drogowców. W radiu zagrali pierwsze Êwiàteczne
piosenki, kierowcy na letnich oponach brn´li
po bia∏ym asfalcie, Warszaw´ sparali˝owa∏o,
a Weso∏à odci´∏o od pràdu. Z ca∏ej sytuacji cieszy∏y si´ tylko dzieci, zaskoczone jak˝e pi´knà
zimowà aurà, umawia∏y si´ na Ênie˝kowe wojny. Pada∏o kilka godzin, usuwanie strat b´dzie
trwaç kilka tygodni.
Sytuacja rozwija∏a si´ dynamicznie. Z up∏ywem czasu kolejni mieszkaƒcy pozbawieni byli
pràdu. Ci´˝kie od mokrego Êniegu konary drzew
∏ama∏y si´ zrywajàc napowietrzne trakcje energetyczne. S∏u˝by energetyczne nie nadà˝a∏y

z odbieraniem zg∏oszeƒ, a co dopiero mówiç
o naprawach. Z pomocà naszym mieszkaƒcom
ruszy∏y obie Ochotnicze Stra˝e Po˝arne. W sumie w dniach 14–16 paêdziernika stra˝acy usun´li ponad 140 zagro˝eƒ. Po licznych interwencjach Zarzàdu Dzielnicy dopiero 16 paêdziernika
na terenie Weso∏ej pojawi∏y si´ ekipy ZEWT-u.
Przypomn´, ˝e odci´te od pràdu by∏y: Wola

Grzybowska, Weso∏a Centrum, Groszówka,
Grzybowa, Stara Mi∏osna Pó∏noc.
Ucierpia∏y trakcje energetyczne, kable telefoniczne, dachy, p∏oty a tak˝e wiele wiekowych
drzew, w tym pomniki przyrody.
B´dziemy pami´taç Dzieƒ Nauczyciela 2009
bardzo d∏ugo.
Izabela Antosiewicz

Uwaga!
Nowy adres e-mail redakcji:
wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl
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Sprzàtanie Êwiata
Z przyjemnoÊcià informuj´ mieszkaƒców
Osiedla Plac Wojska Polskiego i nie tylko, ˝e
w dbaniu o porzàdek i czystoÊç na terenach
przez nas zamieszkiwanych „coÊ drgn´∏o”.
Inicjatywà godnà naÊladowania wykaza∏o si´
Stowarzyszenie
„Wspólnota
Gara˝owa”,
a w szczególnoÊci jego Zarzàd, na którego apel

stawi∏o si´ w dniu 17 wrzeÊnia br. szesnastu
cz∏onków Stowarzyszenia, którzy to w czasie
czterech godzin zebrali Êmieci nie tylko z terenu
na którym sà usytuowane gara˝e, a w szczególnoÊci z lasu (terenu chronionego), a b´dàcego
we w∏adaniu NadleÊnictwa Drewnica.
Teren ten jest szczególnie cz´sto nawiedzany
przez panów „spo˝ywajàcych” a tak˝e „centusiów” porzucajàcych swoje odpady bytowe.

OczywiÊcie zdarzy∏o si´, ˝e i mieszkaƒcy Osiedla, choç sporadycznie r´k´ do tego przy∏o˝yli.
Z tego te˝ wzgl´du, obszar ten polecam
szczególnej opiece naszych s∏u˝b porzàdkowych, w tym te˝ stra˝ników leÊnych.
Akcja ta pozwoli∏a odcià˝yç nasze lasy jednym du˝ym samochodem zebranych Êmieci.
Wyra˝am te˝ s∏owa uznania
Wydzia∏owi Ochrony Ârodowiska
naszej Dzielnicy za bardzo dobre
zabezpieczenie logistyczne: r´kawice, worki, transport – odbiór
i wywóz nieczystoÊci.
Ustalone wczeÊniej zamierzenia z panià naczelnik Gra˝ynà
Garwackà zagra∏y jak w zegarku
– dzi´kuj´.
W akcji „Sprzàtanie Âwiata”
uczestniczy∏y, jak zawsze, placówki oÊwiatowe – Panie i Panowie
z naszej dzielnicy, bierzcie przyk∏ad z milusiƒskich i mieszkaƒców
Placu Wojska Polskiego.
Mam cichà nadziej´ Panie Krzysiu, ˝e nie by∏a to akcja jednorazowa, a ja jak zawsze deklaruj´ nie tylko poparcie,
ale i pomoc. Poni˝ej przedstawiam bohaterów
niniejszego artyku∏u w kolejnoÊci zawartej w liÊcie przekazanej przez Zarzàd Stowarzyszenia
„Wspólnota Gara˝owa”: Filipowski Tomasz, S∏owikowski Stefan, Wilk Bogdan, P´kala Tadeusz,
Przàdka Janusz, Domaszewski Krzysztof, KrzyÊpiak Henryk, Âcioch Adam, Rosa Tadeusz, Dyrda Miros∏aw, Matysek Marek, Mazik Stanis∏aw,

Nowy budynek Zespo∏u Szkó∏ nr 94
W Dzieƒ Nauczyciela, 14 paêdziernika, w Zielonej odby∏a si´ uroczystoÊç
oficjalnego otwarcia nowego budynku
Zespo∏u Szkó∏ Nr 94. WÊród zaproszonych goÊci znalaz∏ si´ m.in. wiceprezydent miasta sto∏ecznego Warszawy Jacek Wojciechowicz. Punktem g∏ównym
by∏o przeci´cie symbolicznej wst´gi,
które rozpocz´∏o nowy etap w dziejach
tej placówki z ponad siedemdziesi´cio-

Sprostowanie
W artykule „ . . . n i e s t r a c i ∏ e m
w i a r y w l u d z i . . . ” na stronie 23
wrzeÊniowego numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich” zabrak∏o informacji, ˝e autorkà tekstu – wyró˝nionego przez samego bohatera pana W. Stypu∏´ – by∏a A d a D o m a ƒ s k a, obecnie absolwentka Gimnazjum 119. Za b∏àd przepraszamy.

Redakcja
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letnià historià. Po poÊwi´ceniu nowej szko∏y nastàpi∏a
ceremonia tradycyjnego ju˝
Êlubowania uczniów z klas
pierwszych po∏àczona z cz´Êcià artystycznà.

Karbownik Marian, Idczak S∏awomir, Wichowska
Walentyna, Zemb∏owski Andrzej.
Jeszcze informacje co robiç z niektórymi rodzajami odpadów:
• Dwa razy w roku organizowany jest odbiór
odpadów wielkogabarytowych (stare meble,
dywany etc.) o terminie którego mo˝ecie si´
Paƒstwo dowiedzieç w Biuletynie Informacyjnym Urz´du i na naszej stronie internetowej
www.wesola.waw.pl Zg∏oszenie odbioru powinno nastàpiç z tygodniowym wyprzedzeniem na tel.: 22 773 60 36, odbiór u êród∏a,
czyli tam gdzie wska˝emy.
• Zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny mo˝na sk∏adowaç w ka˝dà sobot´ od godziny 9.00 do 14.00 w kontenerze umiejscowionym na parkingu przy Urz´dzie Dzielnicy.
• Akcja zbierania liÊci organizowana dwa razy
do roku, a obecnej jesieni rozpoczyna si´ 2 listopada zaÊ koƒczy 27 listopada. Zg∏oszenia
miejsca odbioru z tygodniowym wyprzedzeniem na telefon Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska – 22 773 60 36.
Opisane wy˝ej akcje pozbywania si´ odpadów odbywajà si´ za darmo, a koszty ponosi
Dzielnica.
Pozwoli∏em sobie napisaç ten tekst ze wzgl´du na wag´ problemu który jest widoczny w naszych lasach ulicach i skwerach. Jak mawiajà
starzy górale: „ka˝dy sprzàta i pozostawia
po sobie porzàdek”, a co mog∏em obserwowaç
w tym roku b´dàc w Bieszczadach nad Solinà
i jej Zalewem.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski

Przypomnijmy, ˝e budowa rozpocz´ta jesienià 2007 roku trwa∏a niespe∏na dwa lata i zakoƒczy∏a si´ podczas tegorocznych wakacji. Nie jest to jednak
koniec prac w Zielonej. Obecnie powstaje budynek przeznaczony dla
klas 1–3 szko∏y podstawowej i zerówek,
który do u˝ytku zostanie w nast´pnym
roku szkolnym.
Karol Dziwiƒski

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
noosobowe klimakterium”.Tu cz´Êç oficjalna si´ zakoƒczy∏a.
Wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali
na uroczysty pocz´stunek.
Liczba zapisanych s∏uchaczy przekroczy∏a nasze najÊmielsze oczekiwania. Do chwili obecnej zapisa∏o si´ 180
osób. W zwiàzku z tym chcemy poszerzyç naszà ofert´.

Inauguracja UTW
Uroczystà Inauguracjà rozpocz´liÊmy dzia∏alnoÊç Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Weso∏ej. Oto przebieg
uroczystoÊci: Ligia Krajewska – wiceprzewodniczàca Rady m.st. Warszawy
i przedstawicielka MEN powita∏a
bardzo licznie zgromadzonych s∏uchaczy i goÊci i ˝yczy∏a sukcesów
w rozpoczynajacej si´ dzia∏alnoÊci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Weso∏ej. Nast´pnie
wystàpi∏ Zespó∏
UTW zaproszony z DK Praga
z prowadzàcà
p. Dorotà Czajkowskà. Po powitaniu goÊci wyk∏ad inauguracyjny
przedstawi∏ koordynator DK Praga p.
Bogus∏aw Falicki.
Pó˝niej goÊcie wys∏uchali wyst´pu p.
Elzbiety Jod∏owskiej w recitalu „Jed-

Pierwszy wyk∏ad odb´dzie si´ 27 paêdziernika w Gimnazjum 120 przy
ul. Armii Krajowej 39 (aula). Godzin´
podamy w czasie spotkaƒ z „Komórkà”
i w bibliotekach.

Korzystajàc z tej okazji bardzo dzi´kuj´ za wspó∏prac´ wszystkim Dyrektorom Szkó∏ i Dyrektorowi OÊrodka
Kultury w Weso∏ej.
Planowane zaj´cia:
Nauka pos∏ugiwania si´ telefonem komórkowym.
• I grupa: 21.10 (Êroda) godz. od 15.30
do 16.30 – od litery A do K (J w∏àcznie).
• II grupa: 21.10 (Êroda) godz. od
16.30 do 17.30 – od litery K do P
(O w∏àcznie).
• III grupa: 22.10 (czwartek) godz. od
15.30 do 16.30 – od litery P do T
(S w∏àcznie).
• IV grupa: 22.10 (czwartek) godz. od
16.30 do 17.30 – od litery T do ˚.
Zbiórka przy wejÊciu w Gimnazjum
120, ul. Armii Krajowej 39.
Wszystkie informacje o zaj´ciach
warsztatowych i wyk∏adach b´dà wywieszone we wszystkich bibliotekach w Weso∏ej. Zapraszamy!
Regina Kozerska
e-mail: utw.wesola@wp.pl
tel. 0-22 773 19 91

Nasze
e propozycje
e naa 2009
9 r.
(IV
V kwarta³)
DYWERSYFIKACJA
WALUTOWO-PRODUKTOWO-REGIONALNO-INSTYTUCJONALNA
MO¯LIWA
A G£ÊBSZA
A KOREKTA
A - PODEJMIJJ DECYZJÊ!

Wiosenno-letnii doskona³yy pocz¹tek
1.. USD
fundusz inwestuj¹cy w MiŒ w USA
fundusz akcji - INDIE
fundusz akcji - CHINY
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
fundusz akcji globalnych - MiŒ
fundusz akcji - sektor wydobywczy
fundusz akcji globalnych - NOWE RYNKI

2.. EURO

1 € = 1,4733 $

rentownoœæ w okresie
3.III.09 - 7.X.09

+ 74,35%
+ 161,88%
+ 69,91%
+ 107,79%
+ 87,76%
+ 97,98%
+ 95,11%

1 € = 4,2501 pln

fundusz akcji - NOWA EUROPA
fundusz akcji - ca³y œwiat
fundusz akcji - NOWA AZJA
fundusz akcji - sektor wydobywczy
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA

+ 84,48%
+ 70,32%
+ 60,38%
+ 69,32%
+ 95,15%

3.. PLN
fundusz ochrony kapita³u
fundusz stabilnego wzrostu
fundusz akcji
fundusz selektywny
fundusz akcji - MiŒ
fundusz budownictwa i nieruchomoœci
MANAGED FUTURES

+ 6,51%
+ 32,69%
+ 78,27%
+ 73,51%
+ 66,45%
+ 79,56%
+ 60%

ANALIZA
A + DECYZJA
A + DYSCYPLINA
A = SUKCESS (>200 % rocznie))
dr.. Jacek
k Rembiszewski
doradca finansowy
tel. kom. +48 601 801 890
jacek.rembiszewski@polrentier.pl

POLRENTIER Sp. z o.o.

www.polrentier.pl
tel./fax: (22) 773 16 52

Pogodaa dla.... myœl¹cych
h racjonalnie!
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Wiktoria czy kapitulacja...
O tzw. Spó∏ce Ziemskiej
i Zrzeszeniu pisaliÊmy ju˝
na naszych ∏amach nie raz.
Ale poniewa˝ sprawy sà
z∏o˝one, pozwol´ sobie najpierw na skrócony...
Rys historyczny:
W po∏owie lat 80-tych
na ponad 150 ha pól Starej Mi∏osny zaplanowano budow´ nowoczesnego, jak na ówczesne
standardy, osiedla mieszkaniowego. Nadano mu
dobrà marketingowo nazw´ Osiedle 50-lecia
PRL. Budow´ prowadzi∏ tzw. Zespó∏, twór nie
majàcy odpowiednika w dzisiejszym systemie
prawnym, coÊ pomi´dzy spó∏dzielnià mieszkaniowà a spó∏kà cywilnà. G∏ównym mankamentem by∏ brak osobowoÊci prawnej, umo˝liwiajàcej notarialny obrót ziemià. W zwiàzku z tym, zosta∏a powo∏ana tzw. „Spó∏ka Ziemska”, czyli zwyk∏a spó∏ka z o.o., b´dàca podmiotem zale˝nym
od Zespo∏u. Niestety, zale˝noÊç ta mia∏a charakter jedynie personalny, a nie formalno-prawny.
Nast´pnie, za pieniàdze POWIERZONE przez Zespó∏, Spó∏ka kupowa∏a niezb´dne do realizacji
Osiedla grunty, a nast´pnie przew∏aszcza∏a je
na rzecz cz∏onków Zespo∏u.
Prze∏om:
Niby proste i logiczne. Ale niestety okaza∏o
si´, ˝e Zespó∏ prze˝y∏ swojà patronk´ (PRL)
i w nowej, rynkowej rzeczywistoÊci pewne sprawy ju˝ tak proste i logiczne nie by∏y. Zmiana systemu spowodowa∏a zapaÊç w budowie Osiedla.
Kto móg∏, ratowa∏ ile si´ da∏o z dotychczasowych wp∏at na Zespó∏. Niektórzy odebrali skorupy domów w stanie surowym, inni same fundamenty, jeszcze inni dzia∏ki. Zosta∏a te˝ grupa kilkuset osób, która nie dosta∏a nic. Zespó∏ prze˝ywa∏ cykliczne zmiany Zarzàdów a kolejni odnowiciele nie byli sobie w stanie poradziç z uporzàdkowaniem spraw. Bo i nie mogli, gdy˝ Zespó∏ nie mieÊci∏ si´ zupe∏nie w ramach prawnych III RP. W mi´dzyczasie „Spó∏ka Ziemska”
ros∏a w si∏´, z ka˝dym rokiem uniezale˝niajàc si´
od Zespo∏u i coraz Êmielej gospodarujàc powierzonym majàtkiem, na zgromadzenie którego
obecni formalni wspólnicy nie wydali nawet z∏otówki. Choç nie, przepraszam. Stajàc si´ wspólnikami, musieli wykupiç formalnie udzia∏ za
kwot´ 1,00 PLN (s∏ownie: jeden z∏oty).
Zmiana:
Rozwiàzanie problemu przysz∏o z koƒcem
ubieg∏ego wieku. Zespó∏ zakoƒczy∏ swojà dzia∏alnoÊç, a spora grupa jego cz∏onków za∏o˝y∏a
stowarzyszenie pod nazwà „Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych” zwane w dalszej cz´Êci „Zrzeszeniem”. Zrzeszenie
otrzyma∏o od Zespo∏u ca∏y majàtek ruchomy,
Êrodki finansowe oraz prawa do majàtku powierzonego „Spó∏ce Ziemskiej”. Zrzeszenie mia∏o
te˝ uporzàdkowaç sprawy po Zespole, zwróciç,
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zgodnie z zawartymi umowami, wp∏aty dokonane przez tych cz∏onków, którzy nie otrzymali nawet dzia∏ek i odzyskaç spo∏ecznà kontrol´ nad
powierzonym „Spó∏ce Ziemskiej” majàtkiem.
I tu zacz´∏y si´ schody:
Bo „Spó∏ka Ziemska” z ka˝dym dniem coraz
mniej mia∏a ochoty na pozbywanie si´ nie swojego w koƒcu majàtku. Bo kodeks handlowy, bo
interes mieszkaƒców, a ostatnio pojawi∏o si´ nawet poj´cie wynagrodzenia za wieloletnià dzia∏alnoÊç na rzecz cz∏onków Zespo∏u... Jedne Zarzàdy Zrzeszenia bardziej aktywnie, inne mniej
próbowa∏y zagospodarowaç ten majàtek na
rzecz Osiedla. Ostatni Zarzàd zirytowany brakiem post´pów rozpoczà∏ ostry atak na „Spó∏k´”
i podjà∏ kroki sàdowe.
Niestety, zapomnia∏ o starej prawdzie, ˝e jak si´
zaczyna wojn´, to nie nale˝y jej toczyç na zbyt
wielu frontach. Na dodatek, w styczniu br., by∏y
przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia
(w tamtym momencie jej szeregowy cz∏onek) pan
K. T., znajàc doskonale, z racji pe∏nionej funkcji,
wszystkie sprawy, którymi zajmuje si´ Zrzeszenie,
naby∏ od „Spó∏ki Ziemskiej” dzia∏k´ na której mieÊci∏a si´ siedziba niegdyÊ Zespo∏u, a obecnie
Zrzeszenia, przy ul. Jeêdzieckiej 20. Nota bene to
ta dzia∏ka, na której Dzielnica bezskutecznie (z powodu postawy „Spó∏ki Ziemskiej”) planowa∏a
zbudowaç drugà szko∏´ podstawowà w Starej Mi∏oÊnie. Zrzeszenie zosta∏o w ten sposób odci´te
od wszystkich swoich dochodów.
Kolejna zmiana:
Wiosnà br, na walnym zebraniu cz∏onków
Zrzeszenia, pod has∏em uspokojenia emocji, za∏agodzenia sporów itd., zebra∏a si´ dosyç egzotyczna koalicja zwolenników „Spó∏ki Ziemskiej”,
osób zwiàzanych ekonomicznie z nowym w∏aÊcicielem dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej oraz wszystkich, którym poprzedni Zarzàd nadepnà∏ na odciski, a by∏o ich du˝o. Wystarczy∏o pi´çdziesiàt
kilka g∏osów (na prawie 200 cz∏onków Zrzeszenia,
których wi´kszoÊç nie przysz∏a na zebranie) aby
stary Zarzàd zosta∏ odwo∏any. Nowe w∏adze stanowià swego rodzaju powrót do przesz∏oÊci (czy
mo˝e bardziej korzeni) Zespo∏u. Szefem Komisji
Rewizyjnej zosta∏ pan Andrzej Bem, za∏o˝yciel
Zespo∏u, zaÊ p.o. Prezesem Zrzeszenia p. Stanis∏aw Pawlik, dawny przewodniczàcy RN Zespo∏u.
I ju˝ posprzàtane:
Nowym w∏adzom wystarczy∏y 4 miesiàce, by
wywiàzaç si´ z g∏ównego celu jakim by∏o zawiàzanie tej koalicji – czyli doprowadziç do kompromisu.
W dniu 28 sierpnia podpisano trójstronne porozumienie pomi´dzy Zrzeszeniem, „Spó∏kà Ziemskà”
a nabywcà dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej. W tym porozumieniu wszyscy zobowiàzywali si´ do wycofania z∏o˝onych wzajemnie wobec siebie pozwów
sàdowych (a by∏o tego troch´) i wycofania roszczeƒ. No i mamy kompromis. Jak ∏atwo zauwa˝yç
z lektury porozumienia, polega on na tym, ˝e:

1. „Spó∏ka Ziemska” ma Êwi´ty spokój z jedynym
podmiotem, który móg∏by próbowaç odzyskiwaç powierzony jej niegdyÊ przez cz∏onków
Zespo∏u majàtek. Co wi´cej, Zrzeszenie zobowiàza∏o si´ wspieraç „Spó∏k´” w sprawach sàdowych wytoczonych przez m. st. Warszaw´
w sprawie zwrotu Oczyszczalni Âcieków „Cyraneczka”. Ma te˝ wspólnie ze „Spó∏kà” wydawaç biuletyn informacyjny, g∏oszàcy „prawd´”
o „Spó∏ce”. (Przecie˝ za rok wybory samorzàdowe, skoro kasa jest ju˝ bezpieczna, mo˝e da
si´ jeszcze za∏apaç na W∏adz´?).
2. Nabywca dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej uporzàdkowa∏ sobie za jedyne 50 tys. z∏ stan prawny
b´dàcych w∏asnoÊcià Zrzeszenia naniesieƒ
na tej dzia∏ce. Warto dodaç, ˝e sama wartoÊç
ok. 300 p∏yt betonowych le˝àcych na placu manewrowym to jakieÊ 45 tys. z∏, zaÊ miesi´czne
dochody z czynszu za wynajem pomieszczeƒ
na ul. Jeêdzieckiej to ponad 30 tys. z∏. W ciàgu
roku, dochód z tego tytu∏u to prawie 400 tys. z∏.
Na dodatek, Zrzeszenie zap∏aci∏o za „bezumowne korzystanie” przez 6 miesi´cy, ze swoich
w koƒcu pomieszczeƒ, kwot´ ok. 24 tys. z∏....
3. Zrzeszenie za to:
- straci∏o ca∏kowicie êród∏a swojego dochodu,
- zrezygnowa∏o z realizacji celu w jakim zosta∏o powo∏ane,
- nie wiem co zyska∏o... Chyba jeszcze wi´kszy spokój ni˝ „Spó∏ka Ziemska”. Bo
w obecnych warunkach, jedyne co zosta∏o
Zrzeszeniu, to zgasiç Êwiat∏o i powiedzieç
„Dobranoc”. Bo z organizacji majàcej spory majàtek, która w poprzednich wyborach
wprowadzi∏a do Rady Dzielnicy swojego
radnego, która by∏a istotnym partnerem samorzàdu, która mog∏a odegraç sporà rol´
w zagospodarowaniu infrastruktury Osiedla
przekszta∏ci∏o si´ tylko w nic nie znaczàcà
przybudówk´ „Spó∏ki Ziemskiej”.
Nie liczàc innych zapisów porozumienia,
na najwi´kszà ironi´ zakrawajà dwa:
– koƒczàce swà dzia∏alnoÊç Zrzeszenie, wzi´∏o
na siebie p∏acenie 1/3 etatu cz∏owieka, który
to Zrzeszenie wykoƒczy∏ ekonomicznie, w warunkach, kiedy zaraz zabraknie pieni´dzy
na pensj´ dla swojej sekretarki.
– „Spó∏ka Ziemska” zobowiàza∏a si´ do wspierania finansowego Zrzeszenia...
I jeszcze jedno. W sierpniu, na wakujàce miejsce w Zarzàdzie Zrzeszenia zosta∏a dokooptowana pani, b´dàca od wielu lat etatowym pracownikiem „Spó∏ki Ziemskiej”...
Fina∏:
Pan prezes Stanis∏aw Pawlik i przewodniczàcy KR Andrzej Bem na ka˝dym kroku podkreÊlajà, ˝e w zaistnia∏ych warunkach to porozumienie
jest sukcesem. Ja jednak pozwol´ sobie tytu∏owe pytanie „Wiktoria czy kapitulacja?” poddaç
zdrowemu osàdowi czytelników. Bo mi osobiÊcie jakoÊ si´ widzi, ˝e na miejsce w historii
obok Jana III Sobieskiego ci panowie liczyç
chyba nie mogà...
Marcin J´drzejewski
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* Wa˝na w dniu zabiegu i wczeÊniejszej rezerwacji pod nr tel. 0 22 773 24 12, 022 773 00 99.

Nowa

r e s t a u ra c j a w S t a r e j M i ł o s n e j !

B AR
BAR

RESTAURACJA

VERDE

•
• Kuchnia polska i włoska
• W stałym menu: 8 rodzajów past, lasagne, dania
Tutaj zjesz brunch, lunch,
obiad i kolację z przyjaciółmi

z krewetkami, zupy, dania obiadowe, mięsa z grilla,
przystawki, sałatki, surówki, desery, alkohole

• Poza kartą codziennie inne ekstra Danie Dnia
– zestaw obiadowy już od 16 PLN!

W weekendy zapraszamy na obiadowe
zestawy rodzinne na każdą kieszeń!
Zorganizujemy dla Ciebie
bankiet, spotkanie biznesowe,
przyjęcie okolicznościowe,
imprezę rodzinną

Galeria Sosnowa
Wesoła – Stara Miłosna
ul. Jeździecka 21F, I p.
tel. 022

40 36 100

Klub

Fitness Art
...z myÊlà
o potrzebach kobiet
• Klimatyzowana si∏ownia dla Paƒ
• Fitness Taniec Yoga Pilates
• Solarium
SZALONE PROMOCJE NA
MASA˚E I ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE
CIA¸A – MASA˚ CZEKOLADOWY
TYLKO 50 PLN!!!

Fitness Art
ul. Trakt Brzeski 60/60a
Stara Mi∏osna

fitnessart.pl
Tel. (022) 773-14-33
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Ginà koty
Ten temat co jakiÊ czas wraca
na nasze ∏amy, bo co i rusz, uaktywnia si´ ktoÊ, kto swoje frustracje wy∏adowuje na bezbronnych zwierz´tach. A wraca, gdy˝ z regu∏y nawet
wykryte sprawy, koƒczà si´ umorzeniem. Jednak mo˝e to si´ wreszcie
zmieniç. Na opolszczyênie zapad∏
bowiem precedensowy wyrok, którym 50-letni oprawca kota zosta∏ skazany na 3 lata bezwarunkowego wi´zienia i to bez zawieszenia! Na tak
surowy wyrok mia∏ bez wàtpienia
fakt, ˝e utopi∏ kota w beczce z wodà
na oczach jego 6-letniej „pani”...
Ten wyrok daje wreszcie nadziej´,
˝e i w kolejnych tego typu bulwersujàcych sprawach policja i prokuratura zacznà skuteczniej tropiç sadystów
dr´czàcych zwierz´ta. Bo przecie˝
nie chodzi tu tylko o ból, zadawany
cz´sto bardzo ufnemu wobec ludzi
zwierz´ciu. To te˝ rozpacz i ∏zy dzieci,
tracàcych swoich ulubieƒców.

Przypominam te fakty, bo w Starej
Mi∏oÊnie znowu zacz´∏y ginàç koty.
Tym razem w rejonie skrzy˝owania

GoÊciƒca i Fabrycznej. Na poczàtku
wrzeÊnia jeden z naszych kotów wróci∏
z poharatanà nogà. Leczàca go pani

TOZ czyli „Spotkanie z Naturà”
Bezpaƒskie i majàce swoich panów
psy, stanowi∏y zagro˝enie dla dzieci
i doros∏ych. W∏adze lokalne si´ tym nie
zajmowa∏y. Za sprawà miejscowych ludzi dobrej woli w r. 1994 powsta∏o
w Weso∏ej Towarzystwo Opieki nad
Zwierz´tami. Zadaniem tej organizacji
by∏o poprawienie losu zwierzàt. I rzeczywiÊcie powoli nast´powa∏a zmiana na lepsze. By∏a to praca spo∏eczna,
niewdzi´czna i wyczerpujàca si∏y ludzkie. By∏am prezesem i inspektorem tego
TOZ-u. W 2007 r. z∏o˝y∏am rezygnacj´.
Nikt z cz∏onków nie chcia∏ przejàç moich obowiàzków. W zwiàzku z tym nasze
Towarzystwo zosta∏o rozwiàzane. Ale
problemy zwierz´ce pozosta∏y, zw∏aszcza mno˝àce si´ bez jakiejkolwiek kontroli koty wolno bytujàce, którymi stara∏am si´ nieprzerwanie zajmowaç.
Okaza∏o si´, ˝e na Placu Wojska Polskiego w Weso∏ej z podobnymi problemami boryka si´ wi´cej ludzi. 17 lutego br. w Dniu Kota spotkaliÊmy si´
w „KoÊciuszkowcu”. I przy Êwiecach,
w przyjaznej atmosferze, postanowiliÊmy oficjalnie zorganizowaç si´, czyli
za∏o˝yç Ko∏o TOZ. I tak si´ te˝ sta∏o.
Po dope∏nieniu formalnoÊci zaistnieli-
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Êmy jako Ko∏o TOZ w Weso∏ej, którego
zosta∏am przewodniczacà, gdy˝ mia∏am
doÊwiadczenie w tej materii. Za∏o˝ycieli Ko∏a by∏o zaledwie 10-ciu. (w tym
kilka osób z Rembertowa). W krótkim
jednak czasie do∏àczyli do nas mieszkaƒcy Sulejówka. Obecnie w Kole
dzia∏a 36 osób.
Na poczàtku paêdziernika zbiega si´
kilka wa˝nych dla obroƒców zwierzàt
– Êwiàt. I tak: Âwiatowy Dzieƒ Wegetarian i Wegan, Âwiatowy Tydzieƒ
Zwierzàt oraz Âwiatowy Dzieƒ Zwierzàt Hodowlanych. Jest to okazja,
wr´cz obowiàzek ludzi zajmujàcych si´
losem zwierzàt do organizowania spotkaƒ. Takie spotkania, imprezy, festyny
zagrzewajà ludzi do dalszej walki
o dobro zwierzàt i dobro w∏asne, czyli
zdrowie. W tych dniach a˝ pulsuje
od temató∏w wegetariaƒsko-wegaƒskich. A to si´ wià˝e ÊciÊle z losem
zwierzàt. Bo zwierz´ta to nie tylko nasze kociaki czy psiaki, to równie˝ ma∏e
dzieci Êwini, czyli prosi´ta, które sà
przedwczeÊnie odstawiane od piersi
matki. To jest temat – morze, to olbrzymi ocean ∏ez zwierzàt i tych ludzi,
którzy ju˝ majà przebite pancerze do

weterynarz wykluczy∏a pogryzienie
przez psa (k∏y robià zawsze „podwójne” Êlady). Nied∏ugo potem, drugi
z kotów zaginà∏ bez Êladu. Z rozmów
z sàsiadami wynika, ˝e nie on jeden.
Rozumiem, ˝e nie ka˝dy musi lubiç
koty czy psy. Ale to nie powód by si´
nad nimi zn´caç. MyÊl´, ˝e ka˝dy zna
kogoÊ, kogo nie lubi. Wtedy raczej
unika jego towarzystwa, a nie chodzi
za nim po ulicy i nie rzuca kamieniami w plecy... Ma∏o kto zostaje bandytà od razu. Zanim obrabuje si´ bank,
najpierw kradnie si´ batony w sklepach. Kim stanie si´ ten, kto zn´ca si´
nad kotem czy psem? Kogo pobije nast´pnego?
Dlatego nie bàdêmy bierni i reagujmy gdy dzieje si´ coÊ z∏ego. Poinformowanie policji o z∏odzieju, oszuÊcie
czy zwyrodnialcu m´czàcym zwierz´ta
to nie donosicielstwo. To obrona w∏asna. Bo nawet jeÊli teraz ofiarà jest sàsiad, to nie ma pewnoÊci, ˝e nast´pnym razem nie b´dziemy to my.
Marcin J´drzejewski
swoich serc i mocno ten problem czujà.
Inaczej, majà obudzonà cnot´ wspó∏czucia dla s∏abszych.
Nawet du˝e zwierz´, w starciu z inteligencjà czlowieka, jest na pozycji
przegranej. Na temat ten na „Spotkaniu z Naturà” by∏y setki ulotek z Fundacji VIVA.
StaraliÊmy si´ dopasowaç swój program do tematu „Spotkaƒ z Naturà”,
czyli zdrowia. Dobra muzyka w wykonaniu tenora Juliana Latossa przy
akompaniamencie Ewy Michalak to
jaknajbardziej zdrowie. Teksty piosenek mówi∏y o mi∏oÊci. Kosmetyki
z Morza Martwego, nawiàzanie do
zdrowego od˝ywiania – tak˝e.
Jestem przekonana, ˝e takie spotkania sà potrzebne. I powinny odbywaç
si´ jak najcz´Êciej.
Pragniemy serdecznie podzi´kowaç
dyr. MOK w Weso∏ej p. Edwardowi
Kaliszowi za nieodp∏atne u˝yczenie
nam sali z pe∏nym wypasa˝eniem
i przygotowaniem jej na to spotkanie.
Ogromnà pomocà sta∏ si´ w tym dniu
dla nas przemi∏y i uczynny pracownik
MOK-u – p. Zenon Wójcicki. Jeszcze
raz wielkie dzi´ki.
Za Zarzàd Ko∏a TOZ w Weso∏ej
Prezes Janina Trzaskoma
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BadmintoniÊci z Zielonej
ponownie na podium
Na pierwsze ogólnopolskie zawody
w sezonie 2009/2010 zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Dwójka – Weso∏a pojechali do Strasz´cina. Jest to ma∏a miejscowoÊç ko∏o
Rzeszowa, w której badminton to najpopularniejsza dyscyplina sportu. Nasi
zawodnicy wzi´li tam udzia∏ w krajowym turnieju w dwóch kategoriach
wiekowych: juniora i m∏odzika. Ekipa
UKS Dwójka Weso∏a sk∏ada∏a si´ z 2
juniorów i 2 m∏odziczek. Bardzo dobrze zaprezentowali si´ juniorzy:
Jakub Franke i Adam Ciok, zajmujàc
ex equo 3–4 miejsce w turnieju singlowym, a ten drugi równie˝ 3 miejsce

w grze mieszanej – grajàc
w parze z Kingà Katra ze
MKS Stal Nowa D´ba. Adam
z Kingà grajà razem miksta
ju˝ od poczàtku roku 2009
przygotowujàc si´ do startu
w Mistrzostwach Polski Juniorów 2010.
Obok zdj´cie zadowolonych badmintonistów po rozdaniu dyplomów. Od lewej: Adam Ciok, Jakub
Franke, Aleksandra Tyburczy i Anna Ciok.
Z poczàtkiem wrzeÊnia tego roku
w klubie badmintonowym w Zielonej
rozpocz´∏o si´ szkolenie nowej grupy

BadmintoniÊci – biegaczami
BadmintoniÊci UKS Dwójka
Weso∏a na jeden dzieƒ zmienili
dyscyplin´ sportu i 4 paêdziernika wystartowali w biegu „BIEGNIJ WARSZAWO 2009” rozgrywanym na ulicach centrum
stolicy. W biegu startowa∏o
ok. 12 tys. zawodników. Klub
badmintonowy z Zielonej reprezentowali juniorzy (rocznik
1992): Jakub Franke, Piotr Karolak i Adam MaÊnik, a razem z nimi pobieg∏ równie˝ trener Andrzej Janecki (ur. 1947). Na starcie zabrak∏o najlepszego zawodnika
klubu Adama Cioka, którego wykluczy∏a grypa. Dla ca∏ej piàtki udzia∏ w biegu
na dych´, to ju˝ tradycja. Wszyscy star-

towali w biegu HUMAN RACE
przed rokiem i dwa lata temu, corocznie poprawiajàc swoje wyniki. W tym
roku uzyskali nast´pujàce czasy: Jakub

Szanowni Paƒstwo!
Nasz znajomy, kolega, przyjaciel

Przemek Âwiercz
Ratownik wodny, instruktor p∏ywania pracujàcy w Wesolandii uleg∏ nieszcz´Êliwemu
wypadkowi, w wyniku którego ma amputowanà prawà stop´ i cz´Êç podudzia. Dla
cz∏owieka tak zwiàzanego ze sportem jak
Przemek to dramatyczna zmiana ˝yciowa.
„Sportowa” proteza pozwoli mu jednak
na powrót do wielu aktywnoÊci.

m∏odzie˝y w ramach programu SPORTOWY TALENT. Projekt ten jest realizowany dzi´ki dofinansowaniu ze
Êrodków m.st. Warszawy.
Andrzej Janecki
trener UKS Dwójka Weso∏a
Franke 45 min. 11 sek., Piotr Karolak 50 min. 56 sek., Adam MaÊnik i Andrzej Janecki obaj 59 min.
18 sek. Nale˝y dodaç, ˝e Adam
MaÊnik zdecydowa∏ si´ towarzyszyç swojemu trenerowi
przez ca∏a tras´, rezygnujàc
tym samym z uzyskania znacznie lepszego czasu. Pokaza∏
tym samym, ˝e nie najwa˝niejszy jest czas uzyskany na trasie,
lecz wspania∏a atmosfera podczas biegu, ukoƒczenie 10 km
i zdrowie, jakie daje bieganie.
Na zdj´ciu szcz´Êliwi zawodnicy po ukoƒczeniu biegu.
Od lewej: Adam MaÊnik, Andrzej Janecki, Jakub Franke
i Piotr Karolak.
Anna Janecka
Prezes UKS Dwójka Weso∏a

Zatem ka˝dego, kto zna i nie zna Przemka,
a chcia∏by wspomóc w trudnych chwilach Tego
Wyjàtkowego Faceta, prosimy o dokonanie
wp∏at na konto:

Przemys∏aw Âwiercz
ul. Guliwera 2
07-410 Ostro∏´ka
Nr konta:
62 1020 3802 0000 1102 0042 8375
Serdeczne podzi´kowania za ka˝dà wp∏at´!
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II Turiej Szachowy im. Jana Brustmana
W sobot´ 3 paêdziernika br. odby∏ si´ II Turniej
Szachowy im. Jana Brustmana. Szko∏a Podstawowa nr 173 mia∏a zaszczyt goÊciç najbardziej
uzdolnionych szachistów z ró˝nych dzielnic
Warszawy i okolic. Turniej ten poÊwi´cony by∏
pami´ci wybitnego trenera szachowego, wielkiego mi∏oÊnika królewskiej gry, pracujàcego
z dzieçmi i z m∏odzie˝à z ca∏ej Warszawy.
Jan Brustman od 1995 r. a˝ do Êmierci w lipcu 2007 r. popularyzowa∏ szachy, równie˝ na terenie dzielnicy Wawer i Weso∏ej. Prowadzi∏ szkó∏ki szachowe w Klubie Kultury Anin, w Domu Kultury w Weso∏ej, a tak˝e zaj´cia w naszych szko∏ach.
By∏ wychowawcà wielu
znakomitych szachistek
i szachistów, takich jak:
Arkadiusz Leniart, Andrzej
˚urkowski, Matylda Koz∏owska, Adrianna i Urszula Staniszewskie, Kinga
Pastuszko, Ewa Haraziƒska, Maksymilian Mahor
czy Bartosz Nowicki.
Doceniajàc zas∏ugi Jana Brustmana Wydzia∏
Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Wawer oraz Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania dla Dzielnicy Weso∏a
podj´li wspólnà inicjatyw´
organizowania rokrocznie turniejów szachowych
nazwanych jego imieniem.
Do zmagaƒ w turnieju przystàpi∏o 104 zawodników. Rozegrano 9 partii systemem szwajcarskim wed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego
po 15 minut dla zawodnika. S´dziami turnieju
byli: Agnieszka Brustman, Marek Prus, Andrzej
Bajgrowski, Andrzej Sachanowski.
II Turniej Szachowy im. Jana Brustmana otworzyli przedstawiciele obu dzielnic: zaast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Marian Mahor, Naczelnik Wydzia∏u Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wawer
Janusz Ol´dzki oraz Pawe∏ Malinowski z Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania Dzielnicy Weso∏a.
WÊród zawodników najlepszymi w ca∏ym
turnieju okazali si´:
1. Andrzej ˚urkowski – MKS Polonia Warszawa
(8,5 pkt.)
2. Micha∏ Janczarski – Polonia Warszawa (7.5 pkt.)
3. Piotr Wojtaszewski – PKS Agape Bia∏o∏´ka
(7.5 pkt.)
4. Micha∏ Gos∏awski – UKS Hetman Micha∏owice (7 pkt.)
5. Ignacy Lipka – PKS Agape Bia∏o∏´ka (7 pkt.)
6. ¸ukasz Jarmu∏a – MKS Polonia Warszawa
(7 pkt.)
7. Jakub Jedryczka – Rynex P∏ock (7 pkt.)
8. Urszula Staniszewska – KS Weso∏a (6.5 pkt.)
9. Tomasz Kaczmarek – Sochaczew (6.5 pkt.)
10. Artur Suliborski – MTsz Miƒsk Mazowiecki
(6.0 pkt.)
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W kategorii najlepsza zawodniczka:
I miejsce – Urszula Staniszewska – KS Weso∏a
II miejsce – Kamila Rylska – UKS Szachlice
III miejsce – Ewa Haraziƒska – SP 173
W kategoriach rankingowych – III kat.:
I miejsce – Igor Kowalski – MKS Polonia Warszawa
II miejsce – ¸ukasz Kamiƒski – KS Legion Legionowo
III miejsce – Jan Mrozowski – PKS Agape Bia∏o∏´ka

W kategorii wiekowej do 8 lat:
I miejsce – Igor Kowalski (MKS Polonia Warszawa)
II miejsce – Jakub Grunas – CAISSA Warszawa
III miejsce – Patryk Bartold – SP 173
W kategorii wiekowej do 10 lat:
I miejsce – Maciej Oleszek – MKS Polonia Warszawa
II miejsce – Jan Mrozowski – PKS Agape Bia∏o∏´ka
III miejsce – Damian Koseski – MTsz Miƒsk Mazowiecki
W kategorii wiekowej do 12 lat:
I miejsce – ¸ukasz Jarmu∏a – MKS Polonia Warszawa
II miejsce – Marek Chomczyk – MKS Polonia
Warszawa
III miejsce – Micha∏ Macià˝ek – KS Weso∏a
W kategorii wiekowej do 14 lat:
I miejsce – Pawe∏ Jarmu∏a – MKS Polonia Warszawa
II miejsce – Jakub Suliborski – MTsz Miƒsk Mazowiecki
III miejsce – Rafa∏ Szulejko – UKS MDK Otwock

W kategoriach rankingowyh – V kat.:
I miejsce – Mariusz Woênica – MKS Polonia
Warszawa (SP 173)
II miejsce – Bart∏omiej Chmielewski – Pruszków
III miejsce – Maciek Groszyk – KK Anin

Dodatkowym wyró˝nieniem w II Turnieju
Szachowym im. J. Brustmana by∏ „Puchar
Niespodzianka” Prezydenta Warszawy, który
otrzyma∏ Tomasz Kaczmarek z Sochaczewa
(zawodnik nie posiadajàcy kategorii szachowej, który zajà∏ 9 miejsce w ogólnej klasyfikacji turnieju).
Szczegó∏owe informacje o wynikach turnieju
mo˝na znaleêç na www.chessarbiter.com
Zwyci´zcy otrzymali gratulacje, puchary i nagrody z ràk Dyrektora SP nr 173 Lidii Chmielewskiej, zast´pcy Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Mariana Mahora oraz Przewodniczàcego Komisji
Kultury Fizycznej i Sportu Rady m.st. Warszawy

Najlepszym zawodnikiem bez kategorii zosta∏
Tomasz Kaczmarek (Sochaczew) II miejsce zajà∏
Eryk Wawrzyn (Sochaczew), III miejsce Bartosz
Lusztak równie˝ z Sochaczewa.

Piotra Kalbarczyka. Kolejny, III Turniej Szachowy
im. J. Brustmana, odb´dzie si´ za rok w Dzielnicy Wawer. Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk

W kategoriiach rankingowych – IV kat.:
I miejsce – Micha∏ Jarzyna – UKS MDK Otwock
II miejsce – Krystian Furmaƒski
III miejsce – Franek Bieleƒ – MKS Polonia Warszawa

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Mój maratoƒski debiut
Z zadyszkà, zlana potem i mocno zniech´cona pierwszymi biegowymi próbami zatrzymuj´
si´ pod roz∏o˝ystym d´bem w naszym lesie.
Czeka tam na mnie mà˝. Dodaje otuchy obiecujàc, ˝e za miesiàc pobiegn´ swoje pierwsze 5 kilometrów w ˝yciu i dam rad´ to zrobiç z uÊmiechem. Bez bólu w p∏ucach, bez kolki. Rozsàdek
podpowiada mi, ˝e to raczej niemo˝liwe. Pewnie
wczeÊniej zrezygnuj´ z tej katorgi. Serce nie myÊli, serce czuje. Ledwie zipiàc mówi´ do mojego
najbardziej osobistego trenera: Jak ludzie mogà przebiec
maraton? Za chwil´ dodaj´:
–Wiesz, chcia∏abym umieç
biegaç tak, ˝eby choç raz
w ˝yciu przebiec maraton.
Min´∏o dwa lata od tamtego dnia, dok∏adnie dwa lata.
Jest 27 wrzeÊnia 2009 r. Budzik dzwoni o 6.00, ale ja nie
Êpi´ ju˝ od 5.30. Micha∏ i Zuzia pakujà si´ i zaraz pojadà
razem z Kasià jako wolontariusze na punkt od˝ywczy
na ulic´ Okrzei. Justynka nocuje u cioci, przyjadà razem
na tras´. O 7.00 podje˝d˝a
pod nasz dom Piotr, który dzieƒ wczeÊniej zdecydowa∏ si´ na wspólny z nami start. Biega
od dziesi´ciu lat, ale to te˝ b´dzie jego PIERWSZY MARATON. Niby wszystko planowo i spokojnie, a jednak czuç w powietrzu t´ niepowtarzalnà atmosfer´. Czuç, ˝e nieuchronnie zbli˝a
si´ coÊ pi´knego. CoÊ podnios∏ego. Szykujemy
si´ do MARATONU. Przed nami sprawdzian
z pó∏rocznego treningu. Przed nami, po raz
pierwszy w ˝yciu bieg, który b´dzie trwa∏
ponad 4 godziny. Przed nami królewski
dystans. Tysiàce biegaczy nigdy w ˝yciu
nie odwa˝y si´ stanàç na starcie i pokonaç
siebie, swoje s∏aboÊci, obawy. „Maraton
biegnie si´ g∏owà” – us∏ysza∏am kiedyÊ
od doÊwiadczonego maratoƒczyka.
JesteÊmy na Krakowskim PrzedmieÊciu, w ponad trzytysi´cznym t∏umie spotykamy wielu znajomych. Tu czuç tylko radosne podniecenie. Czy biegniesz pierwszy raz czy pi´çdziesiàty masz taki sam
rytua∏. Przypinasz numer, oddajesz depozyt, stoisz w kolejce do toalety, rozgrzewasz si´ i uÊmiechasz. Tak. To kocham
w imprezach biegowych, na starcie wszyscy si´ uÊmiechajà. Za wysokimi ogrodzeniami stoi publicznoÊç. Znów znajomi. Jakim cudem Emilka dostrzeg∏a nas w tym t∏umie?
Nie wiem. Kolejna tajemnica, jak wiele zwiàzanych z bieganiem. Bo czy˝ nie jest tajemnicà, ˝e
tak wielu ludzi sznuruje buty i dobrowolnie decyduje si´ na taki wysi∏ek?
Strza∏ startera, zaczyna si´. Nie umiem tego
ubraç w s∏owa. Mieszanka radoÊci i dumy, niepokoju i ciekawoÊci. Zaczàç powoli, bardzo powoli.
Druga myÊl przekazywana przez doÊwiadczo-

nych maratoƒczyków. T∏umy kibiców wiwatujà.
Start i meta w salonie Warszawy, na Krakowskim
PrzedmieÊciu. Przygrzewa s∏oƒce, jeszcze da
nam si´ we znaki. Biegnàc w swojej strefie czasowej spotykamy znajomych, z którymi przygotowywaliÊmy si´ podczas comiesi´cznych startów w Pucharze Maratonu. Biegn´ w asyÊcie
dwóch Piotrów. Potem do∏àcza do nas Marcin.
Widz´ sporo kobiet. Mamy szczególne wzgl´dy
wÊród publicznoÊci. Czas mija szybko, trasa si´

kryzys. Maraton biegniesz g∏owà. Z∏oÊç i bezradnoÊç mieszajà si´ z ambicjami wynikowymi
i zwyczajnà troskà o najbli˝szà mi osob´. Min´∏o
jakieÊ 10 kilometrów zanim utwierdzi∏am si´
w przekonaniu, co tak naprawd´ jest dla mnie
wa˝ne w bieganiu. Nie wynik. Marszobiegiem pokonujemy dalszà cz´Êç trasy dzielàc pozosta∏y
dystans na mniejsze, ∏atwiejsze do ogarni´cia
myÊlà i mo˝liwoÊciami naszych organizmów.
Wiemy, ˝e czas poni˝ej 5-ciu godzin bezpowrotnie odp∏ywa. Wiemy, ˝e biegniemy, ˝eby skoƒczyç. Trudno jest biec w koƒcu stawki. Pocieszamy si´ wi´c wzajemnie, ci ze „Êcianà” tych ze
skurczami. Ka˝dy walczy ze swoimi s∏aboÊciami,
ale nadal czujemy, ˝e w∏aÊnie dokonuje si´ coÊ
wielkiego. Ostatni zakr´t. B´bniarze. Byli na trasie
pod ka˝dym mostem i wiaduktem. Sà Êwietni,
b´bny dodajà tyle energii. Mijamy ogródki kawiarniane na Starówce, ludzie klaszczà, wznoszà
toasty, wÊród nich maratoƒczycy z medalami, oni
ju˝ dawno skoƒczyli.
Ostatnia prosta. Widaç met´. Na chodniku
Marcin z Gosià. Marcin z medalem. Nawet nie
przebra∏ si´ tylko wyszed∏ nas przywitaç. G∏oÊno
dopingujà. Patrz´ na zegarek. JeÊli przyÊpieszymy, zmieÊcimy si´ w 5.30. Dociskamy. Nie
wiem, skàd Piotrek wzià∏ si∏y na taki finisz. Wpa-

nie d∏u˝y, a punkty od˝ywcze jakoÊ
tak g´sto stojà. Przebiegamy obok
Stadionu Narodowego. Na chodniku stojà moi Rodzice. Podbiegam
si´ przywitaç. Biegnie si´ tak Êwietnie. Przed nami d∏uga prosta Wa∏em
Miedzeszyƒskim. Za chwil´ zetkniemy si´ z tym, co doÊwiadczeni maratoƒczycy nazywajà „Êcianà”. Mija

pó∏metek. Jedno ogniwo z teamu Antosiewiczów
opada z si∏. Piotra odci´∏o od paliwa. Przechodzimy do marszu. Na drugiej jezdni widzimy naszych znajomych. Obaj Piotrowie i Marcin sà troch´ przed nami. Jest jeszcze du˝a szansa, ˝e z∏amiemy 5 godzin. W koƒcu taki kryzys nie powinien trwaç d∏ugo. Ruszamy biegiem, na krótko.
Przede mnà decyzja. Biec dalej samotnie, jak sugeruje Piotrek, czy zostaç z nim i przetrwaç ten

damy na met´ trzymajàc si´ za r´ce.
W oficjalnych wynikach mamy czasy
identyczne co do sekundy. Razem zacz´liÊmy, razem koƒczymy. KtoÊ wo∏a
mnie po imieniu. To Renata z rodzinà.
Byli z nami na trasie w kilku miejscach,
teraz czekajà na mecie. Robià nam
zdj´cie. Renata pyta: Iza, co czujesz?
Rozp∏aka∏am si´. Kiedy doÊwiadczeni
maratoƒczycy mówili, ˝e nie da si´
opisaç, co czuje maratoƒczyk na mecie, myÊla∏am, ˝e przesadzajà. Czu∏am
ulg´, radoÊç, dum´, szcz´Êcie
i wszystkie inne uczucia Êwiata w jednej chwili. Nie czu∏am bólu. Skoƒczy∏am mój PIERWSZY MARATON W ˚YCIU. Ka˝dy
kolejny ju˝ nigdy taki nie b´dzie.
JeÊli biegasz i ko∏acze Ci si´ w g∏owie maraton – zrób to. Potem ju˝ nic w ˝yciu nie b´dzie
za trudne.
Izabela Antosiewicz – Maratonka
www.izabiegajaca.blog.pl
Fot. Ma∏gorzata Sójka, Leszek Âwiercz
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Stara Mi∏osna kibicuje
maratoƒczykom

Zagrajmy
dla Przemka!

Kibicowanie maratoƒczykom to niewdzi´czne zadanie. Taki kibic pi∏karski, na przyk∏ad,
przez 90 minut, a nawet d∏u˝ej, mo˝e Êledziç
wszystkie zwroty akcji, widzi swoich bohaterów od pierwszego do ostatniego gwizdka,
widzi ka˝e dobre i ka˝de kiepskie podanie,
widzi, kiedy si´ opierniczajà, a kiedy gryzà
traw´.
A taki kibic w biegu dystansowym nie ma
specjalnego wyboru. Wzgl´dnie najlepiej ma,
kiedy bieg rozgrywany jest na niezbyt d∏ugiej
p´tli – wtedy co kilkanaÊcie – kilkadziesiàt minut mo˝e zobaczyç swojego faworyta. Najgorzej – kiedy bieg jest jednà d∏ugà prostà. Wtedy mo˝e albo czekaç na mecie, albo machaç
chusteczkà na starcie.
Kiedy bieg ma jednà du˝à p´tl´, kibic maratoƒski ma dwa wyjÊcia: kibicuje przy starcie,
idzie na kaw´ i ciasteczko, a po dwóch – trzech
godzinach wraca na met´ i znowu kibicuje.
Mo˝e te˝ zostaç lotnym kibicem i przemieszczaç si´ za grupà swoich ulubieƒców. Jest to
jednak zaj´cie tyle˝ niewdzi´czne, co ryzykowne. Ryzyko jest takie, ˝e po drodze minie si´
z tymi, którym ma kibicowaç, przegapi ich
w t∏umie, zostanie zatrzymany w korku albo
skierowany niespodziewanym objazdem i nie
zdà˝y dojechaç na czas na met´. A przecie˝
i tak najpi´kniejszy na maratonie widok to biegacz przekraczajàcy lini´ mety…
Dlatego najlepiej kibicuje si´ maratoƒczykom
na krótkich p´tlach. Je˝eli zawodników jest
wielu, po pierwszej p´tli ró˝nice mi´dzy najszybszymi i najwolniejszymi stopniowo si´

O akcji pomocy dla Przemka Âwiercza (ratownika z Wesolandii) piszemy ju˝ na stronie 9. Teraz
chcielibyÊmy zach´ciç sportowców, by przy∏àczyli si´ do tej akcji. Otó˝ z wa˝nà inicjatywà wystàpi∏
Zespó∏ Szkó∏ nr 94 z Weso∏ej-Zielonej. Nauczyciele
WF pani Jolanta Ilewicz z SP 174 oraz pan Leszek
Winiarski z ZS nr 94 w dniach 20–22 listopada zorganizujà turnieje halowej pi∏ki no˝nej w kategoriach
szkó∏ podstawowych i gimnazjów oraz turnieje pi∏ki siatkowej kobiet i m´˝czyzn. Op∏ata startowa
zbierana za te turnieje w ca∏oÊci zostanie przeznaczona na pomoc w zakupie protezy dla Przemka.
Wa˝ne jest to, ˝e szko∏y mogà zg∏osiç nie jednà
reprezentacj´, ale dowolnà iloÊç dru˝yn. A im
wi´cej dru˝yn si´ zg∏osi, tym wi´cej uda si´ zebraç pieni´dzy. Serdecznie zach´camy wszystkich do jak najliczniejszego udzia∏u w tej imprezie.
Podobnie b´dzie z organizowanym w dniach
4–6 grudnia przez pana Leszka Winiarskiego
ju˝ XIX otwartym turniejem pi∏ki halowej dla doros∏ych. Równie˝ ca∏oÊç op∏aty wpisowej b´dzie
przeznaczonej na pomoc dla Przemka. Wi´c im
wi´cej dru˝yn, tym wi´ksze wsparcie!
Informacje o tych turniejach b´dà dost´pne
wkrótce na afiszach oraz na stronie internetowej
Zespo∏u Szkó∏ nr 94. Zapisy i informacje w sekretariacie Zespo∏u pod numerem (022) 773 42 04.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udzia∏u!
W pomoc Przemkowi w∏àcza si´ tak˝e nasz
OÊrodek Kultury. Na zakoƒczenie tego pierwszego turnieju, w dniu 24 listopada w auli Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 odb´dzie si´ koncert zespo∏ów m∏odzie˝owych, z których dochód tak˝e w ca∏oÊci
b´dzie przekazany na pomoc dla Przemka.
Niech was tam nie zabraknie!
Marcin J´drzejewski

zwi´kszajà, ci wolniejsi dopiero ruszajà na drugie kó∏ko, szybsi – zaczynajà trzecie, a kibice
stojàcy w okolicach startu/mety majà wra˝enie, ˝e przed ich oczami rozgrywa si´ ca∏y
bieg, niemal jak na stadionie.
Maraton w Starej Mi∏oÊnie jest w∏aÊnie jednym z takich maratonów, które sà atrakcyjne
nie tylko dla uczestników, ale tak˝e dla kibiców. Oko∏o siedmiokilometrowa p´tla sprawi,
˝e najszybsi b´dà koƒczyli pierwsze kó∏ko
po ok. 29 minutach, wolniejsi mogà potrzebowaç na jego pokonanie ok. 45 minut. Maratoƒczycy b´dà przebiegaç obok kibiców co
najmniej pi´ç razy zanim ostatecznie przekroczà lini´ mety. Kibice b´dà mogli zobaczyç,
jak walczà z nie∏atwà trasà, z dystansem,
z w∏asna s∏aboÊcià. B´dà mogli Êledziç ruchy
ich nóg i grymasy na twarzy. B´dà mogli dodawaç im otuchy, podnosiç na duchu, dopingowaç. B´dà mogli sami poczuç, na czym
polega magia maratonu.
A wszystko to – ju˝ w sobot´, 24 paêdziernika. Start i meta, a zarazem najdogodniejszy
punkt do kibicowania, b´dà zlokalizowane
na przed∏u˝eniu ul. Fabrycznej na wysokoÊci
spalonego rancza. Start zaplanowano na godz.
10.00. Pierwsi zawodnicy sà spodziewani
na mecie po niespe∏na trzech godzinach, ostatni powinni dobiec do mety oko∏o 15.30.
Dla najaktywniejszego kibica/grupy kibiców
b´dziemy mieç niespodziank´!
Zapraszamy!
Anna Paw∏owska-Pojawa

Rusza VII edycja Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
29 wrzeÊnia up∏ynà∏ termin zg∏oszeƒ do
VII edycji Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki. Po weryfikacji otrzymanych kart zg∏oszeƒ, organizator
dokona∏ podzia∏u dru˝yn na I i II lig´, zgodnie
z „Regulaminem Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
w Starej Mi∏oÊnie na sezon 2009/2010”.
Prawo gry w I lidze uzyska∏y nast´pujàce
dru˝yny: NO NAME, BRACIA, KLUB TKM,
DZI¢CIO¸Y, JASZCZEMBIE, ROYAL SPIKE.
Prawo gry w II lidze uzyska∏y nast´pujàce
dru˝yny: HIERONIMKI, GRIM TEAM, LENNOX,
EKIPA REMONTOWA, DESPERADOS, DKB –
DRU˚YNA KAPITANA BOMBY.
Rozgrywki naszej ligi s´dziujà licencjonowani
arbitrzy wyznaczeni przez Kolegium S´dziów Mazowieckiego Okr´gowego Zwiàzku Pi∏ki Siatkowej.
Osobà czuwajàcà nad prawid∏owym przebiegiem rozgrywek jest kol. Maciej Piechocki.
Mecze rozgrywane b´dà w soboty w godz.
11.00–19.00 na sali gimnastycznej Szko∏y
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Podstawowej nr 173 ul. Trakt Brzeski 18**
w nast´pujàcych terminach:
Runda jesienna:
I kolejka – 10.10.2009
II kolejka – 24.10.2009
III kolejka – 07.11.2009
IV kolejka – 21.11.2009
V kolejka – 12.12.2009
Runda wiosenna:
VI kolejka – 20.02.2010
VII kolejka – 06.03.2010
VIII kolejka – 20.03.2010
IX kolejka – 17.04.2010
X kolejka – 07.05.2010
Godziny rozpocz´cia meczów:
I Liga: 1-szy mecz – godz. 11.00
2-gi mecz – godz. 12.15
3-ci mecz – godz. 13.30

II Liga: 1-szy mecz – godz. 15.00
2-gi mecz – godz. 16.15
3-ci mecz – godz. 17.30
** Szczegó∏owy terminarz meczów znajduje
si´ w zak∏adkach Ligi siatkówki na stronie
www.staramilosna.org.pl
Przypominany kapitanom zespo∏ów o uiszczeniu op∏aty wpisowej (w wysokoÊci 200 z∏
od dru˝yny za ca∏à edycj´ rozgrywek).
Wp∏aty przyjmowane b´dà przez organizatorów w dniu 10 paêdziernika (w trakcie trwania spotkaƒ I kolejki ligowej) oraz podczas nast´pnych kolejek ligowych.
Wszystkim zawodnikom, ich kibicom oraz
sympatykom siatkówki ˝yczymy mi∏ej zabawy!!!!
Dyrektor Ligi
Pawe∏ Malinowski
tel. 606 689 263
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza!
W zorganizowanym ok. 10 lat temu
przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna konkursie „Nasza Stara Mi∏osna” pani El˝bieta zaj´∏a I-sze miejsce,
na namalowanym wówczas obrazie
widnia∏ koÊció∏ NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa.
Pierwsze obrazy, które wysz∏y spod
r´ki pani Eli 25 lat temu, to pojawiajàce si´ w tytule wystawy akwarele. Batki
zaÊ sà zupe∏nie Êwie˝à, artystycznà pasjà, majàcà zaledwie ok. rok. Na wystawie w „Pogodnej” batiki b´dà publicznie pokazywane po raz pierwszy.
Tematyka prac, które b´dà prezentowane w „Pogodnej” to, w przypadku
akwareli, pejza˝e i kwiaty, zaÊ batików
– anio∏y i ikony.
Zapraszamy!!!

Zapraszamy 29 paêdziernika na godz.
19.00 do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna” na wernisa˝ El˝biety Lipiec
zatytu∏owany „Akwarele i Batiki”.
Pani El˝bieta Lipiec jest mieszkankà
os. Stara Mi∏osna od 15 lat. Wiele osób
kojarzy t´ przemi∏à i bardzo utalentowanà osob´ z jej dzia∏alnoÊci instruktora
sekcji rysunku i malarstwa w OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, z którym wspó∏pracuje w tym charakterze
od poczàtku dzia∏alnoÊci placówki, czyli
od pierwszych miesi´cy 2007 roku.
Pani Lipiec ma w swoim ˝yciorysie
ok. 20 wystaw, w tym kilka w Weso∏ej:
w nieistniejàcej ju˝ kawiarni U4C2,
w Tom Law’s School of English, w bibliotece, trzy (!) w OÊrodku Kultury przy ul.
Starzyƒskiego, jednà w „Pogodnej”.

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, ul. Starzyƒskiego 21, tel. 022 773 61 88
Filia - OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 022 427 37 74
www.domkultury.wesola.net, e-mail: domkultury@wesola.net, pogodnakultura@jjs.pl

Moja mama jest inna ni˝ Twoja
Drodzy Rodzice,
Zach´cam Was do wspólnego przeczytania z dzieçmi trzech, krótkich historii o rówieÊnikach Waszych pociech.
Sà to opowiadania o ˝yciu codziennym,
smutkach i radoÊciach rodzin w których mamy sà niepe∏nosparwne.
„Moja mama jeêdzi na wózku”, „Moja mama nie s∏yszy”
i „Moja mama nie
widzi” to seria ksià˝eczek wydanych
w ramach projektu
„Porozmawiajmy
o uczuciach”, realizowanego
przez
Fundacj´ Otwórz
Oczy oraz Fundacj´ Venti, którego celem jest wsparcie mam niepe∏nosprawnych oraz ich dzieci i rodzin. Dzi´ki
wsparciu finansowemu Towarzystwa
Ubezpieczeniowego AXA (Darczyƒcy
który wspar∏ publikacj´ „Moja mama
jeêdzi na wózku”) oraz Mazowieckiemu Centrum Polityki Spo∏ecznej,
które wspar∏o wydanie pozosta∏ych
publikacji; ksià˝eczki sà dystrybuowane bezp∏atnie.

JeÊli jesteÊcie Paƒstwo zainteresowani otrzymaniem publikacji – zapraszam na stron´ internetowà
www.otworzoczy.pl i wype∏nienie formularza zamówienia.
pozdrawiam
Magdalena Karowska-Koperwas
– Fundacja Otwórz Oczy
Poni˝ej przedstawiam fragment recenzji terapeuty rodzinnego:
Karol z Kasià,
Tosia, Karolcia
i Pawe∏, a tak˝e
Filip z Zosià muszà konfrontowaç swoje dzieciƒstwo z trudnym problemem niepe∏nosprawnoÊci
ich mam. Ka˝de z nich
osobno, ale te˝ jako rodzeƒstwa mia∏y
szcz´Êcie, ˝e ich ojcowie w tej trudnej sytuacji zachowali si´ jak prawdziwi m´˝czyêni – trwajà przy swoich rodzinach,
a nawet, mo˝na powiedzieç, unormalniajà te niezwyk∏e sytuacje wspierajàc
w∏asne dzieci i ˝ony w sytuacjach trudnych do rozwiàzania.

Nie oznacza∏o to jednak i nigdy nie
oznacza, ˝e dzieci b´dà odizolowane
od reakcji rówieÊników, ˝e b´dà wiedzia∏y jak poradziç sobie ze wstydem wywo∏anym przezwiskami nieprzyjemnymi
porównaniami, wÊcibskimi pytaniami
odnoÊnie niepe∏nosprawnoÊci rodzica.
Sta∏o si´ to równie˝ doÊwiadczeniem
g∏ównych bohaterów trzech niezwyk∏ych
ksià˝eczek: „Moja mama nie widzi”,
„Moja mama nie s∏yszy” i „Moja mama
jeêdzi na wózku”. Niezwyk∏ych, bo oddajàcych doÊwiadczenia zupe∏nie obce
wi´kszoÊci dzieci, a jednoczeÊnie mówiàce o emocjach, z którymi przychodzi zetknàç si´ tej mniejszoÊci, o której nie pami´ta
na ogó∏ wielka, ani mniejsza literatura dzieci´ca.
Dzieci chorych lub niepe∏nosprawnych
rodziców nie majà zbyt du˝ego wyboru
baÊni, z których bohaterami mogliby si´
identyfikowaç. (...)
Maria Dekert
– Terapeuta rodzinny,
dyrektor Stalowowolskiego OÊrodka
Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

13

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Warsztaty w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”

Trening zast´powania agresji TZA – ART
– zapraszamy m∏odzie˝
Trening Zast´powania Agresji jest
warsztatem kszta∏tujàcym zdolnoÊci
asertywne. Jest skierowany do m∏odzie˝y, która ma problemy z radzeniem sobie z agresjà, ale równie˝
do osób, które majà k∏opoty w nawiàzywaniu wi´zi spo∏ecznych i utrzymywaniu ich. TZA – ART mo˝e byç równie˝ traktowany jako metoda s∏u˝àca
do doskonalenia w∏asnych umiej´tnoÊci prospo∏ecznych.
Trening Zast´powania Agresji sk∏ada si´ z trzech komponentów:
1. Trening Umiej´tnoÊci Prospo∏ecznych – opiera si´ na modelowaniu
(demonstrowanie umiej´tnoÊci przez
trenera), odgrywaniu scenek rodzajowych (çwiczenie umiej´tnoÊci przez
uczestników treningu), informacjach
zwrotnych (ze strony trenera i wszystkich uczestników grupy), transferze
(çwiczenie nabytych umiej´tnoÊci
w ˝yciu codziennym).
2. Trening Kontroli Z∏oÊci – polega
na przygotowaniu przez trenujàcà
m∏odzie˝ na ka˝dà sesj´ opisu niedawnych sytuacji, które powodowa∏y

z∏oÊç. Trening oparty jest na bezpoÊrednich doÊwiadczeniach uczestników warsztatu. Podczas zaj´ç m∏odzie˝ uczy si´: identyfikowaç czynniki wyzwalajàce z∏oÊç, rozpoznawaç
sygna∏y wskazujàce na podwy˝szony
stan napi´cia emocjonalnego, u˝ywaç technik s∏u˝àcych do zmniejszania poziomu gniewu, stosowania
technik nagradzania siebie za nie
agresywne zachowania.
3. Trening Wnioskowania Moralnego
– poprzedzony jest çwiczeniami majàcymi na celu odkrycie wartoÊci poprzez wywo∏anie dysonansu poznawczego i dyskusj´ o problemach moralnych. Przedmiotem dyskusji sà dylematy moralne, a uczestnicy poszukujà rozwiàzaƒ i argumentów uzasadniajàcych ich wybór. Uczà si´ tak˝e podejmowania decyzji moralnych
poprzez prób´ odpowiedzi na pytanie, jaka wartoÊç stoi u podstawy
ka˝dego ludzkiego dzia∏ania.
KorzyÊci p∏ynàce z uczestnictwa
w treningu: wzrost poczucia w∏asnej
wartoÊci; poprawa jakoÊci komunika-

cji w rodzinie i grupach rówieÊniczych; zmniejszenie iloÊci zachowaƒ
agresywnych; poprawa relacji emocjonalnych w rodzinach; wyposa˝enie
w umiej´tnoÊci u∏atwiajàce radzenie
sobie z trudnymi sytuacjami w ˝yciu
codziennym; nabycie umiej´tnoÊci pomagajàcych w odparciu presji grupy
w ró˝nych sytuacjach; opanowanie
warsztatu redukujàcego agresj´
i z∏oÊç; wzrost samoÊwiadomoÊci; wyposa˝enie w umiej´tnoÊci pracy w grupie oraz techniki rozwiàzywania problemów i sprawnego, samodzielnego
podejmowania decyzji.
Zaj´cia sà bezp∏atne. B´dà prowadzone przez studentk´ pedagogiki
i psychologii – Weronik´ Przàdka.
Liczba miejsc jest ograniczona (do 10
osób), decyduje kolejnoÊç zg∏oszenia.
Warsztaty b´dà odbywa∏y si´ w poniedzia∏ki i czwartki, w godz. 18–19
w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna, ul. Jana Paw∏a II 25, Stara Mi∏osna. Zapisy pod nr tel. 22 427 37 74
lub e-mail: pogodnakultura@jjs.pl

Zapraszamy poszukiwaczy skarbów
Zanim rozb∏ysnà Êwiàteczne Êwiate∏ka na choinkach w naszych domach, ruszymy do sklepów w poszukiwaniu bo˝onarodzeniowych upominków dla najbli˝szych. JeÊli szukacie
niepowtarzalnych prezentów i pi´knych drobiazgów w rozsàdnych cenach – doskona∏à okazjà do zakupów

b´dzie kiermasz Êwiàteczny w galerii
„Klimaty Staromi∏osne” – w niedziel´
8 listopada.
Wyroby artystyczne, bi˝uteria, sztuka
u˝ytkowa, bibeloty i inne ozdobne
przedmioty oraz ich twórcy czekajà
przy ul. Torfowej 1 w Starej Mi∏osnej
(przy rondzie z ul. Jana Paw∏a II).

Og∏aszamy

nabór do Chóru Il Canto Magnificat
dla uzdolnionych wokalnie dziewczàt
w wieku gimnazjalnym i licealnym.
Przes∏uchania odbywajà si´ w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych
Pogodna w Êrody i piàtki o godzinie 18.45.
Serdecznie zapraszamy.
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Dla goÊci kiermaszu przewidziano
niespodzianki. Pani Basia, w∏aÊcicielka
galerii zaprasza wszystkich ch´tnych
od godziny 12.00.
Magdalena J´drzejewska

„Ju˝ nigdy”
marzenia
zastyg∏e w wiecznoÊci
nie pofrunà
ich skrzyd∏a
posk∏ada∏ czas
na dnie rozpaczy
bez nadziei
która odesz∏a
w nicoÊç
wraz z ostatnim po˝egnaniem
chocia˝ ˝yç bez Ciebie
tak trudno
Irena ¸ukszo
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Qlturka

Edynburg, czyli letnia stolica sztuki
Wchodz´ do centrum
handlowego przy najbardziej ucz´szczanej ulicy
w Edynburgu. I napotykam
tam mnóstwo znaków drogowych. „Uwaga! Depresja!”, „Chaos”, „Uwaga!
Spadajàcy deszcz i Ênieg!”,
„TuryÊci! Nie Êmiaç si´ z tubylców!”, „Zu˝yte t´cze – 250 dolarów lub wi´cej”…. Zastanawiam si´ czy nie trafi∏am
do szpitala psychiatrycznego. Otó˝ nie. To tylko
trwajàcy w najlepsze najwi´kszy festiwal
na Êwiecie – Edinburgh Festival Fringe, a równolegle z nim Edinburgh International Festival, University Festival, Book Festival… i wiele innych.
Czy wyobra˝acie sobie, ˝eby w Polsce w ramach wielkiego Êwi´ta teatru i sztuki wszelakiej
zamkni´to g∏ównà ulic´ Warszawy i ustawiono
na niej kilka scen a maszerowali by nià dumnie
ludzie poprzebierani za clownów, piratów, potwory i stwory wszelkiej maÊci? A wszyscy majà tylko jeden cel – zach´ciç innych do zobaczenia przedstawieƒ, które przygotowali. Tak w∏a-

Ênie wyglàda Edynburg podczas miesiàca festiwali. Ca∏e miasto – ka˝da ulica (a w szczególnoÊci g∏ówna, prowadzàca do górujàcego nad miastem zamku – ulica Royal Mile), ka˝da knajpa,

teatr, klub, cokolwiek – ˝yje festiwalem. Poza tysiàcami wydarzeƒ, za które trzeba zap∏aciç
odbywajà si´ kolejne tysiàce darmowych, g∏ównie na ulicach miasta. Mo˝na tu zobaczyç wszystko – od kuglarza przebranego za Indian´ Jonesa, który
˝ongluje pochodniami, przez komediowà wariacj´ na temat s∏ynnego
musicalu o seryjnym mordercy – golibrodzie „Sweeney Todd” do powa˝nego, nowoczesnego baletu wielkiej
gwiazdy szkockiego taƒca Michaela
Clarka, który wi´kszoÊç swoich choreografii uk∏ada do muzyki Davida
Bowiego, Iggy’ego Popa i The Velvet
Underground. S∏owem – w ramach
kilku, zupe∏nie innych festiwali, mo˝na zobaczyç przeró˝ne dzie∏a.
Wi´kszoÊç spektakli w ramach festiwalu Fringe jest przygotowywana przez m∏odzie˝, silnie zaanga˝owanà równie˝ w organizacj´ przedsi´wzi´cia. Mo˝na zobaczyç wiele
przedstawieƒ przygotowanych przez teatry studenckie. To w∏aÊnie na tym festiwalu wiele lat temu Hugh Laurie, odtwórca roli Doktora House’a w popularnym serialu,
wraz z kolegami ze studiów wystawi∏
swojà sztuk´ i odebra∏ za nià nagrod´.
Poza charyzmatycznym aktorem zaczyna∏y tu równie˝ takie gwiazdy jak
Rowan Atkinson (s∏ynny JaÊ Fasola)
czy Jude Law.
Zaistnieç na festiwalu nie jest ∏atwo
– trwa on oko∏o miesiàca, a obszar
na jakim si´ odbywa zaczyna wykraczaç poza granice miasta Edynburg.
Program festiwalu to ksià˝ka rozmiaru
A4 posiadajàca setki stron, na których
roi si´ od ka˝dego rodzaju sztuki. Nic
dziwnego, ˝e ludzie robià najdziwniejsze rzeczy,
˝eby tylko zach´ciç publicznoÊç do obejrzenia
ich dokonaƒ. Nie dziwià wi´c wspomniane przeze mnie t∏umy dziwacznych postaci, które bez

M∏odym okiem
Czas szko∏y, klasówek, kartkówek i zarwanych nocy zaczà∏ si´ ju˝ na dobre,
mamy za sobà pierwszy miesiàc nauki!
Na szcz´Êcie Miejski OÊrodek Kultury
nie pró˝nowa∏ i uda∏o si´ zorganizowaç
w naszej dzielnicy przeglàd zespo∏ów
rockowych o nazwie „Rock-on!”, który
odby∏ si´ 27.09.09 na terenie stra˝y po˝arnej przy ul. Praskiego pu∏ku 31.
Od godziny 15 w klimacie rockowych
brzmieƒ rozpocz´∏a si´ pierwsza tego
typu impreza w naszej okolicy. Nie za-

brak∏o oczywiÊcie naszych „rodzimych”
reprezentantów w postaci Muflonów
i Comely Castors, jednak ostatecznie
po naradzie jury zwyci´zcà og∏oszony
zosta∏ zespó∏ Homeless Rockers tym
samym wygrywajàc nagrod´ g∏ównà
– nagranie singla i powielenie go. Imprez´ pod kierownictwem naszego
MOK'u i w asyÊcie M∏odzie˝owej Rady
mo˝na wi´c zaliczyç do udanych!
Pragniemy równie˝ poinformowaç,
˝e 22 wrzeÊnia br. odby∏o si´ spotkanie

wstydu maszerujà królewskà, jak sama nazwa
wskazuje, ulicà Royal Mile. Nie dziwi te˝ to ˝e
oprócz maszerowania skaczà, krzyczà, pok∏ada-

jà si´ na bruku, zaczepiajà, s∏owem – stosujà
wszystkie mo˝liwe sposoby na zwrócenie
na siebie uwagi. Podobnie muszà czyniç uliczni
kuglarze, którzy zarabiajà nie na biletach
a na dobrowolnych datkach od publicznoÊci,
którà bez kr´pacji zach´cajà do wrzucania kilku
funtów do kapelusza.
Poziom wystàpieƒ jest skrajnie ró˝ny – na International Edinburgh Festival mo˝emy zobaczyç
artystów z kilkudziesi´cioletnim doÊwiadczeniem, na Fringe’u ludzi, którzy dopiero zaczynajà
i albo nie do koƒca radzà sobie z opanowaniem
teatralnego kunsztu albo zaskakujà swojà Êwie˝oÊcià i geniuszem. Jednak ktokolwiek nie pojawi si´ na którymÊ z edynburskich festiwali – czy
b´dzie to m´˝czyzna ˝onglujàcy kapeluszami,
czy kobieta, której ca∏à twarz pokrywajà kolczyki,
czy studenci podejmujàcy si´ kolejnej adaptacji
s∏ynnych musicali czy te˝ baletmistrz powracajàcy po 20 latach przerwy na scen´ wielkiego teatru – ka˝dy zostaje tutaj doceniony, jeÊli nie nagrodà to uÊmiechem i gromkimi brawami.
Martyna Nowosielska

MRD i Zarzàdu Dzielnicy w sprawie
skateparku. Po debacie i rozwa˝aniach
na temat takich aspektów jak wielkoÊç
obiektu i koszty jego powstania, sprawa
stan´∏a na pomyÊle przeprowadzenia
wspólnej inwestycji z dzielnicà Wawer,
która to dysponuje bardziej odpowiednimi terenami do tego typu przedsi´wzi´ç.
Wszystko przed nami, nast´pne spotkanie czeka nas w najbli˝szych tygodniach. O dalszym przebiegu sprawy
b´dziemy Was informowaç w nast´pnych numerach „WS”.
Marek Jadczak
Karolina Zadworna
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Rondo Bezimiennego Zdobywcy Szos
Nowooddane rondo na ul. Jana Paw∏a II powinno nosiç nazw´ Nieznanego
Kierowcy, albo Bezimiennego Zdobywcy Szos. Budowa ronda, a w∏aÊciwie nie
tyle sama budowa, co zwiàzana z nià
reorganizacja ruchu, odkry∏a drugà
twarz staromi∏oÊniaƒskich kierowców.
Wyprzedzanie na wjeêdzie w GoÊciniec od strony Zakr´tu, wchodzenie
z piskiem opon w wyjazd z Fabrycznej
w Jana Paw∏a II albo z Jana Paw∏a
w Cieplarnianà, wyprzedzanie na podwójnej ciàg∏ej na Jana Paw∏a, jazda
pod pràd, pi´ç sposobów na przejechanie przez rondo przy GoÊciƒcu w godzinach szczytu, palenie gumy na parkingu pod Lidlem – to tylko kilka przyk∏adów z ostatnich dni.
To prawda, ˝e mam okazj´ obserwowaç naszych kierowców w porach niestandardowych, czyli mi´dzy 5 a 7 rano
albo po godz. 20. To prawda, ˝e ruch
pieszych i pozosta∏ych uczestników ruchu drogowego jest wtedy niewielki.
To prawda równie˝, ˝e na ca∏ym osiedlu na g∏ównych ulicach nie ma znaków ograniczajàcych pr´dkoÊç. Znaki
z ograniczeniem do „30” sà tylko
przy wjazdach w ma∏e uliczki osiedla,
pomi´dzy domami. Natomiast przy
wjeêdzie w Jana Paw∏a, Fabrycznà czy
Jeêdzieckà, czy przy zjeêdzie w GoÊciniec nie ma znaków.
To znaczy, jakieÊ znaki sà, ale akurat
nie te z ograniczeniem pr´dkoÊci.
I skàd taki biedny kierowca ma wiedzieç, ˝e w terenie zabudowanym obowiàzuje jakieÊ ograniczenie? Na przyk∏ad do 50 km/h w ciàgu dnia i do

ulicà albo chodnikiem dostarcza znacznie wi´cej rozrywek. Najfajniejsza jest
grupowa jazda chodnikiem wzd∏u˝ ulicy GoÊciniec. Tak, w∏aÊnie tam, gdzie
chodnik ma jakieÊ pó∏tora metra szerokoÊci, a po drugiej stronie jezdni chodnika nie ma. To nieistotne, ˝e po asfalcie jedzie si´ wygodniej ni˝ po kostce
Bauma. To ma∏o wa˝ne, ˝e przy tak wàskim chodniku przepisy zabraniajà jazdy chodnikiem. Za to jakà mo˝na mieç
zabaw´ z wje˝d˝ania na pieszych,
jechanie im na plecach, wje˝d˝ania na
pi´ty, brania „na kierownic´”. Uskoczy? Nie uskoczy? Normalnie jak tor
przeszkód albo polowanie.

60 km/h przez ca∏à dob´? Kierowca
czerwonej skody Octavii o numerze…
na pewno o tym zapomnia∏, kiedy pewnego wrzeÊniowego poranka o Êwicie
na pe∏nym gazie wyprzedza∏ kaszlàcego du˝ego fiata na GoÊciƒcu. Zresztà,
masowe niemal wyÊcigi na GoÊciƒcu
sta∏y si´ porannà tradycjà. Koƒczà si´
o 6.30. w korku przed rondem przy Fabrycznej. Ale przecie˝ ktoÊ w tym korku jest pierwszy, b´dzie sta∏ minut´
krócej ni˝ inni.
Wchodzenie na pe∏nym gazie w zakr´t z Fabrycznej w Jana Paw∏a II
(oraz z Jana Paw∏a w Fabrycznà) – to
te˝ jeden z nowych ulubionych sportów naszych kierowców. To, ˝e jeszcze
nikogo nie rozjechali, zakrawa niemal
na cud. Albo Êwiadczy o tym, ˝e piesi
w Starej Mi∏oÊnie sà wyjàtkowo
ostro˝ni. I dzi´ki temu kierowca
z czarnego terenowego Nissana, który
pewnego wieczoru nawet nie zwolni∏
przez wjazdem na drog´ z pierwszeƒstwem, nadal ma czyste sumienie.
Chocia˝ nie powinien.

Drugà odmianà tego sportu jest je˝d˝enie po jezdni tam, gdzie jest Êcie˝ka
rowerowa. Teraz rowerzysta staje si´
potencjalnà ofiarà. Ale adrenalina jest
adrenalinà, jest te˝ dreszczyk emocji
i tylko to si´ liczy.
A najfajniejsze w tym wszystkim jest
to, ˝e cz´sto w te zabawy bawimy si´
rodzinnie. Ca∏e rodziny prujà na swoich jednoÊladach po chodnikach, dzieci
uczà si´ od rodziców, ˝e jak siedzà
na rowerku, to ca∏y chodnik do nich
nale˝y, a na jezdni mo˝na jeêdziç jakkolwiek, to inni muszà uwa˝aç.

Przyk∏ady mo˝na mno˝yç. Przypuszczam, ˝e niejednà habilitacj´ mo˝na by
by∏o zrobiç na temat wp∏ywu przesuni´cia o 300 metrów wjazdu w osiedle
na zachowania kierowców. Bo dziwnym trafem, wszystkie te zjawiska wià˝à si´ z zamkni´ciem cz´Êci ulicy Jana Paw∏a i budowà ronda przy Lidlu.

I potem taki maluch za 10 lat zrobi
prawo jazdy… I b´dzie wiedzia∏, ˝e to
on jest królem szos…
Brrr, mam nadziej´, ˝e wszystkie
ronda w Starej Mi∏oÊnie ju˝ wybudowano….

Nie jestem natomiast pewna, czyje
imi´ powinna nosiç Êcie˝ka rowerowa
w Starej Mi∏oÊnie. Wiem natomiast,
˝e dla wi´kszoÊci naszych rowerzystów
jest ona zdecydowanie zb´dna. Jazda

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

Anna Paw∏owska-Pojawa

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

STYLISTA WIZERUNKU
analiza kolorystyczna, kompozycja stroju,
makijaz, fryzura, metamorfozy, zakupy z klientem
tel. 502 600 775
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Lek. stom. Anna Gajewska

( 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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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.

Witajcie
wÊród
nas

Malowane
kwiaty
na Zdrojowej
We wrzeÊniu mia∏a miejsce wystawa
malowanych z natury obrazów olejnych
o tematyce kwiatowej. Autorkà prac jest
Danielek Larsen
Urodzi∏ si´ 1 lutego 2009 r.

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@staramilosna.org.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane conajmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia
do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 10 listopada 2009 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Maria Surawska. Obrazy prezentowane
by∏y w pracowni artystki w Starej Mi∏oÊnie, przy ul. Zdrojowej 23. Kontakt:
502 276 317.

Gdy skóra potrzebuje odnowy...
poprawienia wyglàdu cery, jak i w serii 4-6 zabiegów. Dla wyboru optymalnej kuracji zach´camy do konsultacji z kosmetyczkà salonu
DERMIKA. W celu podtrzymania efektów zabiegu proponujemy równie˝ kosmetyki do piel´gnacji w domu z serii HIALIQ.

AHA-Ekstrafoliacja to zabieg z∏uszczania
i usuwania suchej, zrogowacia∏ej warstwy naskórka za pomocà st´˝onego kwasu glikolowego. Efektem zabiegu jest g∏´bokie oczyszczenie
i odblokowanie porów skóry, jej rewitalizacja,
odÊwie˝enie, rozjaÊnienie i wyg∏adzenie.
Zabieg AHA-Ekstrafoliacja przynosi doskona∏e rezultaty u osób ze skórà zm´czonà, ma∏o
j´drnà, ma∏o elastycznà: poprawia wyglàd
(twarz wypocz´ta), koloryt, daje efekt mi´kkoÊci i g∏adkoÊci skóry, poprawiajàc jednoczeÊnie jej j´drnoÊç i nawil˝enie. Zabieg wykonywany na skórze dojrza∏ej prowadzi do oczyszczenia i rozjaÊnienia cery, rewitalizacji oraz
do poprawy efektywnoÊci dzia∏ania kosmetyków przeciwstarzeniowych poprzez u∏atwienie
przenikania sk∏adników aktywnych. Zabieg

Salon kosmetyczny DERMIKA w Starej Mi∏oÊnie oferuje wszystkie zabiegi kosmetyczne
DERMIKA. Autoryzacja DERMIKA gwarantuje
najwy˝szà jakoÊç kosmetyków oraz wysokie
kwalifikacje pracowników. Serdecznie zapraszamy na indywidualnà konsultacj´! Nasze kosmetyczki pomogà wybraç najlepsze dla Paƒstwa zabiegi i kosmetyki.

DERMIKA Salon&Spa
tel. (22) 403 55 30
ul. Jeêdziecka 21f lok.7
Stara Mi∏osna
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Tekst sponsorowany

Serdecznie zapraszamy do salonu DERMIKA
w Starej Mi∏oÊnie! Jesienià szczególnie polecamy nowy zabieg HIALIQ EXPERT i zabieg
AHA-Ekstrafoliacja. Z okazji 15-lecia DERMIKI
do ka˝dego zabiegu na twarz lub cia∏o do∏àczamy prezent – balsam do cia∏a DERMIKA
z limitowanej edycji.
Jednà z przyczyn pogorszenia w∏asnoÊci
mechanicznych skóry i powstawania zmarszczek jest fizjologiczne zanikanie kwasu hialuronowego w skórze. Po 40 roku ˝ycia iloÊç powstajàcego kwasu spada nawet o 50%, zaÊ
po 60 roku ˝ycia nawet o 90%!
Hialuronowy zabieg przeciwzmarszczkowy
dla cery dojrza∏ej HIALIQ EXPERT jest wyjàtkowym zabiegiem piel´gnacyjnym o dzia∏aniu intensywnym, a jednoczeÊnie ∏agodnym, dajàcym natychmiastowe efekty poprawy wyglàdu
i kondycji skóry. Kwas hialuronowy zatrzymuje
wod´ w naskórku, zwi´ksza jego nawil˝enie
i ogranicza utrat´ wody, wype∏nia od wewnàtrz
zmarszczki i bruzdy, zapewniajàc efekt wyg∏adzenia i hydroredukcji zmarszczek.
Dzi´ki wykorzystaniu przeciwzmarszczkowych w∏asnoÊci kwasu hialuronowego osiàgamy odm∏odzenie wyglàdu skóry, wyg∏adzenie
zmarszczek, silne nawil˝enie oraz popraw´
j´drnoÊci i elastycznoÊci. Zabieg mo˝na wykonywaç zarówno pojedynczo w celu szybkiego

AHA-Ekstrafoliacja na skórze tràdzikowej poprawia stan skóry, zw´˝a pory, wyg∏adza,
zmniejsza blizny i przebarwienia potràdzikowe.
Osoby ze skórà t∏ustà mogà liczyç na zmniejszenie ∏ojotoku, zw´˝enie porów i popraw´
kolorytu skóry. Ponadto zabieg AHA-Ekstrafoliacja pozwala uzyskaç wyraêne rozjaÊnienie
przebarwieƒ typu pos∏onecznego, plam wàtrobowych, czy plam starczych.
Zabieg AHA-Ekstrafoliacja mo˝e byç zalecany dla ka˝dego typu skóry, zarówno u kobiet,
jak i u m´˝czyzn. Po konsultacji z przeszkolonà
kosmetyczkà salonu DERMIKA zabieg stosowany jest na twarzy, szyi, r´kach lub innych
miejscach wymagajàcych takiego zabiegu.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Ach Mazury, jakie cudne!
Kolejnà wypraw´ Stowarzyszenia Sàsiedzkiego rozpocz´liÊmy w piàtek wyjazdem z naszej, tak˝e pi´knej, Starej
Mi∏osnej. Nast´pnie pojechaliÊmy do
wioski turystycznej – Wilkasy. Choç by∏a
ju˝ noc, wi´kszoÊç z nas po rozlokowaniu si´ w domkach na nocleg,
wysz∏a przywitaç jezioro Niegocin
i pi´knà mazurskà przyrod´.
Sobota zacz´∏a si´ zwiedzaniem
twierdzy Boyen w Gi˝ycku. Nazwa twierdzy przyj´ta od nazwiska genera∏a Boyen’a, z którego
inicjatywy powsta∏a. To rozleg∏y
teren o pow. 100 ha z dobrze zachowanymi obiektami obronnymi
z po∏owy XIX wieku.
Z Gi˝ycka dotarliÊmy a˝ pod granic´ rosyjskà do miejscowoÊci
Rapa, gdzie znajduje
si´ du˝y grobowiec
w kszta∏cie piramidy
z po∏owy XIX wieku.
Dalej, w pe∏nym s∏oƒcu, wÊród lasów zwiedziliÊmy gigantyczne
schrony kwatery g∏ównej niemieckich wojsk
làdowych w Mamerkach. LeÊniewo – to
kolejny punkt naszej
wyprawy. Tutaj podziwialiÊmy Kana∏ Mazurski, który mia∏
po∏àczyç Mazury z Ba∏tykiem.
Mazury to szczególnie pi´kne tereny.
Widaç to jeszcze lepiej p∏ynàc statkiem. A tak! MieliÊmy i takà atrakcj´.
P∏yn´liÊmy z jeziora Kisajno, Kana∏em
Gi˝yckim do Jeziora
Niegocin. To tu przebiega∏a dawniej granica
mi´dzy pruskimi plemionami: Galindów,
Jaçwingów i Batów.
Wieczorem po kolacji, w mi∏ej atmosferze
przy ognisku, pieczonych kie∏baskach by∏
chóralny Êpiew wi´kszoÊci uczestników naszej wycieczki.
Niedziela powita∏a
nas znów pi´knà, s∏onecznà pogodà.
Zwiedzanie rozpocz´liÊmy w Gier∏o˝y,
gdzie znajduje si´ kwatera g∏ówna Hitlera, tzw. „Wilczy Szaniec”: pot´˝ne,
ale zniszczone bunkry, spe∏niajàce ro-
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l´ ca∏ego wojskowego miasteczka z pe∏nym wyposa˝eniem. To tutaj mia∏ miejsce
nieudany zamach na Hitlera
20 lipca 1944 roku.

Nast´pnie zwiedziliÊmy
malowniczà Bazylik´
w Âwi´tej Lipce: prastarym ognisku kultu
Maryi na ziemiach mazursko-warmiƒskich.
Zas∏uchani w pi´knej
muzyce organowej,
mogliÊmy podziwiaç
cudowne freski w nawie g∏ównej i w prezbiterium
oraz obrazy, rzeêby
i ciekawà
architektur´ organów.
ZwiedziliÊmy te˝ Starówk´ nieodleg∏ego miasteczka Reszel, gdzie ca∏a
grupa ustawi∏a si´ do pamiàtkowego zdj´cia.

ta Galindia, zostaliÊmy porwani
przez Plemi´ Galindia i wykonywaliÊmy pos∏usznie wszystkie ich polecenia. By∏a to Êwietna zabawa.
ZwiedziliÊmy ca∏y ten obiekt turystyczny z ogromnà iloÊcià du˝ych,
ciekawych rzeêb w drewnie.
Na koniec, w Rucianym-Nida w tawernie „U Faryja” nad malowniczym je-

ziorkiem ze smakiem konsumowaliÊmy obiado-kolacj´. Potem, pe∏ni wra˝eƒ,
ruszyliÊmy w drog´ powrotnà do Warszawy.
Nale˝y równie˝ podkreÊliç bardzo dobrà organizacj´ wycieczki i opiek´
nad nami paƒstwa Teresy
i Marka Kossowskich.
Zbigniew Podsiad∏o
Fot. Joanna Januszewska-MiÊków,
Gra˝yna Bromirska

Dalej nam s∏oneczko Êwieci∏o! Teraz mogliÊmy podpatrywaç dzikie
zwierz´ta w parku w Kadzid∏owie.
A póêniej by∏o jeszcze ciekawiej.
Kiedy dojechaliÊmy do wioski Izno-

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Dziesiàte urodziny
Jak na okràg∏à rocznic´ przysta∏o
zorganizowaliÊmy przyj´cie urodzino-

nie nie zosta∏o rozwiàzane przez ˝adnà z dru˝yn. Brzmia∏o doÊç podchwytliwie: Jaki dystans pokonujà zawodnicy podczas Maratonu Stara Mi∏osna? Pada∏y liczby
od 5 do 100 km…
by∏o przy tym
sporo
zabawy.
Drugi konkurs rozegrany o pó∏nocy
wy∏oni∏ mistrzowskà par´ odbijajàcà balonik w stylu
siatkarskim. Chodzi∏o
zarówno
o iloÊç odbiç
w czasie jak i styl.

zentów, które zapewne od razu zwyci´zcy skonsumowali podczas balu,
znajdowa∏y si´ równie˝ bezcenne koszulki stowarzyszenia, które mo˝na otrzymaç jedynie pracujàc w wolontariacie na naszych imprezach. Zaba-

wa trwa∏a do bia∏ego
rana, a wszyscy obecni
˝yczyli Stowarzyszeniu
jeszcze wielu lat sukcesów na polu dzia∏alnoÊci spo∏ecznej.

we. W sobot´ 17 paêdziernika nasze gimnazjum
b∏ysn´∏o blaskiem Êwiec
i wieczorowych kreacji.
Razem z naszymi sàsiadami Êwi´towaliÊmy 10 lat
wspólnej pracy na naszym Osiedlu.
OczywiÊcie by∏ tort urodzinowy i dmu-

prezes Stowarzyszenia
Izabela Antosiewicz

Z wielu par, dwie przesz∏y do fina∏u i jak przysta∏o na porzàdny konkurs walka by∏a zaci´ta.
W torbie z nagrodami, oprócz
jadanych pre-

chanie Êwieczek, by∏y te˝ konkursy.
A w pierwszym z nich dru˝yny musia∏y
odpowiedzieç na pytania zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià naszego stowarzyszenia. O dziwo, najwi´cej trudnoÊci sprawi∏o pytanie sportowe, które ostatecz-
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Duƒczycy opanowali Weso∏à!
W po∏owie wrzeÊnia dziwne rzeczy
dzia∏y si´ w Weso∏ej. Przez kilka dni
j´zyk duƒski miesza∏ si´ z naszym j´zykiem ojczystym. Dlaczego? Otó˝
w ramach wymiany polsko-duƒskiej
uczniów Pierwszego Gimnazjum Autorskiego w Starej Mi∏oÊnie odwiedzi∏o niemal pi´çdziesi´cioro kole˝anek
i kolegów z duƒskiej szko∏y wraz z na-

wenci naszego Gimnazjum i Liceum.
Wyst´p grupy spotka∏ si´ z du˝ym entuzjazmem.
Wieczór nale˝a∏ do pi∏karzy: na pi´knie oÊwietlonym boisku Szko∏y Podstawowej nr 173 odby∏ si´ mi´dzynarodo-

bardzo cieszy, i jest najlepszà, najbardziej efektywnà metodà nauki j´zyków obcych.
M∏odzi Duƒczycy przez tydzieƒ mieszkali z polskimi
uczniami. Gdy Polacy rano
wychodzili do szko∏y, goÊcie
z Danii zwiedzali Warszaw´
i okolice. Wieczorami natomiast, na wspólnych „mi´dzynarodowych” imprezach, wyjazdach i zakupach,
post´powa∏a
gwa∏townie integracja m∏odzie˝y, a j´zyk anWieczór polsko-duƒski. Koncert zespo∏u Comely Castors
gielski kwit∏.
z∏o˝onego z uczniów i absolwentów gimnazjum.
Na po˝egnanie
odby∏a si´ wielka uczta wy, polsko-duƒski, mecz pi∏ki no˝nej.
w budynku szko∏y podsta- Liczna grupa rozentuzjazmowanych
wowej – nasi uczniowie kibiców dzielnie wpiera∏a obie dru˝yny
przygotowali tradycyjne uczniów. Wygrali nasi – sukces by∏
polskie potrawy. W spotka- spektakularny: 14:4!!! To pierwsze taniu uczestniczyli uczniowie kie zwyci´stwo w d∏ugiej historii rywai absolwenci wszystkich lizacji z Duƒczykami. Tym bardziej graNasi goÊcie z Danii przed bramà g∏ównà Uniwersytetu Warszawskiego
szkó∏ Fundacji oraz ich na- tulujemy.
Ju˝ trwajà rozmowy dotyczàce szczeuczycielami. Jest to kolejna ju˝ wy- uczyciele i rodzice.
M∏odzi Duƒczycy i ich opiekunowie gó∏ów przysz∏orocznej wymiany. Wymiana – ostatnio, w maju tego roku,
wi´kszoÊç uczniów naszego gimna- wys∏uchali te˝ podczas tego spotkania je˝d˝ajà niemal wszyscy uczniowie
zjum sp´dzi∏a tydzieƒ u rodzin duƒ- rockowego koncertu w wykonaniu gru- gimnazjum i liceum. Przed nimi wiele
skich i zwiedzi∏a kraj Andersena. Na- py Comely Castors (cokolwiek to zna- wra˝eƒ.
A. W.
wiàzane przyjaênie trwajà do dziÊ, co czy), którà tworzà uczniowie i absol-

WÊród szumiàcych sosen...
Wczesnym wieczorem, 19 wrzeÊnia
2009 roku, na pi´knej polance zebrali
si´ nauczyciele Szko∏y Podstawowej
nr 173. Ten pi´kny wieczór dla 10
z nich okaza∏ si´ czasem wielkiej próby. Odbywa∏y si´
otrz´siny nowych cz∏onków
Grona Pedagogicznego.
Przy weso∏o strzelajàcych
iskrach i rozchodzàcej si´ woni pieczonych kie∏basek, nowicjuszy poddano piekielnym
próbom. Nale˝a∏o wykazaç
si´ w nich poczuciem humoru, dowcipem i zdolnoÊciami
do improwizacji. Wszyscy
wspaniale wywiàzali si´ ze
swoich zadaƒ, a przy okazji
by∏o sporo Êmiechu.
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Nastàpi∏ kulminacyjny moment, pasowanie na nauczyciela Szko∏y Podstawowej
nr 173. Panie dyrektor odczy-

ta∏y s∏owa przysi´gi. Nauczyciele byli
pasowani ogromnym rycerskim mieczem, na g∏ow´ zak∏adano im oryginalnà czapk´ sztygara i wr´czano pamiàtkowy glejt, potwierdzajàcy przynale˝noÊç do belferskiej braci.
Lucyna Kryszyƒska

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Od grosika do z∏otówki czyli
edukacja finansowa dla dzieci
Poczàtek szko∏y podstawowej jest to
moment, w którym uczniowie zaczynajà otrzymywaç od rodziców kieszonkowe. Pojawiajà si´ wi´c pierwsze doÊwiadczenia dzieci w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji dotyczàcych wydawania w∏asnych pieni´dzy. Dlatego te˝ warto przygotowaç dziecko do racjonalnego
i Êwiadomego dysponowania posiadanymi pieni´dzmi.
Ju˝ po raz drugi w klasach trzecich Szko∏y Podstawowej nr 173
realizowana by∏a edukacja finansowa pt. „Od grosika do z∏otówki” przygotowana przez Fundacj´ M∏odzie˝owej Przedsi´biorczoÊci i Fundacj´ Kronenberga
przy Citi Handlowy.
Przez kilka wrzeÊniowych dni
uczniowie klas trzecich podró˝owali po Galaktyce Finanse, odwiedzajàc kolejno ró˝ne planety:
Grosik, Portfelik, Skarbonka,
Zabawka, Z∏otówka. Przewodnikiem
mi´dzygalaktycznej podró˝y by∏ Grosik, z którym uczniowie zdobywali wiedz´, kszta∏towali umiej´tnoÊci i nabywali doÊwiadczenie w zakresie edukacji
finansowej.

W wyniku realizacji projektu dzieci
posiad∏y wiadomoÊci z zakresu gospodarowania pieni´dzmi oraz umiej´tnoÊci w sprawnym pos∏ugiwaniu si´ nimi
i ich przeliczaniu. Uczniowie ˝ywo interesowali si´ problematykà finansów,
przyjmujàc okreÊlone role, niejedno-

Dzieƒ Pokoju

rozmawiali na temat rozumienia przez
nich sformu∏owania „Pokój Paƒski
niech b´dzie z Wami”.
Dzi´ki uprzejmoÊci pana Marcina
D´bskiego, który nieodp∏atnie udo-

W pi´kny wrzeÊniowy poniedzia∏ek
spotkaliÊmy si´ w SP 173 i postanowiliÊmy do∏àczyç do tych, którzy
Êwi´towali ten dzieƒ jako
Dzieƒ Pokoju. Przed szko∏à
powita∏ nas symbol Êwiatowego pokoju – bia∏y go∏àb.
Dzieci w klasach I–III wzi´∏y
udzia∏ w konkursie plastycznym pt.: „Co my dzieci z Weso∏ej, mo˝emy zrobiç dla pokoju?”. Nagrodà za uczestniczenie w konkursie by∏y
ufundowane przez Rad´ Rodziców lizaki.
Natomiast
w
klasach
IV–VI uczniowie zostali poproszeni o krótkie wypowiedzi w formie wiersza, opowiadania, historyjki lub komiksu. Na ten sam temat. Na lekcjach religii nasi uczniowie

krotnie podejmowali trudne decyzje
i wskazywali potrzeb´ oszcz´dzania
w ró˝nych sytuacjach ˝ycia codziennego. Zrozumieli wp∏yw reklamy na dokonywane zakupy, uczàc si´ odpowiedzialnoÊci poprzez dzia∏anie i zabaw´.

st´pni∏ nam piosenk´ pt. „Pora na pokój” napisanà przez zespó∏ Latajàca
˚yrafa Projekt, nasze dzieci mog∏y wy-

Swoje doÊwiadczenia zapisywali
w „Dzienniku podró˝y”. Tam te˝ realizowali çwiczenia i doskonalili ró˝ne umiej´tnoÊci. Przez ca∏y czas dzieciom towarzyszy∏a piosenka, której s∏owa i melodia
szybko „wpad∏y im w ucho”. Wiele zadaƒ
realizowanych by∏o w grupach, dzi´ki
czemu dzieci uczy∏y si´ pracy w zespole.
Na zakoƒczenie uczniowie pisali listy
do Grosika. Wynika∏o z nich, ˝e by∏ to
dla nich czas dobrej zabawy, podczas
której du˝o si´ dowiedzia∏y np. co to
awers, rewers, pozna∏y ró˝nic´ mi´dzy kartà p∏atniczà,
a kredytowà, dowiedzia∏y si´
co to jest bud˝et domowy i jak
nim rozsàdnie gospodarowaç.
Nauczyciele zainspirowali
uczniów do wzi´cia udzia∏u
w ogólnopolskim konkursie
literackim pod has∏em „Grosikowe rymowanki”. Organizatorami sà: Fundacja M∏odzie˝owej Przedsi´biorczoÊci
z siedzibà oraz Fundacja
Bankowa im. Leopolda Kronenberga z siedzibà w Warszawie. Na rozstrzygni´cie
trzeba b´dzie poczekaç do
18 grudnia 2009 r. Trzymamy kciuki
za wszystkich uczestników.
Nauczyciel kszta∏cenia
zintegrowanego SP 173
Magdalena Kruk
s∏uchaç fantastycznego utworu. Bardzo
ekspresyjnie wys∏uchiwali go uczniowie
klas m∏odszych taƒczàc i klaszczàc
w d∏onie.
Tego dnia ca∏a szko∏a ozdobiona by∏a bia∏ymi go∏´biami zrobionymi przez panie i dzieci ze
Êwietlicy szkolnej. Uczniowie wraz z nauczycielami
oraz przedstawicielami Rady Rodziców przekazali sobie wzajemnie symbol pokoju, bia∏ego go∏´bia, którego
wykona∏a nasza pani plastyczka Katarzyna Kociomyk-Dudziƒska.
Dzieƒ Pokoju up∏ynà∏
w serdecznej atmosferze
wiary i nadziei w pokój mi´dzy ludêmi, czego sobie
i Paƒstwu ˝yczymy.
Urszula Orzechowska
Lucyna Kryszyƒska
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To ju˝ 20 lat...

Tekst sponsorowany

Chyba najmocniej uÊwiadamiamy sobie up∏yw
czasu, kiedy spotykamy ludzi, których d∏ugo nie
widzieliÊmy. Ja ostatnio prze˝y∏am takie spotkanie. Na ulicy podesz∏a do mnie dziewczyna,
a w∏aÊciwie ju˝ kobieta, która przywita∏a si´ ze
mnà doÊç wylewnie, a ja sta∏am, goràczkowo
szukajàc w swojej pami´ci podpowiedzi, kim jest
ta osoba. Dziewczyna, widzàc, ˝e kompletnie nie
wiem, kogo spotka∏am, wymieni∏a swoje imi´
i nazwisko i wtedy mnie olÊni∏o: „To przecie˝ moja by∏a uczennica!”. DoÊç szybko uda∏o
nam si´ ustaliç, z kim chodzi∏a do klasy
i kiedy koƒczy∏a szko∏´ – by∏a rocznikiem 2000. Od tamtego czasu min´∏o ju˝ 9
lat – mia∏a prawo si´ zmieniç fizycznie, ale
pod innymi wzgl´dami pozosta∏a taka, jakà
jà zapami´ta∏am: otwarta, ˝yczliwa,
uÊmiechni´ta… Sta∏yÊmy na tej ulicy i gada∏yÊmy, gada∏yÊmy…
To spotkanie sta∏o si´ po trosze pretekstem do napisania kilku s∏ów o mojej
szkole. Pracuj´ w niej ju˝ kilkanaÊcie lat,
ale uÊwiadamiam sobie ten up∏yw czasu
tylko w nielicznych momentach, np. w∏aÊnie wtedy, gdy spotkam mojego by∏ego
ucznia, który teraz jest ju˝ doros∏ym cz∏owiekiem. To ostatnie spotkanie sprawi∏o,
˝e dokona∏am prostych obliczeƒ matematycznych, z których niezbicie wysz∏o, ˝e szko∏a,
w której zaczyna∏am prac´, Spo∏eczna Szko∏a
Podstawowa nr 12, istnieje ju˝ 20 lat.
A wszystko zacz´∏o si´ w 1989 r., kiedy odby∏o si´ pierwsze spotkanie ludzi zainteresowanych
otwarciem dla swoich dzieci szko∏y innej ni˝ okoliczne. Byli oni pe∏ni determinacji i samozaparcia.
Za∏o˝yli Fundacj´ Szko∏y Spo∏ecznej w Weso∏ej.
Z pomocà przyszed∏ im ks. Pra∏at Stefan Wysocki, ówczesny proboszcz parafii OpatrznoÊci Bo˝ej

SPO¸ECZNA SZKO¸A
w Weso∏ej, u˝yczajàc pomieszczenia
do nauki na plebanii i w Domu RekolekcyjPODSTAWOWA nr 12
nym. W dniu 27 maja 1990 r. Kuratorium
PIERWSZE GIMNAZJUM
OÊwiaty w Warszawie wpisa∏o do rejestru
AUTORSKIE
szkó∏ Spo∏ecznà Szko∏´ Podstawowà nr 12
w Weso∏ej i od wrzeÊnia mog∏a si´ zaczàç
I SPO¸ECZNE LICEUM
ju˝ prawdziwa nauka… Pierwszym dyrekOGÓLNOKSZTA¸CÑCE
torem szko∏y zosta∏a jedna z jej wspó∏za∏o˝ycielek, pani Ligia Krajewska.
w∏asny budynek. W roku 1993 poszukiwania te
Przez pierwsze dwa lata Fundacja prowadzi∏a
zosta∏y uwieƒczone sukcesem. DostaliÊmy
tylko klasy 0–3 w siedzibie w Weso∏ej przy ul.
od Rady Miasta Weso∏a w wieczyste u˝ytkowaP. Skargi 2, ale szko∏a rozrasta∏a si´ i trzeba by∏o
nie dzia∏k´ z resztkami fundamentów u zbiegu
szukaç nowego miejsca dla kolejnych roczniulic Armii Krajowej i Moniuszki. Rok póê1990 – poczàtek istnienia Spo∏ecznej
niej rozpocz´∏y si´ pierwsze prace proSzko∏y Podstawowej nr 12 w Weso∏ej,
jektowe i przygotowawcze. Budowa
szko∏y zosta∏a zakoƒczona w roku 1998
siedzibà szko∏y by∏y sale w dwóch
i od wrzeÊnia mogliÊmy zaczàç nauk´
domach katechetycznych
w nowym, w∏asnym budynku.
Rok 1999 by∏ rokiem reformy systemu
oÊwiaty. Szko∏a podstawowa zosta∏a ograniczona do 6 klas, a nowym etapem edukacyjnym sta∏o si´ trzyletnie gimnazjum. Wtedy to w naszej szkole zosta∏o powo∏ane
do ˝ycia Pierwsze Gimnazjum Autorskie.
Kierowaniem szko∏à podstawowà zaj´∏a si´
pani Kinga Sadlej, a gimnazjum – pani
Jolanta Wiak. Trzy lata póêniej cz´Êcià zespo∏u szkó∏ Fundacji sta∏o si´ I Spo∏eczne
Liceum Ogólnokszta∏càce, którego prowadzenia podj´∏a si´ pani Anna Dziama, obecnie
ków. I po raz kolejny spotkaliÊmy si´ z ˝yczliwoÊcià
dyrektor trzech szkó∏ Fundacji. Na tym jednak si´
ludzi. Od roku 1992, dzi´ki pomocy ks. J. Skarpenie skoƒczy∏o. W 2005 r. do zespo∏u szkó∏ wesz∏a
towskiego, drugà siedzibà szko∏y sta∏y si´ pojeszcze Spo∏eczna Szko∏a Muzyczna I stopnia.
mieszczenia Domu Katechetycznego w Zielonej.
W taki oto sposób uda∏o mi si´ opowiedzieç
Tutaj uczy∏y si´ starsze klasy szko∏y podstawowej.
pokrótce dwudziestoletnià histori´ mojej szko∏y.
Praca w dwóch budynkach nieprzystosowaDziÊ znowu pracujemy w dwóch budynkach, bo
nych dla potrzeb szko∏y, a na dodatek sporo odciàgle przybywa nam uczniów. I powoli wkradalonych od siebie, nie by∏a ∏atwa. Przybywa∏o
czamy w kolejnà dekad´ naszego istnienia...
tak˝e uczniów, których trzeba by∏o gdzieÊ pomieÊciç. W pewnym momencie sta∏o si´ jasne, ˝e
Agata G∏asek-Mo˝d˝onek
nale˝y szukaç miejsca, w którym móg∏by stanàç
Sieć sklepów detalicznych

• Twój sklep na codzień
• Gwarancja jakości
• Miła sąsiedzka atmosfera
• Twój dobrze znany personel
• Twoje sprawdzone promocje
W „Groszku” kupisz

ta nie i
•
•
•
•

zdr owe produkty ˝ywnoÊciowe

Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki

n is ki e c e ny
SAMOOBSŁUGA

DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18
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Z wizytà w Szkole Podstawowej nr 173
Inauguracja roku szkolnego 2009/2010
w Szkole Podstawowej nr 173 odby∏a si´ w pi´kny, s∏oneczny dzieƒ na staromi∏oÊniaƒskim boisku szkolnym. Jak zawsze nie zawiedli zaproszeni goÊcie oraz licznie zgromadzeni rodzice,
a tak˝e uczniowie w galowych strojach.
Kolejny rok rozpocz´liÊmy w bardzo trudnych
warunkach lokalowych, pracujàc na dwie zmiany
z 28 klasami. Sukcesem Dyrekcji szko∏y jest stworzenie oddzia∏u szeÊciolatków – pierwszaków zgodnie z za∏o˝eniami nowej podstawy programowej.
Mottem przyÊwiecajàcym nam w bie˝àcym
roku szkolnym jest has∏o „WESO¸A – NASZE
MIEJSCE NA ZIEMI”. Realizujàc ten projekt pragniemy zapoznaç uczniów z historià miejsca,
w którym ˝yjemy oraz zainteresowaç przesz∏oÊcià zwiàzanà z naszà placówkà.
Mimo trudnoÊci, z jakimi b´dziemy si´ borykaç,
na pewno rezultaty naszej pracy b´dà znakomite.
Jak zawsze mo˝emy liczyç na ogromne zaanga˝owanie i pomoc rodziców, którzy wspierajà grono
pedagogiczne w osiàganiu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Dzi´kujemy jednoczeÊnie
za wyrozumia∏oÊç i zrozumienie dla naszych dzia∏aƒ, zwa˝ywszy w jak trudnych warunkach przysz∏o nam pracowaç w bie˝àcym roku szkolnym.
Wychodzàc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów i rodziców SP 173, nauczyciele
oferujà szerokà ofert´ zaj´ç pozalekcyjnych i kó∏
zainteresowaƒ. Z racji dwuzmianowoÊci i bogatej
propozycji zaj´ç ustalenie ich terminu by∏o bardzo
trudne. Dzi´ki staraniom Dyrekcji szko∏y uda∏o si´
je zaplanowaç tak, aby ze sobà nie kolidowa∏y
i cieszy∏y si´ popularnoÊcià wÊród dzieci.
Uczniowie SP 173 mogà rozwijaç swoje zainteresowania, uczestniczàc w zaj´ciach ko∏a komputerowego, teatralnego, literackiego, dramatycznego, wokalnego oraz kó∏ przedmiotowych.

ZdolnoÊci j´zykowe dzieci doskonalà na zaj´ciach ko∏a j´zyka angielskiego i niemieckiego.
Jak co roku pr´˝nie dzia∏a wolontariat oraz ko∏o szachowe, które kszta∏ci przysz∏ych mistrzów
szachownicy.
SprawnoÊç i t´˝yzn´ fizycznà nasi podopieczni mogà rozwijaç na zaj´ciach sportowych
„Od zabawy do sportu” prowadzonych prze nauczycieli wychowania fizycznego.
Uczniowie klas szóstych uczestniczà w zaj´ciach dydaktycznych z j´zyka polskiego, matematyki i przyrody, przygotowujàcych ich do
sprawdzianu szóstoklasistów.
Dzieciaki z klas I–III rozbudzajà swojà ciekawoÊç poznawczà na zaj´ciach ko∏a ortograficznego i matematycznego. Dla „maluszków” przygotowano tak˝e ko∏o kreatywne, „kszta∏towanie
aktywnoÊci twórczej”, zaj´cia z arteterapii,
„gimnastyk´ i zabaw´ Gucio”.
ZdolnoÊci aktorskie, plastyczne i literackie
uczniowie rozwijajà na zaj´ciach ko∏a teatralnego oraz na zaj´ciach ko∏a „s∏owem i p´dzlem
malowane”.
Wyprawy „w nieznane” i poznawanie otaczajàcego Êwiata na zaj´ciach Szkolnego Ko∏a Krajoznawczo Turystycznego, to Êwietny sposób
na sp´dzanie wolnego czasu. Takà propozycj´
przygotowano dla tych uczniów SP 173, którzy
chcà mi∏o i aktywnie sp´dziç sobot´.
W tym roku szkolnym po raz drugi uczniowie
klas trzecich uczestniczà w edukacji finansowej
„Od grosika do z∏otówki”, która cieszy si´
ogromnym zainteresowaniem wÊród nich.
Basen „Wesolandia” w Weso∏ej goÊci niezmiennie od wielu ju˝ lat naszych podopiecznych z klas II i III, którzy doskonalà swoje umiej´tnoÊci p∏ywackie pod bacznym okiem instruktorów p∏ywania.

Zamek Królewski oraz Muzeum Sportu i Turystyki odwiedzimy w tym roku równie˝ kilka razy,
realizujàc uj´te w planach wychowawczych klas
lekcje muzealne dla maluchów.
Zaj´cia opiekuƒcze przed i po zaj´ciach dydaktycznych zapewnia wykwalifikowana kadra
w Êwietlicy szkolnej, czynnej od godz. 7 do 18.
Ponadto dla uczniów szeÊcioletnich z klasy
pierwszej wyodr´bniono oddzielne pomieszczenie do odpoczynku.
Jak co roku przyst´pujemy do akcji „Szklanka
mleka dla ka˝dego ucznia”, „Adopcja na odleg∏oÊç”, „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”,
wspieramy te˝ Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej Pomocy, wspomagajàc w tej charytatywnej akcji
zaprzyjaênione Gimnazjum nr 119.
W trosce o zdrowie i harmonijny rozwój naszych uczniów w tym roku po raz pierwszy przystàpimy do realizacji zamierzenia „Owoce
w szkole” skierowanego do uczniów klas I–III.
Od wielu lat wspó∏pracujemy ze Stra˝à Miejskà, organizujàc w klasach I–III zaj´cia dotyczàce
bezpiecznych i rozwa˝nych zachowaƒ w szkole
i poza nià.
Uczniowie ka˝dej z klas obj´ci sà opiekà psychologa i pedagoga szkolnego. Specjalisci prowadzà zaj´cia uczàce prawid∏owych relacji mi´dzy
rówieÊnikami, szacunku i tolerancji wobec siebie.
Oferta edukacyjna szko∏y w Starej Mi∏osnej, mimo niesprzyjajàcych warunków lokalowych jest
bogata. W ciàgu roku szkolnego na pewno b´dzie
si´ du˝o dzia∏o, a uczniowie spoÊród zaproponowanych zaj´ç znajdà dla siebie takie, które zach´cà ich do dalszych poszukiwaƒ poznawczych.

Listy do redakcji

Warszawy) lecz PRÓBUJÑ. W efekcie lewy pas
a w Êlad za tym ca∏e rondo sà zablokowane
przez auta, które czekajà w coraz d∏u˝szej, si´gajàcej ju˝ ul. Dworkowej, kolejce.
Niektórzy kierowcy w akcie rozpaczy (a mo˝e
rozsàdku?) decydujà si´ jechaç przez skrzy˝owanie prosto... z prawego pasa. OczywiÊcie, ∏amià przepisy, wi´c jak ich tu chwaliç. Z drugiej
strony: czy jest jakiekolwiek sensowne wyt∏umaczenie dlaczego prawy pas nie dopuszcza obecnie jazdy na wprost?
Absolutnie ˝adnego wyt∏umaczenia nie ma.
Gdyby tak zrobiç, to wszyscy kierowcy odnieÊliby wy∏àcznie korzyÊci:
– na lewym pasie staliby tylko i wy∏àcznie ci
którzy chcà jechaç w kierunku centrum Warszawy Traktem Brzeskim,
– kierowcy chcàcy jechaç na wprost w ulic´ Pi∏sudskiego jechaliby bez ˝adnych przeszkód,
– rondo znajdujàce si´ obok tego skrzy˝owania
(ul. GoÊciniec) udro˝ni∏oby si´, spe∏niajàc
znowu swojà rol´,
– kolejka aut si´gajàca ju˝ teraz ul. Dworkowej
znikn´∏aby lub co najmniej istotnie skróci∏aby
si´...
Nak∏ady? Zmiana jednego znaku pionowego

i domalowanie znaku poziomego na prawym pasie (czyli na wprost lub w prawo). Wszystko.
Wierz´, ˝e jest to do zrobienia jeszcze tej jesieni. Taka zmiana mog∏aby mieç kapitalne znaczenie
równie˝ w Êwietle tego, ˝e aktualnie, na skutek
budowy ronda przy Lidlu, wjazd na Trakt Brzeski
jest trudniejszy ni˝ kiedykolwiek. A pami´tajmy, ˝e
prowizoryczny wjazd z ul. Fabrycznej ma po zakoƒczeniu ronda przy Lidlu zostaç zlikwidowany.
W tym miejscu chcia∏bym prosiç o pomoc,
wstawiennictwo za tym pomys∏em, panów
M. J´drzejewskiego i J. Wojtasia, radnych z naszego osiedla, osób dla których wydaje si´ nie
ma rzeczy niemo˝liwych.
Na koniec nadmieniam jeszcze, ˝e rozwiàzanie
identyczne z tym, które tutaj zg∏aszam, funkcjonowa∏o (przed aktualnà budowà przy Lidlu) na niejako bliêniaczym skrzy˝owaniu tj. Jana Paw∏a vis
a vis wjazdu w ul. I Praskiego Pu∏ku. Tam z prawego pasa mo˝na by∏o jeêdziç wprost lub w prawo, a dzi´ki temu rozwiàzaniu znakomita wi´kszoÊç aut mog∏a skr´ciç w lewo z lewego pasa,
WY¸ÑCZNIE DO TEGO przeznaczonego.

Wjazd na Trakt Brzeski
Mieszkaƒców Starej Mi∏osnej przybywa.
Do centrum Warszawy dojechaç autem coraz
trudniej. W przeciwieƒstwie do innych dzielnic
Weso∏a metra mieç nie b´dzie ani teraz, ani nawet na Euro-2012. To pewne. Dlatego uwa˝am,
˝e ka˝da propozycja usprawnienia ruchu na naszym osiedlu jest warta rozpatrzenia.
Otó˝ szybkim i niemal bezp∏àtnym sposobem
na roz∏adowanie porannych (i nie tylko) korków
na rondzie przy ul. GoÊciniec i dalej na Trakt
Brzeski vis a vis ul. Pi∏sudskiego jest zmiana polegajàca na dopuszczeniu jazdy na wprost (czyli
do ul. Pi∏sudskiego prowadzàcej do Sulejówka)
z prawego pasa.
W chwili obecnej ten pas dopuszcza tylko
skr´t w prawo. W porannym szczycie korzysta
z niego bardzo niewiele aut, pozosta∏e skr´cajà
w lewo do centrum Warszawy lub próbujà jechaç w kierunku Sulejówka. I tu w∏aÊnie dochodzimy do sedna sprawy. Nie jadà (bo przed nimi
czekajà na skr´t w lewo auta jadàce do centrum

Dyrektor SP 173
Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz
Majka Delura

Dariusz, mieszkaniec SM
(nazwisko do wiadomoÊci redakcji)
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W Boomerangu znajdzie si´ zaj´cie dla ka˝dego m∏odego cz∏owieka.
Du˝a konstrukcja ze zje˝d˝alniami, tunelami, armatkami na pi∏ki, trampolinà,
oraz – dla odwa˝nych – Êcianà wspinaczkowà zapewni fantastycznà zabaw´.
Dla najm∏odszych przygotowaliÊmy oddzielnà stref´ z basenem
z pi∏kami, zje˝d˝alnià domkiem
oraz pe∏nà innych ciekawych zabawek. Tam ca∏kowicie bezpiecznie nasze maluszki b´dà mog∏y
zawieraç pierwsze znajomoÊci…
Po szalonej zabawie dzieci b´dà mog∏y odpoczàç przy ciekawych
ksià˝kach, grach edukacyjnych,
czy innych zaj´ciach pobudzajàcych wyobraêni´.
Boomerang zapewni tak˝e zaj´cia
dydaktyczne, integracyjne, adaptacyjne, artystyczne i wiele innych. WÊród zaj´ç nie zabraknie równie˝ miejsca na zabaw´ i zaj´cia z udzia∏em rodziców.
Postara∏yÊmy si´ stworzyç miejsce przyjazne tak˝e dla dzieci niepe∏nosprawnych, które nie mogà
w tej chwili przyjÊç do nas na w∏asnych nó˝kach.
Pomimo tego, ˝e Boomerang jest odzwierciedleniem naszych wyobra˝eƒ o idealnej Sali zabaw, to
jesteÊmy otwarte na wszelkie pomys∏y i sugestie.
Chcemy s∏uchaç dzieci i rodziców tak aby w pe∏ni
sprostaç Waszym oczekiwaniom i marzeniom. Wierzymy, ˝e razem z Wami Boomerang b´dzie, bezpiecznym,
przytulnym, i ciep∏ym miejscem z domowà atmosferà.
W Boomerangu organizujemy wiele imprez dla
dzieci (integracje klasowe, Andrzejki, Miko∏ajki, komunie i wiele innych). U nas mo˝ecie Paƒstwo zorganizo-

waç swoim dzieciom imieniny i urodziny. Do dyspozycji naszych ma∏ych goÊci mamy dwie pi´knie sale.
Zespó∏ Boomeranga dok∏ada wszelkich staraƒ
aby ka˝da z uroczystoÊci w naszej Sali zabaw
by∏a wyjàtkowa i niezapomniana.
Zapraszamy równie˝ zorganizowane
grupy ze szkó∏ i przedszkoli. Dla
Paƒstwa przygotowaliÊmy atrakcyjnà ofert´ na wyjÊcie do sali zabaw
w dni wolniejsze od zaj´ç.
Szczegó∏owà ofert´ znajdziecie Paƒstwo na naszej stronie
www.boomerang.waw.pl lub
pod telefonem 0 514 635 600.
Ca∏y czas mamy wolne miejsca
w AKADEMII MALUCHA. Serdecznie zach´camy do poznawania Êwiata
oraz do przygotowywania maluchów
do przedszkola w naszej Akademii.
Kalendarz imprez na najbli˝sze tygodnie:
• Warsztaty ceramiczne:
– 5 listopada 2009, g. 16:30–17:30 formowanie
anio∏ka
– 16 listopada 2009, g. 16:30–17:30 szkliwinie
i zdobienie aniolka
• Halloween Party – 31 paêdziernika 2009.
A w listopadzie zaprosimy wszystkie lubiàce zabaw´ dzieci na niesamowità imprez´ Andrzejkowà.
Do zobaczenia w Boomerangu…

Boomerang Sala Zabaw
Trakt Brzeski 35 (II pi´tro Galerii Handlowej)
Warszawa – Weso∏a
Tel. 0 514 635 600
E-mail: boomerang@boomerang.waw.pl
www.boomerang.waw.pl

...jesteś w dobrych rękach
www.konstans.com.pl

„Osiedle Pod D´bami”
Domy w zabudowie
bliêniaczej przy
ul. Kruszyny

KWIACIARNIA
przy sklepie

ul. Jana Pawła II 13 B / róg Jodłowej

Biuro sprzeda˝y:
ul. Jeêdziecka 21F,
05-077 W-wa Weso∏a
(Galeria Sosnowa, II pi´tro)

 (22) 401 33 33

Zapraszamy równie˝ do wspó∏pracy przy zakupie
i sprzeda˝y nieruchomoÊci z rynku wtórnego
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ROMA

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 6.00-21.00
sob. 7.00-18.00
niedz. 9.00-17.00

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze

Tekst sponsorowany

Zapraszamy do naszego Centrum edukacyjno-rozrywkowego
Boomerang, wymarzonego miejsca zabaw
dla dzieci i przyjemnego relaksu dla rodziców i opiekunów.
Pomys∏ stworzenia
tego miejsca powsta∏
na bazie naszych w∏asnych doÊwiadczeƒ
(same jesteÊmy mamami radosnej gromadki), a tak˝e licznych rozmów z innymi
rodzicami, którzy chcàc zapewniç swoim pociechom adekwatnà
do ich wieku form´ zabawy i edukacji, zwiedzili wiele sal zabaw w Warszawie i okolicy.
Nasze dzieci mia∏y ogromny wk∏ad w tworzenie
Boomeranga, b´dàc najlepszymi z mo˝liwych konsultantami i doradcami. Uwa˝nie ich s∏uchajàc wiedzia∏yÊmy, czego oczekujà i co b´dzie dla nich najwi´kszà
atrakcjà, ale tak˝e (co z pewnoÊcià nie by∏o ich intencjà) jak zaprojektowaç to miejsce, aby by∏o bezpieczne.
W efekcie powsta∏o fantastyczne, bajkowe i bezpieczne miejsce szalonych zabaw oraz wielu innych
aktywnoÊci rozwojowych dla wszystkiego ciekawych
dzieciaków.
Boomerang powsta∏ przede wszystkim dla dzieci
i z myÊlà o nich, ale tak˝e po to aby rodzice,
czy opiekunowie zostawiajàc swoje pociechy w bezpiecznym miejscu pod okiem profesjonalnego
i ˝yczliwego personelu, mogli urwaç si´ na kilka
krótszych lub d∏u˝szych chwil.
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Grypa i szczepionka - wyÊcig dooko∏a Êwiata
Grypa jest znana od tysiàcleci a co kilkadziesiàt lat
przychodzi nowa powa˝na
epidemia. W ubieg∏ym wieku
by∏o ich 3, w tym ÊmiercionoÊna „hiszpanka”. Przez ponad czterdzieÊci lat spokoju,
które min´∏y od ataku wirusa
z Hong-Kongu, grypa zdà˝y∏a
w ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstw
stopnieç do rangi zwyk∏ego kataru. JednoczeÊnie
epidemiolodzy ju˝ od kilku lat z niepokojem wypatrywali kolejnego szczepu wirusa, który b´dzie
na tyle odmienny, ˝e ominie odpornoÊç wykszta∏conà na jego poprzedników. Wczesnym alarmem
by∏a tzw. „ptasia grypa”, wirus przenoszàcy si´
z ptaków na ludzi, który wywo∏ywa∏ infekcj´ o ci´˝kim przebiegu. Przez kilka lat wybijano ptaki w zaka˝onych hodowlach, a wielkie koncerny farmaceutyczne zaj´∏y si´ opracowaniem szczepionek. Wirus
w koƒcu nie opanowa∏ umiej´tnoÊci przenoszenia
si´ z cz∏owieka na cz∏owieka. Na forum publicznym
sprawa ucich∏a, ale raz rozp´dzone badania
nad szczepionkami trwa∏y. Dla historii, która w∏aÊnie si´ rozgrywa – to wa˝ne.
Pandemia to nie pandemonium
Wiosnà tego roku w Ameryce Centralnej wykryto
nowy wirus grypy z grupy A czyli zdolny do szybkich
zmian i mogàcy wywo∏aç epidemi´. Poczàtkowo sàdzono, ˝e jest z Meksyku, póêniej wytropiono jego
prawdziwe êród∏o w Kalifornii stàd jego oficjalna nazwa A/California/7/2009 H1N1. Szybko si´ okaza∏o,
˝e infekcja wywo∏ana tym wirusem nie jest silniejsza ni˝ klasyczna grypa sezonowa, nie jest on te˝
silniej zakaêny. Jest natomiast zupe∏nie nowy i nikt
kto si´ z nim styka nie posiada na niego odpornoÊci. Og∏oszono najpierw zagro˝enie pandemià, a potem kolejne stopnie a˝ w czerwcu Âwiatowa Organizacja Zdrowia og∏osi∏a stopieƒ najwy˝szy. S∏owo
pandemia êle si´ kojarzy i media nada∏y temu apokaliptyczny wymiar. Nie oznacza ono jednak du˝ej
liczby ofiar; na razie jest ich tyle ile przy zwyk∏ej
grypie. Sà wÊród nich ludzie m∏odzi i zdrowi, ale to
nic nowego. Grypa jest zawsze doÊç groênà chorobà. S∏owo „pandemia” oznacza jedynie, ˝e nowy wirus rozprzestrzenia si´ jednoczeÊnie w wielu regionach Êwiata. Robi to bardzo szybko. To efekt wi´kszej ni˝ przed kilkudziesi´cioma laty ruchliwoÊci ludzi i rzeczywiÊcie ta szybkoÊç jest niepokojàca. Ale
równoczeÊnie reakcja obronna pod postacià wyprodukowania szczepionki okaza∏a si´ b∏yskawiczna.
WyÊcig formu∏y H1N1
WyÊcig do wytworzenia szczepionki ruszy∏ pi´ç
miesi´cy temu – w maju w momencie rozes∏ania
przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia (WHO) do 26
wytypowanych firm farmaceutycznych specjalnych
szczepów wirusa, z których mo˝na wytworzyç szczepionk´. Od tego od samego poczàtku tempo by∏o
ostre. Australijska firma Vaxine jako pierwsza dokona∏a uodpornienia cz∏owieka na gryp´ A/H1N1 ju˝
w trzy miesiàce po zidentyfikowaniu wirusa. Ale to
dopiero pierwsza trudnoÊç, wa˝ne jest przecie˝ wyprodukowanie nie jednej szczepionki, ale milionów
dawek. Drugi etap wyÊcigu polega∏ wi´c na tym, kto

pierwszy uruchomi skutecznà przemys∏owà produkcj´. Niestety, namna˝anie szczepów przekazanych
przez WHO klasycznà metodà opartà na zarodkach
jaj kurzych sz∏o s∏abo. Da∏o to przewag´ firmom,
które stosujà metody oparte o hodowle komórkowe
ssaków, to mi´dzy innymi australijska CLS i amerykaƒska Baxter.
Mi´dzy majem a sierpniem, gdy laboratoria stara∏y si´ poradziç sobie ze s∏abà wydajnoÊcià szczepów i przygotowaç pierwsze partie szczepionek
do badaƒ klinicznych sezon grypowy przetoczy∏ si´
przez pó∏kul´ po∏udniowà. W tej chwili w regionach
pó∏kuli po∏udniowej o umiarkowanym klimacie (Po∏udniowa Afryka, po∏udnie Australii i Nowa Zelandia) zachorowalnoÊç na choroby dróg oddechowych wygas∏a ju˝ do poziomu letniego. Na Karaibach i w Ameryce Centralnej spadek dopiero si´
zaczyna, a w tropikalnych regionach Azji i Ameryki
po∏udniowej jeszcze ciàgle roÊnie. Nowy wirus,
choç nadal niezbyt silnie zaraêliwy, korzystajàc
z braku odpornoÊci u ludzi, zajà∏ wÊród dotychczasowych szczepów grypy pozycj´ dominujàcà. Ciàgle jednak pozostaje bardzo podobny do pierwotnego szczepu z Kalifornii, czyli nie zyska∏ na zjadliwoÊci a jego lekoopornoÊç wzros∏a tylko nieznacznie i nadal pozostaje wra˝liwy na leki przeciwwirusowe (np. Tamiflu).
Na pó∏metku dwa do jednego dla ludzi
Tak wi´c w chwili, gdy pandemia przesz∏a pó∏
Êwiata wynik walki z wirusem to dwa do jednego
na korzyÊç ludzkoÊci. Nie uda∏o si´ go wprawdzie
powstrzymaç, ale leki przeciwwirusowe pozosta∏y
dla niego groêne a szczepionka potwierdzi∏a swojà
skutecznoÊç w badaniach klinicznych. To w∏aÊnie
trzeci etap wyÊcigu. Tu najszybsze okaza∏y si´
europejskie koncerny Novartis i GlaxoSmithKline,
og∏aszajàc pomyÊlne wyniki wst´pnych badaƒ
na poczàtku wrzeÊnia i zapowiadajàc zakoƒczenie
ca∏oÊci na paêdziernik. Wydawa∏o si´, ˝e zostawià
w tyle takiego giganta jak francuski Sanofi-Pasteur,
którego badania mia∏y trwaç nawet do stycznia,
jednak na ostatniej prostej okaza∏o si´, ˝e jest
inaczej. Bowiem ostatni etap, kto wie czy nie najtrudniejszy, to dopuszczenie szczepionki do obrotu, czyli pokonanie wszystkich procedur sprawdzajàcych deklarowane przez firmy skutecznoÊç
i bezpieczeƒstwo szczepionek. Rozgrywa si´ on
w∏aÊnie teraz, kiedy nadchodzàca jesieƒ otwiera
nowemu wirusowi drog´ na g´sto zaludnionà
pó∏kul´ pó∏nocnà.
Chiny wygrywajà na w∏asnym terenie
W podgrzewanej przez media atmosferze jak
grom z jasnego nieba spad∏a deklaracja Chin, których przedstawiciele 8 wrzeÊnia z dumà poinformowali o swojej wygranej w wyÊcigu. Ich szczepionka
PANFLU. 1 jako pierwsza by∏a gotowa, przetestowana i dopuszczona do obrotu. Szczepienia ju˝ rozpocz´to. Szczepionk´ wyprodukowa∏a ma∏o dotàd znana firma Sinovac Biotechnology Ltd. O szczegó∏ach
jej wytworzenia oraz badaniach klinicznych nie ma
˝adnych ogólnodost´pnych informacji, zaÊ rejestracji dokonano na podstawie opinii 30 ekspertów, którzy jednog∏oÊnie oÊwiadczyli, ˝e szczepionka jest
dobrze tolerowana i skuteczna u wszystkich osób

mi´dzy 3 a 60 rokiem ˝ycia. Owa niezwykle zgodna rada da∏a Chinom presti˝ zwyci´zcy, tyle ˝e
na w∏asnych zasadach.
Dla pozosta∏ych firm zacz´∏y si´ teraz liczyç
szczegó∏y technologiczne i wczeÊniejsza obecnoÊç
na rynku. Cz´Êç koncernów przygotowuje szczepionki z tak zwanym adjuwantem, czyli z jednà z opracowanych niedawno substancji, które wspomagajà wytwarzanie odpornoÊci. Adjuwant sprawia, ˝e do uodpornienia cz∏owieka potrzeba jest mniejsza dawka
wyhodowanego wirusa, dzi´ki temu szczepionek
starczy dla wi´kszej liczby osób. Stany Zjednoczone
nie akceptujà adjuwantów i tam niespodziewanie
wÊród zwyci´zców w wyÊcigu znalaz∏a si´ z pozoru
zostajàca w tyle francuska Sanofi-Pasteur, której
uda∏o si´ przygotowaç dzia∏ajàcà szczepionk´ wykorzystujà stare i od dawna akceptowane metody wykorzystywane dla zwyk∏ej grypy sezonowej. Do grona zwyci´zców do∏àczy∏a tak˝e nowatorska Medimmune ze szczepionkà wpryskiwanà do nosa.
Inaczej odby∏o si´ to w Europie. Tu liczy∏o si´ czy
istnieje wczeÊniej sprawdzony model szczepionki
na gryp´ „ptasià”. Firmy, które dwa lata temu jà
opracowa∏y i sprawdzi∏y na wielu tysiàcach ochotników po zmianie szczepu wirusa z „ptasiego” na „kalifornijski” mia∏y mniej badaƒ do przeprowadzenia
i jako pierwsze dosta∏y pomyÊlnà opini´ Europejskiej Agencji Leków. Sà to Novartis, GlaxoSmithKline (szczepionki z adjuwantem) oraz amerykaƒska
Baxter (bez bia∏ka kurzego i bez adjuwantu). Problem ze standardowym modelem jest taki, ˝e przewiduje on podanie dwu dawek szczepionki, podczas
gdy najnowsze badania wskazujà, ˝e wystarczy
jedna. To wprowadza troch´ ba∏aganu, ale dzi´ki
temu jest szansa, ˝e dla wi´kszoÊci ch´tnych starczy. Francja ju˝ szykuje punkty szczepieƒ, w Polsce
na razie podana jest tylko strategia. W pierwszej
kolejnoÊci b´dà szczepieni: pracownicy ochrony
zdrowia, kobiety w cià˝y, z grup o podwy˝szonym
ryzyku, dzieci z chorobami przewlek∏ymi, przedstawiciele kluczowych s∏u˝b w paƒstwie (w tym m.in.
policja, wojsko, transport).
Tymczasem epidemia dalej si´ toczy ∏agodnie.
W Polsce zachorowalnoÊç na gryp´ wyglàda podobnie jak w poprzednich latach. Potwierdzonych zachorowaƒ na gryp´ A/H1N1 by∏o dotàd 165 i nikt
jeszcze nie umar∏. To si´ zgadza z doÊwiadczeniami
innych krajów: tam gdzie jest prawid∏owa opieka
medyczna ÊmiertelnoÊç przy zachorowaniu na gryp´
A/H1N1 nie przekracza jednego procenta. Niektóre
kraje z pó∏kuli po∏udniowej podsumowujà ju˝ swój
sezon grypowy. Nie ma hekatomby. Padajà informacje, ˝e wÊród ludzi o ci´˝kim przebiegu grypy H1N1
praktycznie nie ma osób, które by∏y szczepione
na zwyk∏à gryp´. Naukowcy w∏aÊnie sprawdzajà, czy
szczepionka sezonowa chroni w jakimÊ stopniu
przed A/H1N1, ale wi´kszoÊç jest zdania, ˝e ludzie,
którzy si´ szczepià to po prostu ci rozsàdni, którzy
w czasie infekcji rzetelnie si´ leczà i dlatego nie làdujà w szpitalu z powik∏aniami. Nie trzeba wiele zachodu, ˝eby si´ do tej grupy zaliczyç.
Dorota Wroƒska
dziennikarka pisma dla lekarzy
„Medical Tribune”
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Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 0-22 40 30 765
Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400

• Medycyna Estetyczna i Kosmetologia Lekarska
- Usuwanie zmarszczek: Botox, kwas hialurunowy
- Zabiegi laserowe VPL: depilacja, fotoodm∏adzanie,
naczynka, przebarwienia (wszystkie zabiegi poprzedzone
konsultacjà lekarskà)
- Mezoterapia ig∏owa i bezig∏owa (ExcellDerm) – zmarszczki,
cellulit, wypadanie w∏osów
- Peelingi medyczne (migda∏owy, Yellow Peel)
- BIOeReF – radiofrekwencja bipolarna – uj´drnianie skóry,
sp∏ycanie zmarszczek, redukcja tkanki t∏uszczowej i cellulitu

GABINETY LEKARSKIE:
• Kosmetyka twarzy i cia∏a w oparciu o produkty firm:
Jean d'Arcel, Norel, Ericson Laboratoire
-

Zabiegi przeciwzmarszczkowe, nawil˝ajàce i rozjaÊniajàce cer´
Piel´gnacja cery tràdzikowej
Zabiegi piel´gnacyjne dla m´˝czyzn
Mikrodermabrazja diamentowa i peeling kawitacyjny, sonoforeza
Piel´gnacja d∏oni i stóp -fotel SPA z masa˝em i koloroterapià
(indywidualne zestawy do zabiegów pedicure)
- Przek∏uwanie uszu
- Depilacja woskiem

• Gabinet masa˝u:
- Masa˝ klasyczny i relaksacyjny
- Masa˝ antycellulitowy i leczniczy
- Masa˝ podciÊnieniowy
- Drena˝ limfatyczny
Zapraszamy na NOWE zabiegi:
- Masa˝ „goràcymi kamieniami”
- Relaksujàco-modelujàcy masa˝ miseczkami kokosowymi

• Bony upominkowe, rabaty dla sta∏ych klientów.
W PAèDZIERNIKU 10% ZNI˚KI DLA STUDENTÓW.

Dr n. med. Joanna Pieles
ginekologia, po∏o˝nictwo, USG, szczepienia HPV, cukrzyca w cià˝y
Dr n. med. Ma∏gorzata ˚mijewska
endokrynologia
Dr Ewa Rudnicka
dermatologia ogólna i estetyczna, elektrokoagulacja
Dr Beata Longota
pediatria, dietetyka, leczenie oty∏oÊci
Dr Urszula Reszotnik-WiÊniewska
kosmetologia lekarska, medycyna estetyczna
Dr Krzysztof Jacko
interna, medycyna pracy, medycyna tropikalna, USG,
wizyty domowe, badania kierowców
Dr Dariusz Szewczyk
chirurgia, USG
Dr Igor WiÊniewski
ginekologia, po∏o˝nictwo, USG, szczepienia HPV
Badania USG: ginekologiczne i po∏o˝nicze 3D/4D, USG jamy
brzusznej, sutka, tarczycy, USG Doppler (przep∏ywy naczyniowe)

ZAPRASZAMY!

Zapisy telefoniczne:

0-22 40 30 765

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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W testach zderzeniowych organizacji Euro NCAP model i30 oraz i20 otrzyma∏ pi´ç gwiazdek. Promocja obowiàzuje od 01.09.2009 r. do
odwo∏ania. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Prezentowane modele mogà zawieraç elementy wyposa˝enia dodatkowo p∏atnego.
Szczegó∏y u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Ârednie zu˝ycie paliwa (cykl mieszany) i emisja CO2 w zale˝noÊci od wersji silnika wynoszà:
i30 – 4,3-7,1 l/100 km i 115-150 g/km; i20 – 4,4-6,2 l/100 km i 116-146 g/km; i10 – 4,3-5,0 l/100 km i 114-119 g/km.

PRALNIA LAGUNA
PRANIE na telefon!!!
•
•
•
•

PRANIE CHEMICZNE I WODNE
dojazd do klienta na terenie Weso∏ej i okolic – gratis
pranie i prasowanie koszul, magiel na miejscu – 5 z∏/kg
pierzemy narzuty, koce, poÊciel, obrusy, serwety, zas∏ony,
firany oraz dywany – 10 z∏/m2
• renowacja odzie˝y skórzanej

otwarte
pn-pt 9-19
sob 9-14

Najnowsze technologie czyszczenia i impregnowania odzie˝y skórzanej!!!

Stara Mi∏osna, ul. Sezamkowa 30 tel.

888 146 230

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

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

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12

www.motortest.com.pl

motortest
Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

®

Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 800–2000, sob. 900–1500.

Tel./fax 022 868 01 21

Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek na zamówienie z gwarancjà.
Skupujemy auta u˝ywane – wszystkie marki za gotówk´.

Âwi´tujemy 30-lecie firmy – atrakcyjne upominki!
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Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

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

C hemia i inne towary
z N iemiec

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

Godziny otwarcia:
pon-pt – 10-18
sob – 10-14

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

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

www.optimed.waw.pl
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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
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

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

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

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

Leczenie psów i kotów
K. i W. Zakrzewscy
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14,
tel. 022

773 13 89, 604 871 490

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

Czynne pn-sob 1200-2000, inne godziny po telefonicznym umówieniu
Interna, Profilaktyka – szczepienia, Chirurgia, Krioterapia, Badania Laboratoryjne

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii
• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

KANCELARIA PRAWNA

Gimnastyka korekcyjna

– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI

•

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

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

porady dla klientów, obs∏uga firm
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta

§
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termet

GAZOWE URZÑDZENIA
GRZEWCZE

SPRZEDA˚
MONTA˚ • SERWIS

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Nawadnianie •OdÊnie˝anie
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl

30

autoryzowany zak∏ad
instalatorski wod.-kan.
oraz CO

Zakr´t
ul. Ksi´dza Iwaniuka 15

tel. 502 066 420

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

GABINET MASA˚U

Tel. (022) 773 80 38
kom. (0) 605 089 599
art-dom1@gazeta.pl

ART-DOM
Bogus∏awa Przedpe∏ska

Weso∏a, ul. D∏uga 28a
tel. kom. 0 609 450 200

PROJEKTOWANIE WN¢TRZ • REALIZACJA

WWW.MASAZEWESOL A .PL

Mechanika pojazdowa

Karty upominkowe, zabiegi na
cia∏o, masa˝e dla par.

• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0601 737 573 ul. Jeêdziecka

APTEKA
KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
NIERUCHOMOÂCI ),
RODZINNE , PRACOWNICZE , KARNE ,
ADMINISTRACYJNE .
TEL.

0-22 745-55-00

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

Rolety materiałowe i zewn¢trzne ·
˚aluzje · siatki przeciw owadom · okna
pvc i dachowe · Âlusarka aluminiowa
NAJWY˚SZA JAKOÊå
Warszawa
Tel. 0 502 028 554
ul. Łukowska 27

www.warszawskieokna.com.pl

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
Najw

i´

of e
a
z
s
k

rta

ol
k
o
w

icy

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

„DECOJUMA”
P.H.U. Crazy Hoof oferuje:
➢
➢
➢
➢

blacharstwo i lakiernictwo samochodowe
WYSTAWIAM
spawanie wszystkich rodzajów plastików
FAKTURY VA
lakierowanie motocykli
T
aerografy na samochodach, motocyklach, kaskach,...

Sulejówek, tel. 510-051-310

www.areotatto.republika.pl

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
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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

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 bràzujàce.
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
PODWÓJNIE bràzujàce.
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)

32

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

DO M BANKIETOWY ALICJA
ul. Trakt Brzeski 146

wesela, bankiety, komunie, imprezy firmowe
022 773 35 61, 502 600 775

www.djalicja.waw.pl

W pakiecie promocyjnym badanie i soczewki
kontaktowe taniej. Ju˝ od 139 z∏.

SPAWANIE ALUMINIUM

–
–
–
–

I STALI KWASOODPORNYCH

Pakiet zawiera:
badanie i dopasowanie soczewek kontaktowych
1 opakowanie soczewek kontaktowych ACUVUE*
soczewki próbne gratis*
p∏yn do piel´gnacji soczewek gratis*

Oferta specjalna:

Trakt Brzeski 88
05-077 Weso∏a-Stara Mi∏osna

Kup minimum 2 opakowania soczewek kontaktowych Acuvue,
a otrzymasz kosmetyki w prezencie.
Szczegó∏y w salonie. Oferta wa˝na do wyczerpania zapasów.

Twój Optyk Emilia ¸opuska-Laskowska, Monika Tabor s.c.
Salon:

tel.

022 773 20 03
022 773 30 03

Filia – punkt optyczny:

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 11
05-075 Warszawa-Weso∏a
(obok Banku Spó∏dzielczego)
tel. 022 760 02 04

ul. Armii Krajowej 21
05-071 Sulejówek
(w Przychodni Miejskiej nr 2)
tel. 500 013 058

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
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DETEKTYW

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

AUTO NA GAZ
R

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
tel./fax 022 773 26 93
Stara Mi∏osna
0 695 708 695
ul. Irydowa 16
email: fismag@poczta.fm

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72

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

s

Licencja MF Nr 14424/99

A

res

ATRAKCYJNA OFERTA
DLA MA¸YCH FIRM

D

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

BIURO RACHUNKOWE

A

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ LOKAL 60 m2 (jedno wysokie ogrzewane pomieszczenie z ma∏ym zapleczem: kuch nia+∏azienka) DO WYNAJ¢CIA od 1 listopada
na us∏ugi, handel – vis a vis szko∏y podstawowej 173; ul. GoÊciniec 14, tel. 604 232 357.
◗ LOKAL 260 m2 (parter z witrynà od ulicy –
130m2 + pi´tro – 130m2) DO WYNAJ¢CIA
od zaraz na us∏ugi, handel – vis a vis szko∏y
podstawowej 173 w Starej Mi∏oÊnie; ul. GoÊciniec 14, tel. 608 780 681.
◗ 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 1500pln 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.
◗ 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. 0-601-62-22-62.
◗ 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
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze
oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”. Tel. 0-22 77382-27 lub 0-516-262-825.
◗ 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.
◗ Dj na urodziny, imieniny lub na innà imprez´,
konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie tel. 502 600 775, 022 773 35 61.
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie,
konkursy, 502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ Bukowina Tatrzaƒska- pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalne- dom
z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. tel. 504-176-892.
◗ Dom Wczasowy Krystyna nawià˝e wspó∏prace z biurem podró˝y- zielone szko∏y, wycieczki, kolonie. 37 miejsc noclegowych, domowe
posi∏ki, parking, sto∏óka z kominkiem. tel. 0504-176-892.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 77349-64, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy Telap.
W ofercie notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna. Kontakt
tel. 022 773 04 40, 0504 251 007.
◗ 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.
◗ Chemia, fizyka, matematyka – korepetycje dla
uczniów gimnazjum. Dojazd do ucznia.
Tel: 694 934 859.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS 0-603-313-938.

◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska,
tel. kom. 668 126 186 lub tel. 022 848 77 96.
◗ 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.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami, w wyznaczonym miejscu – dj. alicja, tel.
502 600 775
◗ PSYCHOLOG: kontakt: 667-700-609 – Stara
Mi∏osna.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl – Dom Bankietowy.
◗ Us∏ugi transportowe, sam. MERCEDES Sprinter. Max. ∏adow. 1250 kg. Wystawiam faktury
VAT. Tel.: 602184541; 0227604283.
◗ Pustaki i ceg∏y do sprzedania, tel.kont.
0 508 771 603 – Rembertów.
◗ MIESZKANIA 38–96 m2 – nowopowstajàcy
budynek przy ulicy Rumiankowej 27/29
w Starej Mi∏oÊnie. Tel. 025-632-40-08,
www.budomatex.eu, ZAPRASZAMY!
◗ Do wynaj´cia – Sulejówek – 2 pokoje, ∏azienka, oddzielne wejÊcie – tel. (022) 783 52 16.
◗ Us∏ugi foto. zdj´cia studyjne, tanio. Portrety,
portfolia, imprezy, zdj´cia dzieci. www.maxmodels.pl/bartoszczechowski.html. Kontakt:
dogmeat@o2.pl, tel. 500859288. Zapraszam.
◗ Kupi´ dzia∏k´ pod dom jednorodzinny 6001200 okolice Sulejówek Halinów Wiàzowna,
bez poÊredników 0663 314 756.
◗ Logopeda – zaj´cia dla dzieci w ró˝nym wieku. Du˝e doÊwiadczenie. Dojazd do dziecka.
Tel. 504 530 760.
◗ Poszukuj´ osoby do sprzàtania raz w tygodniu
segment 200 m2 tel. 665 759 710.
◗ Drukark´ DCP-135C Brother, stan bardzo
dobry, sprzedam, cena do negocjacji. Tel.
667-346-202.
◗ Studentka majàca bardzo dobry kontakt
z dzieçmi zaopiekuje si´ dzieckiem w godzinach popo∏udniowych, pomo˝e w odrabianiu
lekcji. Tel: 661 358 180.
◗ Studentka ch´tnie pomo˝e w zrozumieniu matematyki i przyrody, przygotuje do sprawdzianów i klasówek uczniów szko∏y podstawowej.
Tel: 661 358 180.
◗ Sprzedam tanio sypialni´ sosnowà rozmiar 160 cm (∏ó˝ko, materac, szafki nocne)
tel. 515 275 977.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim, tel. kont.
0-603-313-938.
◗ Wynajm´ 1 lub maximum 2 osobom samodzielnà kawalerk´ nieumeblowanà ok. 40 m
w szeregowcu w Starej Mi∏osnej tanio.
Tel 504 677 362.
◗ Student Szko∏y G∏ównej Handlowej udzieli korepetycji z matematyki uczniom szko∏y podstawowej i gimnazjum. Mi∏a atmosfera i przyst´pna cena. Dojazd na terenie Starej Mi∏osnej. Tel. 602-786-021.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Wózek Bebe Confort, trójko∏owy, wysokiej
klasy. Wszystkie ko∏a pompowane, zdejmowane jednym klikni´ciem. Regulacja ràczki,
bardzo ∏atwe sk∏adanie. Peleryna przeciwdeszczowa. Stan b. dobry. Cena 290 z∏.
tel: 0 609 774 966 – Jola.
◗ Sprzedam meble do sypialni popularnej firmy
Black Red White z serii Dream. Bardzo funkcjonalne, estetycznie, „jaknowe”. Kolor: klon
Nida. Odbiór osobisty. Kontakt telefoniczny: 666 50 44 52.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 77320-78, 0509-043-962.

◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501707236.
◗ Przyjm´ prasowanie u siebie w Starej Mi∏osnej lub u Paƒstwa w domu. Tel 693622060.
◗ GLAZURNIK-profesjonalista, 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46.
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie, sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy tel: 503-759-763.
◗ Nauka j´zyków obcych (angielski, niemiecki,
hiszpaƒski, w∏oski, francuski, rosyjski). Nauka
w grupach: 6 osób = 14z∏/60min; 12 osób
= 8z∏/60min. Telefon: 0-601 440 130.
◗ Bezstresowa nauka podstaw obs∏ugi komputera. U nas uczà si´ zarówno dwudziestolatki
jak i osiemdziesi´ciolatki. Zach´camy do nauki w mi∏ej atmosferze. Informacje i zapisy
tel.: 0-503 765 560
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – Student udzieli prywatnych lekcji i/lub konwersacji z dojazdem
do ucznia. Kilkuletnie doÊwiadczenie, pobyt
w Anglii i USA. Posiadam certyfikat FCE. 502249-972, jezykangielski@epf.pl
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ TANIO SPRZEDAM: dzia∏k´/i D´be Wielkie, 30 km od Warszawy. Od 1000 m2 do
7000 m2. Mo˝liwoÊç kupna w dowolnej cz´Êci. Rolno-budowlana. Tel. 505 755 942.
◗ Korepetycje z MATEMATYKI i FIZYKI. Do poziomu licealnego w∏àcznie. Matematyka równie˝ na poziome rozszerzonym. Student matematyki na UW. Tel. 608 777 042.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-515-34-94-60.
◗ ZOSTA¡ KADROWCEM! Profesjonalne szkolenia kadrowe. (60 godzin zaj´ç: 44 prawo pracy + 16 godzin warsztaty komputerowe
z „P∏atnikiem”) Zaj´cia w centrum Warszawy,
w godzinach popo∏udniowych. Informacje i zapisy pod nr tel.: 0-503 765 560 www.askib.pl
◗ BIOLOGIA – korpetycje; pracownik naukowy
i nauczyciel biologii; tel. kont.: 773-28-29;
508 528 249.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏.
Dojazd gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA uk∏adanie glazury
paneli pod∏ogowych wymiana drzwi monta˝
sufit podwieszany z elektrykà ogrzewanie
pod∏ogowe wszelkie remonty osobiÊcie.
Tel. 502 215 245.
◗ 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.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna, tel.
022-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-9085-68, 022-499-80-59.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Studentka filologii rosyjskiej udzieli korepetycji
z j´zyka rosyjskiego na poziomie podstawowym i Êrednio-zaawansowanym. Pomoc
w odrabianiu lekcji, przygotowanie do matury. 603779535, od_teraz@tlen.pl
◗ Studentka II roku WUM udzieli korepetycji
z biologii i chemii uczniom gimnazjum.
Tel: 661 358 180.
◗ TANIO SPRZEDAM: ∏ó˝eczko szczebelkowe
(bia∏e) trzypoziomowe dla maluszka, drewniane krzese∏ko do karmienia, nosidelko, staniki
do karmienia (bialy i czarny), spodnie ciazowe
(roz. 38), ro˝ne ubranka dla maluszka do rozmiaru 74, buciki (roz. 19 i 20), ró˝ne pluszaki, zabawki edukacyjne i grzechotki. Telefon 0501 546 848.

◗ Poszukuj´ pani do odprowadzania i odbioru
dzieci ze szko∏y + opieka do momentu mojego przyjÊcia z pracy. Stara Mi∏osna. Tel.
0-662 274 453.
◗ Sprzedam dla maluszka nowy (2-cz´Êciowy)
strój Âwi´tego Miko∏aja (z czapkà) rozmiar 68.
Telefon 501 546 848.
◗ ¸ó˝ka d´bowe, 2 szt., szer 100 cm, d∏.
200 cm, dawne niemieckie, bardzo ∏adnie podrzeêbiane, wysokie zag∏ówki, stan bardzo
dobry. 850 z∏/szt. Mo˝liwoÊç wys∏ania zdj´ç.
Stara Mi∏osna, tel, 500-293-523 od 9 do 22.
◗ WRÓ˚ENIE – lepsze samopoczucie – tel.
0-691-257-038.
◗ 65 m2 – mieszkanie 3-pokojowe w Weso∏ej
Zielonej z gara˝em i piwnicà, sprzedam
tel. 506-533-764.
◗ Sprzedam bia∏à SUKNI¢ ÂLUBNÑ, na wysokà
dziewczyn´, model Agora 28-25 z 2008 roku.
Regulowany gorset (pasuje na rozmiar 38-42).
Tel. 602 333 544.
◗ MASA˚ LECZNICZY 1h 60z∏ Dojazd z profesjonalnà le˝ankà gratis! Telefon 889 720 823 mail: masazlecznczy1@tlen.pl
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Korepetycje dla uczniów szkó∏: podstawowych, gimnazjów oraz szkó∏ Êrednich. Bezstresowa nauka (j´zyk polski, matematyka, fizyka,
chemia, biologia). Ceny uzale˝nione od liczebnoÊci grupy: 6 osób = 14z∏/60min; 12 osób
= 8z∏/60 min. Tel.: 0-601 440 130.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ M∏oda, pracujàca dziewczyna szuka mieszkania lub domku do wynaj´cia od grudnia.(do 1000 z∏). Tel. 792 477 494.
◗ Maturzysta udzieli korepetycji z j´zyka
ANGIELSKIEGO lub FRANCUSKIEGO. Mog´
te˝ pomóc w innych przedmiotach humanistycznych. Tel. 889 654 123.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie
zapraszam 691-945-598.
◗ Poszukuj´ Êlusarza lub mechanika ze spawarkà do naprawy furtki (Stara Mi∏osna) – telefon: 602382361 lub 0227732513.
◗ Poszukuje milej, pogodnej osoby do opieki dla
starszej pani (88 lat) na kilkanascie godzin
w tygodniu, Stara Milosna tel 600-819-521.
◗ Wynajm´ 200-300 m2 (15 z∏ netto za m2)
w pawilonie handlowym w Starej Mi∏osnej, ul.
Trakt Brzeski 68, tel. 692401488, 604498585.
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI – wszystkie poziomy, nauczycielka z doÊwiadczeniem, tel. 604142755.
◗ 15-latka w wolnym czasie podejmie si´ opieki nad dzieçmi. Cena do ustalenia. Mam doÊwiadczenie. e-mail: deathly@vp.pl
◗ Serwis skuterów i motocykli. Remonty, tuning, przeglàdy. Cz´Êci do skuterów. Wulkanizacja motocyklowa i samochodowa. Tel 022435-95-14, 502-775-097.
◗ KOREPETYCJE J¢ZYK ANGIELSKI – szko∏a
podstawowa, gimnazjum, liceum, przygotowanie do egzaminów i matury. Korepetytor z 10letnim doÊwiadczeniem. tel: 606-723-099.
◗ Okresowe PRZEGLÑDY TECHNICZNE BUDYNKÓW (roczne i pi´cioletnie). Tel. 503 583 568.
◗ PRZEGLÑDY INSTALACJI gazu, przewodów
wentylacyjnych i spalinowych. Konkurencyjne
ceny. Tel. 0 600 735 198 lub 0 501 280 165.
◗ Wymiana WODOMIERZY, INSTALACJE SANITARNE i inne, wieloletnia praktyka, solidnie
i tanio. Tel. 0 22 773 82 27 lub 0 503 583 568.
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WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
◗ Us∏ugi komputerowe, instalacja systemów
Windows, pakiet Office, programów, backup
danych, odwirusowywanie, tworzenie stron
WWW za pomocà HTML i CSS. Na terenie
Weso∏ej dojazd Gratis. 509-408-829.
◗ Szukam mieszkania do wynaj´cia w okolicach
Stara Mi∏osna/Weso∏a/Sulejówek do 1000 z∏
za miesiàc. Tel. 504-531-541.
◗ Uk∏adanie paneli pod∏ogowych i Êciennych
oraz drobne us∏ugi elektryczne (domomofony,
zak∏adanie gniazdek elektrycznych itp.).
Solidnie, czysto, w przyst´pnej cenie. tel.
696 970 406 lub tgw@interia.eu
◗ Szukam pracy dodatkowej (p. jazdy kat. B,
komputer, oraz inne umiej´tnoÊci). JeÊli
chcesz, to mog´ pracowaç dla Ciebie. Praca
równie˝ w nocy. Zadzwoƒ 0608570313.
◗ KAWALERKA – do wynaj´cia; po generalnym
remoncie, umeblowana, cz´Êciowo wyposa˝ona. Tel. 508 775 118.
◗ Sprzedam ¸A¡CUCHY ÂNIEGOWE Technic 2000. Na ko∏a: 13”, 14”, 15”, 16”. Instrukcja obs∏ugi, walizeczka i dwa oczka w zapasie. Cena 50 z∏. Tel. 0608570313.
◗ 40 letnia przywiezie ze szko∏y (przedszkola)
dzieci, przypilnuje do powrotu rodziców (lekcje), wyprowdzi psa, uprasuje ubrania, 2 RAZY W TYGODNIU. Referencje. 501 729 851.
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock (zamsz).
Drukujemy na czapkach, bluzach, spodniach,
kurtkach, odzie˝y roboczej i sportowej,
na elementach tkanin itp. 22/ 773-70-41.
Warszawa Weso∏a Narutowicza 19.
◗ KOREPETYCJE. Fizyka, matematyka, chemia
i angielski. Zapraszam dzieci i m∏odzie˝, Maturzystów i studentów do sta∏ej owocnej wspó∏pracy. Tak˝e pomoc doraêna i pogotowie naukowe. Dojad´. Doktor Nauk Fizycznych
PW. 0-507-135-571. drpiotr@gazeta.pl
◗ Remonty i wykonczenia – Glazura, terakota
elektryka hydraulika gladzie bezpylowe, malowania reczne i agregatem szybko tanio perfekcyjnie. tel. 604776278.
◗ Student informatyki pomo˝e przy problemach
z komputerem 507114084.
◗ Informatyka, programowanie, pomoc przy komputerze, sieci, instalacja Windows 7, konfiguracja ró˝ne systemy s6075@pjwstk.edu.pl bàdê
telefonicznie dzwoniç po 18 tel. 773-17-06.
◗ Korepetycje z biologii (wszystkie stopnie nauczania w∏àcznie z przygotowaniem do matury)
i chemii (poziom gimnazjum). Studentka biologii z dyplomem licencjata. Tel. 508 401 244.
◗ Sprzedam kombinezony dzieci´ce: dla dziewczynki 0-3 mies.; dla ch∏opca 74cm, 80 cm
oraz kurtk´ w rozm. 86 cm. Do sprzedania
tak˝e wiklinowy koszyk dla noworodka, noside∏ko i kojec. Tel. 608 686 777.
◗ Serwis komputerowy u Klienta. Naprawa i konfiguracja komputerów (instalacja systemów
operacyjnych, instalacja programów, czyszczenie komputerów z wirusów i koni trojaƒskich,
wykonywanie kopii zapasowej danych). Sieci
przewodowe i bezprzewodowe. 504 946 519.
◗ Sprzedam wózek Graco Tandem 200 PLN, wózek Deltim Focus z fotelikiem samochodowym
300 PLN, kojec 50 PLN, krzese∏ko do karmienia ProBaby 50 PLN, tel. 603 265 731.
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej
zatrudni osoby na stanowisku: Kuponista
– osoba roznoszàca ulotki reklamowe. Tel.
509 440 700.
◗ J´zyki POLSKI i JAPO¡SKI – absolwentka japonistyki UW i polonistyki UKSW przeka˝e swojà
j´zykowo-kulturowà wiedz´. Tel. 602-649-999.
◗ FRANCUSKI, m∏odzie˝ i doroÊli, tel: 507 177 876.

◗ Drobne uslugi remontowe, montaze, elektryka, hydraulika, glazura, terakota, szpachlowanie, malowanie. 512940009.
◗ Korepetycje-MATEMATYKA, szko∏a podstawowa, gimnazjum, udziela laureatka olimpiady matematycznej, skutecznie, TANIO! Dojazd
tel. 601492062.
◗ Monta˝ anten TV I SAT, zbiorcze anteny oraz
multischwitche, Telewizja N, Cyfra +, Polsat,
TVP na Astr´ oraz TP S.A. Tel. 663-677-70,1
Weso∏a.
◗ MATEMATYKA – studentka SGH udzieli korepetycji z Matematyki z zakresu szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. Tel. 609084967.
◗ NAPRAWA AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis. Tel. 0-501-049-250.
◗ ÂWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW sporzàdzam szybko,
tanio i rzetelnie. Tel: 791-094-492.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa szeregowa 180 m2, kuchnia, 4 pokoje, 2 ∏azienki + w piwnicy pokój z aneksem kuchennym i ∏azienkà. 2 tarasy, balkon, kominek,
nowe okna. Stara Mi∏osna, tel. 668449986.
◗ Zatrudni´ florystk´ do pracy w kwiaciarni
w Starej Mi∏osnej. 692 955 097.
◗ POKÓJ DO WYNAJ¢CIA dla dziewczyny (ul.
U∏aƒska, St. Mi∏osna) 691-163-556. Prosz´
telefonowaç po 19-tej.
◗ MEBLE NA WYMIAR – zabudowa wn´k, meble kuchenne, biurowe, szafy i inne. www.meblosal.republika.pl Tel. 0 888-78-57-78.
◗ Blacharstwo i lakiernictwo samochodowe, zaprawki, szybko i solidnie, Sulejówek, telefon: 510-051-310.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja
tonerów, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych, us∏ugi xero, wspó∏praca z firmami. Warszawa, ul. Zamieniecka 77, tel. 022 870-79-44.
◗ Korepetycje z matematyki i fizyki, przygotowanie do matury, równie˝ poziom rozszerzony, tel. 692 738 762.
◗ Aerograf na samochodzie, motocyklu, kasku,
spawanie plastików, lakierowanie motocykli,
Sulejówek, kontakt: 510-051-310 lub tatuaze-wawa@wp.pl, www.areotatto.republika.pl
◗ Prace ogrodowe: nasadzenia, grabienie, porzàdkowanie, koszenie, podlewanie, piel´gnacja, sprzàtanie / odnawianie. 513-148-238.
◗ US¸UGI REMONTOWE. Glazura, terakota,
uszczelnianie tarasów, ocieplanie i adaptacja
poddaszy, Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie, sufity podwieszane, tynki strukturalne,
drobne prace domowe, itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Korepetycje z geografii, magister UW.
Tel. 606 808 358.
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni osoby na stanowisku: Pizzer/ka. Nie
wymagamy doÊwiadczenia. Wymagana pe∏na dyspozycyjnoÊc.. Tel. 509 440 700.
◗ Biurko m∏odzie˝owe ∏amane sosnowe kolor
naturalny 3 szuflady pó∏ka na klawiatur´, u˝ywane, 781 489 822.
◗ Klub muzyczny Cafelek Stara Mi∏osna Trakt
Brzeski 80, zapraszamy do wspólnej realizacji
wszelkich artystycznych projektów, organizujemy imprezy okolicznoÊciowe, koncerty,
wkrótce sala prób tel. 609 840 340.
◗ Rzeczoznawca Majatkowy Upr. zaw. Nr 3296
– wycena nieruchomoÊci, tel. 022 773 39 47,
022 845 22 80, lub kom. 0 502 730 878,
0 503 183 082.
◗ Matematyka – gimnazjum. Student Politechniki Warszawskiej. Tel. 660549145.

◗ Dysponuj´ komfortowym camperem 12 m
d∏ugoÊci na wyjazdy grupowe krajowe i zagraniczne, eventy, garderob´, oraz mercedesem
sprinter tel. 601 221 350.
◗ Wydruki wielkoformatowe, wyklejanie reklam,
banery 0 501 79 79 11.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej. 1200 m2 z planem zagospodarowania. Dojazd drogà utwardzonà (asfalt). Media. email: dzohar1@wp.pl,
tel. 605 981 175.
◗ KOREPETYCJE z j´zyka polskiego – studentka
pomo˝e uczniom szkó∏ podstawowych i gimnazjum w nadrabianiu zaleg∏oÊci, bie˝àcej nauce, przygotuje do egzaminu gimnazjalnego.
Tanio. Mo˝liwoÊç dojazdu. Tel.: 660 757 799.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Wykonam US¸UGI ELEKTRYCZNE – monta˝
gniazdek i domofonu, wymiana instalacji
elektrycznej i inne. tel: 0501121776
http://www.elektro-bud.waw.pl
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela magister germanistyki
UW. Dojazd gratis. Tel: 0602-120-632;
022 773-82-31.
◗ Sprzedam suknie Êlubnà BARDZO TANIO rozmiar 36/38 wysokoÊç 165, zak∏adana na szyj´, d∏uga, kolor balde ecrue tel. 506258398.
◗ Manicurzystce wynajm´ miejsce w salonie
fryzjerskim NISKI CZYNSZ! Stara Mi∏osna
tel. 506258398.
◗ Zapraszam do salonu fryzjerskiego Afrodyta,
us∏ugi damsko -m´skie oraz strzy˝enie dzieci,
ul. Agatowa 18 (wejÊcie od Platynowej)
tel.(022) 7733626.
◗ Student udzieli korepetycji z matematyki, tudzie˝ j. ang, poziom liceum w domu studenta
w StM. tel 698227224, lub GG 8388987.
◗ ANGIELSKI – Absolwentka filologii angielskiej
na UW udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego. Skutecznie i sympatycznie. Zakres szko∏a
podstawowa, gimnazjum, liceum. Zapraszam.
Tel. 692 002 946.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Sprzedam huÊtawk´ firmy Fischer-Price, zasilanà bateriami. Stan bardzo dobry. Stara Mi∏osna tel: 609-473-457.
◗ Chemia – przygotowanie do matury. Tel.
605852325.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematykiszko∏a podstawowa i gimnazjum – powtórzenia, pomoc w bie˝àcej nauce, pracach domowych; j´z. polski-liceum- powtorzenia, przygotowanie do matury, pomoc w prezentacjach.
Tanio, mo˝liwoÊç dojazdu, tel. 503 553 622.
◗ Sprzedam opony zimowe 4szt/kpl. 175/65
R14, u˝ywane jeden sezon, stan bardzo dobry. Cena 40 z∏/szt. Telefon 509- 222- 448.
◗ Korepetycje: Chemia (gimnazjum, liceum),
Matematyka (szko∏a podstawowa, gimnazjum), z dojazdem do ucznia, nauczycielka
z doÊwiadczeniem w szkole i nauce indywidualnej tel. 773-22-68.

◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni osoby na stanowisku: Dostawca pizzy.
Praca w dni powszednie lub na weekendy.
Tel. 509 440 700.
◗ Happy TAXI tylko 1.60 z∏/km 022 19777!!!
◗ Sprzedam nowy telefon Nokia 7100 Supernova. Telefon odebrany z salonu 09.10.2009r
(ani razu nie uruchamiany, bateria nie formatowana). Pe∏na dokumentacja, gwarancja. Cena 320 z∏. Telefon 509-222-448.
◗ Kupi´ mieszkanie lub ma∏y domek w Weso∏ej
Starej Mi∏osnej lub Sulejówku, w dobrej cenie 510 147 661.
◗ Do wynaj´cia przytulny, samodzielny, umeblowany pokój o pow. 12m2, w bloku. Bardzo
dobra lokalizacja, blisko p´tla autobusów
i sklepy. Czynsz 500 z∏. Tel. 22 773-28-58,
kom. 508-797-304.
◗ LEKCJE FORTEPIANU-nauka tekstu nutowego, techniki gry, Êrodków wyrazu, przy muzyce klasycznej, rozrywkowej i wspó∏czesnej.
Tel: 514394567.
◗ SPRZEDAM DOM na wsi k. W´growa. 250 m2,
2 pi´tra, dzia∏ka 900 m2, dom gotowy do zamieszkania. Dom przy drodze asfaltowej.
Tel. 790-558-839.
◗ Pani w Êrednim wieku zaopiekuje si´ dzieckiem. Posiada referencje tel. 512-34-35-32.
◗ Sprzedam bale modrzewiowe, suche, gruboÊç 8 cm, d∏ugoÊç 4,5m. tel. 660-841-030.
◗ Przyjm´ sprzàtanie domów i mieszkaƒ. Solidna,
odpowiedzialna, punktualna. tel. 660-924-802.
◗ Opieka do dzieci. tel. 660-924-802.
◗ Us∏ugi hydrauliczno-gazowe, wodno-kanalizacyjne, piece i kominiarskie. tel. 696-321-228.
◗ Wynajm´ lokal handlowo-us∏ugowy o powierzchni 20 lub 60 m2 w Starej Mi∏osnej. Jest
to Êwietna lokalizaja przy Lidlu i Marcpolu.
Wiecej informacji po numerem 512-038-292.
◗ SZYCIE firan, zas∏on, lambrekinów. Wszywanie taÊmy, lamówki lub gipiury – cena 1 z∏/m
bie˝àcy szycia. Weso∏a, tel. 505 594 870.
◗ Sprzedam kostk´ brukowà firmy Semmelrock
kolor bràzowy nowà zapakowanà fabrycznie
6 palet 58,80 m2. Cena bardzo okazyjna!
Tel. 605-084-308.
◗ Prace na wysokoÊci (obcinanie ga∏´zi; czyszczenie rynien, elewacji, dachów, okien itp.)
wykona student po kursie wspinaczkowym.
Tel. 606-808-358.
◗ GITARA. Studenci Akademii Muzycznej udzielà lekcji gry na gitarze klasycznej, akustycznej
oraz elektrycznej. Mi∏a atmosfera, profesjonalne podejÊcie, kilkuletnie doÊwiadczenie, indywidualny tok nauki, Wszystkie style muzyczne! 508 613 097, 668 201 242.
◗ Wynajm´ koparko-∏adowark´ Weso∏a, Sulejówek i okolice 608 415 915.
◗ Kupi´ dzia∏k´ pod budownictwo wielorodzinne
w Weso∏ej, bez poÊredników 608 069 169.
◗ Kupi´ ma∏e mieszkanie – kawalerk´ w Starej
Mi∏osnej, bez poÊredników 608 062 162.
◗ Szukam LOKALU DO WYNAJ¢CIA na BIURO
w okolicach Starej Mi∏osnej – ok. 20 m2 –
mo˝e byç zarówno lokal samodzielny jak
i pokój w jakiejÊ firmie – niedrogo, na d∏u˝ej.
Tel. 502 867 745.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
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Reklama:
Joanna Januszewska
0 607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

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

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

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

