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Narodowe Âwi´to NiepodlegloÊci w Weso∏ej
Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci
jest Êwi´tem szczególnym. Przypomina nam o wartoÊciach, które traktujemy jak oczywiste i na co dzieƒ nie przywiàzujemy do nich wagi. Umi∏owanie
ojczyzny, patriotyzm, pami´ç o ludziach, którym zawdzi´czamy wolnoÊç,
niepodleg∏oÊç wymaga piel´gnacji,
a dzieƒ 11 listopada jest okazjà do refleksji o przesz∏oÊci i radoÊci z tego, co

nych,
delegacje
i poczty sztandarowe szkó∏ oraz licznie
zgromadzeni mieszkaƒcy. Po mszy
mo˝na by∏o wys∏uchaç wzruszajàcego
wyst´pu artystów
scen warszawskich,
którzy
wykonali

wzruszajàcy
program s∏owno muzyczny
oparty na pieÊniach patriotycznych. Na-

nam przyniós∏. Jak co roku, w Dzielnicy Weso∏a zosta∏y zorganizowane
Dzielnicowe Obchody Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Obchody rozpocz´∏y si´ uroczystà mszà Êwi´tà
w KoÊciele Êw. Brata Alberta w Weso∏ej celebrowanà przez proboszczów ze
wszystkich parafii dzielnicy. W mszy
wzi´li udzia∏: wiceprzewodniczàca Ra-

st´pnie w asyÊcie kompanii honorowej 1.
Warszawskiej Brygady
Pancernej im. Tadeusza
KoÊciuszki uczestnicy
uroczystoÊci przemaszerowali pod pomnik

dy m.st. Warszawy Ligia Krajewska, wiceprzewodniczàce Rady Dzielnicy Weso∏a Izabela Antosiewicz oraz Irena Kuk, radni Dzielnicy Weso∏a, zarzàd Dzielnicy w osobach burmistrza
Edwarda K∏osa oraz jego zast´pców
Krzysztofa Kacprzaka i Mariana Mahora, zast´pca Dowódcy Bryg. p∏k Janusz Wiatr, dyrektorzy placówek
oÊwiatowych, instytucji kultury i jednostek organizacyjnych z terenu dzielnicy, przedstawiciele organizacji spo∏ecz-

Polskiej Organizacji Wojskowej. Tam
po odegraniu zainscenizowanego obrazu historycznego z udzia∏em postaci
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego i jego
adiutanta, którzy przyjechali na koniach, odczytano apel poleg∏ych
i uczczono bohaterów tamtych
dni salwà honorowà. Ostatnim
akcentem cz´Êci
oficjalnej by∏o
z∏o˝enie wieƒców pod pomnikiem w ho∏dzie
walczàcym o niepodleg∏à Polsk´.
Na koniec wszyscy uczestnicy
uroczystoÊci zostali zaproszeni na ciep∏y posi∏ek
z kuchni polowej.
Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
Dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Fot. Archiwum UD Weso∏a
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo,
paêdziernikowa sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´
na tyle wczeÊnie, ˝e o niej
pisa∏em ju˝ w poprzednim
numerze. Ogranicz´ si´
wi´c do przekazania informacji o kolejnej sesji, która
jest zaplanowana na 26 listopada 2009 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Dzielnicy Weso∏a przy ul. 1. Praskiego
Pu∏ku 33. We wst´pnym porzàdku obrad znalaz∏y si´ m.in. takie punkty jak:
• stan realizacji bud˝etu za III kwarta∏y 2009 r.

Dy˝ury radnych

• informacja o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych i remontów w Dzielnicy.
• informacja o stanie przygotowaƒ do zimy
w Dzielnicy.
• informacja o stanie utrzymania czystoÊci
w Dzielnicy – gospodarka odpadami.
• informacja o planowanej pomocy Dzielnicy
dla najubo˝szych na okres zimy.
• uchwalenie planu pracy Rady Dzielnicy na kolejny rok.
Wszystkich zainteresowanych tymi tematami
serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski

Za∏atw spraw´ w urz´dzie...

Zameldowanie i wymeldowanie
Zmiana miejsca zamieszkania to okolicznoÊç,
która zobowiàzuje obywatela polskiego do dokonania odpowiedniego zg∏oszenia w urz´dzie.
Procedura zameldowania mieszkaƒca pod nowych adresem uzale˝niona jest od czasu, na jaki zamierza si´ on zameldowaç oraz od tego, czy
w nowym miejscu deklaruje pobyt sta∏y czy czasowy. Wszystkie sprawy w tym zakresie mieszkaƒcy Dzielnicy Weso∏a za∏atwiajà w Urz´dzie
Dzielnicy przy stanowisku obs∏ugi nr 3.
Nale˝y pami´taç, ze ustawa dotyczàca ewidencji
ludnoÊci mówi, i˝ osoba, która przebywa w okreÊlonej miejscowoÊci pod tym samym adresem d∏u˝ej ni˝ trzy doby, jest obowiàzana zameldowaç si´
na pobyt sta∏y lub czasowy najpóêniej przed up∏ywem czwartej doby, liczàc od dnia przybycia.
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesi´cy
W tym przypadku procedura jest maksymalnie odformalizowana – nie wymaga wype∏niania
jakiegokolwiek formularza, zwolniona jest
z op∏at, a sprawa za∏atwiana jest „od r´ki”. Wystarczy przyjÊç do Urz´du z najemcà lub w∏aÊcicielem lokalu, który oka˝e tytu∏ prawny do lokalu i ustnie zg∏osiç urz´dnikowi zamiar czasowego przebywania w nowym miejscu, przy czym
czas ten nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.
Wymagane jest przy tym, aby w∏aÊciciel lokalu
okaza∏ dokument stwierdzajàcy to˝samoÊç (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), zaÊ osoba meldowana – dowód osobisty.
Zameldowanie na pobyt sta∏y lub czasowy
ponad 3 miesiàce
Przy zameldowaniu na pobyt przekraczajàcy
3 miesiàce procedura wymaga przedstawienia
nast´pujàcych dokumentów:
1. wype∏nionego formularza zg∏oszenia, którego
druk dost´pny jest w punkcie informacyjnym
Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców,

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

2. dowodu osobistego,
3. ksià˝eczki wojskowej – w przypadku osób
podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi
wojskowemu (m´˝czyêni do 50 roku ˝ycia),
4. dokumentu potwierdzajàcego prawo do lokalu
(w oryginale) – najpopularniejsze to: umowa cywilno-prawna w formie w aktu notarialnego lub
pisemna umowa najmu lokalu, odpis z ksi´gi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sàdu,
5. zaÊwiadczenia o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu sta∏ego (tylko przy zameldowaniu na pobyt sta∏y),
6. odpisu skróconego aktu urodzenia – w przypadku osób niepe∏noletnich, nie posiadajàcych dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç.
Druk formularza zg∏oszenia pobytu sta∏ego lub
czasowego trwajàcego ponad 3 miesiàce dost´pny jest tak˝e na stronie internetowej Warszawy (menu eWOM Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców/Poradnik Interesanta/Sprawy obywatelskie/Zameldowanie i wymeldowanie). Mo˝na go
przygotowaç przed wizytà w Urz´dzie, jednak˝e
konieczne jest wydrukowanie wniosku na jednej
kartce (wydruk dwustronny). Wydzia∏ Obs∏ugi
Mieszkaƒców ma zawsze przygotowane druki
formularzy, dost´pne w punkcie informacyjnym.
Do Urz´du nale˝y przyjÊç w towarzystwie najemcy lub w∏aÊciciela lokalu, który powinien okazaç si´
dokumentem to˝samoÊci oraz tytu∏em prawnym
do lokalu. W sytuacji, gdy meldujàcy si´ sam jest
w∏aÊcicielem lokalu wystarczy, ˝e zabierze ze sobà
dokument potwierdzajàcy jego prawa do lokalu.
Procedura zwolniona jest z op∏at i, podobnie
jak poprzednia, za∏atwiana „od r´ki”. Warto wiedzieç, ˝e osoba meldowana nie musi byç obecna przy dokonywaniu tej czynnoÊci. Wystarczy
wype∏niç i podpisaç wniosek w domu, a reszty
czynnoÊci mo˝e dope∏niç w∏aÊciciel lokalu, cz∏onek rodziny lub inna osoba, która dor´czy
do urz´du w/w dokumenty, w∏àcznie z okazaniem dowodu osobistego (lub odpisu skróconego aktu urodzenia) meldowanej osoby.

Wymeldowania z pobytu sta∏ego lub czasowego
ponad 3 miesiàce
Do wymeldowania si´ z pobytu trwajàcego
ponad 3 miesiàce nale˝y przygotowaç:
1. wype∏niony formularz wymeldowania;
2. dowód osobisty,
3. ksià˝eczk´ wojskowà w przypadku osób podlegajàcych powszechnemu obowiàzkowi wojskowemu (m´˝czyêni do 50 roku ˝ycia).
W przeciwieƒstwie do zameldowania, wymeldowania mo˝na dokonaç tylko osobiÊcie lub
przez pe∏nomocnika. Dzia∏ajàc przez pe∏nomocnika, musimy go wyposa˝yç w pe∏nomocnictwo
notarialne z wyraênie okreÊlonym zakresem
dzia∏ania, czyli w pe∏nomocnictwo do wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu.
Za∏atwianie sprawy rozpoczynamy od pobrania z punktu informacyjnego odpowiedniego formularza, który wype∏niamy. Nast´pnie kierujemy
si´ do stanowiska nr 3, gdzie za∏atwimy spraw´
„od r´ki” i bez op∏at.
Cudzoziemcy oraz obywatele paƒstw UE
Zameldowanie oraz wymeldowanie cudzoziemców lub obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej wymaga okazania przez nich poza dokumentami wymienionymi powy˝ej dodatkowo:
1. Paszportu (lub dokumentu to˝samoÊci – w przypadku obywateli paƒstw Unii Europejskiej),
2. Dokumentu zezwalajàcego na pobyt na terenie
Polski (karta pobytu, zezwolenie na osiedlenie
si´, zezwolenie na pobyt, decyzja o nadaniu
statusu uchodêcy, wiza).
W pozosta∏ym zakresie procedura zameldowania i wymeldowania nie ró˝ni si´ znaczàco.
W przypadku pytaƒ lub wàtpliwoÊci zwiàzanych z zameldowaniem lub wymeldowaniem,
prosimy o kontakt z Delegaturà Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy
Weso∏a pod numerem telefonu 022 773 60 12
lub mailem wom@wesola.waw.pl.
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
Dla Dzielnicy Weso∏a
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Inwestycje 2010
Na sàsiednich stronach,
mo˝ecie Paƒstwo przeczytaç
o ci´ciach bud˝etowych
Warszawy, szczególnie w nak∏adach na inwestycje dzielnicowe. Wed∏ug za∏o˝eƒ w∏adz
Warszawy, Êrodki na inwestycje dzielnicowe i tak majà
byç ograniczane do 1/3
obecnego poziomu, a na dodatek nak∏ady na inwestycje majà byç naliczane proporcjonalnie do iloÊci zameldowanych mieszkaƒców danej dzielnicy.
Rok 2010 niesie ju˝ zapowiedê tej tendencji. O ile
rok temu zaczynaliÊmy inwestycje z bud˝etem
25 mln. z∏, tak na rok przysz∏y mamy zaledwie 20,4
mln. z∏. W obliczu pilnych potrzeb jakie ca∏y czas
trapià Weso∏à to fatalna wiadomoÊç. Jedyna nadzieja w tym, ˝e tak jak w latach ubieg∏ych, w ciàgu roku Zarzàdowi dzielnicy uda si´ wydobyç dodatkowe pieniàdze. Stàd te˝ w prezentowanej obok
tabeli, zawierajàcej wykaz zadaƒ inwestycyjnych,
pewne kwoty mogà budziç zdziwienie.
1. Nowa szko∏a w Starej Mi∏oÊnie – 1 mln. z∏.
Kwota za którà oczywiÊcie niewiele mo˝na
zbudowaç. Jednak Zarzàd ma nadziej´, ˝e na
taki cel uda si´ jednak pozyskaç dodatkowe
Êrodki. Aby jednak nie wstrzymywaç harmonogramu budowy, specyfikacja przetargu
i umowa z wy∏onionym wykonawcà b´dzie zawiera∏a zapisy, ˝e wi´kszoÊç kwoty za prace
wykonane w 2010 roku, zostanie zap∏acona w styczniu 2011, ze Êrodków kolejnego bud˝etu. Dopiero teraz, w warunkach ostrych
oszcz´dnoÊci, mo˝na by∏o poczuç, jaka stratà
by∏a koniecznoÊç zakupienia dzia∏ki pod szko∏´, bo Spó∏ka Ziemska nie chcia∏a przekazaç
na ten cel zakupionej za pieniàdze cz∏onków
Zespo∏u dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej. I z drugiej
strony, jak dobrze, ˝e uda∏o si´ kupiç na ten cel
za ponad milion z∏otych taniej ni˝ chcia∏a Spó∏ka Ziemska, innà dzia∏k´ przy ul. Cieplarnianej.
2. Budowa hali sportowej przy ul. Klimatycznej
poch∏ania ponad 40% bud˝etu – to niestety
konsekwencja decyzji sprzed 3 lat, kiedy
Êrodków inwestycyjnych by∏o pod dostatkiem
i na dodatek by∏y powa˝ne nadzieje na dotacj´
unijnà. Niestety, Warszawie bardziej z dotacji
unijnych zale˝a∏o na pieniàdzach na metro,
oczyszczalni´ Czajka i Most Pó∏nocny...
3. Przedszkola w Zielonej i Starej Mi∏oÊnie sà
wpisane z symbolicznymi kwotami. Po prostu,
nie by∏o ju˝ szans na sfinansowanie tych inwestycji. Jednak Zarzàd zdecydowa∏ o wpisaniu
ich na list´ inwestycji realizowanych. Bowiem
w ciàgu roku du˝o ∏atwiej przesunàç Êrodki, jeÊli jakieÊ dodatkowe si´ pojawià i rozpoczàç prace projektowe czy nawet budowlane, ni˝ wprowadziç nowy tytu∏ inwestycyjny. Troch´ tak na
zasadzie: odwa˝nym szcz´Êcie sprzyja... I par´
razy w ostatnich latach rzeczywiÊcie sprzyja∏o.
4. Jest jeszcze inwestycja pewna, nie uj´ta
w tym wykazie, bo b´dzie realizowana przez
MPWiK. Mowa tu o rozbudowie SUW w Sta-
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rej Mi∏oÊnie. W ramach tego zostanà uruchomione i pod∏àczone dwie nowe studnie, dobudowany b´dzie zbiornik retencyjny. Inwestycja
ta pozwoli wreszcie na przy∏àczanie nowych
odbiorców do wodociàgu w Starej Mi∏oÊnie.
5. Jak mowa tu o MPWiK to wreszcie jest nadzieja, ˝e znów wróci z inwestycjami na teren Weso∏ej. Przesàdzone jest, ˝e po rozbudowie
SUW-u, rozpocznie si´ w Starej Mi∏oÊnie budowa brakujàcych fragmentów sieci wodociàgowej. Sà ju˝ na to gotowe projekty z pozwoleniami na budow´. Niestety, nie ma szans
na rozbudow´ sieci kanalizacyjnej, poniewa˝
Spó∏ka Ziemska odmówi∏a wydania m.st. Warszawie zbudowanej z du˝ym udzia∏em dotacji
publicznej oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”,
nie ma mo˝liwoÊci budowy kanalizacji przez
MPWiK (jako spó∏ka komunalna nie mo˝e budowaç sieci kanalizacyjnej, pod∏àczonej do b´dàcej w prywatnych r´kach oczyszczalni).
6. Jest za to nadzieja na budow´ kanalizacji
na Groszówce. MPWiK prowadzi obecnie
analiz´ rentownoÊci tej inwestycji. Dlatego
wa˝ne jest, aby mieszkaƒcy Groszówki jak
najszybciej (mo˝e byç na adres naszego Urz´du) sk∏adali wnioski o przy∏àczenie do kanalizacji. Im wi´cej b´dzie takich wniosków, tym
wi´ksze szanse na rozpocz´cie budowy. Szanowni mieszkaƒcy Groszówki, nie przegapcie tej szansy! Na razie nie potrzeba ˝adnych
wielkich formalnoÊci, ani ˝adnych wydatków.
Po prostu deklarujcie, ˝e chcecie kanalizacj´.

7. Kwota przeznaczona na budow´ szko∏y
w Zielonej jest ostatnià ratà za tà inwestycj´
i wystarcza w pe∏ni na jej dokoƒczenie.
8. W Centrum zaplanowano g∏ównie budow´
ulic, szczególnie tam, gdzie w trakcie budowy
kanalizacji zosta∏a uszkodzona, bàdê gdzie
w ogóle jej nie by∏o.
9. Trwajà te˝ rozmowy z ZTM w sprawie budowy
parkingu P&R przy stacji kolejowej. Choç nasza dzielnica nie jest stronà w negocjacjach, to
Zarzàd Dzielnicy bardzo anga˝uje si´ w przyspieszenie realizacji tej inwestycji. Bardzo blisko
jest ju˝ porozumienie z PKP w sprawie udost´pnienia gruntu. JeÊli ZTM szybko przygotowa∏by
projekt (a niestety z regu∏y majà d∏ugie procedury), to przed kolejnà zimà by∏by du˝y i wygodny
parking dla doje˝d˝ajàcych SKM-kà. JeÊli nie,
sprawa przesunie si´ na kolejny rok.
10. Tak˝e dwie g∏ówne ulice w Centrum i Zielonej zyskajà nowy wyglàd. Zarzàdowi Dzielnicy
uda∏o si´ dopisaç do planów remontów ZDM
na rok przysz∏y ulic´ Wspólnà oraz 1. Praskiego Pu∏ku. Trwajà jeszcze rozmowy, czy b´dzie
to tylko frezowanie nawierzchni i po∏o˝enie
nowego asfaltu, czy remont kompleksowy,
∏àcznie z kraw´˝nikami i chodnikami.
Jak widaç, powodów do zadowolenia zbyt
wiele nie ma, ale jest sporo szans i mam nadziej´, ˝e choç cz´Êç z nich Zarzàd Dzielnicy wykorzysta, nieco „zmi´kczajàc” nam skutki kryzysu.
Marcin J´drzejewski

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

W zwiàzku z listem
do redakcji „Wyjazd
na Trakt Brzeski” z nr
107 „WS” wyjaÊniam:
Drogi publiczne, ze
wzgl´du na funkcje
w sieci drogowej,
dzielà si´ na nast´pujàce kategorie: drogi krajowe, drogi
wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi
gminne. W mieÊcie sto∏ecznym Warszawa, burmistrz dzielnicy jest upowa˝niony do zarzàdzania tylko drogami gminnymi. Drogami wy˝szej kategorii zarzàdza Zarzàd Dróg Miejskich w Warszawie. Skrzy˝owanie, o którym pisze Czytelnik w swoim liÊcie do redakcji, dotyczy ulic: Trakt Brzeski, Jana Paw∏a II i Pi∏sudskiego. Wszystkie te ulice
sà w zarzàdzie ZDM. Organizacjà ruchu na wszystkich drogach w Warszawie, zatwierdzaniem wszelkich zmian
oraz odpowiedzialnoÊcià za zwiàzane
z tym bezpieczeƒstwo, zajmuje si´
G∏ówny In˝ynier Ruchu w Biurze Drogownictwa i Komunikacji.
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a od przesz∏o
dwóch lat zabiega u Zarzàdcy Drogi
oraz u G∏ównego In˝yniera Ruchu
o zmian´ organizacji ruchu na tym
skrzy˝owaniu. Podnosimy podobne ar-

gumenty do tych, których u˝ywa autor
artyku∏u. Niestety, badania jakim zosta∏o poddane „nasze skrzy˝owanie”,
powodujà odmow´ zmiany organizacji
ruchu ze wzgl´du na jego nieosiowoÊç.
Trudno nam pogodziç si´ z takà opinià,
gdy˝ sà w Warszawie inne skrzy˝owania
nieosiowe, które mimo tego majà takà
organizacj´ ruchu, która umo˝liwia jazd´ na wprost z prawego pasa ruchu.
Zarzàd Dzielnicy, znajàc ucià˝liwoÊci
dla mieszkaƒców spowodowane obecnà
organizacjà ruchu na skrzy˝owaniu ulic:
Trakt Brzeski, Jana Paw∏a II i Pi∏sudskiego b´dzie nadal zabiega∏ o wprowadzenie stosownych zmian, prosz´ jednak pami´taç, ˝e odst´pstwo od obowiàzujàcych przepisów podpisuje In˝ynier Ruchu i wydanie takiej decyzji wià˝e si´ z jego odpowiedzialnoÊcià w razie
wystàpienia kolizji drogowej.
Gdyby w obecnym uk∏adzie nie dosz∏o jednak do oczekiwanej zmiany organizacji ruchu, zmiana taka b´dzie
mo˝liwa dopiero po modernizacji
Traktu Brzeskiego. Projekt przebudowy jest obecnie w trakcie realizacji
i b´dzie ukoƒczony w drugiej po∏owie
przysz∏ego roku.
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza

Uwaga! Nowy adres e-mail redakcji:

wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl

Bud˝et na czas kryzysu
Ró˝nie si´ mówi o obecnym kryzysie. Niektórzy
traktujà go jako medialnà
sensacj´, inni z jego powodu stracili prac´, lub dostali
szerszy zakres obowiàzków
za zredukowanego koleg´...
Mo˝e to jeszcze nie kataklizm jak recesja po tzw.
„czarnym wtorku” na Wall Street w latach 30tych, ale bez wàtpienia z naszà gospodarkà nie
dzieje si´ najlepiej. A to przek∏ada si´ wprost na
bud˝et samorzàdu.
No os∏od´ goryczy, jakà radni warszawskich
dzielnic odczuwajà po przedstawieniu za∏àczników bud˝etowych, skarbnik Warszawy przygotowa∏ ciekawà prezentacj´, uzasadniajàcà
ogromne ci´cia w dzielnicowych bud˝etach.

Co trzeba wiedzieç o bud˝ecie?
Na bud˝et samorzàdu sk∏adajà si´ ró˝ne grupy przychodów. Najwa˝niejsze z nich to dotacje
i subwencje oraz dochody w∏asne. Kwoty dotacji i subwencji zale˝à od wielu czynników. Najwi´ksza kwotowo jest subwencja oÊwiatowa
i zale˝y od liczby uczniów, ucz´szczajàcych
do szkó∏ na terenie danego samorzàdu. Inne dotacje i subwencje zale˝à od iloÊci i rodzaju zadaƒ, z zakresu administracji rzàdowej realizowanej przez samorzàd. Mo˝e to byç np. prowadzenie biur paszportowych itp. Sà te˝ tzw. Êrodki
wyrównawcze, dop∏acane biedniejszym gminom
z bud˝etów gmin bogatszych, tzw. „Janosikowe”. No i dotacje unijne.
Dochody w∏asne to g∏ównie udzia∏ w podatku
dochodowym od osób fizycznych PIT (samorzàdy dostajà 27% zebranego z ich terenu tego po-

Wa˝ne telefony:
S∏u˝ba Dy˝urna Miasta
Tel. 595 35 71, 822 77 03,
Tel. 196-56
Policja – Komisariat w Weso∏ej
Tel. dy˝urnego 773 40 80
Tel. 773 90 07, 773 49 44, 773 56 99,
www.pragapd.policja.waw.pl
Pogotowie policyjne – 997
Stra˝ Miejska
Stanowisko Dowodzenia VII OT
Tel. 741 32 10
www.strazmiejska.waw.pl
Telefon alarmowy – 986
Stra˝ po˝arna
OSP Weso∏a – tel. 773 90 08
OSP Stara Mi∏osna – tel. 773 39 78
Telefon alarmowy – 998
Pogotowie Ratunkowe
Tel. 783 14 55 – ca∏odobowo
Telefon alarmowy – 999
www.emergency.pl
Wyjazdowa pomoc lekarska Falck
Tel. 888 29 20
pon.–pt. od 20.00–08.00
sob. i niedz. – ca∏odobowo
www.falck.pl
Pogotowie Energetyczne
tel. 778 28 00, 778 28 22
Pogotowie Gazowe
Tel. 628 45 87, 628 45 97
Telefon alarmowy – 992

èród∏o – www.wesola.waw.pl

Wyjazd z Traktu Brzeskiego

Konserwator Wodociàgów Miejskich
Tel. 841 04 75 – pogotowie wodociàgowo-kanalizacyjne MPWiK (czynny ca∏à dob´, bezp∏atny)
Telefon alarmowy – 994

datku), w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT czy podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych – PCC. Poza tym gminy pobierajà podatki od nieruchomoÊci, od Êrodków transportu,
op∏aty za u˝ytkowanie wieczyste, wreszcie gospodarujà swoimi nieruchomoÊciami czyli
w szczególnoÊci mogà je sprzedawaç lub czerpaç dochody z ich najmu.
Generalnà zasadà jest to, ˝e mniejsze i biedniejsze samorzàdy majà mniejszy udzia∏ Êrodków w∏asnych a wi´kszy subwencji i dotacji. Du˝e samorzàdy na odwrót. Dla przyk∏adu bud˝et
gminy ¸apy (pow. Bia∏ostocki) a˝ w 56,8% sk∏ada si´ z subwencji i dotacji. W bud˝ecie Warszawy jest to zaledwie 13,7%. Reszta do dochody
w∏asne. Dlatego te˝, jeÊli spadajà dochody
mieszkaƒców, ci p∏acà mniejsze podatki i wp∏ywy miasta sà mniejsze. Obecny zastój na rynku
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nieruchomoÊci oznacza tak˝e znaczny spadek
we wp∏ywach z podatku PCC (p∏aci si´ go m.in.
od transakcji kupna-sprzeda˝y). No i dochody ze
sprzeda˝y nieruchomoÊci te˝ spadajà.
Warto te˝ podkreÊliç, ˝e dochody bud˝etowe
stolicy zale˝à tylko od zameldowanych mieszkaƒców. Niezameldowani, p∏acàc podatki poza Warszawà, korzystajà ze Êwiadczeƒ miasta
na koszt tych zameldowanych...
Stad bud˝et Warszawy jest wyjàtkowo wra˝liwy na wahania koniunktury gospodarczej. Jak to
si´ b´dzie przek∏ada∏o na konkretne liczby, prezentujà to poni˝sze wykresy:
Negatywne skutki zmiany uwarunkowaƒ makroekonomicznych w zakresie dochodów podatkowych.
Dochody z udzia∏u w PIT.

¸àczne negatywne skutki zmiany uwarunkowaƒ
makroekonomicznych w zakresie dochodów
podatkowych*.

* W stosunku do bud˝etu uchwalonego 10 grudnia 2008 r.

nikajàce z dop∏at do komunikacji miejskiej
w oparciu o wieloletnie umowy. Jest to kwota
Êrednio 2,4 mld z∏ rocznie. No i pozostaje „Janosikowe”. Jako ˝e ludziom w stolicy ˝yje si´ wygodnie i dostatnio, to muszà p∏aciç na biedniejsze samorzàdy ok. 1 mld z∏ rocznie!!!
Stàd oszcz´dnoÊci w wydatkach bie˝àcych
b´dà mo˝liwe w wi´kszej skali dopiero za 2 lata.
Poni˝ej tabela przedstawiajàca prognoz´ tych
oszcz´dnoÊci:

– Uchwa∏à Rady Miasta z dnia 28.04.2009 dokonano korekty
planu o 118 mln z∏.
– W projekcie uchwa∏y Rady Miasta na sesj´ 17.09.2009 uj´to
korekt´ planu o 438 mnl z∏.

Negatywne skutki zmiany uwarunkowaƒ makroekonomicznych w zakresie dochodów podatkowych.
Dochody z podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych.

Negatywne skutki zmiany uwarunkowaƒ makroekonomicznych w zakresie dochodów podatkowych.
Dochody z udzia∏u w CIT.

Jak nie da si´ oszcz´dzaç na wydatkach bie˝àcych, to mo˝na jeszcze na inwestycjach.
Niestety mamy Euro 2012 i niektóre z nich, realizowane przez W∏adze miasta muszà byç wykonane. Skoro si´ nie da oszcz´dziç na inwestycjach centralnych, to pozostajà oszcz´dnoÊci na inwestycjach dzielnicowych, co doskonale obrazuje poni˝sza tabela. Nie ma w niej
danych z 2009 roku, a szkoda, bo jeszcze lepiej
obrazowa∏yby tà tendencj´.

sób od tego roku. Dla Weso∏ej nie jest to wielkim
problemem, bo mamy niewielki urzàd, bez przerostów administracyjnych i na skromne funkcjonowanie, ale generalnie Êrodków nie brakuje.
Gorzej jest z inwestycjami. Bo zapóênienia cywilizacyjne w Weso∏ej sà ogromne, a co za tym
idzie – ogromne sà potrzeby. A zgodnie z wprowadzanà zasadà proporcjonalnoÊci, w ciàgu
5 lat, nak∏ady na inwestycje w dzielnicach majà
zostaç wyrównane proporcjonalnie do liczby
mieszkaƒców. Efekt b´dzie taki, ˝e ÂródmieÊcie
b´dzie budowaç pomniki, fontanny i parki,
a u nas jeszcze przez wiele lat, b´dziemy brodziç po ciemku w b∏ocie naszych niewybudowanych ulic. Prognozy sà na razie fatalne. W 2009
roku wykonanie inwestycji w Weso∏ej b´dzie
na poziomie 30 mln. z∏. Na rok 2010 na inwestycje dostaniemy ju˝ tylko 20,5 mln. z∏, w 2011
– 15,8 mln. z∏, w 2012 – 12,6 mln. z∏ a˝ w roku 2015 kwoty te spadnà do zaledwie 7 mln. z∏.
Szcz´Êliwie, póki co, Zarzàd naszej Dzielnicy
dobrze sobie radzi ze zwi´kszaniem kwot na inwestycje. W roku bie˝àcym, zaczynaliÊmy przecie˝ z bud˝etem inwestycyjnym na poziomie 25 mln. z∏ i mimo wymuszania oszcz´dnoÊci, uda∏o si´ pozyskaç dodatkowe Êrodki, zwi´kszajàce tà kwot´ o 20%. Tyle ˝e
z ka˝dym rokiem b´dziemy
startowaç z coraz to ni˝szego poziomu, wi´c o efekty
takie jak w tym roku b´dzie
coraz trudniej...
Pewnym ratunkiem by∏oby meldowanie si´ naszych mieszkaƒców. Wg
szacunków GUS, na terenie Weso∏ej mieszka ok. 4 tys. niezameldowanych osób. To ok. 20% wszystkich mieszkaƒców. Gdyby te osoby si´ zameldowa∏y, w docelowym kszta∏cie Weso∏owskiego bud˝etu mielibyÊmy 20% wi´cej Êrodków na inwestycje.
Dlatego, tak jak miesiàc temu, apeluj´
do wszystkich nie majàcych meldunku, aby poÊwi´cili chwil´ czasu i dokonali tej formalnoÊci. Nasz WOM jest jednym z najlepszych
w Warszawie, wi´c za∏atwianie formalnoÊci

KoniecznoÊç dostosowania poziomu inwestycji do ograniczonych mo˝liwoÊci finansowych.

Wed∏ug prognoz makroekonomicznych oznacza to, ˝e ∏àcznie, tylko z tytu∏u ni˝szych wp∏ywów podatkowych, do bud˝etu Warszawy co roku b´dzie wp∏ywa∏o o ok. 1 mld z∏ mniej ni˝ zak∏adano jeszcze rok temu. A to oznacza koniecznoÊç oszcz´dnoÊci. I to du˝ych.
Niestety, na niektórych sprawach oszcz´dzaç
si´ nie da. W bud˝ecie Warszawy a˝ 80% wydatków bie˝àcych to tzw. wydatki „sztywne”, czyli
wynikajàce z d∏ugoletnich umów, regulacji prawnych, itp. Drugim ograniczeniem sà koszty wy-
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No a teraz, jak to wszystko si´ ma do bud˝etów dzielnic. Subwencja oÊwiatowa jest przeliczana w zale˝noÊci od iloÊci uczniów uczàcych
si´ w naszych szko∏ach. Ale ju˝ Êrodki na realizacj´ pozosta∏ych zadaƒ majà byç przeliczane
proporcjonalnie do liczby mieszkaƒców. Te
na wydatki bie˝àce sà naliczane ju˝ w ten spo-

jest sprawne a urz´dnicy ˝yczliwi i pomagajà
przy wype∏nianiu dokumentów.
Drugà nadziejà mo˝e byç rych∏e zakoƒczenie
kryzysu, co spowodowa∏oby, ˝e przedstawione tu
czarne scenariusze trafi∏yby do lamusa. Ale na to
na razie si´ nie zanosi.
Marcin J´drzejewski
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W sprawie Nowoborkowskiej
Szanowni Paƒstwo,
Potrzeb inwestycyjnych w Weso∏ej
jest jeszcze du˝o i trudno arbitralnie
decydowaç które sà najwa˝niejsze.
Jednak budowa ulicy Nowoborkowskiej (∏àczàcej Starà Mi∏osnà z Mi´dzylesiem) bez wàtpienia znajduje si´
w czo∏ówce najpilniejszych potrzeb.
Jest to droga powiatowa, choç jej wyglàd i stan techniczny bynajmniej tego
nie sugerujà. Jednak po tych b∏otnistych do∏ach, codziennie w godzinach
szczytu przeje˝d˝a ok. 200 samochodów, a przez ca∏y dzieƒ jest to ponad 1,5 tys. pojazdów (dane na podstawie prowadzonych 4 lata temu badaƒ
nat´˝enia ruchu).
Jest to droga powiatowa, a wi´c administrowana i utrzymywana przez
Zarzàd Dróg Miejskich. ZDM jest te˝
odpowiedzialny za jej budow´. Niestety, w obliczu budowy Mostu Pó∏nocnego, w´z∏a Marsa i kilkunastu innych
mega inwestycji miejskich, le˝àca
na obrze˝ach Nowoborkowska nie cieszy si´ wielkim zainteresowaniem decydentów. Tylko dzi´ki determinacji
w∏adz naszej Dzielnicy, uda∏o si´ przekonaç ZDM do zlecenia projektu budowy tej ulicy, potem ten projekt
uzgodniç, a obecnie doprowadziç
do wydania pozwolenia na budow´.
Na przeszkodzie tego, by w przysz∏ym
roku ta niezwykle potrzebna ulica powsta∏a zosta∏o ju˝ tylko jedno – znalezienie na nià pieni´dzy w przysz∏orocznym bud˝ecie ZDM.
Nie b´dziemy w szczegó∏ach opisywaç,
kto i w jakich gremiach lobbuje za tà
ulicà. Jednak w dobie kryzysu i ci´ç bud˝etowych sprawy idà bardzo opornie.
Dlatego jako radni ze Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego apelujemy do Paƒstwa,
abyÊcie pomogli nam w tworzeniu spo∏ecznego nacisku na W∏adze Warszawy. PrzygotowaliÊmy list do pani Prezydent m.st. Warszawy, którego treÊç publikujemy obok. ChcielibyÊmy zebraç
pod nim 2–3 tys. podpisów mieszkaƒców domagajàcych si´ budowy ulicy
Nowoborkowskiej. Listy b´dà wy∏o˝one w zaprzyjaênionych firmach, sklepach i placówkach oÊwiatowych, byç
mo˝e zorganizujemy tak˝e zbiórk´
podpisów pod koÊcio∏ami. JeÊli nie jest
Paƒstwu oboj´tna budowa tej ulicy
bardzo prosimy o podpisywanie si´
pod nimi.

JeÊli ktoÊ chcia∏by czynnie w∏àczyç
si´ w akcj´ (np. zbieraç podpisy w swoim sklepie, albo zebraç podpisy wÊród
sàsiadów w bloku, lub na ulicy), to serdecznie zapraszamy w ka˝dy wtorek
w godz. 20.00–22.00 do lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, w budynku
OSP Stara Mi∏osna ew. prosz´ o kontakt na numer 0 601 31 48 22.
Izabela Antosiewicz
Marcin J´drzejewski
Józef WojtaÊ
„Szanowna Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
My, ni˝ej podpisani
mieszkaƒcy dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, wyra˝amy swoje zaniepokojenie, pomijaniem naszej
Dzielnicy, przy realizacji
inwestycji
ogólnomiejskich. Rozumiemy, ˝e
w czasie kryzysu gospodarczego, proporcjonalnie redukowane sà Êrodki na inwestycje dzielnicowe, nie
mo˝emy jednak milczeç,
gdy ca∏kowicie pomijane
sà w Weso∏ej inwestycje
ogólnomiejskie, majàce
strategiczne znaczenie dla
naszej Dzielnicy.

Takà inwestycjà jest mi´dzy innymi
budowa ulicy Nowoborkowskiej, ∏àczàcej os. Stara Mi∏osna z Mi´dzylesiem.
Droga ta ma status drogi powiatowej.
W godzinach szczytu, mimo tragicznego
stanu nawierzchni, przeje˝d˝a nià (zgodnie z pomiarami z 2005 roku) ok. 200
samochodów na godzin´, a dziennie jest
to grubo powy˝ej 1,5 tys. pojazdów. Po∏o˝one kilkanaÊcie lat temu p∏yty betonowe
sà tak wàskie, ˝e nie mieszczà si´ na nich
dwa mijajàce si´ samochody, które niosà du˝e zagro˝enie dla poruszajàcych si´
po p∏ytach pieszych i rowerzystów. Up∏yw
czasu powoduje, ˝e p∏yty sà pokruszone
i sterczà z nich pr´ty zbrojeniowe. Taki
stan nawierzchni grozi bezpieczeƒstwu
u˝ytkowników drogi i powoduje szybkie
zu˝ycie techniczne poruszajàcych si´
po niej pojazdów. W nied∏ugim czasie
mo˝e si´ to staç przyczynà serii wniosków o odszkodowania za zniszczone na
tej drodze samochody.
Budowa tej ulicy jest planowana ju˝
od wielu lat. W bie˝àcym roku ZDM zakoƒczy∏ wreszcie prace projektowe. Jest
te˝ ju˝ wydane pozwolenie na budow´.
Niestety, inwestycja ta nie znalaz∏a si´
w planach inwestycyjnych na rok 2010.
Dlatego zwracamy si´ do Pani Prezydent, liczàc ˝e zapozna si´ Pani ze stanem tej ulicy i podejmie dzia∏ania, aby
wygospodarowaç Êrodki umo˝liwiajàce
jeszcze w roku 2010 budow´ najgorszego
fragmentu tej drogi, czyli odcinka od
ronda Graniczna w Starej Mi∏oÊnie,
do poczàtku asfaltowej Alei Dzieci Polskich w Mi´dzylesiu.
Mieszkaƒcy dzielnicy Weso∏a”

Zarzàd Ogniska TKKF „WESO¸A”

ZAPRASZA SENIORÓW
DO GRY NA KRYTYCH KORTACH
TENISOWYCH POD BALONEM
TENIS KLUB „WESO¸A”
W KA˚DY WTOREK i CZWARTEK
W GODZ 1200–1400.
Legitymacja emeryta lub rencisty upowa˝nia do

50% zni˝ki !!!
Wszelkie informacje pod nr telefonu

502 593 703
lub na kortach przy ul. Armii Krajowej 32

Serdecznie zapraszamy
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Jeszcze o Zrzeszeniu
Na Walnym Zebraniu Cz∏onków Zrzeszenia
w dniu 25 kwietnia br. panowie Andrzej Bem
i Stanis∏aw Pawlik otrzymali od zebranych szans´ na chodzenie po Osiedlu Stara Mi∏osna z podniesionà g∏owà. Niestety, nie skorzystali
z uÊmiechu losu. Dlaczego tak si´ sta∏o?
Przed Walnym nastàpi∏a wielka mobilizacja
w szeregach osób skupionych wokó∏ tzw. Spó∏ki
Ziemskiej. Nawet i ja zosta∏em oderwany od pieluch i bra∏em aktywny udzia∏ w przygotowaniach.
Idea tej zadymy by∏a taka:
1. Opieka (Tadeusz Opieka, ówczesny prezes Zarzàdu Zrzeszenia) jest oszo∏om i rozrabiaka.
Pozostali cz∏onkowie Zarzàdu te˝ nie sà lepsi.
2. Idziemy na Walne po sukces, tj.:
– odwo∏ujemy prezesa Zarzàdu i Zarzàd,
a powo∏ujemy swoich,
– wybieramy swojà Komisj´ Rewizyjnà,
– podejmujemy uchwa∏´ o zamkni´ciu
wszystkich spraw sàdowych nakr´conych
przez poprzedni Zarzàd.
Po wygraniu Walnego Zebrania kontynuujemy
pasmo sukcesów i odtràbiamy zwyci´stwo poprzez:
1. Spó∏ka sypnie groszem na rzecz Zrzeszenia,
2. Paƒstwo Trzeszczkowscy sypnà groszem
na rzecz Zrzeszenia,
3. Zmieniamy (czytaj: upi´kszamy) wizerunek
Spó∏ki poprzez szereg inicjatyw spo∏ecznych
w postaci np. budowy pomników Jana Paw∏a II na obydwu rondach.
SzliÊmy na Walne w dobrych nastrojach. Cel
by∏ szczytny i w zasi´gu r´ki. Tyle tylko, ˝e nikt
nam nie powiedzia∏, i˝ powodem tej powszechnej
mobilizacji by∏o to, ˝e Opieka ju˝ po prostu dobra∏
si´ Spó∏ce do ty∏ka. Walne wygraliÊmy stosunkowo ∏atwo, z jednym wyjàtkiem. Nie uda∏o si´ odwo∏aç prezesa Zarzàdu Tadeusza Opieki. Ale i to
zmartwienie wkrótce si´ rozwia∏o. Opieka sprowokowany przez Stanis∏awa Pawlika z∏o˝y∏ rezygnacj´ z pe∏nionej funkcji. Pe∏nia szcz´Êcia!
Zarzàd Zrzeszenia kontynuowa∏ swojà dzia∏alnoÊç w nast´pujàcym sk∏adzie:
1. Stanis∏aw Pawlik – p.o. prezesa Zarzàdu
2. Mariusz Oczkowski – skarbnik Zarzàdu

3. Arkadiusz Ciupak – cz∏onek Zarzàdu
4. Konrad KuÊmierczuk – cz∏onek Zarzàdu
Komisja Rewizyjna w sk∏adzie:
1. Andrzej Bem – przewodniczàcy
2. Wac∏aw Rukat – z-ca przewodniczàcego
3. Benita Macuba – sekretarz
4. Marcin J´drzejewski – cz∏onek
5. W∏odzimierz Siudek – cz∏onek
Z energià zabraliÊmy si´ do pracy. Spotkania,
rozmowy, analizy, ustalenia i znowu spotkania,
i znowu ustalenia od ustaleƒ.
Minà∏ maj – nic.
Minà∏ czerwiec – nic.
Minà∏ lipiec – dalej nic.
Nikt nie sypnà∏ groszem. Spó∏ka wprawdzie
zacz´∏a zmieniaç swój wizerunek – na gorsze!

Pod koniec sierpnia najt´˝sze mózgi Spó∏ki
wspomagane przez mec. Marka Szczyg∏a wypichci∏y tzw. trójporozumienie: Spó∏ka – Zrzeszenie – K. i T. Trzeszczkowscy (nabywcy dzia∏ki
Zespo∏u przy ul. Jeêdzieckiej).
Dnia 28 sierpnia zorganizowano w siedzibie
Spó∏ki nasiadów´ w celu jego zatwierdzenia.
Wówczas okaza∏o si´, ˝e na mocy tego˝ trójporozumienia Zrzeszenie ma si´ zrzec wszystkich
praw nale˝nych mu w Spó∏ce (w tym prawa dysponowania majàtkiem powierzonym Spó∏ce przez
Zespó∏) w zamian za Êmieszne obietnice bez pokrycia. Paƒstwo Trzeszczkowscy mieli przejàç
wszystkie nak∏ady na dzia∏ce stanowiàcej siedzib´ Zrzeszenia za 10% wartoÊci owych nak∏adów.
I dr Ciupak i ja odmówiliÊmy podpisania tego
ca∏kowicie niekorzystnego dla Zrzeszenia geszeftu. Wówczas Stanis∏aw Pawlik i Mariusz
Oczkowski (wspomagani werbalnie przez Andrzeja Bema) zdj´li maski i z ramienia Zrzeszenia sami podpisali trójporozumienie. Tak narodzi∏ si´
Tercet Zarzàdzajàcy (Bem – Pawlik – Oczkowski).
Dalej ju˝ sz∏o szybko i bez ˝enady. W pi´ç dni
póêniej (2 wrzeÊnia) Tercet Zarzàdzajàcy bezpodstawnie przela∏ prawie 25 000 z∏otych panu
Trzeszczkowskiemu.
W tej sytuacji 5 wrzeÊnia z∏o˝y∏em Komisji Rewizyjnej pismo informujàce jà o szkodliwych
dzia∏aniach Tercetu Zarzàdzajàcego. Jak PaƒPrzysz∏a do nas Jesieƒ,
stwo myÊlicie – czy to
jest pi´knie ubrana,
ich powstrzyma∏o?
suknia kolorowa liÊçmi utkana,
Jeszcze tego samekapelusz czerwony, na nim bia∏e kropki,
go dnia Tercet Zarzàfioletowym wrzosem ozdobione stopki.
dzajàcy zwo∏a∏ posieKolczyki z kasztanów, pierÊcienie z ˝o∏´dzi...
dzenie Zarzàdu ZrzeKomu nasza Jesieƒ podobaç si´ b´dzie?
szenia. W trakcie tego
Mo˝e wiatr jà porwie do taƒca po lesie,
wykorzystali okoliczmo˝e s∏oƒce w prezencie promyk jej przyniesie,
noÊç, ˝e dr Ciupak podalbo chmura deszczowa zaprosi na... wod´
pisa∏ list´ obecnoÊci
i b´dà pic wod´ w jesiennà pogod´.
i ju˝ po jego wyjÊciu
Ewa Knop
Stanis∏aw Pawlik zmusi∏
protokolantk´ do dopisania w protokóle, ˝e
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odby∏o si´ g∏osowanie nad dokooptowaniem
do Zarzàdu etatowego pracownika Spó∏ki Ziemskiej pani Ireny Piaseckiej-BuÊko i stosunkiem
g∏osów 2:1 uchwa∏a zosta∏a podj´ta. By∏o to
ewidentne oszustwo. By∏o to równie˝ niezgodne
ze Statutem Zrzeszenia. I tak Tercet Zarzàdzajàcy przepoczwarzy∏ si´ w Kwartet.
Komisja Rewizyjna poruszona moim pismem
na posiedzeniu w dniu 28 wrzeÊnia postawi∏a mi´dzy innymi wniosek o zwo∏anie przez Zarzàd Walnego Zebrania Cz∏onków w terminie do 5 grudnia
br. Wniosek ten by∏ rozpatrywany na posiedzeniu
Zarzàdu Zrzeszenia w dniu 26 paêdziernika.
Zarzàd Zrzeszenia w osobach Pawlik –
Oczkowski – Piasecka-BuÊko zlekcewa˝y∏ wniosek Komisji Rewizyjnej i mimo mojego sprzeciwu podjà∏ uchwa∏´ o zwo∏aniu Walnego Zebrania
dopiero w marcu przysz∏ego roku.
Dlaczego tak si´ sta∏o?
Kwartet Zarzàdzajàcy czuje, ˝e grunt pali mu
si´ pod stopami. Dlatego stara si´ zyskaç
na czasie, a˝eby swoimi dzia∏aniami przypiecz´towaç upadek Zrzeszenia.
Mogà jeszcze wyrzàdziç wiele z∏a. Nie tak dawno Andrzej Bem wyda∏ polecenie zniszczenia teczek cz∏onków Zespo∏u. Ledwo obroniliÊmy te
teczki, byç mo˝e tylko chwilowo. Teraz Kwartet
usi∏uje zniszczyç teczki tzw. zamra˝arkiewiczów
(osób, które nie otrzyma∏y ani dzia∏ki ani mieszkania, mimo ˝e byli cz∏onkami Zespo∏u) lub przynajmniej przenieÊç je do siedziby Spó∏ki. Dlaczego?
Miesi´czne plàdrowanie archiwum Zespo∏u
ju˝ wyrzàdzi∏o niepowetowane szkody, ale zosta∏y jeszcze teczki cz∏onkowskie. I one sà solà
w oku Spó∏ki. Bo jak˝e tu uw∏aszczyç si´ na powierzonym Spó∏ce majàtku cz∏onków Zespo∏u,
skoro sà jeszcze dowody i Êwiadkowie?
Dlatego te˝ Kwartet Zarzàdzajàcy, b´dàcy
faktycznie przed∏u˝eniem r´ki Spó∏ki Ziemskiej,
nadal b´dzie dzia∏aç na naszà szkod´. Od nas
wszystkich zale˝y, czy po∏o˝ymy temu kres.
CO NALE˚Y ZROBIå?
Jak najszybciej zwo∏aç Walne Zebranie Cz∏onków Zrzeszenia.
W tym celu wszyscy Paƒstwo, b´dàcy cz∏onkami Zrzeszenia natychmiast sk∏adajcie wnioski
o niezw∏oczne zwo∏anie Walnego Zebrania.
Wnioski mo˝na sk∏adaç pisemnie na mój adres
lub e-mail: Konrad-KuÊmierczuk@wp.pl
Apeluj´ do osób, które by∏y cz∏onkami Zespo∏u, a nie zapisa∏y si´ do Zrzeszenia, aby zrobi∏y
to teraz. W spó∏ce nadal jest spory majàtek,
który mo˝na zagospodarowaç z wielkà korzyÊcià dla mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Druki deklaracji cz∏onkowskich mo˝na pobraç w siedzibie Zrzeszenia:
Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszkaƒ
i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie
ul. Jeêdziecka 20
05-077 W-wa Weso∏a
Z powa˝aniem
cz∏onek Zarzàdu Zrzeszenia
Konrad KuÊmierczuk
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...jak zabawa
to tylko w GoÊciƒcu...

• zabawa przy zespole Metrum
• profesjonalny pokaz sztucznych ogni
• tradycyjne polskie dania

Szczegó∏y i rezerwacja
pod tel. 022 773 30
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Urodziny Klubu Urody
DNI OTWARTE 4-5 GRUDNIA
ROZDAJEMY PREZENTY !!!
DARMOWE USŁUGI:
•
•
•
•

CZESANIE
MANICURE
HENNA Z REGULACJÑ
KONSULTACJA KOSMETYCZNA Z BADANIEM SKÓRY
(specjalistycznym urzàdzeniem)
• 10% RABATU NA KOSMETYKI

Prezenty i loteria z nagrodami!
• Do wygrania Zaproszenia upominkowe.
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Ma∏e, a cenne – wyniki konkursu korkowego
Mam cudownà wiadomoÊç. Siedziba Stowarzyszenia uton´∏a w stosie kolorowych, plastikowych nakr´tek. Mamy nakr´tki w naszym pokoju, w kuchni
i na korytarzu. MyÊlimy teraz intensywnie jak szybko
uda nam si´ to wszystko
dostarczyç do ˝oliborskiego stowarzyszenia.
Wasz odzew, Drodzy Czytelnicy, przerós∏ nasze najÊmielsze oczekiwania. Zawsze wiedzia∏am, ˝e mo˝na liczyç na Mieszkaƒców Weso∏ej,
teraz dowiedzà si´ o tym tak˝e inni.
Chcia∏am podzi´kowaç ka˝dej osobie, która
odkr´ci∏a choç jeden korek z plastikowej butelki
i przynios∏a swój wk∏ad w naszà akcj´. W konkursie wzi´∏y udzia∏ zorganizowane grupy
i wszystkie wymieniam poni˝ej, ale przez te kilka
wtorków odwiedzi∏o nasz lokal mnóstwo prywatnych osób, które przynosi∏y ma∏e torebeczki i tacha∏y wielkie wory. Wszystko po to, by do∏o˝yç
swojà czàstk´ do wielkiego morza korków.
ZebraliÊmy wspólnie ponad 500 kg nakr´tek.
PokusiliÊmy si´ o ma∏à statystyk´. Ârednio,
na kilogram nakr´tek trzeba zebraç 384 sztuki tej
drobnicy. Chcàc wi´c oddaç skal´ zjawiska, wyobraêcie sobie Paƒstwo stos z∏o˝ony z ponad 19
tys. nakr´tek. Wyobraêcie sobie, ˝e ten stos usypa∏y d∏onie ludzi, którzy nie przeszli oboj´tnie
obok ludzkiej tragedii. Tym ludziom chcia∏o si´
odkr´ciç plastikowà nakr´tk´ i przynieÊç jà
do naszej siedziby!
Szczególne podzi´kowania dostanà grupy
zorganizowane i zg∏oszone do naszego konkursu. Po odbiór pisemnych podzi´kowaƒ zapraszam do siedziby Stowarzyszenia w ka˝dy wtorek od godz. 20.
Pora na rozstrzygni´cie konkursu. Zg∏osi∏o si´
do nas 19 zorganizowanych grup (ramka).

Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nazwa grupy
Klasa V z SP nr 174
Klasa III z Gimnazjum nr 120
Starszaki z Przedszkola nr 260
Szalone Nakr´tki
Biblioteka w Gimnazjum nr 119
Ko∏o Wolontariuszy z SP 173
Klasa II c z Gimnazjum nr 119
Uczniowie i Rodzice z Zespo∏u Szkó∏ nr 94
¸owcy Nakr´tek
Saturska i Przyjaciele z VI a SP nr 173
Agata Jasik i Przyjaciele
Marta Wiszowaty i Przyjaciele
Bezdomny z dworca
Turbodynamoman
Klasa 0b z SP nr 174
Ulica PoÊwiaty
Klasa II SP nr 174
Klasa I SP nr 174
Szko∏a Spo∏eczna nr 12

Przypomn´, ˝e nagrodà by∏o ufundowanie
przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
lodów lub ciastek dla najlepszej grupy. W gronie
Zarzàdu postanowiliÊmy nagrodziç trzy pierwsze
miejsca. OczywiÊcie nagrody za II i III miejsce
b´dà nagrodami pocieszenia.
Na koniec dodam, ˝e organizowanie tego typu
przedsi´wzi´ç zawsze owocuje nowopoznanymi
osobami, owocuje te˝ innymi odruchami serca.
Firma Paw–Bud zorganizowa∏a podczas firmowego Êwi´ta zbiórk´ pieni´dzy na wózek dla Roberta
Pietrasa. Pieniàdze zosta∏y przekazane na konto
Stowarzyszenia, a my zach´camy inne firmy

IloÊç zebranych nakr´tek w kg.
80,10
74,90
59,40
51,00
40,90
24,00
23,75
22,00
19,30
14,75
12,95
11,60
10,50
9,25
8,25
6,40
6,00
5,00
4,75

i prywatnych darczyƒców do wsparcia finansowego tej inicjatywy.
˚oliborskie Stowarzyszenie
Dom Rodzina Cz∏owiek
01-531 Warszawa, ul. Potocka 1
tel. 0-694 961 846
Bank Zachodni WBK S.A.
Numer: 16 1090 1030 0000 0001 0912 9667
Jeszcze raz dzi´kuj´ wszystkim zaanga˝owanym w naszà akcj´.
Izabela Antosiewicz

Otwarcie sezonu narciarskiego 2009/2010
Sezon narciarski rozpoczynamy wyjazdem Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
w dniach 10-13 grudnia. Wychodzàc
na przeciw wnioskom zg∏aszanym
przez uczestników na poprzednich wyjazdach, nasz narciarski weekend przed∏u˝yliÊmy o jeden dzieƒ. Wyjazd
odb´dzie si´ ju˝ w czwartek o godz.
16.00, powrót, jak poprzednio, w niedziel´ ok. 24.00. Poniewa˝ wyjazdy
narciarskie cieszy∏y si´ ogromnym zainteresowaniem postaraliÊmy si´ tak˝e
o zwi´kszenie liczby miejsc. Tym razem
jadà dwa autokary, co niestety oznacza, ˝e Êpimy w dwóch pensjonatach.
Ale b´dzie wspólne ognisko, no i jeêdziç b´dziemy na tym samym stoku.
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Cena – za osob´ doros∏à 220 z∏,
za dziecko (do 14 lat) 180 z∏ – obejmuje przewóz autokarem, noclegi, wy˝ywienie oraz ognisko plus jedna niespodzianka, szczególnie dla osób które
nie by∏y jeszcze z nami.
Nocujemy w Poroninie. Mamy dwa
posi∏ki – Êniadanie i obiadokolacj´.
Codziennie rano autokar b´dzie dowozi∏ nas do Bia∏ki na stok narciarski
Kotelnica, po po∏udniu odbiera∏ ze
stoku i odwozi∏ na miejsce noclegu.
Dla ch´tnych b´dzie te˝ mo˝liwoÊç
przejazdu na basen termalny. Uwaga! Wpisowe nie obejmuje biletu
na basen ani kosztów wyciàgów narciarskich.

Informuj´ tak˝e, ˝e wyjazd planowany jest przede wszystkim dla narciarzy,
nie ma programu dla osób nie zainteresowanych jazdà na nartach.
Zainteresowani mogà si´ ju˝ zg∏aszaç do sekretariatu Stowarzyszenia,
do Katarzyny S∏uszniak tel. 0-22
773 94 94 lub 0-609 34 94 94. Przypominamy, ˝e pierwszeƒstwo udzia∏u
w wyjeêdzie majà osoby z Weso∏ej.
Ch´tni spoza naszej Dzielnicy b´dà
zapisywani na list´ rezerwowà. JeÊli
do 20 listopada pozostanà wolne (nieop∏acone) miejsca, zaprosimy do skorzystania z nich w∏aÊnie osoby z listy
rezerwowej.
Anna Lato
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Przemek
Z Przemkiem Âwierczem,
instruktorem sportowym rozmawia
Magdalena J´drzejewska
Jest sympatycznym 29-latkiem. Urodzi∏ si´
i wychowa∏ w Ostro∏´ce, do Warszawy przyjecha∏ na studia i ju˝ zosta∏. Jest absolwentem
AWF. Od 5 lat mieszka w Weso∏ej, nieopodal
swego miejsca pracy – p∏ywalni Wesolandia.
Ju˝ na studiach trenowa∏ z m∏odzie˝à, pracuje
na p∏ywalni od pierwszego dnia jej funkcjonowania. Wspó∏organizowa∏ szkó∏k´ p∏ywackà, razem z kolegà organizuje te˝ sportowe wyjazdy
letnie i zimowe dla dzieci i m∏odzie˝y od 6 do 15
lat. Latem p∏ywajà na ˝aglach, windserfingu,
grajà w tenisa, a zimà – je˝d˝à na nartach,
snowbordzie.
Pewnego czerwcowego dnia tego roku, jadàc
z kolegami motocyklistami wàskà górskà drogà
w Norwegii, uleg∏ wypadkowi, w wyniku którego
amputowano mu prawà stop´ wraz z cz´Êcià
podudzia.
Jakà dyscyplin´ sportu Pan uprawia?
Nie uprawiam ˝adnej konkretnej dyscypliny, zawsze chcia∏em byç wszechstronny. Sport zawodowy to du˝o wyrzeczeƒ i ryzyka. Natomiast
od dziecka taƒczy∏em w zespole ludowym –
na poczàtku w Ostro∏´ce, potem w Zespole Taƒca
Ludowego warszawskiej AWF. Do dnia wypadku
dwa razy w tygodniu mia∏em treningi taneczne.
Motocykl by∏ Pana marzeniem od dawna…
Od dziecka o nim marzy∏em, a z pierwszych
zaoszcz´dzonych pieni´dzy po rozpocz´ciu pracy zawodowej kupi∏em bardzo stylowy motocykl
typu cruiser. Nawiàza∏em kontakt z warszwskà
grupà Suzuki, razem jeêdziliÊmy latem na zloty
motocyklistów. W zesz∏ym roku odwiedziliÊmy
W∏ochy, a w tym zdecydowaliÊmy si´ pojechaç
do Norwegii. To pi´kny kraj, ma Êwietne drogi,
a kierowcy przestrzegajà przepisów ruchu drogowego.
Nasza wycieczka by∏a dok∏adnie zaplanowana – trasa, miejsca noclegu, nie pojechaliÊmy nieprzygotowani. WyruszyliÊmy w 7 osób, szóstego
dnia podró˝y, 8 km przed miejscem wybranym
na nocleg – miastem Stavanger, przy pr´dkoÊci
oko∏o 60 km/h, oko∏o godziny 3 po po∏udniu
na wàskim zakr´cie zderzyliÊmy si´ z camperem.

Co si´ dzia∏o potem?
Pami´tam, ˝e sprawdza∏em czy mam czucie
w koƒczynach, widzia∏em nienaturalnie wygi´tà
nog´ i czu∏em straszny ból. Po kilku minutach
przylecia∏ Êmig∏owiec ratowniczy i przetransportowa∏ mnie do szpitala w Stavanger. To bardzo
dobry szpital. Lekarze robili wszystko, by uratowaç mojà nog´, ale w koƒcu podj´li decyzj´
o amputacji nogi poni˝ej stawu kolanowego.

Ile kosztuje taka proteza?
Oko∏o 30 tysi´cy z∏otych. Takà protez´ co trzy
lata trzeba wymieniaç w ca∏oÊci, albo niektóre jej
komponenty. Na poczàtku najwa˝niejszà cz´Êcià
b´dzie tzw. lej – czyli góra protezy, w którà wk∏ada si´ kikut.
Proteza umo˝liwi Panu normalne funkcjonowanie, czyli powrót do „poprzedniego” ˝ycia?
P∏ywam bez protezy, ale taniec, narciarstwo,
˝eglarstwo, koszykówka – b´d´ móg∏ uprawiaç
w∏aÊnie dzi´ki tej nowoczesnej protezie. B´d´
musia∏, oczywiÊcie, nauczyç si´ tego niemal˝e
od nowa.

Do wypadku dosz∏o nie z Pana winy...
JechaliÊmy „na zak∏adk´”, ja niestety bli˝ej osi
jezdni. Zdà˝y∏em zahamowaç, przechyliç motocykl
˝eby upadek by∏ mniej bolesny. Mój motocykl wa˝y∏ 200 kg i prawdopodobnie upadajàc na nog´
przygniót∏ jà. W wypadku ucierpia∏o jeszcze dwóch
kolegów – jeden mia∏ z∏amany obojczyk, drugi
p´kni´te ˝ebra. Koledzy bardzo prze˝yli mój wypadek. Zatrzymali si´ nawet w Stavanger dwa dni,
pomogli mi te˝ finansowo po powrocie do kraju.
Chcia∏bym, by moja historia sta∏a si´ przestrogà dla innych. Na szcz´Êcie byliÊmy ubezpieczeni, koszty pobytu w szpitalu i transportu
do Polski pokry∏ ubezpieczyciel.

Otrzyma∏ Pan wiele wsparcia od przyjació∏,
znajomych, kolegów z pracy…
W trudnych chwilach wspiera mnie rodzina:
rodzice, rodzeƒstwo, moja dziewczyna. Wiele
osób po prostu interesuje si´ moim samopoczuciem, nie chodzi wy∏àcznie o pomoc finansowà.
Wsparcie psychiczne jest w takich sytuacjach
niezmiernie potrzebne. Zobaczy∏em jak wiele dobra jest dooko∏a mnie.
Czy wsiàdzie Pan jeszcze na motor?
Jak tylko spojrz´ na motocykl widz´ w oczach
najbli˝szych strach, i dlatego ta pasja ju˝ idzie
„na bok”. Sà na szcz´Êcie inne, które pozwalajà
mi czerpaç radoÊç z ˝ycia. Takà pasjà mo˝e si´
staç p∏ywanie niepe∏nosprawnych. Pod koniec listopada jad´ do Tych na Grand Prix Osób Niepe∏nosprawnych. KtoÊ po wypadku zach´ci∏ mnie
do udzia∏u w zawodach, mówiàc jednoczeÊnie
o Igrzyskach Paraolimpijskich w 2012 w Londynie. Mam ju˝ opiekuna sportowego. Kto wie?
Dzi´kuj´ za rozmow´.

Szansà na dalsze aktywne ˝ycie jest proteza sportowa, która jest droga. Jak Pan zamierza jà zdobyç?
NFZ sfinansuje protez´ pierwszà, takà bardzo
prostà i ci´˝kà, bez skomplikowanych mechanizmów. Potem trzeba sobie radziç we w∏asnym

Licytacja dla Przemka
Jak pisaliÊmy w paêdziernikowym numerze
„WS”, w dniach 20–22 listopada w Zespole Szkó∏
nr 94 odb´dzie si´ halowy turniej pi∏ki no˝nej, z którego ca∏y dochód b´dzie przeznaczony na zakup
protezy dla poszkodowanego w ci´˝kim wypadku
Przemys∏awa Âwiercza. Nie jest to jednak jedyna inicjatywa podj´ta w celu zbiórki pieni´dzy.
Nauczyciel wf z Zespo∏u Szkó∏ nr 94, pan Leszek Winiarski przekaza∏ bowiem na aukcj´ nie-

zakresie. Sà dwa pomys∏y jak sobie z tym poradziç. Pierwszy – wynaj´cie firmy, która takie
sprawy organizuje i Êciàga takie protezy ze
Szwecji lub USA, bo tam sà dwa oÊrodki, które
produkujà najlepsze protezy.
Drugi pomys∏ pojawi∏ si´ niedawno, mia∏bym
pojechaç do USA i poprzez kontakty lekarza za∏atwiç takà protez´ samodzielnie.

zwykle cennà koszulk´ znanego brazylijskiego
pi∏karza Rivaldo. Sportowiec, który kilkakrotnie
otrzymywa∏ tytu∏ pi∏karza roku oraz znalaz∏ si´
w rankingu FIFA 100 z∏o˝y∏ autograf i podarowa∏
koszulk´ panu Leszkowi kilka lat temu, podczas
wizyty w naszej dzielnicy.
Teraz cenny nabytek b´dzie zlicytowany
na aukcji, która jest koordynowana przez zarzàd aquaparku Wesolandia. Jej data nie jest

Przemek bardzo dzi´kuje wszystkim za
okazanà pomoc. Osoby, które chcia∏yby pomóc proszone sà o kontakt z nim pod tel. 608430-775 lub mailowo: zdrowy.styl@gazeta.pl.
jeszcze znana, lecz prawdopodobnie zostanie
wyznaczona nied∏ugo i b´dzie powiàzana z wa˝nym sportowym wydarzeniem na skal´ co najmniej warszawskà. O ostatecznym
terminie licytacji poinformujemy jeszcze
w „WS” i przypominamy, ze ciàgle istnieje
mo˝liwoÊç zg∏oszenia si´ na halowy turniej pi∏ki no˝nej. Po szczegó∏y odsy∏amy do sekretariatu Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej i pod nr telefonu (022) 773 42 04.
Karol Dziwiƒski
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Niech kwitnà „Pola Nadziei”...
Po raz kolejny Szko∏a Podstawowa nr 173
przystàpi∏a do mi´dzynarodowej i ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”. Podj´liÊmy
dzia∏ania na rzecz OÊrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Ksi´˝y Marianów.
7 paêdziernika goÊciliÊmy w naszej szkole ksi´dza Andrzeja, który opowiedzia∏ nam
o pracy w hospicjum, pokaza∏ wzruszajàce
zdj´cia chorych, umierajàcych, którzy dzi´ki mi∏oÊci ludzi odchodzili otoczeni opiekà,
wsparciem, pe∏ni nadziei...
Aby wziàç udzia∏ w akcji, zamówiliÊmy
w OÊrodku 300 cebulek ˝onkili. W paêdzierniku nasi uczniowie sadzili je na terenie szko∏y.

˚onkile sà mi´dzynarodowym symbolem nadziei.
Przypominajà nam o ludziach cierpiàcych, oczekujàcych naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego Êwiata.
Uczniowie naszej szko∏y po raz kolejny
udowodnili, ˝e ch´tnie biorà udzia∏ w akcjach charytatywnych, ˝e rozumiejà potrzeb´ pomagania innym, czynienia dobra.
Dzi´ki ich zaanga˝owaniu dzia∏ajàce od kilku lat w szkole Ko∏o Wolontariuszy zebra∏o 601 z∏otych na rzecz OÊrodka Hospicjum
Domowe. Wiosnà, kiedy ˝onkile zakwitnà
wznowimy naszà akcj´.
By nadzieja nie wygas∏a, by „Pola Nadziei” kwit∏y...
Lucyna Kryszyƒska
Agnieszka Ska∏ba

Czy Pajàczek mo˝e pomóc w skorygowaniu wad postawy?
Tekst sponsorowany

Rozmowa z Dariuszem Kosewskim, przedstawicielem producenta produktu „Pajàczek I Generacji
– Sygnalizator wadliwej postawy”.
Dla kogo przeznaczony jest
wasz Pajàczek?
Nasz produkt przeznaczony jest
zarówno dla dzieci i m∏odzie˝y, jak
i doros∏ych z wadà postawy polegajàcà na zaokràglonych plecach, odstajàcych ∏opatkach oraz dla osób
majàcych p∏askà klatk´ piersiowà.
Jest to produkt najnowszej generacji, udoskonalona wersja znanego z telewizji Pajàczka,
którego wynalazcà by∏ dr rehabilitacji Andrzej
Zaleszczuk. Pajàczek posiada pozytywnà opini´
Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji w Poznaniu
oraz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie!
Mamy tak˝e Pajàczka II Generacji dla starszej
m∏odzie˝y i doros∏ych.

Zaleca si´ noszenie Pajàczka, równie˝ profilaktycznie,
szczególnie dzieciom i m∏odzie˝y w okresie wzrostu
i kszta∏towania si´ postawy
cia∏a, a tak˝e osobom doros∏ym, które majà zaokràglone
plecy i nieprawid∏owà postaw´. Naszego Pajàczka nie zaleca si´ dzieciom z rozpoznanà skoliozà. Wszelkie wàtpliwoÊci muszà byç konsultowane z lekarzem.
Jak dzia∏a Pajàczek?
Jego dzia∏anie polega na czynnym wzmacnianiu mi´Êni i wyrabianiu nawyku prawid∏owej postawy podczas stania, chodzienia i siedzenia.
Dzi´ki temu osoba, która go nosi przestaje si´
garbiç. Pajàczek przeciwdzia∏a przybieraniu niew∏aÊciwej postawy, poniewa˝ sygna∏ przypomina o korekcji postawy i ostrzega przed garbieniem si´. Uczy w ten
sposób prawid∏owej
postawy w przeciwieƒstwie do innego
typu korektorów, które
dzia∏ajà w sposób pasywny i doraêny, jak
„podpory”, powodu-

NIE MASZ POMYS¸U NA PREZENT – MY GO MAMY!
U nas znajdziesz Êwiàteczne zestawy upominkowe
Dla osób aktywnych polecamy:
okulary do p∏ywania z korekcjà,
gogle i okulary sportowe z korekcjà.

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

Promocja na okulary przeciws∏oneczne
Twój Optyk Emilia ¸opuska-Laskowska, Monika Tabor s.c.
Salon:

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

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

jàc zwiotczenie a nie uaktywnienie mi´Êni. Garbienie si´ zmniejsza wydolnoÊç wysi∏kowà i powoduje przecià˝enie serca, natomiast „Pajàczek” poprawia ruchomoÊç klatki piersiowej
i wymian´ gazowà w p∏ucach.
Czy Pajàczek jest ∏atwy w u˝ytkowaniu?
Pajàczka zak∏adamy na plecy w taki sposób,
aby szelki by∏y lekko napi´te, a przy garbieniu wyzwala∏ si´ sygna∏ dêwi´kowy. Zaleca si´ noszenie
sygnalizatora postawy dwa, trzy razy dziennie
po ok. 10–15 minut np. podczas odrabiania lekcji,
oglàdania telewizji, pracy przy komputerze.
Czy Pajàczka mo˝emy kupiç w Weso∏ej?
Prosz´ o niego pytaç w najbli˝szych aptekach, mo˝na te˝ go kupiç w naszym sklepie internetowym medpatent.com.pl.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a MJ
UWAGA! WÊród osób, które odpowiedzà
na pytanie: który warszawski szpital da∏ pozytywnà opini´ Pajàczkowi, wylosujemy dwa
Pajàczki przekazane przez ich producenta,
firm´ Med Patent Sp. z o. o..
Odpowiedzi prosimy przesy∏aç wy∏àcznie
mailem na adres wiadomosci.sasiedzkie@
staramilosna.org.pl do 5 grudnia 2009 r.
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Judo Fight Club – jest si´ czym chwaliç!!!
Min´∏o pracowite lato w Judo Fight Club. M∏odzi zawodnicy szlifowali form´ na 2 obozach
sportowych. Wszyscy zastanawialiÊmy si´ jaka
b´dzie forma naszych sportowców w sezonie
jesiennym i z niecierpliwoÊcià czekaliÊmy na
„chwil´ prawdy” – czyli sezon turniejów mi´dzyklubowych. Turnieje dajà b∏yskawicznà mo˝liwoÊç weryfikacji umiej´tnoÊci i sà najbardziej
emocjonujàcym czasem rozwoju umiej´tnoÊci.
Zawody
Pierwsze zawody odby∏y si´ 17 wrzeÊnia
na hali Warszawskiej Gwardii. Ze wzgl´du na renom´ tego turnieju pojawi∏o si´ na nim kilkanaÊcie utytu∏owanych klubów z ca∏ej Polski.
Na mnie wyjàtkowo korzystne wra˝enie zrobi∏
Parafialny Klub Sportowy z Jaros∏awia, który
startowa∏ pod okiem trenera ksi´dza.

W du˝ej hali na 2 matach walczyli ch∏opcy,
na mniejszej hali turniej rozgrywa∏y dziewcz´ta.
Poziom turnieju by∏ bardzo wysoki. Nasi zawodnicy stan´li na wysokoÊci zadania zdobywajàc
dla Weso∏ej 13 medali.
W kolejny turnieju,
w Grodzisku Mazowieckim 25 paêdziernika, wystartowa∏o 20 klubów judo, ale nie mog∏y wystartowaç nasze najm∏odsze
klubowe roczniki. W JFC
sportowego narybku jest
doÊç du˝o i szkoda, ˝e
choçby pierwszoklasiÊci
nie mogli pokazaç co potrafià. Na 20 startujàcych
zawodników JUDO FIGHT
CLUBU zdobyliÊmy a˝ 14
medali Medale i gratulacje
zawodnikom sk∏ada∏ sam
Józef Niedomaga∏a posiadacz 8 Dan-a – najwy˝szego w Polsce. Pan Józef jest przewodniczàcym Komisji Kolegium
DAN Polskiego Zwiàzku Judo.
8 listopada AZS-AWF Warszawa wraz z UKJ
Bia∏o∏´ka zorganizowa∏ turniej poÊwi´cony pami´ci trenera Grzegorza Malika. By∏ to trudny
i presti˝owy turniej. Kluby wystawi∏y najlepszych

zawodników, a poszczególne grupy wagowe
by∏y licznie reprezentowane. Dzia∏o si´ to tak˝e za sprawà ∏àczenia w grupy ch∏opców
i dziewcz´ta. Dziewczynki mia∏y szanse skutecznie powalczyç z ch∏opcami reprezentujàcymi o jednà ni˝ej kategori´ wagowà. Przyznam, ˝e by∏em w niektórych przypadkach
pod du˝ym wra˝eniem skutecznoÊci i walecznoÊci dziewczàt. Te zawody przynios∏y dla naszej dzielnicy kolejne 10 medali.
Zapyta∏em trenera Rados∏awa Lechowicza
jak ocenia dotychczasowe wyniki zawodników.„Zawody pokazujà nasz du˝y potencja∏
i sà sprawdzianem metod treningowych i odpornoÊci psychicznej dzieci i m∏odzie˝y z naszego klubu. By∏o du˝o emocji – od szcz´Êcia
i radoÊci do ∏ez…, ale w∏aÊnie tak kszta∏tujà
si´ najtwardsze charaktery..”.
Efekt medalowy
Podsumowujàc dotychczasowe turnieje
efekt medalowy jest
imponujàcy. 37 „krà˝ków” w nieca∏e 2 miesiàce to naprawd´ du˝o i wskazuje to
na potencja∏ sportowy naszej m∏odzie˝y.
Do koƒca roku odb´dà si´ jeszcze zawody w Akademii
Obrony Narodowej
w Rembertowie z okazji Dnia Niepodleg∏oÊci, potem wyjazdy do Sochaczewa i Józefowa,
a na koniec roku odb´dzie si´ Turniej Gwiazdkowy JFC.
Co nam daje Judo?
Jesieƒ i zima to
czas kiedy nasza
sprawnoÊç maleje ze
wzgl´du na ograniczone mo˝liwoÊci uprawiania sportu na ze-

do uczy szacunku i odpowiedzialnoÊci za innych. To to tak˝e
jeden z najmniej
urazowych sportów – dlatego, ˝e
w ramach standardowych treningów m∏odzie˝
uczy si´ nie tylko
walki ale tak˝e
technik bezpiecznego upadania.
Taka umiej´tnoÊç
przydaje
si´
przez ca∏e ˝ycie
– bo jak twierdzà ortopedzi najmniej „zarabiajà” na aktualnych i by∏ych judokach.
Treningi Judo Fight Clubu odbywajà si´
na terenie gimnazjum w Starej Mi∏osnej
przy ulicy Klimatycznej 1. Grupa poczàtkujàca
pod okiem trenera Maricina Nowakowskiego
(6 krotnego mistrza Polski w Kata) Mo˝e czas
na to, aby Twoje dziecko zacz´∏o dla Weso∏ej
zdobywaç medale... Zapraszamy do wspólnego trenowania.
Mariusz D´bski
Latajàca ˚yrafa

BAL

SYLWESTROWY
wnàtrz. Dzi´ki judo
mo˝na wzmocniç nie
tylko uk∏ad mi´Êniowo-szkieletowy ale
tak˝e
psychik´
i pewnoÊç siebie naszych dzieci. Ju-

ul. Trakt Brzeski 28 – Stara Milosna
– Sala Weselna "ODEON"
ul. Pierwszego Praskiego Pułku 31 – OSP Wesoła

Cena – 240 zł/osoba
Tel. kontaktowy: 502-563-283, 692-039-887
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Szukamy patrona hali
Dwa miesiàce temu og∏osiliÊmy na
naszych ∏amach konkurs na patrona
koƒczonej w∏aÊnie hali sportowej.
Wp∏yn´∏o kilka ciekawych propozycji
wÊród nich:
• Hala im. Stanis∏awa Grzesiuka – b´dàcego co prawda mieszkaƒcem
Czerniakowa, ale b´dàcego „weso∏ym i pogodnym” warszawiakiem...
• Hala im. Kazimierza Deyny – mija
w∏aÊnie 20 rocznica jego Êmierci.
Wszak to kapitan polskiej reprezentacji, a przecie˝ nasze gimnazjum
jest pod patronatem PZPN.

• Hala im. Kamili Skolimowskiej – z∏otej medalistki olimpijskiej z Sydney.
Wielka postaç polskiego sportu, która
odesz∏a niedawno, przez co nawet
obecni gimnazjaliÊci jà pami´tajà.
• Hala im. Jacka Kaczmarskiego – na
osiedlu nazwanym przez jego inicjatorów osiedlem 50-lecia PRL, imi´ tego, który Êpiewa∏ „czas by runà∏ mur”,
by∏oby ho∏dem dla niego i swoistym
zmyciem odium, jakie w latach 80tych sp∏yn´∏o na Starà Mi∏osnà.
Zg∏oszono tak˝e propozycje – hala
im. Jana Paw∏a II, im. Patricka Swayze,

M∏odym okiem
Witajcie m∏odzi mieszkaƒcy Weso∏ej! Nie trzeba
wychodziç z domu ˝eby zauwa˝yç, ˝e do naszej
dzielnicy zawita∏a jesieƒ. Zimne i ciemne poranki
zniech´cajà do wczesnego wstawania, a deszczowe wieczory nie sprzyjajà d∏ugim spacerom
po naszym pi´knym lesie. Jednak nawet w te ponure dni, staramy si´ robiç dla was jak najwi´cej.
W czwartek, 29 paêdziernika odby∏o si´ kolejne spotkanie MRD z pracownikiem Urz´du, Karolem Cudnym. Okaza∏o si´, ˝e nie mamy co liczyç
na wsparcie Wawra w sprawie budowy skateparku. Natomiast dobrà wiadomoÊcià jest to, ˝e
wszystko wskazuje na mniejszy, ni˝ przewidywany, koszt tej inwestycji. Teraz naszym zadaniem
jest zrobienie wst´pnych planów parku i przedstawienie ich Zarzàdowi Dzielnicy. OczywiÊcie
bez wsparcia sàsiadów, pozostaje nam mieç nadziej´, ˝e w∏adzom Weso∏ej uda si´ znaleêç niezbyt drogà, a jednoczeÊnie wystarczajàco du˝à
dzia∏k´ na „naszych” terenach.

Kolejny temat poruszony na spotkaniu dotyczy∏ akcji zbierania plastikowych nakr´tek, której efektem b´dzie zakup wózków inwalidzkich.
Ze wzgl´du na to, i˝ ta zbiórka jest inicjatywà
charytatywnà, postanowiliÊmy pomóc w jej
rozreklamowaniu. Dlatego wkrótce na terenie
Weso∏ej b´dzie mo˝na zobaczyç plakaty zach´cajàce do wrzucania nakr´tek do specjalnych
pojemników, które stanà w najpopularniejszych
miejscach, takich jak poczty, szko∏y i Urzàd
Dzielnicy. Zach´camy, zw∏aszcza Was, m∏odzi
mieszkaƒcy do zbierania korków. Was to nic
nie kosztuje, a wielu osobom mo˝e na prawd´
pomóc.
Teraz czas na sprawy dotyczàce samej M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a. Na naszym
najbli˝szym spotkaniu wybierzemy naszych
dwóch przedstawicieli do M∏odzie˝owej Rady
Warszawy. Mamy równie˝ zamiar wzmocniç naszà wspó∏prac´ z samorzàdami szkó∏, co u∏atwi

im. Janusza Kusociƒskiego, im. Napoleona Bonaparte, im. W∏adys∏awa Komara, oraz nazwy nie zawierajàce patrona: Weso∏a, Mi∏oÊnianka, Pod D´bem, Nasza Pogodna i Mi∏oStar.
Na dalsze zg∏oszenia czekamy jeszcze
do koƒca roku, a w styczniu poddamy
zg∏oszone propozycje pod konsultacje
spo∏eczne, tak by Rada Dzielnicy zdà˝y∏a wybraç patrona przed planowanym
na wrzesieƒ otwarciem hali. Zapraszam
wszystkich do udzia∏u w tej inicjatywie.
Zg∏oszenia wraz z krótkim, jednozdaniowym uzasadnieniem mo˝na przesy∏aç na adres mailowy: stowarzyszenie
@staramilosna.org.pl
Marcin J´drzejewski
nam komunikacj´ z m∏odzie˝à. W najbli˝szej
przysz∏oÊci planujemy doprowadziç do startu
naszej w∏asnej strony www i powstania zak∏adki
MRD na stronie Urz´du Dzielnicy Weso∏a. Zanosi
si´ zatem, na to, ˝e 2010 b´dzie dla nas bardziej
pracowity.
Na koniec chcielibyÊmy zwróciç uwag´
na pi´kny, wyremontowany plac zabaw przy ulicy Jana Paw∏a II. Najm∏odsi mieszkaƒcy majà
nowe, nie zniszczone urzàdzenia do zabawy.
Tylko co ze starszà m∏odzie˝à? Ponownie pytamy: Gdzie jest nasze miejsce? Miejsce dla m∏odzie˝y gimnazjalnej i licealnej? Mo˝e stanie si´
nim nasz wymarzony skatepark Na razie nic nie
jest pewne, ale jesteÊmy dobrej myÊli!
JeÊli macie jakieÊ propozycje ciekawych akcji
lub uwagi co do naszej pracy to piszcie na maila
mrdwesola@gmail.com. Na ka˝dego maila postaramy si´ odpowiedzieç, a ka˝dy pomys∏ przemyÊleç. Pozdrawiamy i zapraszamy do wspó∏pracy.
Karolina Zadworna
Marek Jadczak

Uniwersytet III Wieku w Weso∏ej
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej po oficjalnej inauguracji 10 paêdziernika rozpoczà∏ dzia∏anie. Pierwsze zaplanowane zaj´cia z komórkà okaza∏y si´
dobrym pomys∏em na tworzenie lepszych
relacji mi´dzypokoleniowych. M∏odzie˝
z Gimnazjum 120 w Weso∏ej przy ul. Armii Krajowej 39 pomaga∏a nauczyç si´
s∏uchaczom i s∏uchaczkom UTW korzystania z ró˝nych funkcji telefonu komórkowego. Bardzo dzi´kuj´ w imieniu s∏uchaczy UTW gimnazjalistom, którzy
uczestniczyli w tych zaj´ciach.
Odby∏y si´ spotkania organizacyjne
zainteresowanych kursami komputerowymi i naukà j´zyka angielskiego.
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S∏uchacze UTW mieszkajàcy w Weso∏ej Centrum lub majàcy dobry dojazd
uczestniczà w zaj´ciach w Szkole Podstawowej 171, a s∏uchacze UTW ze
Starej Mi∏osny majà zaj´cia komputerowe i angielski w Gimnazjum 119
przy ul. Klimatycznej.
Przygotowujemy stron´ internetowà
naszego uniwersytetu – w grudniu powinna byç ju˝ aktywna.
Bardzo prosz´ wszystkich s∏uchaczy
o cierpliwoÊç i wyrozumia∏oÊç.
Planowane zaj´cia:
• wtorki – damà byç 12.30–14.00 – Szk.
Podst. 171,

• Êrody – taniec w kr´gu 10.30–11.30 –
ODT Pogodna,
• czwartek – decoupage 15.30–17.30 –
ODT Pogodna,
• czwartek – ceramika 17.30–19.30 –
ODT Pogodna,
• piàtki – bryd˝ 10.00–13.00 – ODT
Pogodna.
Wszelkie informacje na temat wyk∏adów i zaj´ç fakultatywnych mo˝na
otrzymaç we wszystkich bibliotekach
w Weso∏ej oraz wysy∏ajàc e-mail:
utw.wesola@wp.pl, lub dzwoniàc pod
nr tel. 22 773 19 91.
Regina Kozerska
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W Bibliotece Publicznej...
Paêdziernik w Bibliotece Publicznej
up∏ynà∏ pod znakiem przedstawieƒ teatralnych dla dzieci.
Teatrzyk „JaÊ” przedstawi∏ histori´
Ani, której czas umila∏o oglàdanie telewizji i zajadanie si´ chrupkami.
Spektakl zatytu∏owany „Zdrowo i we-

so∏o” zosta∏ wystawiony w SP
Nr 173 w Starej Mi∏oÊnie. Uczniowie klas pierwszych dowiedzieli si´
na czym polega pozytywne podejÊcie do ˝ycia, kim sà optymiÊci i pesymiÊci, dlaczego warto jeÊç owoce
i warzywa, oraz ˝e posiadanie przyjaciela wià˝e si´ z niema∏à odpowiedzialnoÊcià.
Rozpocz´liÊmy te˝ kolejny sezon
z teatrem „Wariacja”. Przedstawienie
„Warzywko” odby∏o si´ w czwartek
8 paêdziernika w SP Nr 174 w Weso∏ej.
PublicznoÊç stanowi∏y dzieci klas 0–III.
Dzieci wraz z bohaterami: burakiem,
sa∏atà, chrzanem i przemàdrza∏à marchewkà deklamowa∏y znane strofy poety m.in. „Na straganie”. Wa˝nym

punktem przedstawienia by∏y te˝ jarzynowe konkursy z rozpoznawania
smaków i zagadki o warzywach. Najlepsi uczestnicy zdobyli smakowite
i zdrowe nagrody-niespodzianki,
a ukoronowanie spektaklu stanowi∏a scena z wielkim garnkiem i gotujàcà si´ w nim tajemniczà zupà.
Od listopada w Bibliotece
G∏ównej prowadzone sà Radosne Igraszki przeznaczone dla
dzieci do lat 3 z aktywnym
udzia∏em rodziców. Zaj´cia
rozwijajà, integrujà, dajà nowe
spojrzenie na w∏asne dziecko,
maluchom pozwalajà doÊwiadczaç nowych wra˝eƒ, a wszystko
to w atmosferze doskona∏ej zabawy. Zaj´cia te odbywajà si´

w ka˝dy wtorek, w dwóch grupach
o godz. 10 i 11. Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w Bibliotece G∏ównej w Weso∏ej osobiÊcie lub pod numerem telefonu: 22 773 40 08.
Starsze dzieci zapraszamy na „Wieczory bajek” w ka˝dy poniedzia∏ek
o godz. 17. Wspólne czytanie bajek

przez bibliotekarzy urozmaicajà
zaj´cia plastyczne. W spotkaniach
mogà braç udzia∏ dzieci bez koniecznoÊci wczeÊniejszego zapisu
do grupy.
Od wrzeÊnia trwa nabór do grupy teatralnej. Warsztaty adresowane sà do uczniów gimnazjum
i liceum. Zaj´cia b´dà odbywa∏y
si´ raz w tygodniu w Bibliotece
G∏ównej przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31. Do udzia∏u w warsztatach
zapraszamy wszystkich, którzy
chcà sprawdziç si´ jako aktorzy. Byç
mo˝e jest to dobra okazja na odkrycie
swojego talentu!
Wi´cej informacji na stronie internetowej www.wesola.e-bp.pl
Ma∏gorzata Kazimierska

Rodzinne warsztaty plastyczne
24 paêdziernika Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna kolejny raz zorganizowa∏o warsztaty plastyczne. Powstawa∏y
ciekawe zabawki z papieru i drewnianych
patyczków. W mi∏ej, kameralnej atmosferze pani Monika pomaga∏a dzieciom i nielicznym rodzicom w twórczym przerabianiu koralików, papieru, krepiny. I tak powstawa∏y m.in. krzy˝aki z zawieszkami
w kszta∏cie jelonków do powieszenia w pokoju dzieci´cym, papierowe kwiaty, kolorowe liÊcie, a nawet naszyjniki z koralików.
Zadowoleni uczestnicy warsztatów swoje
prace, jak zawsze, zabrali do domów.

Do koƒca roku odb´dà si´ jeszcze
dwa warsztaty:
• 21 listopada (sobota) b´dziemy robiç
kartki i karnety Êwiàteczne,
• 5 grudnia (sobota) powstanà anio∏ki
z papieru oraz ozdoby choinkowe.
Warsztaty odbywajà si´ w lokalu stowarzyszenia (OSP Stara Mi∏osna)
w godz. 11.00–14.00 Koszt – 5 z∏ od
dziecka, 7 z∏ od rodziny.
Serdecznie zapraszamy!
Magdalena J´drzejewska
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza!
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy informuje, ˝e od 16 listopada
do koƒca roku zawieszona zostaje dzia∏alnoÊç
programowa z powodu koniecznoÊci wymiany
instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Starzyƒskiego 21. JednoczeÊnie serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty artystycznej OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”,
który jest naszà Filià.
OÊrodek Kultury w wy˝ej wspomnianym czasie b´dzie prowadzi∏ jedynie zaj´cia sekcyjne
oraz organizowa∏ wydarzenia artystyczne poza swojà siedzibà.
***
W imieniu Biura Organizacyjnego Mazowieckich Eliminacji Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek Weso∏a 2009 pragniemy zaprosiç Paƒstwa do udzia∏u w regionalnych eliminacjach XVI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu
Kol´d i Pastora∏ek im. Ksi´dza Kazimierza
Szwarlika.
Ogólnopolski Festiwal Kol´d i Pastora∏ek jest
najwi´kszym przedsi´wzi´ciem tego typu
w Polsce, a swoim zasi´giem obejmuje terytorium ca∏ego kraju. Przyczynia si´ on nie tylko do podtrzymania tradycji Êpiewania kol´d,
ale te˝ inspiruje wspó∏czesnych twórców do
wzbogacenia repertuaru kol´dowego nowymi
utworami.
Ka˝dego roku Festiwal gromadzi wiele tysi´cy
uczestników, reprezentujàcych ró˝ne Êrodowiska i gusta muzyczne. Pragnà oni podzieliç si´
radoÊcià Êpiewania kol´d oraz czynnie uczestniczyç w krzewieniu pi´knej kultury polskiej, jakà
jest Êpiew kol´d i pastora∏ek.

Tegoroczne mazowieckie eliminacje odb´dà
si´ w Warszawie-Weso∏ej 12 grudnia 2009 roku w Gimnazjum nr 120 w Warszawie- Weso∏ej
(ul. Armii Krajowej 39) i zakoƒczà si´ og∏oszeniem wyników, wr´czeniem nagród oraz koncertem gwiazd festiwalu – Alicji Majewskiej
i W∏odzimierza Korcza.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ do Biura Festiwalu w B´dzinie mija 25 listopada br. Zg∏oszenia sà
równie˝ przyjmowane w OÊrodku Kultury
w Warszawie- Weso∏ej (pocztà, tel./fax, e-mail
lub osobiÊcie) do dnia 25 listopada br.
Fina∏ ogólnopolski OFKiP odb´dzie si´ w B´dzinie w dniach od 7 do 9 stycznia 2010 r.
w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu.
Regulamin oraz karta zg∏oszenia dost´pne sà
na stronie internetowej OÊrodka Kultury Weso∏a
– www.dom kulturywesola.net.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego kol´dowania!
***
O akcji pomocy dla Przemka Âwierszcza
(ratownika z Wesolandii) zorganizowanej przez
Zespó∏ Szkó∏ nr 94 mo˝na by∏o przeczytaç w poprzednim wydaniu WiadomoÊci Sàsiedzkich
(tak˝e w bie˝àcym – na stronie 9). Do inicjatywy
postanowi∏ przy∏àczyç si´ równie˝ OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Zapraszamy m∏odzie˝ na znakomity koncert
warszawskiej formacji rockowej COWDER
w dniu 20 listopada (piàtek) o godz. 18.00
w auli Zespo∏u Szkó∏ nr 94 przy ul. Krótkiej 1.

Czwartkowe
Wieczory Muzyczne
Zapraszamy 10 grudnia o 19:30 do
OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” na Wieczór Tybetaƒski. Od muzycznej strony b´dzie freestyle’owo,
us∏yszymy sferyczny pasa˝ inspirowany Tybetem w wykonaniu Rufusa
Libnera i Gwidona Cybulskiego.
ArtyÊci zagrajà na bogatym instrumentarium: na tybetaƒskich misach
i dzwonkach oraz na nepalskich
drumlach, didjeridoo, tampurach.
Ponadto zobaczymy pokaz slajdów i opowieÊci z Tybetu w wykonaniu Micha∏a Araszkiewicza.
Je˝eli wystarczy czasu w zanadrzu b´dà te˝ filmy Ruffa Libnera
z taƒców lamów, z Kathmandu
i Helambu...
Zapraszajà Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna i OÊrodek
Kultury Weso∏a przy wsparciu Urz´du Dz. Weso∏a.
Andrzejki artystyczne na Pogodnej
29 listopada o godz. 19.00 zapraszamy do
Centrum Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna (Os. Stara

***

5 grudnia o godz. 18-tej zapraszamy do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” na wernisa˝
malarstwa Jerzego Zgorza∏ka, warszawskiego artysty, mieszkaƒca Goc∏awia. Wernisa˝ po∏àczony b´dzie z prapremierà filmu dokumentalnego o malarzu pt. „Historia
jednego obrazu”, zrealizowanego
przez Tomka Gajowego. Atrakcjà
imprezy b´dzie losowanie obrazu
Zgorza∏ka o wartoÊci 8000 z∏ wÊród
nabywców losu za 50 z∏!
W∏aÊciciele pokaênych portfeli
b´dà mieli mo˝liwoÊç staç si´ w∏aÊcicielami wspania∏ych pejza˝y.
Obraz olejny Wieczór nad Wis∏à
o wym.65 x 92 cm z 1998 roku
za 50 z∏

Mi∏osna, ul. Jana
Paw∏a II 25) na
wernisa˝ malarstwa i ceramiki
Gra˝yny Bany
po∏àczony z minirecitalem jazzowym w wykonaniu Beaty
Kacprzak.

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
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Qlturka

M´ska muzyka
Judas Priest –„Screaming
for Vengeance”
24 listopada to smutny
dzieƒ. Z ró˝nych powodów.
Przede wszystkim dlatego,
˝e panuje nieprzyjemna jesieƒ i nieuchronnie zbli˝a
si´ mroêna zima, jednak
najwa˝niejszà z przyczyn jest dla niektórych kolejna rocznica Êmierci wielkiego artysty jakim
by∏ Freddie Mercury. Jednak to nie b´dzie recenzja ˝adnej p∏yty zespo∏u Queen – napisano ich
ju˝ bardzo wiele i zdaje si´, ˝e wszyscy zgadzajà si´ co do tego, ˝e ta brytyjska grupa tworzy∏a
muzyk´ genialnà, a g∏os Mercury’ego uwodzi∏
i uwodzi miliony s∏uchaczy na ca∏ym Êwiecie
– niektórzy uwa˝ajà nawet, ˝e drugi tak niesamowity wokalista ju˝ si´ nie narodzi. Skupmy si´
jednak na innej postaci rodem z Wielkiej Brytanii,
równie˝ wa˝nej dla Êwiata muzyki rozrywkowej
z podobnego powodu co Freddie – nie tylko ze
wzgl´du na swój talent wokalny, ale równie˝
dzi´ki tak zwanemu „wyjÊciu z szafy” – publicznym przyznaniu si´ do bycia homoseksualistà.
Mowa o Robie Halfordzie, wokaliÊcie zespo∏u
heavy metalowego Judas Priest, ale nie tylko.
Rob realizowa∏ si´ (i realizuje nadal mimo prawie 60 na karku) w wielu muzycznych projek-

tach, takich jak industrialowy zespó∏ 2wo, którego producentem by∏ sam Trent Reznor z Nine
Inch Nails, bàdê w solowym projekcie sygnowanym nieskromnie w∏asnym nazwiskiem Halford.
Jako krà˝ek reprezentatywny dla jego twórczoÊci
wybra∏am album Judas Priest – „Screaming for
Vengeance”.
Przede wszystkim – p∏yty tej
s∏ucham g∏ównie dla wokalu
w∏aÊnie. Niesamowity, obejmujàcy cztery oktawy g∏os Roba
Halforda to coÊ co mo˝na podziwiaç niemal˝e w nieskoƒczonoÊç. Krzyki i piski na bardzo wysokich tonach poczàtkowo denerwujà, jednak przy
lepszym skupieniu si´ na muzyce docenia si´ geniusz tego
wokalisty. Potrafi Êpiewaç niczym kastrat i jak
stuprocentowy m´˝czyzna. S∏usznie przez wielu
jest nazywany Bogiem Metalu, bo przy nim tacy
ludzie jak James Hetfield, ze znanego ignorantom
jako najlepsza reprezentacja tego gatunku zespo∏u Metallica, to kiepscy Êpiewacy z przerostem
ambicji i testosteronu. ZwróciliÊcie kiedyÊ uwag´
jak usilnie wokaliÊci metalowi starajà si´ nadaç
swojemu g∏osu m´skoÊci nieprzeci´tnie go zni˝ajàc i udajàc chryp´? Rob nie musi tego robiç
– dumnie Êpiewa wysokim g∏osem (chocia˝ nie
tylko) i pozostaje geniuszem. Chwa∏a mu za to.
Muzyka jest doÊç typowa dla gatunku, jest to
wr´cz klasyk metalu lat „80 – nie ma tu wi´c
zbytnich zaskoczeƒ, wielu zmian rytmu, przesterów. Przez to muzyka mo˝e si´ doÊç szybko
znudziç. Jednak jest w niej moc, si∏a i energia,

Martyna Nowosielska

Âlub ze szko∏à

Kiermasz
u pani Basi
Ciep∏a, rodzinna atmosfera, kominek
weso∏o pob∏yskujàcy p∏omieniami i grono
zadowolonych uczestników – oto w najwi´kszym skrócie wra˝enia z Kiermaszu
Âwiàtecznego, który w niedziel´ 8 listopada mia∏ miejsce
w Galerii Prezentów „Klimaty Staromi∏osne”.
Kto by∏, ten
wie, ˝e miejscowe grono entuzjastów
sztuki u˝ytkowej przygotowa∏o wiele atrakcyjnych przyk∏adów
ozdób Êwiàtecznych,
bi˝uterii, s∏odkich drobiazgów i obiektów
sztuki wyÊmienicie nadajàcych si´ na upominki i prezenty. RzeczywiÊcie by∏o w czym
wybieraç! Nawet najbardziej wymagajàcy klienci
znaleêli dla siebie coÊ ciekawego: pierniczki ró˝nych kszta∏tów, bi˝uteri´, drewniane cuda deco-

która przyciàga. Mamy tu do czynienia z wyraênà linià melodycznà bez zaburzeƒ i chwytliwymi
refrenami – cz´sto nuc´ pod nosem kawa∏ki Judas Priest nie zdajàc sobie nawet z tego sprawy
– to naprawd´ nietypowe dla metalu. SpoÊród
wielu utworów z mocnymi riffami jak „Devil’s
Child” czy „Electric Eye” wyró˝niajà si´ kompozycje
przypominajàce nieco epickie
ballady, takie jak „Fever” czy
„(Take These) Chains”. Warto zwróciç równie˝ uwag´ na
liczne solówki gitarowe, które
sà popisem niesamowitych
umiej´tnoÊci, jednak jak dla
mnie sà zawsze zbyt d∏ugà
przerwà w s∏uchaniu wokalu
Halforda.
Warstwa tekstowa nie zdaje si´ tu byç tak
istotna jak muzyka, zresztà i tak jest za ma∏o
miejsca na jej dok∏adnà analiz´. Rob porusza typowo m´skie tematy, jak zemsta, wÊciek∏oÊç,
z∏o, ale równie˝ zwiàzki i mi∏oÊç – podobno w∏aÊnie s∏owo „love” jest najcz´Êciej pojawiajàcym
si´ w tekstach zespo∏u Judas Priest.
Có˝ wi´cej mog´ powiedzieç – fani „metalu”,
polecam wam od∏o˝enie do Êmietnika kolejnej
pora˝ki zespo∏u Metallica i powrót do korzeni gatunku. Fani innych rodzajów muzyki – otwórzcie
si´ na nowe doÊwiadczenia. A wszystkich was
zapewniam, ˝e Rob nie stworzy∏by tak dobrej
muzyki nie b´dàc dumnym ze swojej w∏asnej
to˝samoÊci, co wam równie˝ zalecam.

W sobot´ 17 paêdziernika w Spo∏ecznej Szkole
Podstawowej nr 12 przy ulicy Armii Krajowej
w Weso∏ej od rana by∏o gwarno: to czterdziestka
uczniów z klas 1 a i 1 b wraz rodzicami i rodzeƒstwem przyszli na swoje Êlubowanie. Po wyg∏oszeniu roty Êlubowania pani dyrektor Anna Dzia-

upage, gliniane miski i talerze, anio∏y i dzwonki,
Êliczne drobiazgi z papieru, a nawet zimowe
i Êwiàteczne magnesy na lodówk´ i r´cznie malowane koty z Kaszmiru.
GoÊcie Galerii skwapliwie korzystali z mo˝liwoÊci osobistego kontaktu z twórcami, którzy ch´tnie dzielili si´ z nimi wiedzà o technikach i tajnikach warsztatowych. Kto wie, czy ktoÊ z obecnych nie pójdzie w Êlady artystów? Do póênego
popo∏udnia galeria t´tni∏a ciep∏em i wrzawà.
Nast´pna okazja do spotkania – 29 listopada.
Galeria zaprasza mi∏ych goÊci!
Tadeusz Krassowski
fot. MJ

ma – zgodnie ze szkolnà tradycjà wielkim tekturowym piórem pasowa∏a ka˝dego pierwszaka, a nast´pnie wychowawcy wr´czyli uczniom tarcze
szkolne. W cz´Êci artystycznej pierwszaki brawurowo zataƒczy∏y poloneza, a tak˝e zaÊpiewa∏y piosenk´ o „Êlubie ze szko∏à”. Niejeden rodzic uroni∏
∏z´ wzruszenia. Wszyscy z zainteresowaniem
wys∏uchali koncertu uczniów szko∏y muzycznej
dzia∏ajàcej w ramach zespo∏u szkó∏ nr 12.
MJ
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Kàcik bibliofila
Ca∏e pi´kno Êwiata
Marc Esposito
Historia o uczuciach dwojga dojrza∏ych ludzi – kawalera po czterdziestce i pi´knej wdowy, matki dwóch synów. Historia banalna opowiedziana niebanalnie, wr´cz finezyjnie i jeszcze do tego napisana znakomitym piórem. A ˝eby dope∏niç ca∏oÊci – w tle
mamy urokliwà wysp´ Bali, wycieczki
motocyklowe i sporo muzyki. Debiut
literacki francuskiego dziennikarza

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Strza∏kowska M. – Ma∏y duszek
2. Gellner D. – Gryzmo∏
3. Piotrowska E. – Ciocia Jadzia
4. Nowak E. – Bardzo bia∏a wrona
5. Rallison J. – Mój zwariowany Êwiat

jak˝e udany, choç poruszajàcy wydawa∏oby si´ tematyk´ na tyle zwyczajnà,
˝e kolejna opowieÊç z nià zwiàzana mog∏aby si´ wydawaç wr´cz nudna,
a jednak…
Polecam!

Literatura popularnonaukowa:
1. Boursin D. – Origami: najprostsze
wzory...
2. Socci A. – Tajemnice Jana Paw∏a II
3. Onfray M. – Antypodr´cznik filozofii
4. Potrawy z ziemniaków: pyzy, kluski,
zapiekanki
5. Grabowski M. – Podziw i zdumienie
w matematyce
6. Kuêniak A. – Marlene

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Esposito M. – Ca∏e pi´kno Êwiata
2. Lessing D. M. – Alfred i Emily (elementy autobiograficzne)
3. Grzegorczyk J. – Chaszcze
4. Santis P. – Tajemnica Pary˝a
5. Gavalda A. – Pocieszenie
6. Deaver J. – Porzucone ofiary
7. Abrahams P. – Zawrót g∏owy

Iza Zych

Na ratunek kotom wolno bytujàcym
Póêna jesieƒ i zima, to trudny okres
dla kotów wolno bytujàcych.
Pani Zofia W. z Rembertowa nauczy∏a mnie i kilku uczniów z pl. Wojska
Polskiego w Weso∏ej wykonywania
domków kartonowych dla kotów.
Instrukcja wykonania domku:
Dwa du˝e pud∏a kartonowe. Ró˝nica
mi´dzy jednym a drugim ok. 12
do 20 cm. Mniejszy karton wk∏adamy
do wi´kszego. Mi´dzy Êciankami obu
kartonów upychamy doÊç szczelnie
zgniecione gazety. Szczeliny kartonu
zewn´trznego oklejamy taÊmà klejàcà. Na jednej ze Êcian /mniejszej/ nale˝y wyciàç okràg∏y otwór ok. 12 cm
Êrednicy i dok∏adnie okleiç go równie˝ taÊmà, by zwierz´ bez oporu mog∏o przemieszczaç si´ w obu kierunkach. Mo˝na pomalowaç farbà olejnà.

Wn´trze domku wyÊcieliç sianem
lub s∏omà. Koty ch´tnie wtulajà si´
w takie pos∏anie. „Domek” ustawiç
w miejscu, gdzie nie docierajà opady
atmosferyczne, czyli w miejscu suchym, zadaszonym. Jest to wypróbowany sposób na przetrwanie nawet
mroênej zimy.
Tak samo – radz´ – zrobiç zadaszenie ok. 40 cm wys. – jako miejsce do
karmienia kotów, które powinno byç
ukryte przed ludzkim wzrokiem. To
jest wa˝ne!!!

„W jesiennej aurze”
drzewa
rozebrane z liÊci
kàpià si´ w s∏ocie i mgle
osuszajà aurà
rozÊwietlonà ogniem kolorów
spoglàdajà w niebo
poszarza∏e od ci´˝kich chmur
w´drujàcych samotnie
cisz´
wype∏nia szum drzew
rozhuÊtanych wiatrem
pod stopami
szelest zrudzia∏ych liÊci
wprowadza

Przy du˝ym niezrozumieniu potrzeb
tych zwierzàt w moim Êrodowisku,
w taki sposób, jak wy˝ej opisa∏am
– rozwiàzuj´ niektóre problemy kocie.

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

w melancholi´
Irena ¸ukszo

Prezes TOZ w Weso∏ej
Janina Trzaskoma

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
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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

Kàcik Adopcyjny Zwierzàt
Kotek znaleziony na warszawskim Ursynowie.
Ma nieca∏e 4 miesiàce.
Obecnie
znajduje si´ w domu tymczasowym.
Kociak jest odrobaczony i zaszczepiony, bardzo weso∏y i energiczny,
czeka na swój prawdziwy dom. Tel. kontaktowy
– 513 742 205.

Ilonka Szymaƒska
Urodzi∏a si´ 9 lipca 2009 r.
Mieszkanka Weso∏ej Zielonej.

Vanesska Laskowska
Urodzi∏a si´ 27 czerwca 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 3 grudnia 2009 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Gdy skóra jest sucha i szorstka...
Serdecznie zapraszamy do salonu DERMIKA
w Starej Mi∏oÊnie! Jesienià polecamy zabieg
silnie nawil˝ajàcy ˚YCIODAJNE MISTERIUM
i zabieg kojàco-energetyzujàcy CZEKOLADOWY
RELAKS. Z okazji 15-lecia DERMIKI do ka˝dego
zabiegu na twarz lub cia∏o do∏àczamy prezent
– balsam do cia∏a z limitowanej edycji.

Czekoladowy relaks to zabieg od˝ywczo-regenerujàcy do ka˝dego typu cery na twarz,
szyj´ i dekolt z masa˝em kojàco-energetyzujàcym (lub odpr´˝ajàcym). Przywraca harmoni´
ca∏emu organizmowi, ma na celu pobudzenie
si∏ witalnych, zmniejszenie napi´cia i stresu,
odpr´˝enie, zrelaksowanie, przywrócenie skórze m∏odego wyglàdu, od˝ywienie i popraw´
jej kondycji.

Oddzia∏ywanie na psychik´ nast´puje za pomocà zapachu (aromaterapia, olejki wetiwerii
i neroli, czekolada), dotyku (autorski masa˝)
i s∏uchu (muzyka relaksujàca). Poprzez delikatnà stymulacj´ punktów energetycznych zabieg przywraca równowag´ przep∏ywu energii,
odpr´˝a mi´Ênie twarzy, szyi i karku, dzia∏a
kojàco, poprawia samopoczucie.
Zabieg wykorzystuje cenne w∏aÊciwoÊci ziaren kakaowca bogatych w teobromin´ (która
dzia∏a stymulujàco i energetyzujàco), mikroelementy, jony cynku i magnezu, które dzia∏ajà regenerujàco, od˝ywczo i stymulujàco na mikro-

krà˝enie skórne. Ponadto zawiera zestaw substancji biologicznie czynnych, regenerujàcych
i odm∏adzajàcych wyglàd skóry – enzymy roÊlinne, ekstrakty lipidowe oraz specjalne polimery napinajàce skór´ i optyczny reduktor
zmarszczek. Zabieg jest wielkà przyjemnoÊcià
dla klientki. Przenosi jà w krain´ beztroskiego
dzieciƒstwa pe∏nego zniewalajàcego zapachu
czekolady, subtelnego dotyku d∏oni, zaspokojonych pragnieƒ i szcz´Êliwych chwil.
Efekty widoczne po zabiegu:
• cera jest wyg∏adzona, zdrowsza, j´drniejsza,
• skóra nabiera przyjemnej mi´kkoÊci i ∏adnego kolorytu,
• poprawia si´ ogólne samopoczucie.
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

˚yciodajne misterium to zabieg od˝ywczo-regenerujàcy do skóry suchej, szorstkiej
i ∏uszczàcej si´, z niedoborem biolipidów,
sk∏onnej do podra˝nieƒ, ma∏o elastycznej.
Wykorzystywany jest tu bogaty zestaw
sk∏adników biozgodnych ze skórà, takich jak:
regulator metabolizmu naskórka – kwas gamma-linolenowy i koenzym Q10, lecytyna, fitosterole, witaminy, oleje z owoców awokado,
jojoby, ziaren sezamowych i p∏atków ró˝y,
a tak˝e enzymy z∏uszczajàce martwe komórki
naskórka. Ciep∏o p∏ynàce do skóry w czasie zabiegu relaksuje i rozleniwia, a skór´ witalizuje
i pobudza w niej krà˝enie, co pozwala intensywniej ch∏onàç substancje aktywne.
Efekty widoczne po zabiegu:
• cera jest bardzo wyg∏adzona, elastyczna,
nawil˝ona, wyglàda zdrowiej,
• ust´puje szorstkoÊç i ∏uszczenie si´ naskórka,
• skóra wyglàdajàca wczeÊniej na zm´czonà
odzyskuje witalnoÊç i ∏adny koloryt.

Ula Rybarczyk
Urodzi∏a si´ 27 paêdziernika
2009 r.
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VI Maraton w Starej Mi∏oÊnie
Szalenie trudno jest organizatorowi pisaç
o imprezie, którà sam organizuje. Szalenie trudno jest pisaç obiektywnie, majàc ÊwiadomoÊç
w∏o˝onej pracy i majàc jednoczeÊnie ÊwiadomoÊç, ˝e nie wszystko toczy∏o si´ tak idealnie,
jakbyÊmy sobie tego ˝yczyli. Ale VI Maraton
w Starej Mi∏oÊnie chyba zapisze si´ na plus
w pami´ci biegaczy, a przecie˝ o to nam chodzi∏o. ¸atwo nie by∏o, bo tym razem na Êcie˝ki Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wyruszy∏o 120 osób.

Do∏o˝yliÊmy staraƒ, ˝eby wi´kszoÊç z tych,
którzy wystartowali, dobieg∏a do mety i by∏a zadowolona.
Obaw by∏o wiele. Pierwszà i podstawowà by∏
przebieg trasy, która w za∏o˝eniu mia∏a byç ∏atwiejsza od ubieg∏orocznej. Maratoƒczycy, którzy pobiegli w tym roku po raz kolejny, nie potwierdzili tego przekonania. Na ca∏e szcz´Êcie
nie widzieli tej trasy jeszcze dzieƒ przed biegiem, bo chyba po prostu by nie przyjechali.
No, z jednym wyjàtkiem, ale o Nim za chwil´.
W ka˝dym razie jeszcze w piàtek o Êwicie
znacznà cz´Êç trasy tarasowa∏y drzewa powalone przez Ênie˝nà nawa∏nic´ z po∏owy paêdziernika, a tam, gdzie akurat nie le˝a∏y pnie
czy grube konary, bieg utrudnia∏y mniejsze ga∏´zie. Na ca∏e szcz´Êcie w kilka godzin uda∏o
si´ udro˝niç g∏ównà tras´. Pozosta∏y na niej tylko korzenie oraz krótkie odcinki w b∏ocie, ale co
to dla biegaczy.
Ju˝ w sobot´ rano musieliÊmy podjàç
– pierwszy raz w nied∏ugiej historii naszego biegu – decyzj´ o rozdzieleniu startu minimaratoƒczyków biegnàcych jednà p´tl´ oraz maratoƒczyków, których czeka∏o szeÊç p´tli. 120 osób
nie zmieÊci∏oby si´ w jednym czasie na starcie
i na poczàtku trasy.
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Najpierw ruszyli minimaratoƒczycy. Jednà
p´tl´ pokonywa∏y 62
osoby, w tym du˝a liczba paƒ, które stanowi∏y 30 proc. stawki. Jednak g∏ówna walka rozegra∏a si´ w m´skim gronie. Na met´ pierwszy
wpad∏ Sylwester KuÊmierz, o dwie sekundy
przed Tomaszem Lipcem (obaj Byledobiec
Anin, Tomek ponadto
jest mieszkaƒcem Starej
Mi∏osny). Tu˝ za nimi
przybieg∏ Damian J´drusiƒski, 18-latek, którego sportowa kariera
dopiero si´ zaczyna. Panie przybieg∏y nieco póêniej – trzy pierwsze w ciàgu 30 sekund: Katarzyna Panejko-Wanat przed Iwonà Âwiercz (obie
Byledobiec Anin) oraz Annà B´benek.
Kiedy ostatni minimaratoƒczycy ju˝ skoƒczyli
swój bieg, kiedy ju˝ odby∏a si´ dekoracja zwyci´zców na krótkim dystansie, w najlepsze trwa∏a rywalizacja maratoƒczyków. Od drugiego
okrà˝enia na czo∏o wysforowa∏ si´ ubieg∏oroczny (i tegoroczny, jak si´ okaza∏o) zwyci´zca, Zbigniew Koper. D∏ugo trzyma∏ si´ jego pleców Daniel Go∏embski, który na pierwszym kó∏ku nawet
prowadzi∏, ale w koƒcu musia∏ uznaç wy˝szoÊç
starszego kolegi. Na miejscach trzecim i czwartym, a potem drugim i trzecim wymieniali si´
przez ca∏y dystans Jerzy Magierski i trzykrotny
zwyci´zca ze Starej Mi∏osny, ubieg∏oroczny zdobywca drugiego miejsca, Robert Celiƒski (obaj
Byledobiec Anin). W takiej te˝ kolejnoÊci dobiegli do mety – Jurek przed Robertem.

Tym samym Jerzy Magierski zosta∏ mistrzem
Starej Mi∏osny w Maratonie. I w tym miejscu
wróc´ na chwil´ do trasy – bo to w∏aÊnie Jurek
w∏asnor´cznie usuwa∏ le˝àce konary i ga∏´zie
z trasy maratoƒczyków, cià∏, pi∏owa∏, odsuwa∏
(z niewielkà mojà pomocà). Zapracowa∏ na swój
sukces nie tylko w dniu biegu, ale ju˝ przed.
Za co, przy okazji, ogromnie dzi´kujemy. Drugi
spoÊród staromi∏oÊnian by∏ ubieg∏oroczny mistrz
– Jaros∏aw Skaruz, trzeci – mistrz sprzed dwóch
lat, Jaros∏aw Widomski.
Paƒ tym razem na trasie maratonu równie˝
by∏o wi´cej, chyba najwi´cej z dotychczasowych edycji. Rywalizacj´ wÊród nich wygra∏a
Patrycja Bereznowska, która w ubieg∏ym roku
debiutowa∏a na Êcie˝kach staromi∏oÊniaƒskiego maratonu, a w tym roku pobieg∏a du˝o,
du˝o szybciej. Drugie miejsce zaj´∏a Anna
Chmielowiec z KB Galeria Warszawa, a trzecie
– Joanna Szeler.
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Dekoracja zwyci´zców mia∏a wyjàtkowà opraw´, mimo ˝e zabrak∏o nag∏oÊnienia. Statuetki i nagrody zwyci´zcom wr´czali m.in. burmistrz Weso∏ej, Edward K∏os, oraz zast´pca
burmistrza, Krzysztof Kacprzak. Obaj
d∏u˝szy czas dopingowali maratoƒczyków w okolicach mety, nie baczàc
na zimno. Dekoracji towarzyszy∏ jeszcze jeden mi∏y symboliczny akcent
– maratoƒczyk nagradza∏ maratoƒczyka. Marek Tronina, twórca Maratonu
w Starej Mi∏oÊnie, szef Fundacji Maratonu Warszawskiego, który wpad∏ na
met´ tu˝ przed dekoracjà, wr´czy∏
specjalnà statuetk´ Robertowi Celiƒskiemu, który miesiàc wczeÊniej
ukoƒczy∏ swój 50. maraton – XXXI
Maraton Warszawski.
Zresztà mi∏ych akcentów by∏o wi´cej.
Wszyscy maratoƒczycy otrzymali kupony rabatowe do sieci salonów
optycznych Vision Express. Dyrektor
generalny Vision Express równie˝ wzià∏
udzia∏ w staromi∏oÊniaƒskim maratonie,
nie po raz pierwszy zresztà, bo jest jednym z uczestników o najd∏u˝szym sta˝u w naszej imprezie.
Po biegu wielkim powodzeniem cieszy∏ si´ bigos – to ju˝ krótka, ale coraz
bardziej znana w biegowym Êwiatku,
tradycja staromi∏oÊniaƒskich imprez

biegowych. Bigos ze „Smakosza” znika∏ w oczach, a raczej w ˝o∏àdkach
maratoƒczyków w takim tempie, ˝e by∏a obawa i˝ dla ostatnich mo˝e zabraknàç. Ale nie zabrak∏o, choç garnki zosta∏y wyskrobane do samego dna.
Wielkie s∏owa podzi´kowania nale˝à si´ te˝ wolontariuszom ze staromi∏oÊniaƒskich szkó∏, którzy od samego
rana uwijali si´ na placu przy Biurze
Zawodów, a potem z zaanga˝owaniem wskazywali drog´, podawali
napoje, od˝ywki, podawali goràcà
herbat´ i koce termiczne. Dla zm´czonych biegaczy liczy si´ ka˝dy
gest, chocia˝ nie zawsze majà si∏´ to
pokazaç.
Co jeszcze o Maratonie w Starej
Mi∏oÊnie mo˝na napisaç? Pogoda dopisa∏a, uczestnicy dopisali, wolontariusze spisali si´ dzielnie. A biegajàcy
dziennikarz, Wojciech Staszewski
z „Gazety Wyborczej”, spiritus movens akcji „Polska Biega”, napisa∏
o naszym maratonie w swoim blogu:
„…to naprawd´ kole˝eƒska, lokalna,
sympatyczna impreza. Cz∏owiek biega
nie tylko po ˝yciówki w gigantycznych biegach.”
I niech to pos∏u˝y za podsumowanie.
Anna Paw∏owska-Pojawa

Wizyta w Kampinoskim Parku Narodowym
– wyjazd integracyjny klas: Ia, Ib, Ic
W Szkole Podstawowej nr. 171 realizowany jest autorski program nauczania ekologii, wi´c naszym obowiàzkiem
jest poznanie miejsc ciekawych przyrodniczo znajdujàcych si´ najbli˝ej
Warszawy. Dlatego te˝, 30 paêdziernika, niezra˝eni z∏à pogodà w poprzednie dni, uczniowie klas I wczesnym
rankiem wyruszyli do
KPN. Uczestniczyli
w zaj´ciach z pracownikami parku, którzy
przekazali im wiele
ciekawostek i uchylili
ràbka tajemnicy na
temat ˝ycia zwierzàt
i roÊlin. Pierwszaki
zadziwi∏a informacja,
˝e sowa to wcale nie
jest màdra g∏owa,
pan bocian to brudas,
a borsuk to polski
krewny skunksa, czy
te˝ ˝e rosiczka jest
mi´so˝erna, a nie

owado˝erna.
Dzieci obserwowa∏y jamy
i nory zwierzàt,
szuka∏y tropów,
s∏ucha∏y chrapania
kreta
i szuka∏y z∏ote-

go skarbu ∏osia, króla
puszczy,
któremu
wczeÊniej z∏o˝y∏y pok∏on. Zaj´cia urozmaici∏y
zabawy
w „Tupiàcego je˝a”,
„Biegajàce sarny”.
Zwieƒczeniem wyjazdu by∏o wspólne ognisko i „szaleƒstwa” na
placu zabaw. Panie

Danuta Czarnecka-Jagoda, Agnieszka
Krysiak
i Ma∏gorzata
Rysak by∏y
bardzo zadowolone
ze
swoich podopiecznych,
które z takà
uwagà i zaanga˝owaniem
uczestniczy∏y
w zaj´ciach. Mimo, i˝ by∏ to dzieƒ poprzedzajàcy. Na pamiàtk´ zabraliÊmy
Êwie˝e powietrze pochodzàce prosto
z „zielonych p∏uc Warszawy”. Wyjazd
by∏ bardzo udany i nawet pogoda dopisa∏a, wi´c wszyscy niecierpliwie czekajà
na kolejny.
Agnieszka Krysiak,
Ma∏gorzata Rysak,
Danuta Czarnecka-Jagoda
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Uroczyste Pasowanie na Pierwszaka
w Szkole Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏osnej
Ro z p o c z ´ c i e
nauki w szkole
jest wielkim prze˝yciem dla dziecka i jego rodziców. Uczeƒ poznaje nowe Êrodowisko, kolegów,
nauczycieli. Bardzo si´ stara, ˝eby
sprostaç nowym
obowiàzkom.
Chce wÊród poznanych osób znaleêç
swoje miejsce. Sprzyja temu akt przyj´cia pierwszaków do szkolnej rodziny,
tzw. Âlubowanie.
Do uroczystoÊci Âlubowania w SP 173
uczniowie przygotowywali si´ po okiem
wychowawczyƒ od poczàtku roku szkolnego. Uczyli si´ piosenek, wierszy, poznawali prawa i obowiàzki ucznia.
Na Êlubowanie, które odby∏o si´ 23
paêdziernika przybyli zaproszeni goÊcie oraz rodzice. Jak co roku tradycji
sta∏o si´ zadoÊç – uroczystoÊci towarzyszy∏a podnios∏a atmosfera.
Dyrektor szko∏y p. K. G∏usek-Wojciechowicz skierowa∏a do uczniów cie-

p∏e s∏owa, witajàc
ich wÊród braci
uczniowskiej.
Nast´pnie pierwszaki sprosta∏y
nowym wymaganiom, jakie stawiajà przed nimi

nauczyciele,
dumnie zaÊpiewa∏y
hymn i zda∏y
egzamin.
Wykaza∏y si´
te˝ wiedzà,
obyciem scenicznym
i umiej´tnoÊciami wokalnymi.
Uczniowie klas trzecich powitali
pierwszoklasistów w szkolnej rodzinie,
zaoferowali swà pomoc w razie trudnoÊci i podarowali s∏odkie upominki.
Kulminacyjnym punktem by∏o uronych specjalnie na t´ okazj´
oraz dzieci z klas I–III
w ubraniach w kolorach
warzyw i owoców, Êpiewa∏y piosenki
i recytowa∏y wiersze zwiàzane z tematem spotkania. Po wyst´pach degustowano potrawy, które wszystkim bardzo
smakowa∏y. Dzieci – mistrzowie w rozwiàzywaniu krzy˝ówek o zdrowym ˝ywieniu, otrzyma∏y medale.
Spotkanie przebieg∏o w mi∏ej atmosferze. NajedliÊmy si´ do syta i choc
obiad przygotowany przez nasze Panie
kucharki by∏, jak zwykle, pyszny, nie
daliÊmy rady zjeÊc ca∏ych porcji.
Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki zorganizowanemu
przez naszà szko∏´ Dniu Zdrowego ˚ywienia,
uczniowie zrozumieli, i˝ w∏aÊciwe od˝ywianie ma
wp∏yw na ich zdrowie, urod´, samopoczucie,
a tak˝e osiàganie dobrych wyników w nauce.
Wszystkie dzieci i doros∏ych zach´camy
do jedzenia owoców i warzyw, nie tylko tych,
o których mowa w wierszykach napisanych
przez dzieci z naszej szko∏y:

czyste Âlubowanie, kiedy to uczniowie
z r´kà na sercu z∏o˝yli przysi´g´, a p.
Dyrektor pasowa∏a ich pi´knym piórem. Wychowawczynie wr´czy∏y pamiàtkowe dyplomy i legitymacje.
Z ca∏à pewnoÊcià dzieƒ Âlubowaniajeden z najbardziej zapami´tanych
z ˝ycia szkolnego ka˝dego ucznia, by∏
dla wszystkich
niezwyk∏y.
W szczególnoÊci zaÊ dla
nowoprzyj´tych pierwszoklasistów,
którzy od tej
chwili stali si´
prawowitymi
uczniami naszej szko∏y.
Szeregi
podstawówki
w Starej Mi∏osnej zasili∏o w tym roku
szkolnym 125 dzieciaków, w tym po raz
pierwszy 18 szeÊciolatków, które rozpocz´∏y nauk´ zgodnie z nowà reformà
edukacji.
Wychowawcy klas pierwszych

Zdrowe ˝ywienie
07 listopada w SP 174 obchodziliÊmy Dzieƒ
Zdrowego ˚ywienia pod has∏em „Zdrowo jemy,
d∏ugo ˝yjemy”. Dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych szeÊciolatków oraz uczniowie z klas I–VI
udekorowali szkolne korytarze owocami i warzywami wykonanymi dowolnà technikà plastycznà,
jak równie˝, zrobili sa∏atki warzywne, owocowe
szasz∏yki i koreczki, kanapki, koktajle itp.

Przy suto zastawionym stole, powita∏a nauczycieli i uczniów pani pedagog – Barbara
Szkur∏at. SzeÊciolatki w przebraniach wykona-
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Winogronka, marcheweczki
lepsze sà ni˝ cukiereczki.
Jedz je cz´sto i ze smakiem,
a b´dziesz silnym ch∏opakiem,

jedz je te˝ z weso∏à minkà,
a b´dziesz zdrowà dziewczynkà.
Witaminki, witaminki
dla ch∏opczyka i dziewczynki!
Grupa Ob
Zamiast gruszki jedz pietruszki,
bo pietruszki majà bardzo zdrowe nó˝ki,
a zielona natka, zielona jak sa∏atka,
daje dzieciom witaminki
dla ch∏opczyka i dziewczynki.
Klasa II
SMACZNEGO!

Ewa Knop
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Cenzura?
W ostatnim czasie razem z rachunkami
za Êcieki odprowadzane do OÂK Cyraneczka
trafi∏y do mieszkaƒców Starej Mi∏osny listy
p. Pawlika, p. o. Prezesa tzw. Zrzeszenia. Jest
tam sugestia o rzekomej cenzurze, jaka dotkn´∏a jego artyku∏ skierowany do naszej redakcji.
Nie zamierzam polemizowaç z p. Pawlikiem
o cenzurze, bo ze wzgl´du na jego przesz∏oÊç
jego wiedza w tym zakresie jest nieporównywalnie wi´ksza.
Zwróc´ tylko uwag´, ˝e publikujàc tekst, jasno
i wyraênie podpisaliÊmy, ˝e sà to tylko fragmenty listu. Ca∏y tekst to zajà∏by zapewne trzy pe∏ne
strony w naszej gazecie i nie sàdz´ by wielu czytelników przebi∏o si´ przez te wypociny. Szkoda
by∏o nam po prostu miejsca.
Tekst by∏ zg∏oszony w oparciu o prawo prasowe i mia∏ byç sprostowaniem naszych artyku∏ów. Te fragmenty, które nosi∏y choçby cieƒ

Trwa konkurs na
najlepszy przepis
kulinarny dla
przedszkolaków
Przypominamy o trwajàcym konkursie og∏oszonym przez weso∏owskie Przedszkole nr 261 „Pod D´bami” dla mieszkaƒców naszej dzielnicy na najlepszy przepis dla przedszkolaka. Czekamy na zg∏oszenia
w dwóch kategoriach:
• Palce lizaç – ulubione danie przedszkolaka

sprostowania – zamieÊciliÊmy. Reszt´, z troski
o dobro autora, pomin´liÊmy.
Przecie˝ kto jak kto, ale pan Pawlik doskonale musi pami´taç, jakà satysfakcj´ sprawi∏o jego przyjacio∏om ze Spó∏ki Ziemskiej, kiedy niezbyt starannie zrobiliÊmy redakcj´ tekstu pana Jacka Rembiszewskiego, gdzie napisa∏
o „kryminalnych dzia∏aniach Spó∏ki” i potem
musia∏ za to przepraszaç. Dzi´ki skrótom, które
dokonaliÊmy, daliÊmy p. Pawlikowi szans´ unikni´cia sporych kosztów sàdowych. A tak˝e
wstydu, ˝e wyszed∏ na k∏amczuszka, publicznie
powtarzajàc lansowanà przez Spó∏k´ Ziemskà
rzekomà wersj´ kulisów zakupu dzia∏ki pod nowà szko∏´ w Starej Mi∏oÊnie.
Zresztà treÊci przekazywane przez p. Pawlika
i sama forma tekstu, bardziej ni˝ do WiadomoÊci Sàsiedzkich pasowa∏aby do gazetek, które
szukajà sensacyjek (nie czytam, mo˝e przekr´-

• Przepis na danie uwzgl´dniajàce
diet´ bezmlecznà, bezjajecznà lub
bezglutenowà.
Na przepisy czekamy do koƒca roku. Mo˝na je przynieÊç do skrzynki
umieszczonej w przedszkolu (ul. Armii Krajowej 72) lub przesy∏aç mailem na adres p261@edu.um.waw.pl.
Partnerami konkursu – oprócz naszej redakcji sà: dr Bardadyn Poradnia Dietetyczna i Wydawnictwo Raabe, a honorowy patronat objà∏ burmistrz Dzielnicy Warszawa Weso∏a.
Nagrody w konkursie to: drobny
sprz´t AGD i wydawnictwa ksià˝kowe.

SzeÊciolatki w SP174
W tym roku szkolnym w SP 174
w Weso∏ej sà trzy oddzia∏y przedszkolne szeÊciolatków (zerówki),
w tym dwa ze Starej Mi∏osnej. Wychowawczynià grupy 0a jest pani Bo˝ena Cegie∏ka, grupy 0b – pani Ewa
Knop, a grupy 0c – pani Bo˝ena Sokó∏. Wszystkie panie pragnà, aby
dzieci dobrze czu∏y si´ w szkole i lubi∏y do niej ucz´szczaç, dlatego przygotowujà dla nich ciekawe zaj´cia,
organizujà wycieczki, imprezy klasowe, zach´cajà do udzia∏u w ró˝nych
konkursach.
Raz w tygodniu szeÊciolatki uczestniczà w grach i zabawach sportowych,
które prowadzi instruktor sportu – pan
Micha∏ Guzik. Korzystajà tak˝e z nie-

odp∏atnych zaj´ç dodatkowych, takich
jak pi∏ka no˝na, origami, taniec.
W szkole odbywajà si´ równie˝ koncerty muzyczne.
Panie kucharki przygotowujà dla
dzieci smaczne Êniadania i obiady.
Po zaj´ciach szeÊciolatki mogà zostaç w Êwietlicy, przeznaczonej tylko
dla nich.
Ze Starej Mi∏osnej do szko∏y przywozi dzieci autokar, który równie˝ odwozi je z powrotem. Podczas jazdy sà
one pod opiekà pani Irminy i kierowcy
– pana Marka.
Pozdrawiamy siedmiolatki, które
w zesz∏ym roku by∏y uczniami zerówek
w naszej szkole!
Ewa Knop

cam tytu∏y), takich jak „˚ycie na goràco”,
„Tina” czy „Twój weekend”. Choç pewnie te˝
musia∏by byç sporo krótszy, bo nie sàdz´, by
za ca∏oÊç tamte redakcje chcia∏yby zap∏aciç mu
wierszówk´...
Pan Pawlik nie skorzysta∏ jednak z szansy, jakà
da∏a mu rzekoma „cenzura” i rozkolportowa∏ swój
tekst w inny sposób. Mnie jako wydawc´ „WiadomoÊci Sàsiedzkich” mo˝e to tylko cieszyç, bo nied∏ugo mog´ si´ spodziewaç wykupienia przez
niego sporych og∏oszeƒ z przeprosinami. MyÊl´
te˝, ˝e jego s∏owo nieco stanieje, bo Burmistrz
Weso∏ej zapowiedzia∏, ˝e w nast´pnym numerze
WS przedstawi poparte dokumentami kalendarium prac nad zakupem dzia∏ki pod szko∏´.
Pan Stanis∏aw Pawlik razem z panem Andrzejem Bemem nie skorzystali te˝ z drugiej szansy,
jakà da∏ im up∏yw czasu i ludzka zawodna pami´ç. Ale jest na tym osiedlu jeszcze spora grupa ludzi, którzy zadali by tym panom kilka pytaƒ
na temat tzw. Spó∏ki Akcyjnej. Mo˝e w nast´pnym liÊcie za∏àczonym do rachunków za Cyraneczk´ jakiÊ felietonik, co si´ sta∏o z ca∏ym parkiem maszynowym Zespo∏u, wykupionym przez
tà Spó∏k´ pod koniec lat 80 za pieniàdze cz∏onków Zespo∏u?
Z ca∏ej sprawy tylko jedna korzyÊç. JeÊli ktoÊ
jeszcze mia∏ wàtpliwoÊci, to w∏aÊnie ma namacalny dowód, ˝e Zrzeszenie z organizacji, która
mia∏a odzyskaç kontrol´ nad majàtkiem cz∏onków Zespo∏u powierzonego Spó∏ce Ziemskiej,
sta∏o si´ jej wiernym wasalem. Pozosta∏o ju˝
tylko, jak to przed 20 laty powiedzia∏ pan Rakowski „Wyprowadziç sztandar...”.
Marcin J´drzejewski

Listy do redakcji
Drodzy Paƒstwo.
Âledz´ uwa˝nie wasze „potyczki” z zarzàdem
zespo∏u domków w sprawie oczyszczalni Êcieków i dzia∏ek w Starej Mi∏osnej pod nowe publiczne inwestycje. Przy okazji pobytu w archiwum Senatu, znalaz∏em teczk´ o sygnaturze 19/383 w zbiorze tak zwanego „archiwum
prze∏omu”, w której sà interpelacje i zapytania
poselskie pos∏ów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w sprawie budowy osiedla w Starej
Mi∏osnej i spraw zwiàzanych z przej´ciem gruntów w Starej Mi∏osnej. Sà tam te˝ wyniki kontroli NIK w tej sprawie z 1989 r. oraz korespondencja pos∏ów z urz´dami. MyÊle, ˝e ktoÊ z Paƒstwa, zajmujàcy si´ tà sprawà na pewno z zainteresowaniem zapozna si´ z tym materia∏em,
który byç mo˝e pozwoli znaleêç nowe dokumenty w opisywanej przez was sprawie. Ja jestem w tym archiwum co tydzieƒ w piàtki i cz´sto w czwartki (pisz´ prac´ licencjackà o OKP,
a sam w 1989 r. by∏em pracownikiem tego klubu parlamentarnego w sejmie i pami´tam spraw´ „pierwszej afery” zwiàzanej z gruntani i budowà osiedla w Starej Mi∏osnej).
Pozdrawiam
J. Pajak

21

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Dzieƒ Edukacji Narodowej
w Spo∏ecznych Szko∏ach
im. Emanuela Bu∏haka
Tekst sponsorowany

14 paêdziernika Spo∏eczne Szko∏y im. Emanuela
Bu∏haka obchodzi∏y Dzieƒ Edukacji Narodowej. By∏
to naprawd´ niezwyk∏y dzieƒ.
Zaczà∏ si´ od intensywnych opadów Êniegu. Czy to
ju˝ zima? – ka˝dy myÊla∏ ze strachem. Na pierwszej
lekcji odby∏o si´ Êlubowanie klasy I gimnazjum. Wychowawczyni przygotowa∏a prezentacj´ swojej klasy,
a koledzy i kole˝anki z klas III kilka zadaƒ do rozwiàzania (nie matematycznych!), raczej zmuszajàcych
do pracy zespo∏owej. Zawsze co kilka g∏ów to niejedna. Pierwszaki poradzi∏y sobie bardzo dobrze.
Nast´pnie odby∏a si´ cz´Êç oficjalna. Dwie nauczycielki p. Maria Diksa i p. Agata G∏asek-Mo˝d˝onek otrzyma∏y od Ministra Edukacji
Narodowej najwy˝sze resortowe odznaczenie
– Medale Komisji Edukacji Narodowej.

M∏odzi nauczyciele prowadzà
prowadzà zaj´cia
z techniki na temat budowy komputera

Pani Agata G∏asek-Mo˝d˝onek jest nauczycielem
j´zyka polskiego. Zwiàzana jest ze szko∏ami Fundacji 17 lat, od 1992 roku.
Dorobek jej pracy zawodowej zosta∏ udokumentowany w czasie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Jest nauczycielem dyplomowanym

i nieustannie kszta∏ci si´, podnoszàc swoje umiej´tnoÊci i kwalifikacje, poszukujàc nowatorskich i ciekawych rozwiàzaƒ w pracy nauczycielskiej.
Przez te 17 lat pracy w szkole podejmowa∏a trud
pracy z dzieçmi i m∏odzie˝à jako nauczyciel j´zyka
polskiego oraz jako wspania∏y wychowawca. Zawsze
stara si´ nie tylko wywiàzywaç ze swoich obowiàzków
ale pracowaç na rzecz szko∏y i m∏odzie˝y w zakresie
wykraczajàcym ponad standardowe wymagania. Rozwija zainteresowania m∏odzie˝y w zakresie kultury
polskiej i Êwiatowej organizujàc „˝ycie teatralne” dla
m∏odzie˝y, promuje wÊród uczniów mi∏oÊç do literatury pi´knej, rozwija wÊród dzieci m∏odzie˝y tak szybko zanikajàcà mi∏oÊç do ksià˝ek i ich autorów.
Od wielu w lat wspó∏organizuje Warsztaty Teatralne w szko∏ach Fundacji, przygotowujàc dzieci i m∏odzie˝ do udzia∏u w spektaklach lub ich fragmentach,
pokazujàc jak ci´˝ka jest praca aktora, re˝ysera czy
scenografa.
Pani Maria Diksa jest nauczycielem plastyki
i historii sztuki. Zwiàzana jest ze szko∏ami Fundacji
15 lat, od 1994 roku. Ukoƒczy∏a Wydzia∏ Historii
Sztuki Uniwersytetu Jagielloƒskiego.
Jako nauczycielka i cz∏owiek pani Maria Diksa cieszy si´ autorytetem oraz sympatià uczniów i rodziców.
Prowadzi lekcje stosujàc ró˝norodne metody, ciekawe techniki plastyczne, wykorzystujàc niekonwencjonalne, alternatywne dzia∏ania, które rozwijajà dzieci
poprzez happening i twórczà zabaw´ np.: malowanie
ogniem, zabaw´ kolorem, budowanie zamków z piasków, tworzenie „˝ywych obrazów”, pokazy mody. Zaj´cia pani Marii Diksy nastawione sà na kszta∏towanie
w dziecku postawy kreatywnoÊci, umiej´tnoÊci wyra˝ania w∏asnej ekspresji i rozwijanie wyobraêni.
Jest dla dzieci „mistrzem i przewodnikiem”,
który pomaga odkrywaç im ich wewn´trzny Êwiat

prze˝yç i doznaƒ oraz wzmacnia poczucie ich w∏asnej wartoÊci. Wychowuje uczniów „do sztuki”
i „dla sztuki”.
Jest autorkà logo szko∏y i powstajàcych pamiàtkowych albumów, w których obrazy wielkich mistrzów
malarstwa Êwiatowego przedstawione sà przez odpowiednio ucharakteryzowanych uczniów. Te niezwyk∏e, ma∏e dzie∏a sà corocznà pamiàtkà dla uczniów
klas szóstych koƒczàcych szko∏´ podstawowà.

Zadanie do rozwiàzania
rozwiàzania dla uczniów klasy I,
pr zygotowane pr zez starszych kolegów

Kolejnym punktem obchodów Dnia Edukacji by∏y
lekcje prowadzone przez uczniów gimnazjum i liceum w Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12.
Dzieci klas 0-6 uczy∏y si´ pod kierunkiem starszych
kolegów i kole˝anek m.in. budowy komputera,
warstw lasu, co to jest mapa, budowy form przestrzennych z papieru (czyli origami) i wielu innych
ciekawych zagadnieƒ historycznych, matematycznych i j´zykowych. Okaza∏o si´ to bardzo ciekawym
doÊwiadczeniem dla wszystkich uczniów. „M∏odzi
nauczyciele” stwierdzili jedno: zawód nauczyciela
jest bardzo trudny, teraz lepiej rozumiemy naszych
kochanych belfrów. Zaj´cia trwa∏y do godz. 12.00,
po których nauczyciele spotkali si´ na wspólnym,
uroczystym obiedzie.
I tym niezwyk∏ym dniem zacz´liÊmy obchody
XX-lecia dzia∏alnoÊci Fundacji Szko∏y Spo∏ecznej.
M. J.

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

22

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Przemoc w rodzinie przedmiotem
zainteresowaƒ instytucji paƒstwowych
Wbrew potocznym przekonaniom, utrwalonym
w spo∏ecznej ÊwiadomoÊci, przemoc w rodzinie nie
jest sprawà prywatnà, dotyczàcà wy∏àcznie rodziny,
której dotyka. Przemoc nie jest tak˝e zjawiskiem
obejmujàcym zaledwie sfer´ nietykalnoÊci cielesnej, objawiajàcà si´ siniakami, czy za∏amanà r´kà.
Przemoc to intencjonalne, jednorazowe lub powtarzajàce si´ dzia∏anie lub zaniechanie wobec
cz∏onka rodziny lub osoby zale˝nej z wykorzystaniem przewagi si∏, naruszajàce prawa i dobra osobiste jednostki, powodujàc cierpienia i szkody oraz
os∏abiajàc jej zdolnoÊç do obrony.
Zjawisko to objawia si´ zarówno w formie przemocy fizycznej, psychicznej, jak i seksualnej i ekonomicznej.
O ile zdecydowana wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa
bez wahania uzna za fakt przemocy szarpanie, kopanie, policzkowanie, popychanie, obezw∏adnianie, duszenie, szczypanie, bicie pi´Êcià, go∏à r´kà
lub ró˝norodnymi przedmiotami, topienie, przypalanie papierosami, polewanie substancjami ˝ràcymi, u˝ycie broni, pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, czy nieudzielanie pomocy, to jednak nie jest powszechnie uznanym za oczywisty
fakt, i˝ przemoc psychiczna powoduje równie bolesne skutki. Przemoc psychiczna przejawia si´
cz´sto wyÊmiewaniem opinii, poglàdów, przekonaƒ, wyznania, pochodzenia, narzucaniem swojego zdania, ocenianiem, krytykowaniem, wmawianiem choroby psychicznej, izolowaniem, kontrolowaniem, ograniczeniem kontaktów z innymi
ludêmi, wymuszaniem pos∏uszeƒstwa i podporzàdkowania, ograniczaniem snu, po˝ywienia
schronienia, u˝ywaniem wulgarnych s∏ów, poni˝aniem, upokorzeniem, zawstydzaniem, stosowaniem gróêb, szanta˝u itp.
Oprócz bezpoÊrednich widocznych objawów stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wzgl´dem osoby poszkodowanej, takich jak uszkodzenia
cia∏a, urazy, za∏amania, st∏uczenia, zadrapania, siniaki czy poparzenia, wziàç nale˝y pod uwag´ tak˝e
te odleg∏e, wtórne dolegliwoÊci, które nierzadko
ujawniajà si´ dopiero w d∏u˝szej perspektywie czasowej. WÊród nich wymieniç mo˝na choroby powsta∏e w wyniku powik∏aƒ, zespó∏ stresu pourazowego, poczucie zagro˝enia, strachu, l´ku, napady
paniki, zaburzenia snu, zaburzenia psychosomatyczne, zniszczenie poczucia mocy sprawczej ofiary,
jej poczucia w∏asnej wartoÊci i godnoÊci, uzale˝nienie od sprawcy, niezdolnoÊç do podejmowania
dzia∏aƒ sprzecznych z zasadà pos∏uszeƒstwa, os∏abienie psychicznych i fizycznych mo˝liwoÊci stawiania oporu, poczucie daremnoÊci podejmowania
jakichkolwiek dzia∏aƒ, odizolowanie si´ od zewn´trznych êróde∏ wsparcia.
WÊród natychmiastowych skutków przemocy
seksualnej wymieniç nale˝y przed wszystkim obra˝enia cia∏a, ból i cierpienie, ale tak˝e utrat´ poczucia w∏asnej wartoÊci, atrakcyjnoÊci i godnoÊci, zaburzenia seksualne, ozi´b∏oÊç, izolowanie si´, unikanie kontaktów seksualnych, uogólnionà niech´ç
do osób tej samej p∏ci co sprawca przemocy.
Skutkiem stosowania przemocy ekonomicznej
jest ca∏kowita zale˝noÊç finansowa od sprawcy, niezaspokojenie podstawowych potrzeb ˝yciowych,
zniszczenie poczucia w∏asnej godnoÊci i wartoÊci,
ubóstwo, pozostawanie bez Êrodków do ˝ycia.

Jak wynika z powy˝szych informacji, przemoc
w rodzinie uznaç nale˝y za zjawisko spo∏eczne, które powinno staç si´ obiektem zainteresowania wymiaru sprawiedliwoÊci oraz przedmiotem ochrony
ze strony instytucji paƒstwowych.
Przemoc z rodzinie jest przest´pstwem Êciganym
z urz´du, to znaczy z oskar˝enia publicznego. Wystarczy, i˝ wymiar Êcigania poweêmie wiedz´ o nim.
Osoba poszkodowana nie musi wnosiç, ani popieraç
dochodzenia w tej sprawie, Zawiadomienie o przest´pstwie mo˝e z∏o˝yç ka˝dy, kto dowiedzia∏ si´
o zaistnieniu przest´pstwa Êciganego urz´du.
Art. 207 § kodeksu karnego mówi, i˝ „kto zn´ca si´ fizycznie lub psychicznie nad osobà najbli˝szà lub nad innà osobà pozostajàcà w sta∏ym
lub przemijajàcym stosunku zale˝noÊci ofiary
od sprawcy albo nad ma∏oletnim lub osobà nieporadnà ze wzgl´du na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3
miesi´cy do lat 5”.
JednoczeÊnie kodeks karny narzuca prawny obowiàzek reagowania w przypadku przemocy – zarówno na osoby fizyczne, jak i na instytucje paƒstwowe:
– „Ka˝dy, kto dowiedzia∏ si´ o pope∏nieniu przest´pstwa Êciganego z urz´du ma spo∏eczny obowiàzek powiadomiç o tym prokuratur´ lub policj´.” (Art. 304 § 1 k. k.);
– „Instytucje paƒstwowe i samorzàdowe, które
w zwiàzku ze swà dzia∏alnoÊcià dowiedzia∏y si´
o pope∏nieniu przest´pstwa Êciganego z urz´du,
sà zobowiàzane niezw∏ocznie powiadomiç o tym
prokuratora lub policj´ oraz przedsi´wziàç niezb´dne czynnoÊci do czasu przybycia organu powo∏anego do Êcigania przest´pstw lub do wydania przez ten organ stosowanego zarzàdzenia, aby
nie dopuÊciç do zatarcia Êladów i dowodów przest´pstwa.” (Art. 304 § 2 k. k.).
W celu zwi´kszenia skutecznoÊci przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie i wspierania dzia∏aƒ polegajàcych na podnoszeniu ÊwiadomoÊci spo∏ecznej
w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie
powo∏ana zosta∏a do ˝ycia Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie.
Na organy administracji rzàdowej i jednostki samorzàdu terytorialnego narzuca ona szereg zadaƒ w zakresie przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie na poszczególnych szczeblach administracji. Zgodnie
z art. 10 Ustawy w celu tworzenia warunków bardziej
skutecznego przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie
Rada Ministrów przyj´∏a w 2006 roku Krajowy Program Przeciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie na lata
2006–2016, okreÊlajàcy szczegó∏owe dzia∏ania
w dziedzinie zapewnienia ochrony i udzielenia pomocy osobom dotkni´tym przemocà; oddzia∏ywaƒ
korekcyjno – naprawczych na osoby stosujàce przemoc oraz podnoszenia ÊwiadomoÊci spo∏ecznej
na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.
WÊród dzia∏aƒ edukacyjnych Program zak∏ada
m.in. szkolenie s∏u˝b zajmujàcych si´ przeciwdzia∏aniem przemocy w rodzinie: policji, pracowników socjalnych, s∏u˝by zdrowia, nauczycieli, pedagogów
szkolnych i psychologów, prokuratorów, s´dziów
i kuratorów sàdowych oraz przedstawicieli gminnych
komisji rozwiàzywania problemów alkoholowych.
8 listopada 2007 r Rada Miasta Sto∏ecznego
Warszawy przyj´∏a uchwa∏´ w sprawie przyj´cia
Miejskiego Programu Przeciwdzia∏ania Przemocy

w Rodzinie na lata 2007–2011. Diagnoza zjawiska
przemocy w rodzinie oraz istniejàcych zasobów instytucjonalnych do radzenia sobie z tym problemem wskaza∏y na koniecznoÊç podj´cia dzia∏aƒ
w ró˝norodnych obszarach. Istotne sta∏o si´ wprowadzenie procedur i standardów pomagania ofiarom przemocy w rodzinie dla poszczególnych
s∏u˝b, oraz stworzenie skoordynowanego systemu
pomagania ofiarom przemocy. W realizacj´ tego
zadania zosta∏o w∏àczone Biuro Polityki Spo∏ecznej, Biuro Edukacji oraz Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy.
Dla zwi´kszenia kompetencji zawodowych pracowników s∏u˝b, instytucji i organizacji zajmujàcych
si´ przeciwdzia∏aniem przemocy, w celu wspierania
Miejskiego Programu Przeciwdzia∏ania Przemocy
w Rodzinie zorganizowany zosta∏ Projekt „Budowanie systemu przeciwdzia∏ania przemocy w Warszawie” wspó∏finansowany przez Urzàd Miasta st. Warszawy, przy wsparciu finansowym ze Êrodków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Na zlecenie Urz´du Miasta Szkolenia zrealizowa∏a Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawowa∏ prof. N. dr hab. Jerzy Mellibruda, kierownik Katedry Psychologii Uzale˝nieƒ, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS.
Szklenie zbudowane by∏o z trzech poziomów:
1. podstawowego – Studium Przeciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie;
2. specjalistycznego – Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej;
3. zintegrowanego – Seminarium „Standardy i procedury przeciwdzia∏ania przemocy”.
W dniu 22 paêdziernika br. odby∏a si´ konferencja koƒczàca Projekt „Budowanie systemu przeciwdzia∏ania przemocy w Warszawie”.
Podczas konferencji zaprezentowane i nagrodzone zosta∏y najlepsze prace zaliczeniowe uczestników Studium Przeciwdzia∏ania Przemocy w Rodzinie. SpoÊród wszystkich, uczestników Studium wyró˝niono 30 prac.
Prezydent Paszyƒski wr´czy∏ nagrody pi´ciu
uczestników, których projekty ocenione zosta∏y jako
szczególnie nowatorskie.
Autorkà jednaj z pi´ciu nagrodzonych prac by∏a
pani Ma∏gorzata Murawska-Pruszkowska, pracownik
socjalny OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a. Jej „Projekt utworzenia zespo∏u interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdzia∏ania dysfunkcjom
˝ycia rodzinnego i spo∏ecznego mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy” uznany zosta∏ za
szczególnie nowatorskie rozwiàzanie w dziedzinie
przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie.
Pani Murawska-Pruszkowska pog∏´bi∏a swojà
kwalifikacje do pracy z rodzinami dotkni´tymi problemem przemocy w rodzinie, zarówno z osobami
doznajàcymi przemocy, jak i tymi, których zachowania wywo∏ujà cierpienie najbli˝szych.
Mieszkaƒcy Dzielnicy Weso∏a mogà liczyç nie
tylko na kompetencje, ale równie˝ na zaanga˝owanie pracownika socjalnego w pomoc rodzinom doÊwiadczajàcym tych bolesnych problemów oraz
na wspó∏dzia∏anie ró˝nych instytucji i organizacji
na rzecz poprawy jakoÊci ich ˝ycia rodzinnego.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Weso∏a
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Zapraszamy do naszego Centrum edukacyjno-rozrywkowego
Boomerang, wymarzonego miejsca zabaw
dla dzieci i przyjemnego relaksu dla rodziców i opiekunów.

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´.
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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:
ANDRZEJKI W BOOMERANGU
29 listopada 2009 (niedziela) – start 16.00.
Oferta standardowa:
• 3 godziny zabawy
• Dyskoteka z wodzirejem
• Konkurs taneczny
• Malowanie buziek
• Gry i zabawy zr´cznoÊciowe
• Lanie wosku – ka˝de dziecko zabierze swojà
figur´ woskowà do domu
• Wró˝by dla dzieci i doros∏ych
Pocz´stunek – pàczek i woda mineralna
Bilety do nabycia w sali zabaw.

Zapraszamy równie˝ zorganizowane grupy ze
szkó∏ i przedszkoli. Dla Paƒstwa przygotowaliÊmy
atrakcyjnà ofert´ na wyjÊcie do sali zabaw w dni
wolne od regularnych zaj´ç. W tej chwili przyjmujemy rezerwacje na imprezy miko∏ajkowe i choinki dla grup ze szkó∏ i przedszkoli. SÑ JESZCZE
WOLNE TERMINY.
Zespó∏ Boomeranga dok∏ada wszelkich staraƒ
aby ka˝da z uroczystoÊci w naszej Sali zabaw by∏a
wyjàtkowa i niezapomniana.

W grudniu zapraszamy na imprez´ miko∏ajkowà
– szczegó∏y ju˝ wkrótce na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia w Boomerangu.

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

Tekst sponsorowany

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.
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´.

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.
W Boomerangu organizujemy wiele imprez dla
dzieci (integracje klasowe, andrzejki, miko∏ajki, komunie i wiele innych). U nas mo˝ecie Paƒstwo zorganizowaç swoim dzieciom imieniny i urodziny. Do dyspozycji naszych ma∏ych goÊci mamy dwie pi´knie sale, w których mo˝na urzàdziç wymarzone przyj´cia.
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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
962 92 0/2
4
955 85 2/3
4
956 80 2/3
4
986 98 0/2
4
944 79,9 2/3
4
918 94 1/2
4
989 87 1/3
3
985 84 1/3
3
984 79,8 0/3
3
983 65 1/3
3
991 42,3 2/4
2
988 43 0/4
2
976 39 9/10 2
896 34,5 3/3
1
WYNAJEM
385 47 2/3
2
384 44 2/3
2

Nr
oferty
1214
1215
1218
1226
1227
1228
1234
1235
1237
1238
1241
1242
1245
1246
1247
1248
1191

Rejon

Cena
w PLN
Stara Mi∏osna
750.000
Stara Mi∏osna
508.000
Stara Mi∏osna
563.000
Anin
833.000
Stara Mi∏osna
487.000
Marysin Wawerski 699.000
Stara Mi∏osna
549.000
Stara Mi∏osna
585.000
Stara Mi∏osna
665.000
Zielona
515.000
Weso∏a
340.000
Weso∏a
336.000
Marysin Wawerski 259.000
Mi´dzylesie
263.000
Stara Mi∏osna 1.800 /m-c
Stara Mi∏osna 1.500 / m-c

Pow. Rejon
2500
4259
700
860
487
1000
473
1400
1147
3542
2700
2087
1468
1667
778
840
372

Stara Mi∏osna
Gm. Wiàzowna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Wiàzowna
Stara Mi∏osna
Weso∏a
RadoÊç
RadoÊç
Okuniew
Zakr´t
Józefów
Józefów
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
RadoÊç

Cena
w PLN
1.250.000
1.650.000
967.000
645.000
450.000
310.000
520.000
700.000
1.200.000
950.000
503.000
1.555.000
734.000
833.000
947.000
1.022.000
111.600

Rodzaj
dzia∏ki
Bud.-inwest
Bud.-inwest
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
Bud.-inwest
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
LeÊno-bud.
LeÊno-bud.
budowlana
budowlana
rolna

Poszukujemy dla naszych klientów mieszkaƒ,
domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 022-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
608
607
606
601
600
597
615
614
613
611
610
609

Pow.
Pow.
domu dzia∏ki m2
300
190
315
277
350
700
140
225
136
335
200
1005
220
450
230
380
280
400
300
1240
500
593
100
322

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Wola Grzybowska
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Zakr´t
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Józefin
Mi´dzylesie
Mi´dzylesie

Cena
w PLN
950.000
1.190.000
2.200.000
1.350.000
749.000
910.000
480.000
1.075.000
933.000
1.069.000
1.399.000
573.000

Rodzaj
Rok
domu
Segment Êrodkowy Lata 90
Segment naro˝ny
Wolnostojàcy
Bliêniak
2007
Segment naro˝ny
2008
wolnostojàcy
2009
bliêniak
2009
wolnostojàcy
1999
bliêniak
1990
wolnostojàcy
2007
wolnostojàcy
1960
bliêniak
1960

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Cz´Êciowo wykoƒczony
Wykoƒczony
Bez pod∏óg i bia∏ego monta˝.
Stan surowy zamkni´ty
Stan surowy otwarty
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Cz´Êciowo wykoƒczony
Cz´Êciowo wykoƒczony
Do remontu
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Ârednie zu˝ycie paliwa (cykl mieszany) i emisja CO2 w zale˝noÊci od wersji i silnika wynoszà
dla i30: – 4,3-7,1 l/100 km i 115-150 g/km; dla i20 – 4,4-6,2 l/100 km i 116-146 g/km.
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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!

KWIACIARNIA
przy sklepie

ROMA

ul. Jana Pawła II 13 B / róg Jodłowej

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

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

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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Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06

termet
GAZOWE URZÑDZENIA
GRZEWCZE

SPRZEDA˚
MONTA˚ • SERWIS
autoryzowany zak∏ad
instalatorski wod.-kan.
oraz CO

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

Zakr´t
ul. Ksi´dza Iwaniuka 15

tel. 502 066 420
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

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 (tak˝e poprawki krawieckie)

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

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
• 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
- Przed∏u˝anie i zag´szczanie rz´s metodà NOUVEAU LASHES

• Gabinet masa˝u:
- Masa˝ klasyczny i relaksacyjny
- Masa˝ antycellulitowy i leczniczy
- Masa˝ podciÊnieniowy
- Drena˝ limfatyczny
- Masa˝ „goràcymi kamieniami”
- Relaksujàco-modelujàcy masa˝ miseczkami kokosowymi
• Pomys∏ na prezent: Proponujemy na Gwiazdk´ "Per∏y i Z∏oto"
w ekskluzywnym zabiegu kosmetycznym z serii Klejnoty Âwiata
• Z tym numerem WiadomoÊci sàsiedzkich 10% rabatu na zabiegi
kosmetyczne i masa˝e (promocja do koƒca grudnia 2009)
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• 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: Mezolis, Surgiderm, Rich, NCTF
- Mezoterapia bezig∏owa aparatem ExcellDerm – wyg∏adzenie
zmarszczek, rewitalizacja skóry, redukcja cellulitu i rozst´pów,
leczenie wypadania w∏osów.
- Peelingi medyczne (migda∏owy, glikolowy, Yellow Peel,
Cosmelan) Rabat 15% w listopadzie i grudniu
- BIOeReF – radiofrekwencja bipolarna – uj´drnianie skóry,
sp∏ycanie zmarszczek, redukcja tkanki t∏uszczowej i cellulitu

GABINETY LEKARSKIE:
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)

Zapisy telefoniczne:

0-22 40 30 765
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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

DO M BANKIETOWY ALICJA
ul. Trakt Brzeski 146

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

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

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

www.djalicja.waw.pl

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

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

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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Licencja
nr 0000505

DETEKTYW

Us∏ugi dla osób prywatnych i firm:
– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.
tel. 022 7730028
fax 022 7730029

www.renoma2.com.pl

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

US¸UGI GEODEZYJNE

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
Najw

i´

of e
a
z
s
k

rta

ol
k
o
w

•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

GABINET MASA˚U
icy

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

WWW.MASAZEWESOL A .PL
Karty upominkowe, zabiegi na
cia∏o, masa˝e dla par.

(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

res

ul. Kombatantów 63

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

SULEJÓWEK

s

„DECOJUMA”
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C hemia i inne towary
z N iemiec
Godziny otwarcia:
pon-pt – 10-18
sob – 10-14

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
• Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
• Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u
suchego oka
• Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
(profilaktyka jaskry)
• Angiografia fluoresceinowa
• Fotografia przedniego odcinka i dna oka
• Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy
optycznych
• Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie
wzroku
• Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi
okulistyczne
✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy
✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

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

www.optimed.waw.pl
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Zapraszamy !!!

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

Klub

Fitness Art
...z myÊlà
o potrzebach kobiet
•
•
•
•

Klimatyzowana si∏ownia dla Paƒ
Fitness Taniec Yoga Pilates
Solarium
Masa˝ i piel´gnacja cia∏a
Podaruj swoim bliskim zdrowie
i dobre samopoczucie – atrakcyjne
pakiety upominkowe!

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

fitnessart.pl
Tel. (022) 773-14-33

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

OSTRZENIE
• NO˚E
• NO˚YCZKI
• CÑ˚KI
• NO˚E DO MASZYNEK
DO MI¢SA

PROMOCJA!
Klucze samochodowe kodowane
15% TANIEJ
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Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0601 737 573 ul. Jeêdziecka

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

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

maxim.az@op.pl

BIURO RACHUNKOWE
ATRAKCYJNA OFERTA
DLA MA¸YCH FIRM
Licencja MF Nr 14424/99

KOMPUTERY

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

sprzedaż

serwis

502178731

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

0-22 745-55-00

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Do wzi´cia sà Êliczne dwa kocurki i jedna
koteczka – urodzone 2 wrzeÊnia. Tel. kont.
78313200.
◗ Wynajm´ mieszkanie 2 pokojowe 48 m2
na osiedlu Aleja Akacjowa. Wolne od
1 stycznia 2010 r. Tel. 509-395-944.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia:
zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-601-62-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691-257-038.
◗ BIOLOGIA – korpetycje – pracownik naukowy i nauczyciel biologii, tel: 773-2829; 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.
◗ 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.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów,
tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´
o kontakt tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – nadzory. Tel. 0608612-979.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl,
manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis!
Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ 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∏àcz´ oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”.
Tel. 0-22 773-82-27 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.
◗ Wymiana WODOMIERZY, INSTALACJE
SANITARNE i inne, wieloletnia praktyka,
solidnie i tanio. Telefon 022 773 82 27 lub
0 503 583 568.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów
– tel. 773-49-64, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ 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.
◗ 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.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z∏ota ràczka”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603313-938.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowe – czyszczenie rynien
i elewacji, obcinanie ga∏´zi itp. Tel. 606808-358, mail: piotrkoziarski@wp.pl
◗ Wynajm´ niedrogà kawalerk´ dla 2 osób.
tel. 507-854-667.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu. Tel. kontaktowy: 022-773-28-21,
0-506-032-318.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska. Telefon 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 502 600 775.
◗ OKRESOWE PRZEGLÑDY TECHNICZNE
BUDYNKÓW (roczne i pi´cioletnie). Telefon:
503 583 568.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie
stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD,
tak˝e inne tel. 022-773-96-35.
◗ Przyjm´ prace domowe: sprzàtanie, prasowanie. tel. 507-854-667.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie,
drobne prace remontowe (glazura,
terakota, malowanie); referencje. Tel. kont.:
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.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu
AGD oraz monta˝ i naprawa domofonów.
Stara Mi∏osna, Tel. 0500-322-255 – JAN
STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 88890-85-68, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo
i inne) tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent.
Tel. 022 773-20-78, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.

ARAN˚ACJA WN¢TRZ – Projekt i realizacja
WWW.ARANZATOR.PL
tel.: 6 0 3 9 1 2 7 1 3

e-mail: biuro@aranzator.pl

◗ 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
◗ 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. 0-504-176-892.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. kont.
501 707 236.
◗ PSYCHOLOG: kontakt: 667-700-609 – Stara Mi∏osna.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy – Dom
Bankietowy. Tel. 502 600 775, strona:
www.djalicja.waw.pl.
◗ Us∏ugi transportowe, sam. MERCEDES
Sprinter. Maksymalna ∏adownoÊç 1250 kg.
Wystawiam faktury VAT. Tel.: 602184541;
0227604283.
◗ Sprzedam tanio sypialni´ sosnowà rozmiar 160 cm (∏ó˝ko, materac, szafki nocne)
Tel. 515 275 977.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka, t∏umaczenia, konsultacje,
przepisywanie w cyrylicy – doÊwiadczony
lektor i t∏umacz j´z. ros. Tel. 504 69 79 18.
Pomoc przy pisaniu prezentacji maturalnych z j´z. polskiego, szczególnie przy tematach zwiàzanych z kulturà Rosji.
◗ OGRODY i OGRÓDKI, zielone tereny, tarasy, parki, place zabaw, otoczenie rezydencji
i hoteli, dla biur i osób fizycznych projektuje in˝ynier z dyplomem SGGW, wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, tak˝e systemy nawadniajàce i inne. Kontakt tel.
507 285 400.
◗ J´zyk POLSKI: pomoc uczniom szkó∏ podstawowych, gimnazjalistom, licealistom,
studentom przy pisaniu prac/wypracowaƒ/referatów/prezentacji maturalnych
– przygotowanie do wyg∏oszenia prezentacji, klasówek, zaliczeƒ, kolokwiów, egzaminów z j´zyka ojczystego (literatura i gramatyka): tel. 22 773 40 87.
◗ Mieszkanie do wynaj´cia, 2 pokoje. Wysoki standard, 1100 z∏ w Weso∏ej. Tel.:
695 254 888 lub 022 773 52 61.
◗ Kupi´ lub wezm´ ma∏y, u˝ywany telewizor.
Tel. 507-854-667.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513,
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ MASA˚E ca∏oÊciowe: Ma-Uri, Lomi Lomi
Nui, Peloha. Ceny promocyjne. Tel. kont.
694 593 086.
◗ GRAFIKA komputerowa, us∏ugi VIDEO (filmowanie, monta˝, autoring) 692 42 58 53.
◗ SPRZEDAM bezpoÊrednio DZIA¸K¢ BUDOWLANO-US¸UGOWÑ w Starej Mi∏osnej, 1200 m2, z planem zagospodarowania, dojazd drogà utwardzonà (asfalt).
Media. E-mail: dzohar1@wp.pl, tel.
605 981 175. Zapraszam.

◗ NIEMIECKI – jako studentka germanistyki
UW ch´tnie udziel´ koropetycji z jezyka niemieckiego gimnazjalistom, TANIO!!
tel. 697 583 096.
◗ 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.
◗ AAAby nauczyç si´ angielskiego: mgr anglistyki, mi∏a atmosfera, wszystkie poziomy
nauczania, dojazd do ucznia. Tel.:
0 607 084 624.
◗ Naprawa pralek i zmywarek u klienta
tel. 502 045 375 lub (22) 610 28 46.
◗ WYNAJM¢ mieszkanie w Starej Mi∏osnej
(3 pokoje) po rozsàdnej cenie w bardzo
dobrym stanie. Tylko bezpoÊrednio!!!
M∏ode ma∏˝eƒstwo z 2 dzieci. Prosz´
o kontakt pod numerem tel: 600 33 53 63
lub 511 398 156.
◗ Ksi´gowa poprowadzi solidnie ksi´gowoÊç
KPiR, rycza∏t, ZUS, Kadry, p∏ace, PITY
roczne, tel. 600 70 97 46.
◗ Wykonam drobne prace typu „Z∏ota ràczka”
– 604 776 278. Masz awari´ – DZWO¡!
◗ SPRZEDAM TANIO. Biurko m∏odzie˝owe
komputerowe z nadstawkà. Model TWIST
firmy BRW. Kolor pomaraƒczowo – granatowy. Tel.: 609 492 472.
◗ Nauczycielka matematyki z 40-letnim sta˝em (liceum) przygotuje do egzaminu maturalnego (wszystkie poziomy) i ka˝dego
innego egzaminu. Mo˝liwoÊç dojazdu
do domu ucznia. Tel: 025 758 09 71.
◗ Ch´tnie zaopiekuje si´ osobà starszà
w Starej Mi∏osnej lub okolicach. Tel.
0 502 367 040.
◗ Zaopiekuje si´ dzieckiem posiadam referencje. Tel 0 516 070 350.
◗ Dom 2 rodzinny sprzedam z dzia∏kà 900 m2
okolice W´growa. tel. 511-957-458.
◗ SPRZEDAM VOLKSWAGENA BOR¢ 1.9
TDI, K 2000, rok prod. Tel. 511-957-458.
◗ Szukam pracy dorywczej i na sta∏e zaopiekuje si´ dzieçmi 2-3 razy w tygodniu lub
posprzàtam dom albo mieszkanie numer
telefonu 660 924 802.
◗ Korepetytorka z doÊwiadczeniem udzieli
lekcji j´zyka polskiego na poziomie gimnazjum/podstawówka oraz z j´zyka angielskiego na poziomie podstawowym (certfikat FCE). Dojazd do ucznia na terenie St.
Mi∏osnej. Tel. 0504078160.
◗ Aerograf na samochodzie, motocyklu, kasku, spawanie plastików, lakierowanie motocykli, Sulejówek, kontakt: 510-051-310
lub tatuaze-wawa@wp.pl
◗ ZAOPIEKUJ¢ SI¢ starszà osobà. Telefon:
790-558-839.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk)
zabudowa szeregowa 180 m2 kuchnia 4
pokoje, 2 ∏azienki + w piwnicy pokój
z aneksem kuchennym, ∏azienkà, 2 tarasy,
balkon, kominek, nowe okna, Stara Mi∏osna, tel. 668 449 986.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà rozm. 38 bia∏à +
dodatki, tel. 668 449 986.

ORGANIZACJA, ZARZÑDZANIE I NADZÓR
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
WWW.ECHELON-EAC.COM
tel: 603 912 713
e-mail: office@echelon-eac.com
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◗ J¢ZYK ANGIELSKI – konwersacyjne kursy
indywidualne, poprawki, matura 2010, egzaminy, t∏umaczenia, konsultacje, absolwentka filologii angielskiej (lektorka).
Tel. 668 043 376.
◗ Sprzedam opony zimowe 4szt/kpl. 175/65
R14, u˝ywane jeden sezon, stan bardzo
dobry. Cena 40 z∏/szt. Tel. 509-222-448.
◗ Chemia, matematyka – zakres szko∏y podstawowej i gimnazjum (30z∏/60min.)
tel. 513 240 560.
◗ Manicure (30z∏), pedicure (40z∏) w domu
klienta/tki. Posiadam certyfikat Mi´dzynarodowej Akademii Estetyki. tel. 513 240 560.
◗ Tanio sprzedam ∏ó˝ko pi´trowe. Telefon
kontaktowy: 725-569-520.
◗ Osiedla Stara Mi∏osna – 148,5/200m2 –
pó∏ bliêniaka – nowoczesny, solidny
z ceg∏y przy lesie, blisko przystanek,
wszystkie przy∏àcza, instalacja elektryczna, tynki wewn´trzne – 690.000 z∏
– Tel. 501-315-979.
◗ Poszukuje dok∏adnej, energicznej i uczciwej Pani DO SPRZÑTANIA DOMU (ok 160
m2) raz w tygodniu na 9–10 godzin
w miejscowoÊci Stara Mi∏osna. Mój tel.
0 604-10-10-35.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz
naprawy, fachowo i solidnie. Tel.:
505 630 513. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ KOREPETYCJE Z J¢ZYKA ANGIELSKIEGO
– studentka filologii angielskiej udzieli korepetycji dzieciom ze szko∏y podstawowej
i gimnazjum. tel. 663-770-774.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA Uk∏adanie glazury,
terakoty, paneli pod∏ogowych, ogrzewanie
pod∏ogowe, wymiana drzwi i wszelkie remonty, osobiÊcie tel. 502 215 245.
◗ KUCHENKI GAZOWE, ZMYWARKI, PRALKI
POD¸ÑCZ¢ oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu ”z∏ota ràczka”. TANIO I SOLIDNIE tel. 0-22 773-82-27
lub tel. kom. 516-262-825.
◗ Sprzedam okazyjnie volkswagena passata
kombi 2004/2005,131 PS, pe∏ne wyposa˝enie 0604784412.
◗ Sprzedam automatyczny filtr do wody –
zbiornik ciÊnieniowy 10x44 cale z g∏owicà
sterujàcà filtracyjnà FLECK 5600 i z∏o˝em
w´glowym 30 l (do wymiany). Pokr´t∏o
g∏owicy zablokowane. Tel: 601-96-05-66.
◗ Korepetycje z geografii, magister UW.
Tel. 606 808 358.
◗ Zatrudnimy Panià do prowadzenia sekretariatu firmy (lokalizacja: Stara Mi∏osna). Wymagana obs∏uga komuputera (MS Office),
operatywnoÊç i systematycznoÊç. Mile widziana znajomoÊç angielskiego. Kontakt: 603534478, og@mdg.com.pl
◗ 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.
◗ Bukowina Tatrzaƒska – pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalnedom z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. tel. 504176-892.

◗ Dom Wczasowy Krystyna nawià˝e wspó∏prace z biurem podró˝y – zielone szko∏y,
wycieczki, kolonie. 37 miejsc noclegowych, domowe posi∏ki, parking, sto∏ówka
z kominkiem. Tel. 0-504-176-892.
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI-studentka iberystyki
UW udzieli korepetycji z j´zyka hiszpaƒskiego, tel. 697 604 676.
◗ Studentka udzieli korepetycji z chemii gimnazjalistom (poziom podstawowy i rozszerzony), licealistom (podstawowy poziom
nauczania). Tel. 697 604 676.
◗ Zatrudni´ w stolarni meblowej z prawem
jazdy. St. Mi∏osna Borkowska 22C.
tel. 501-321-471.
◗ DO WYNAJ¢CIA lokal u˝ytkowy 50 m2
– I pi´tro w centrum Mi´dzylesia, telefon:
0-697-086-777.
◗ ROSYJSKI – nauczycielka z certyfikatem
Uniwersytetu w Petersburgu, St. Mi∏osna,
tel: 022-773-22-54.
◗ Sprzedam bia∏à sukni´ Êlubnà na wysokà
dziewczyn´, model „Agora 28-25” z 2008
roku. Regulowany gorset (rozmiar 38-42),
po profesjonalnym praniu, plus halka i bolerko z d∏. r´kawem! tel. 602333544.
◗ 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
◗ ANGIELSKI – studentka filologii angielskiej
na UW udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego na poziomie szko∏y podstawowej
i gimnazjum. Tel. 608 641 885.
◗ Sprzedam BUTY NARCIARSKIE damskie.
Salomon Divine 6 nr EU 25,5. Kupione
w styczniu 2009. Na gwarancji. Tel.:
608 641 885.
◗ Zaopiekuj´ si´ starsza panià lub ma∏˝eƒstwem. tel. 790-558-839.
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock (zamsz). Drukujemy na koszulkach, bluzach,
spodniach, kurtkach, odzie˝y roboczej
i sportowej, na elementach tkanin itp. Tel.
22 773-70-41. Warszawa Weso∏a, ul. Narutowicza 19.
◗ UBEZPIECZENIA – firma Allianz zaprasza.
Zadzwoƒ, agent ubezpieczeniowy przyjedzie, wyt∏umaczy, doradzi. Kontakt: 0501 272 633, 022 773 04 40.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy Telap.
W ofercie notebooki, monitory, tv, cz´Êci,
sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna. Kontakt: 022 773 04 40, 0504 251 007.
◗ Absolwent Wydzia∏u Geografii UW udzieli
korepetycji z geografii, przygotuje do matury. Tel: 790016588.
◗ Kompleksowe wykaƒczanie wn´trz: glazura, terakota, g∏adzie, zabudowy z k/g, malowanie i inne tel. 0514 56 86 55.
◗ Mi∏y i kulturalny student zorganizuje wolny
czas dla Ciebie bàdê Twojego dziecka,
uczàc coraz bardziej popularnej gry w kr´gle. 601-869-730 Tomek.
◗ Wynajm´ koparko-∏adowark´ Weso∏a, Sulejówek i okolice 608 415 915.
◗ Kupi´ kawalerk´ w Starej Mi∏osnej, mo˝e
byç do remontu, bez poÊredników. Tel.:
608 062 162.

◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà lub ma∏˝eƒstwem w Starej Mi∏osnej na kilka godzin tygodniowo 608 062 162.
◗ JeÊli czujesz przygn´bienie, masz k∏opoty
w pracy, w relacji z dzieckiem lub innà
bliskà osobà, jesz za du˝o, êle sypiaszzadzwoƒ. Konsultacje, psychoterapia
krótkoterminowa – 516 989 833.
◗ Kupi´ dzia∏k´ pod budownictwo wielorodzinne w Weso∏ej, bez poÊredników, tel.
608 069 169.
◗ Sprzedam DZIA¸K¢ 1500 m2, w Karolinie
2 km od Miƒska Maz., wokó∏ zabudowa domów jdnorodzinnych. Mo˝liwoÊç podzia∏u.
Tel. 503 065 483.
◗ Kanadyjska firma oferuje wspó∏prac´ handlowcom. CV na e-mail: biuro@calipso.
com.pl
◗ Przeglàdy instalacji gazu, przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Konkurencyjne ceny. Tel. 0 600 735 198 lub 0 501 280 165.
◗ Studentka polonistyki UW ch´tnie zajmie si´
dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz
starszym. Zajm´ si´ domem, ugotuj´ obiad,
odrobi´ z dzieckiem lekcje. Tel. 501557953.
◗ Uk∏adanie glazury, terakoty, remonty
mieszkaƒ. Tel. 506 689 178.
◗ Wykonam US¸UGI ELEKTRYCZNE – monta˝ gniazdek i domofonu, wymiana instalacji elektrycznej i inne. tel: 0501121776
http://www.elektro-bud.waw.pl
◗ JeÊli czujesz przygn´bienie, masz k∏opoty
w pracy, w relacji z dzieckiem lub innà bliskà osobà, jesz za du˝o, êle sypiasz- zadzwoƒ. Konsultacje, psychoterapia krótkoterminowa 516989833.
◗ ANTENY TV I SAT monta˝ oraz sprzeda˝,
Polsat cyfrowy, Cyfra+, TN N, TVP i TP S.A.
Tel. 663-677-701 – Weso∏a.
◗ Sprzàtanie domów mieszkaƒ posesji, mycie
okien sprzatanie poremontowe i pobudowlane Warszawa i okolice. Tel kontaktowy: 022214-42-43, e-mail hubus9747@wp.pl
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika,
monta˝ kuchenek, pralek itp., wieloletnia
praktyka UPRAWNIENIA tel. 0 22 773 82 27,
kom. 0 516 262 825.
◗ 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.
◗ 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.
◗ Elegancka suknia Êlubna – sprzedam. Pi´kna suknia ecru z koronkà, jednocz´Êciowa,
lekka i wygodna, pi´kny po∏ysk. Rozmiar 38,
wzrost: 170 cm. Atrakcyjna cena! Weso∏a,
tel: 508 252 937, jazz_aga@yahoo.com

◗ PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY poszukuje
pracy – du˝e doÊwiadczenie na rynku, w∏asne kontakty, samochód, laptop, telefon...
Kontakt: 508-564- 058 – Micha∏.
◗ Kupi´ ma∏y domek lub mieszkanie w dobrej
cenie, bez poÊredników. Tel. 510 147 661.
◗ Us∏ugi komputerowe, instalacja systemów
Windows, pakiet Office, programów, backup danych, odwirusowywanie, tworzenie
stron Internetowych za pomocà HTML
i CSS. Na terenie Weso∏ej dojazd Gratis.
Tel. 509-408-829.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela magister germanistyki U.W. Dojazd gratis. Tel: 0602-120632; 022 773-82-31.
◗ Zatrudni´ do pracy biurowej (faktury, paragony, cenniki, logistyka, kontakt z klientami) w firmie produkcyjnej w Duchnowie,
gm. Wiàzowna; praca pon-pt 7.30-15.30.
Tel. lub SMS na 608061618.
◗ Kupi´ bezpoÊrednio mieszkanie w Starej
Mi∏osnej. Gotówka. Tel. 502-568-124.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 64 m2,
w segmencie w Starej Mi∏osnej (pi´tro 2/2).
Gara˝. Stan bardzo dobry. Cena 425 tys.
Tel. 603 380 163.
◗ Oddam drzewo na opa∏ za symbolicznà
op∏atà. IloÊç prawie nieograniczona. Kontakt: 509 508 703.
◗ Umyj´ okna, posprzàtam, 663587245.
◗ Klub muzyczny Cafelek (Stara Mi∏osna
Trakt Brzeski 80), zaprasza do wspólnej realizacji wszelkich artystycznych projektów,
organizujemy imprezy okolicznoÊciowe,
koncerty, tel. 609 840 340.
◗ Us∏ugi ogólnobudowlane remonty od A–Z.
Remonty, stany surowe pod klucz. Firma
tania, solidna, Lubelska. Faktury VAT. Tel.
503-696-451.
◗ Us∏ugi gastronomiczne: pieczone mi´sa,
domowe pierogi, krokiety, domowe dania –
tanio i solidnie. Tel. 519-802-685.
◗ NAPRAWA AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat
doÊwiadczenia, dojazd gratis. Telefon:
0-501-049-250.
◗ Catering w domu klienta, organizacja przyj´ç; imieniny, urodziny, chrzciny, stypy itp.
smacznie, zdrowo, tanio. Ty zajmujesz si´
goÊçmi, a my Twojà kuchnià. Zapraszamy
tel. 506-560-970.
◗ Kompleksowe prace wysokoÊciowe i ogrodowe: czyszczenie dachów, udra˝nianie rynien, obcinanie ga∏´zi, nasadzenia, grabienie, porzàdkowanie, koszenie, podlewanie,
piel´gnacja, odnawianie, usuwanie szkód,
odÊnie˝anie. 606-808-358.
◗ Kosmetyczka wykona u klientki w domu
manicure, pedicure, henn´ z regulacja oraz
depilacj´ woskiem. Tel. 781 789 313.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, mycie
okien od 15-20 z∏/h Osoba solidna, dok∏adna, z doÊwiadczeniem. Tel. 601-715-540.
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XIV wieku z Fundacji Króla Kazimierza Wielkiego. Katedra ta ozdobiona jest freskami w stylu bizantyjskim i monumentalnymi obrazami z po∏owy XVIII wieku, przedstawiajàcymi Êwi´tych
i b∏ogos∏awionych m´czenników.
Obok katedry znajduje si´ Dom D∏ugosza,
mieszczàcy obecnie Muzeum Diecezjalne. OglàdaliÊmy w nim dzie∏a sztuki sakralnej, jak np.
obraz ¸ukasza Cranacha Starszego przedstawiajàcy Matk´ Boskà z Dzieciàtkiem i Katarzyn´
Aleksandryjskà z 1520 roku.
MogliÊmy tu te˝ zobaczyç r´kawiczki Królowej Jadwigi, które podarowa∏a mieszkaƒcom
podsandomierskiej wsi Âwiàtniki za wyciàgni´cie jej saƒ z zaspy.
Zainteresowanie wzbudza∏y równie˝ szaty liturgiczne z misternie wykonanych haftem z∏otymi i srebrnymi niçmi.
Z muzeum poszliÊmy do Gotyckiej Bramy Opatowskiej z XIV wieku. Po stromych schodach weszliÊmy na gór´, gdzie mogliÊmy podziwiaç z 33
metrowej wysokoÊci
panoram´ starówki,
mimo
padajàcego
drobnego deszczu.
Ostatnià w tym dniu
turystyczna atrakcjà
by∏o zwiedzanie ciàgu
dawnych piwnic kupieckich pod kamienicami na starym mieÊcie o ∏àcznej d∏ugoÊci 470 metrów.
Wieczorem, po obiadokolacji, czas wolny
niektórzy z nas sp´dzali w zabytkowej restauracji „Pod Ci˝emkà”
(1563 r.) delektujàc si´ smacznymi ciastami,
kawà, herbatà i innymi sandomierskimi napojami.
Oczarowani sandomierskimi „klimatami” odjechaliÊmy z powrotem na nocleg
do Stalowej Woli.
W niedziel´ rano wyjechaliÊmy
do
Baranowa
Sandomierskiego.
Tutaj w otoczeniu
pi´knego parku
mogliÊmy podziwiaç Êliczny, re-

Sandomierskie czaruje
Kolejnà wycieczk´ Stowarzyszenia Sàsiedzkiego rozpocz´liÊmy 23 paêdziernika, w piàtek,
wyjazdem do pi´knej sandomierskiej krainy.
Póênym wieczorem dojechaliÊmy do hotelu
w Stalowej Woli na nocleg.
Rankiem wypocz´ci, w dobrym humorze wyruszyliÊmy na zwiedzanie Sandomierza, jednego z najstarszych s∏owiaƒskich miast, które
w XI wieku by∏o jednym z najwa˝niejszych grodów w Polsce.
Rozpocz´liÊmy od smacznego Êniadania
w zajeêdzie im. Królowej Jadwigi. Nast´pnie najedzeni, pe∏ni si∏ ruszyliÊmy na w´drówk´ jednym z najciekawszych, malowniczych, lessowych wàwozów im. Królowej Jadwigi. Wycho-

dzàc z wàwozu ujrzeliÊmy zabytkowy koÊció∏
pod wezwaniem Piotra i Paw∏a, który udost´pniono nam do zwiedzania.
Póêniej pomaszerowaliÊmy przez ciekawie
usytuowany park Piszczele, o którym krà˝à ró˝ne legendy.
Kolejnà atrakcjà by∏a budowla sakralna –
KoÊció∏ Êw. Józefa, gdzie w 1698 roku zosta∏o
z∏o˝one cia∏o b∏ogos∏awionej Teresy Izabeli
Morsztynówny. Do
chwili obecnej pozosta∏o w prawie nie
zmienionym stanie
i mo˝na je oglàdaç
w podziemiach koÊcio∏a. Dalsze zwiedzanie Sandomierza
mieliÊmy ju˝ z panià
przewodniczkà.
PodziwialiÊmy uroczy rynek z ciekawym
ceglanym ratuszem,
ozdobionym pi´knà
renesansowà attykà.
Ca∏a zabudowa starego miasta w Sandomierzu stanowi jeden z cenniejszych zabytków
urbanistyczno-architektonicznych w Polsce.
Kolejnà atrakcjà by∏o muzeum-zbrojownia
z ró˝nymi eksponatami dawniej zbroi rycerskiej. Po ciekawych opowieÊciach pana przewodnika w tym muzeum, poszliÊmy, niestety
ju˝ w deszczu, do Sandomierskiej Katedry.
Jest to najwi´ksza i najpi´kniejsza Êwiàtynia w mieÊcie, zbudowana w po∏owie

nesansowy zamek z prze∏omu XVI i XVII wieku
ufundowany przez Rafa∏a Leszczyƒskiego.
Ozdobà zamku sà mi´dzy innymi: cztery baszty

w naro˝ach, pi´kna attyka, paradne schody
z loggià. Z przewodnikiem zwiedziliÊmy pi´kne
sale, w których zgromadzono stylowe obrazy,
meble, gobeliny, itp.
Z Baranowa Sandomierskiego przyjechaliÊmy
do zamku zwanego Krzy˝topór w Ujeêdzie.
Zamek ten ufundowany
zosta∏
w pierwszej po∏owie XVII wieku
przez Krzysztofa
Ossoliƒskiego Wojewod´ Sandomierskiego. Ciekawostkà architektonicznà
zamku by∏ kalendarz, który przedstawiono w postaci
czterech baszt tyle
co pór roku, 12 du˝ych sal – tyle co
miesi´cy, komnat tyle, ile tygodni w roku, 365
okien – tyle co dni w roku.
Zamek zosta∏ zniszczony przez Szwedów w latach 1655–1657 obecnie stanowi trwa∏à ruin´.
Opatów to kolejny etap naszej turystycznej wyprawy. Tutaj zwiedziliÊmy 800-letnià, romaƒskà
kolegiat´ Êw. Marcina o której w interesujàcy sposób opowiada∏a nam urocza pani przewodnik. Kolegiata ta zwraca uwag´ ciekawà bry∏à architektonicznà i Êlicznymi freskami, obrazami wewnàtrz.
W Opatowie zwiedziliÊmy te˝ podziemia
pod rynkiem, podobne do sandomierskich, ale
troch´ inne i krótsze.
Póêniej by∏ wspania∏y domowy obiad w restauracji „˚migród”. Czas wolny w Opatowie
cz´Êç naszych „turystów” sp´dzi∏a na spacerze
po zabytkowym rynku, a druga cz´Êç uczestniczy∏a w uroczystym nabo˝eƒstwie w kolegiacie
Êw. Marcina.
Oczarowani urokami sandomierskiej krainy
po godzinie 18.00 ruszyliÊmy w drog´ powrotnà
do Warszawy.
Ogromne s∏owa podzi´kowania za tak udanà
i dobrze zorganizowanà wycieczk´ sk∏adamy
radnemu Marcinowi J´drzejewskiemu.
Zbigniew Podsiad∏o
Teresa Lipka
foto: Marek Jaêwiƒski

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

