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kg Kie∏basa myÊliwska z dzika

kg Szynka werska z ˝urawinà

49

11

Wawel Êliwka
300g

12

59

2

Barszczyk
czerwony 1l

SKLEPY M&L:
ul.
ul.
ul.
ul.

99
kg Ciasta deser,
sernik, t´cza

59

7

kg Twaróg President wiaderko

399

Pepsi 2,5l

Jeêdziecka 21F, WARSZAWA - Stara Mi∏osna czynne: pon-sob 7-22, niedz 9-18 (Totolotek)
Marsza∏kowska 138, 00-004 WARSZAWA czynne: pon-sob 7-22, niedz 12-22
Dworcowa 67A, 05-220
05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18
Kombatantów 78, 05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18 (Totolotek)

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Z prac Rady Dzielnicy

Dy˝ury radnych

Listopadowa sesja Rady
Dzielnicy
odby∏a
si´
w czwartek 26 listopada. Jej
g∏ównymi punktami by∏a informacja z wykonania bud˝etu za III kwarta∏y br. oraz
informacja o zaawansowaniu robót inwestycyjnych
i remontów w Dzielnicy.
Analiz´ wykonania bud˝etu pozwol´ sobie tylko
podsumowaç stwierdzeniem, ˝e wszystko idzie
planowo i ani nieoczekiwanych wydatków, ani te˝
nieoczekiwanych wi´kszych dochodów nie by∏o.
JeÊli chodzi zaÊ o wykonanie inwestycji, to
warto zauwa˝yç, ˝e w tym roku jest ono na
zdecydowanie wy˝szym poziomie ni˝ dotychczas i wynosi 56,7%. Mo˝na by powiedzieç, ˝e
skoro min´∏o 3/4 roku, a wydano niewiele
ponad po∏ow´ pieni´dzy na inwestycj´, to dobrze nie jest. Specyfikà rozliczania inwestycji
jest zap∏ata za nie dopiero po ich zakoƒczeniu.
Stàd te˝ zawsze wykonanie bud˝etu w tym zakresie jest bardzo niskie, a skokowo roÊnie dopiero pod sam koniec roku, gdy rozliczane sà

wszystkie zrealizowane prace. Dlatego cz´sto,
dla zobrazowania stanu prac, podaje si´ inny
wskaênik – tzw. „Zaanga˝owanie Êrodków”.
Jest to suma ju˝ fizycznie wydanych pieni´dzy
oraz kwot, które zostanà zap∏acone za ju˝ podpisane i b´dàce w trakcie realizacji kontrakty. I tu nasz Wydzia∏ Inwestycji ma si´ czym pochwaliç. Zaanga˝owanie Êrodków inwestycyjnych wynosi bowiem ju˝ 93,1%. A jak zapowiada Burmistrz, b´dzie jeszcze wy˝sze, bo w miar´ jak sà koƒczone poszczególne inwestycje,
niewykorzystane z nich Êrodki sà sukcesywnie
przenoszone tam, gdzie mo˝na je jeszcze w tym
roku sensownie wydaç.
Prócz tematów bud˝etowych, Rada otrzyma∏a
tak˝e informacj´ o przygotowaniach do zimy,
o stanie utrzymania czystoÊci w Dzielnicy i gospodarce odpadami i o planowanej pomocy dla
najubo˝szych mieszkaƒców Dzielnicy na okres
zimy. Rada tak˝e opracowa∏a i uchwali∏a swój
plan pracy na rok 2010.
Kolejna sesja Rady zaplanowana zosta∏a
na 15 grudnia (wtorek) na godz. 17.00. Jej termin na∏o˝y si´ z wydaniem obecnego wydania

Nowa szko∏a

∏y to 1 mln z∏ w roku 2010 a pozosta∏e
wydatki w roku 2011.
Zakoƒczenie budowy przewidziane
jest na koniec grudnia 2011 r. WejÊcie
do szko∏y z zaj´ciami od wrzeÊnia 2011 r.
OczywiÊcie przed otwarciem nowej
szko∏y dla uczniów musi byç wybudowana ulica Cieplarniana, bo przy obecnych parametrach nie by∏aby w stanie
obs∏u˝yç zwi´kszonego nat´˝enia ruchu. Projekt ul. Cieplarnianej ma byç
gotowy do 30.03.2010 r. Gorzej wyglà-

Kiedy rozpoczniemy
budow´ nowej podstawówki?
Wszystkie
znaki wskazujà, ˝e stanie si´ to ju˝ w najbli˝szych
miesiàcach.
Do Dzielnicy zosta∏
w∏aÊnie przekazany
projekt nowej szko∏y, obecnie trwa
procedura wydawania pozwolenia
na budow´. W ciàgu najbli˝szych dni
Dzielnica otrzyma kosztorys do projektu i wed∏ug oceny Zarzàdu Dzielnicy do po∏owy grudnia powinien zostaç
og∏oszony przetarg na roboty budowlane. Prawdopodobnie – w zale˝noÊci
od kosztów przewidzianych kosztorysem – budowa szko∏y mo˝e byç realizowana w cyklu dwóch przetargów.
W jednym by∏yby uj´te prace zwiàzane
z budowà budynku szko∏y a w drugim
– wykonanie obiektów towarzyszàcych,
takich jak: boiska, plac zabaw, parkingi, itp. Aby zabezpieczyç odpowiednià
iloÊç miejsc parkingowych zosta∏ dokupiony teren przylegajàcy do po∏udniowej granicy dzia∏ki przeznaczonej pod
budow´ szko∏y podstawowej przy ulicy
Cieplarnianej.
Pieniàdze przewidziane w naszym
bud˝ecie do wydania na budow´ szko-

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

WS, wi´c gdy b´dziecie czytali Paƒstwo tà informacj´, b´dzie ju˝ po tej sesji. Z kronikarskiego
obowiàzku nadmieni´ tylko, ˝e jej g∏ównym tematem b´dzie informacja o funkcjonowaniu
s∏u˝by zdrowia. A szczegó∏owà relacj´ przedstawi´ w nast´pnym numerze WS.
Z powa˝aniem
Marcin J´drzejewski

da natomiast kwestia zabezpieczenia
pieni´dzy na sfinansowanie prac budowlanych. Niestety na wydatki inwestycyjne mamy coraz mniejsze zabezpieczenie z m.st. Warszawy. Gdyby
Spó∏ka Ziemska nie ˝àda∏a tak wielkich
pieni´dzy za dzia∏k´ przy ul. Jeêdzieckiej 20 to w kasie Dzielnicy zosta∏oby
przynajmniej kilka milionów z∏otych,
które bardzo by nam si´ teraz przyda∏y.
Józef WojtaÊ

KOMUNIKAT
W zwiàzku z opracowywaniem publikacji na temat Weso∏ej zwracamy si´ z goràcà proÊbà do wszystkich
mieszkaƒców o udost´pnianie bàdê przekazywanie
wszelkiego rodzaju informacji (dokumenty, pamiàtki, fotografie, etc.) zwiàzanych z naszà dzielnicà.
Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc realizacj´ projektu, prosimy o kontakt z Bibliotekà Publicznà
w Dz. Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31, tel: 22 773 40 08
(osoby kontaktowe: El˝bieta Dani∏owicz, Justyna
Kwiatkowska) lub Filià Biblioteki w Starej Mi∏oÊnie, ul.
Jana Paw∏a II 25, tel: 22 773 83 66 (osoba kontaktowa
Ma∏gorzata Kazimierska).
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Kanalizacja i wodociàgi
Co si´ dzieje z budowà
wodociàgów
i kanalizacji w naszej
dzielnicy?
Niewiele, bo harmonogramy MPWiK odnoÊnie budowy kanalizacji w osiedlach Zielona, Groszówka i Centrum dotyczà nieznacznej liczby ulic. Jest szansa
na zwi´kszenie zaanga˝owania miejskiej
spó∏ki w prace budowlane poniewa˝ Zarzàd Dzielnicy zawar∏ z MPWiK porozumienie, w wyniku którego w ulicach
przewidzianych do wybudowania przez
dzielnic´ MPWiK wczeÊniej wybuduje
kanalizacj´. Wodociàgi w tych osiedlach
zosta∏y zbudowane w wi´kszoÊci ulic.
Pozosta∏y jeszcze do wybudowania niewielkie odcinki do pojedyƒczych domów, sà one zg∏oszone do MPWiK i czekajà na realizacj´.
O ile sytuacj´ na tych osiedlach mo˝na zaakceptowaç, to w najwi´kszym
osiedlu Weso∏ej – w Starej Mi∏oÊnie –
MPWiK nie wybudowa∏o dotychczas

ani jednego metra, zarówno wodociàgów jak i kanalizacji. Kanalizacji nie
mogà budowaç, bo oczyszczalnia znajduje si´ w r´kach Spó∏ki Ziemskiej,
a wodociàgów nie budowali, bo do Stacji Uzdatniania Wody doprowadzana jest woda tylko z dwóch zamiast
z pi´ciu studni. Aby osiàgnàç stan docelowy realizowany jest plan modernizacji SUW i zwi´kszenia liczby uj´ç
wody. Og∏oszono dwa przetargi:
• pierwszy na wykonanie studni nr 7,
która b´dzie znajdowa∏a si´ na terenie SUW. Wykonawca b´dzie mia∏
trzy miesiàce na wykonanie tego
zadania od momentu podpisania
umowy. Poprawi ona znaczàco zaopatrzenie naszego osiedla w wod´
i, miejmy nadziej´, zostanie pokona-

Uwaga! Nowy adres e-mail redakcji:

wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl
zycjami radnych koalicji, które b´dà poddane g∏osowaniu na najbli˝szej sesji, dodatkowe Êrodki majà
umo˝liwiç zrealizowanie w przysz∏ym roku wi´kszego zakresu budowy ul. Pogodnej (w pierwotnej wersji bud˝etu, pieni´dzy starcza∏o na odcinek od Jana Paw∏a II do ul. Klimatycznej, teraz powinno
ich starczyç co najmniej do kana∏ku
Wawerskiego. JeÊli na innych inwestycjach powstanà jakieÊ, nawet skromne,

Âwiàteczny prezent
Wyglàda na to, ˝e Miko∏aj mo˝e te˝
funkcjonowaç w samorzàdzie. Bowiem
nasza Dzielnica, w∏aÊnie dosta∏a doÊç
nieoczekiwany, ale za to bardzo potrzebny prezent – dodatkowe 2 mln z∏
na przysz∏oroczne inwestycje drogowe.
To oko∏o 10 procentowe zwi´kszenie
Êrodków na nasze dzielnicowe inwestycje. Skàd nagle taka szczodroÊç?
Jak to si´ mówi: do odwa˝nych Êwiat
nale˝y. Otó˝ gdy na paêdziernikowej
sesji Rady Dzielnicy opiniowaliÊmy projekt przysz∏orocznego bud˝etu, zaopiniowaliÊmy go pozytywnie, pod warunkiem przyznania dodatkowych Êrodków
w∏aÊnie na inwestycje drogowe. Przyznam si´, ˝e g∏osujàc za tà uchwa∏à sàdzi∏em, ˝e b´dzie tylko symbolicznym
gestem protestu przeciw ci´ciu wydatków inwestycyjnych dzielnic. I sàdz´, ˝e
myÊla∏o tak jeszcze sporo kole˝anek i kolegów radnych. A tu prosz´, jakie mi∏e
zaskoczenie – Zarzàd Dzielnicy skutecznie przekona∏ decydentów w warszawskim Biurze Infrastruktury i pieniàdze
si´ znalaz∏y. Majà byç wpisane do przysz∏orocznego bud˝etu ju˝ na najbli˝szej
sesji Rady Warszawy. Zgodnie z propo-
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na ostatnia przeszkoda na drodze
do obj´cia ca∏ego osiedla systemem
wodociàgów.
• drugi na budow´ kolejnego zbiornika
wody na terenie SUW oraz modernizacj´ automatyki i sterowania. Jest
to niezb´dne choçby ze wzgl´du na
koniecznoÊç okresowego czyszczenia
i konserwacji zbiorników.
Kolejnym etapem b´dzie pod∏àczenie dwóch zbudowanych jeszcze przez
Zespó∏ studni, z których jedna znajduje si´ przy placu zabaw, a druga w okolicy ul. Jod∏owej i budowa linii przesy∏owych od tych studni do SUW. Jak
szybko b´dzie mo˝liwe pod∏àczenie
tych studni zale˝y od domówienia si´
MPWiK ze Spó∏kà Ziemskà w sprawie
przew∏aszczenia dzia∏ek, na których sà
one zlokalizowane.
Józef WojtaÊ

oszcz´dnoÊci, to w ciàgu roku b´dzie
mo˝liwoÊç przeniesienia ich na budow´
ul. Pogodnej, co znaczy, ˝e teraz otworzy∏a si´ realna szansa na zbudowanie tej
ulicy w ca∏oÊci do koƒca przysz∏ego roku.
Pozosta∏e przyznane Êrodki majà
byç podzielone na kilka drobnych inwestycji w innych cz´Êciach Weso∏ej,
m.in. na budow´ brakujàcych fragmentów oÊwietlenia oraz na budow´
ul. Wilanowskiej.
Marcin J´drzejewski

Za∏atw spraw´ w urz´dzie...

Uzupe∏nij swój wpis o PKD z 2007 roku
31 grudnia 2009 roku up∏ywa termin uzupe∏nienia przedmiotu dzia∏alnoÊci o Polskà Klasyfikacj´ Dzia∏alnoÊci z 2007 r. (PKD 2007 r.), wprowadzonà rozporzàdzeniem Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci. W zwiàzku z tym przypominamy, ˝e wszystkie dotychczas nieuzupe∏nione wpisy do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, dokonane przed 1 stycznia 2008 r. nale˝y
uzupe∏niç, najpóêniej do dnia 31 grudnia 2009 r.,
o PKD z 2007 r.
Uzupe∏nienia wpisu dokonaç mo˝na na miejscu w dzielnicy – Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, w dniach:

pn. w godz. 8.00–18.00,
wt. –pt. w godz. 8.00–16.00,
na formularzu EDG-1, dost´pnym na miejscu lub
na stronie internetowej: www.um.warszawa.pl.
W razie jakichkolwiek wàtpliwoÊci, pytaƒ czy
te˝ problemu z wype∏nieniem wniosku, nasi pracownicy ch´tnie pomogà przy wype∏nieniu wniosku i odpowiedzà na wszystkie pytania zwiàzane
ze zmianà PKD. Na miejscu dost´pnie sà te˝ przyk∏adowe wzory wniosków do wype∏nienia formularza EDG-1. Informacji udzielamy równie˝ pod
numerem telefonu 022 773-60-00.
Ma∏gorzata Kowalczyk
Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
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Jak si´ zameldowaç

Najtrudniejszy pierwszy krok…
Tym razem by∏ to krok w kierunku Urz´du
Dzielnicy Weso∏a, a konkretnie – jego Wydzia∏u
Obs∏ugi Mieszkaƒców. Dotarcie tam ze Starej
Mi∏osny zaj´∏o mi, bagatela, 17 miesi´cy. Tyle
czasu up∏yn´∏o od momentu, kiedy zosta∏am
szcz´Êliwà mieszkankà Starej Mi∏osny do czasu,
kiedy uda∏o mi si´ to swoje zamieszkanie sformalizowaç i zmieniç na miejsce zamieszkania.
W koƒcu uzna∏am, ˝e pora sformalizowaç
zwiàzek z Weso∏à i dokonaç czynnoÊci zameldowania. W przekonaniu, ˝e czeka mnie góra formalnoÊci i majàc w pami´ci nieodleg∏e wspomnienia z innego urz´du dzielnicy, postanowi∏am
przeznaczyç na meldowanie ca∏y dzieƒ i nawet
wzi´∏am na t´ okolicznoÊç urlop.
Jakie˝ by∏o moje zdumienie, kiedy wesz∏am
do weso∏owskiego WOM-u i okaza∏o si´, ˝e nie
ma kolejki. Wchodz´, siadam – i ju˝. A, nie. Nie
tak od razu. Trzeba si´ cofnàç do informacji,
gdzie pobiera si´ stosowne druczki formularzy.
Druczek nale˝y wype∏niç. Dla osoby, która posiad∏a umiej´tnoÊç czytania i pisania, wype∏nienie druczku zajmuje 5 minut. Z wype∏nionym
druczkiem wracam do pani w WOM.
Oprócz wype∏nionego formularza wr´czam
pani: zaÊwiadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania (wymeldowa∏am si´ jakiÊ czas temu, a zaÊwiadczenie
spoczywa∏o na dnie jakiejÊ szuflady), kopi´ aktu
notarialnego nabycia mieszkania w Starej Mi∏osnej oraz wypis z ksi´gi wieczystej (te˝ nie najnowszy, jestem Êwi´cie przekonana, ˝e zaraz
zostan´ odes∏ana po bardziej aktualny). Podaj´
papiery pracownicy WOM i czekam, kiedy us∏y-

sz´, ˝e czegoÊ brakuje, ˝e coÊ jest nieaktualne,
niekompletne, czegoÊ brakuje.
Tymczasem m∏oda kobieta po drugiej stronie
biurka przeglàda papiery, konsultuje coÊ w tle
i zabiera si´ za wpisywanie danych z formularza
do komputera. Po kolejnych 5 minutach otrzymuj´ zaÊwiadczenie, ˝e jestem zameldowana tam, gdzie mieszkam. I teraz mam trzy miesiàce, ˝eby wymieniç dokumenty – dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty samochodu…
Szybki rachunek w g∏owie – trzy miesiàce,
meldowa∏am si´ pó∏tora roku, pytam, czy mog´
od razu z∏o˝yç wnioski. Tak, tylko w innych
okienkach, musz´ mieç zdj´cia (w sumie trzy
– dwa do dowodu i jedno do prawa jazdy), wype∏niç formularze i zap∏aciç. Aha, wa˝na rzecz,
musz´ mieç akt Êlubu. No, z tym jest najgorzej,
nie wo˝´ go jako wyposa˝enia torebki.
Wsiadam w samochód, podje˝d˝am do domu,
znajduj´ odpis aktu Êlubu, podje˝d˝am do fotografa, robi´ zdj´cia (15 minut oczekiwania wype∏niam sobie wype∏nianiem formularzy), wracam do urz´du. Od razu podchodz´ do kasy, która (kolejne zaskoczenie) przyjmuje równie˝ karty
p∏atnicze i kredytowe. Nie mówiàc o bankomacie
w Êcianie urz´du. W dwie minuty mam dwa zaÊwiadczenia o wniesieniu stosownych op∏at
– 30 z∏ za dowód osobisty, 70 – za prawo jazdy.
Ruszam do kolejnych okienek. W WOM-ie trafiam do innej urz´dniczki. Ale jest równie sprawnie – podaj´ formularz, zaÊwiadczenie o meldunku, dwa zdj´cia, potwierdzenie op∏aty i odpis
aktu Êlubu. Sk∏adam kilka podpisów w odpowiednich rubryczkach (wa˝ne: podpisy sk∏ada

si´ dopiero w urz´dzie, w obecnoÊci urz´dnika)
i po kolejnych 5 minutach dostaj´ kwit, ˝e
za miesiàc mog´ si´ zg∏osiç po nowy dowód.
A w∏aÊciwie, to mog´ o niego pytaç ju˝ za trzy
tygodnie, tylko gdybym chcia∏a przed Êwi´tami
– mam pami´taç, ˝e w Wigili´ urzàd nie pracuje.
Nast´pnie udaj´ si´ do okienka od praw jazdy.
Tu wczeÊniej widzia∏am kolejk´, ale akurat trafiam na luk´. Siadam, podaj´ panu zdj´cie,
wniosek, zaÊwiadczenie o zameldowaniu, zaÊwiadczenie o op∏acie. Wniosek musz´ w kilku
miejscach uzupe∏niç. Pan jest zaskoczony, ˝e
chc´ otrzymaç dokument pocztà. W tym przypadku musia∏abym mu w tym momencie zostawiç obecne prawo jazdy. No nie, to jednak pofatyguj´ si´ osobiÊcie po odbiór. KreÊlimy na formularzu, ja parafuj´, sekunda i za∏atwione.
Po kolejnych 5 minutach wszystko za∏atwione,
dostan´ informacj´ SMS-em, kiedy mam si´
zg∏osiç po dokument.
Ca∏a wyprawa po meldunek w Weso∏ej zaj´∏a
mi, ∏àcznie z powrotem do domu, szukaniem dokumentu i robieniem zdj´cia, 1,5 (s∏ownie: pó∏torej) godziny. I tylko dlatego, ˝e nie mia∏am zdj´ç.
Je˝eli ktoÊ jeszcze mia∏ wàtpliwoÊci albo wewn´trznà obaw´ przed spotkaniem z urz´dem
– mam nadziej´, ˝e pomog∏am ten strach prze∏amaç. Bo, w koƒcu, ka˝de uczucie wymaga
poÊwi´ceƒ. Moje uczucie do Starej Mi∏osny
sprawi∏o, ˝e musia∏am prze∏amaç mojà wewn´trznà niech´ç do urz´dów jako takich.
Anna Paw∏owska-Pojawa

Urzàd Dzielnicy Weso∏a czynny
od pon. do pt. w godz. 8.00–16.00,
dy˝ury WOM w poniedzia∏ek do 18.00.

XVIII Fina∏ WOÂP w Gimnazjum 119
Ju˝ po raz kolejny Gimnazjum 119
zaprasza do wspólnego udzia∏u w finale Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Tak jak w poprzednich latach,
na ulice naszego osiedla wyruszà grupy
wolontariuszy z naszego gimnazjum
oraz z zaprzyjaênionej Szko∏y Podstawowej nr 173.

♥

XVIII FINA¸ WOÂP
ODB¢DZIE SI¢
10 STYCZNIA 2010 r.
Sztab mieÊciç si´ b´dzie w naszym
gimnazjum i tu odb´dzie si´ osiedlowy koncert z udzia∏em przedszkolaków, uczniów Szko∏y Podstawowej
nr 173, Gimnazjum nr 119 oraz
wszystkich ch´tnych, niezale˝nie
od ich wieku.

Prosimy dyrekcje przedszkoli oraz
innych zainteresowanych o zg∏aszanie
listy wykonawców na adres: iza.nowacka@gimnazjum119.waw.pl
Program imprezy:
12.00 – przemarsz mi∏oÊników Nordic
Walking ulicami naszego osiedla
(zbiórka na 15 minut przed startem,
warunkiem udzia∏u jest wrzucenie
datku do puszki na starcie, na mecie
pamiàtkowy dyplom dla ka˝dego
uczestnika),
13.00 – pokaz Szwadronu Jazdy Polskiej,
13.30–15.15 – wyst´py przedszkolaków,
16.00 – wspólne zdj´cie absolwentów
Gimnazjum nr 119,
16.30 – koncert z udzia∏em uczniów
Szko∏y Podstawowej, Gimnazjum
oraz zaproszonych goÊci.

Tradycyjnie ju˝ w ciàgu ca∏ego dnia
b´dzie dzia∏a∏a nasza kawiarenka,
a wyst´pom towarzyszyç b´dzie licytacja atrakcyjnych przedmiotów. Ca∏y
dochód przeznaczony jest na WOÂP.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
absolwentów, chcemy z Waszym udzia∏em u∏o˝yç pamiàtkowe serce. Mamy
nadziej´, ˝e, jak zwykle, mo˝emy na
Was liczyç.
Zapraszamy do wspó∏pracy wszystkich sponsorów oraz dyrektorów i w∏aÊcicieli przedszkoli, a tak˝e inne zainteresowane osoby.
Ju˝ dziÊ dzi´kujemy za pomoc organizacyjnà Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu, Szkole Podstawowej nr 173, Piekarni Putka oraz rodzicom uczniów
Gimnazjum nr 119.
Sztab WOÂP przy Gimnazjum nr 119
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Samorzàdowcy z Weso∏ej
na budowie Stadionu Narodowego
27 listopada na zaproszenie Narodowego Centrum Sportu, przedstawiciele
Rady i Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a
zwiedzali teren budowy Stadionu Narodowego. Delegacj´ ze strony Rady
tworzyli Katarzyna Zakrzewska, Marcin J´drzejewski, Andrzej Michniewicz, Leszek Winiarski, ze strony za-

rzàdu wiceburmistrzowie Marian
Mahor i Krzysztof Kacprzak oraz
pracownicy urz´du: Rados∏aw
Dmitruk, Jaros∏aw Szmytkowski,
Karol Cudny. Spektakularna konstrukcja Stadionu Narodowego
jest odwa˝nym przedsi´wzi´ciem
in˝ynieryjnym, a po zakoƒczeniu
prac b´dzie
najwi´kszà
arenà zmagaƒ sportowych w Polsce. Uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni po budowie przez pracownika NCS,
który ciekawie
opowiada∏ o koncepcji i szczegó∏ach techniczn-

Samorzàdowe kr´gle
Turniej samorzàdowców w kr´gle by∏ zorganizowany przez dzielnic´ Praga Po∏udnie ju˝ po raz
jedenasty. Turniej ma s∏u˝yç promocji tej dyscypliny sportu, promocji zbudowanej przez OSiR
Praga Po∏udnie hali
sportowej z kr´gielnià (przy ul. Saskiej)
no i jak to bywa
przy takich okazjach
integracji warszawskiego Êrodowiska
samorzàdowców.
Kto nie gra∏ w kr´gle naprawd´ kiedyÊ
musi spróbowaç. To
wspania∏a rozrywka,
b´dàca wspania∏à
propozycj´ do sp´dzania czasu w gronie przyjació∏ i rodziny. Sala na Saskiej,
ma nawet specjalne godziny rodzinne (w sobotnie przedpo∏udnia), kiedy dla rodziców z dzieçmi
jest specjalna, o po∏ow´ ni˝sza op∏ata za wynaj´cie torów.
Gra w kr´gle mo˝e byç wspania∏à zabawà, ale
jeÊli si´ chce osiàgaç lepsze wyniki, potrzebna jest i kondycja i sporo treningów. Poczàtkujàcy, by nie zniech´caç si´, mogà graç z podniesionymi bandami, dzi´ki czemu nie zaliczajà nieustannie mocno frustrujàcego zera punktów...
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No ale wracajàc do turnieju, warto wspomnieç
o dobrym wyniku reprezentacji naszej Dzielnicy.
Dru˝yna w sk∏adzie: burmistrzowie Krzysztof Kacprzak i Marian Mahor oraz radni Marcin J´drzejewski i Leszek Winiarski startowali w tym turnieju ju˝ po raz czwarty.
Poprzednio plasowali
si´ na poczàtku drugiej
dziesiàtki. Jednak tym
razem, g∏ównie dzi´ki
rewelacyjnej
formie
Leszka Winiarskiego
po rundzie kwalifikacyjnej dostali si´ do fina∏owej czwórki. Leszek Winiarski zdoby∏ w tej rundzie 170 pkt. co by∏o
drugim wynikiem wÊród
wszystkich graczy turnieju.
W rundzie fina∏owej, niestety, nie uda∏o si´
poprawiç wyniku i ostatecznie Weso∏a uplasowa∏a si´ na 4. miejscu za Ochotà I, Bia∏o∏´kà I
oraz ˚oliborzem I.
Samorzàdowcy swój rewan˝ b´dà mieli ju˝
za pó∏ roku, a wszystkich którzy chcà spróbowaç swych si∏ w kr´glach ju˝ dziÊ zapraszam
do hali OSiRu Praga Po∏udnie na ul. Angorskà 2
(róg Saskiej).
Katarzyna Szaszkiewicz

ych, a nast´pnie zwiedzili wystaw´ poÊwi´conà Stadionowi Narodowemu.
Ekspozycja sk∏ada∏a si´ z makiet stadionu oraz elementów, jakie zostanà
Fot. www.stadionnarodowy.org.pl

wykorzystane w jego budowie. Zwiedzanie terenu budowy jest mo˝liwe dla
ka˝dej grupy zorganizowanej, po
uprzednim zg∏oszeniu si´ do NCS,
do czego serdecznie zach´camy mieszkaƒców Weso∏ej.
Marian Mahor

Trzeci
Sàsiedzki Targ
Zapraszamy Mieszkaƒców Weso∏ej
16 stycznia (sobota) 2010 roku w godzinach
11.00–16.00 do Gimnazjum nr 126 przy ulicy gen. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22
w Rembertowie na sàsiedzkà wyprzeda˝.
Mo˝e wÊród wystawionej oferty znajdziecie
Paƒstwo coÊ, co Wam si´ przyda lub spodoba? A mo˝e to, czego szukacie, znajdziecie
tylko tutaj? Warto przyjechaç i zobaczyç!
Do 20 grudnia przyjmujemy zg∏oszenia od
osób, które chcia∏yby zaoferowaç swoje
przedmioty do sprzeda˝y. Prosimy o kontakt
pod numer tel.: 22 2415347 lub 606318945
oraz na: kontakt@dom.gigabox.pl.
Przedmioty, które mo˝na zbyç na sàsiedzkiej wyprzeda˝y to np.: artyku∏y dekoracyjne, naczynia, ksià˝ki, zabawki, bi˝uteria, ubrania, zas∏ony, firanki, torebki, i wiele
innych przedmiotów codziennego u˝ytku,
które sprzedajàcemu przesta∏y byç potrzebne, a znajdujà si´ w dobrym stanie.
Wi´cej szczegó∏ów na: www.rembertow.
fora.pl zak∏adka Stowarzyszenia Samorzàdowe – Samorzàdny Rembertów oraz pod
wskazanymi numerami telefonów.
Zarzàd stowarzyszenia
„Samorzàdny Rembertów”
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BIURO PODRÓ˚Y
rok za∏o˝enia 1999

SERWIS

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego, pełnego podróży
Nowego Roku 2010
życzy wszystkim
Klientom
Biuro Podróży
SERWIS
Agent TUI, NECKERMANN, SCAN HOLIDAY,
ECCO HOLIDAY, EXIM, ORBIS, ALMATUR...
AKREDYTOWANY AGENT IATA
Agent kilkuset linii lotniczych
Dost´p do promocyjnych taryf

Sprawdê nasze ceny!!!
Stara Miłosna (obok poczty)
ul. Jana Pawła II 23 lok. U1
www.bpserwis.com.pl
tel. (+48 22) 773 83 42

Zapraszamy:
pon.-pt. – 10.00-18.00
sobota – 9.30-13.30

Biesiada Sàsiedzka 2010
Tradycyjnie ju˝ zapraszamy Mieszkaƒców Weso∏ej oraz Sympatyków naszych Biesiad
spoza naszego Osiedla na Biesiad´ Sàsiedzkà 2010.
Karnawa∏ w tym roku okrojony zimowymi feriami naszych uczniów zrobi∏ si´ za krótki, by
móc zaproponowaç Paƒstwu dwa terminy balu. W sezonie 2010 bawimy si´ zatem tylko raz

23 stycznia od godz. 20.00
w budynku gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej.
Podobnie, jak w latach ubieg∏ych, (a b´dzie to jedenasty sezon naszych imprez) b´dziecie
mogli Paƒstwo prze˝yç niezapomnianà noc pe∏nà szalonej zabawy. PrzewidzieliÊmy
dla Paƒstwa obficie zastawione sto∏y oraz dobrà muzyk´. Wszystkie atrakcje
(z wy∏àczeniem alkoholu) zawarte sà w cenie zaproszenia – 120 z∏ od osoby. Bioràc
pod uwag´ popularnoÊç biesiad w latach poprzednich, sugerujemy pospieszne
wykupienie zaproszeƒ w siedzibie stowarzyszenia: budynek OSP (wjazd od ulicy
GoÊciniec) w ka˝dy wtorek poczàwszy od 14 grudnia 2009 r. Nie przewidujemy stolików
mniejszych ni˝ dla 6-ciu osób. Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych. Liczba miejsc,
z racji na mo˝liwoÊci lokalowe i organizacyjne, jest ograniczona!
Zapraszamy serdecznie
Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
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do art. 16 ust. 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (tekst jednolity
Dz. U. Z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) – zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania Êcieków. W zwiàzku z powy˝szym zezwolenie takie nie zosta∏o spó∏ce wydane.
ZBDJiW Sp. z o.o. nie wyst´powa∏a tak˝e
z wnioskiem o zatwierdzenie, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 ww. ustawy, przez Rad´ Warszawy taryf za zbiorowe odprowadzanie Êcieków.”
No dobrze, czy ca∏a ta sprawa to tylko ciekawostka sàdowa? No nie bardzo. Bo gdyby czytaç
sentencj´ tego wyroku wprost, znaczy to, ˝e pobieranie jakichkolwiek op∏at za odprowadzanie
Êcieków przez Spó∏k´ Ziemskà jest i by∏o bezzasadne!!! Na tej podstawie, wszyscy odbiorcy, mogliby teraz odmówiç dalszego p∏acenia za Êcieki
a tak˝e domagaç si´ nies∏usznie pobranych op∏at
i to za trzy lata wstecz. Ka˝dy mieszkaniec zaoszcz´dzi∏ by kilka tysi´cy z∏otych, a Spó∏ka Ziemska
znalaz∏aby si´ w powa˝nych tarapatach finansowych. Niestety sà to tylko rozwa˝ania teoretyczne,
bo pami´tajmy ˝e w Polsce nie ma prawa precedensowego. Czyli, ˝e jeÊli w danej sprawie jeden
sàd wyda∏ taki wyrok, to wcale nie oznacza, ˝e ka˝dy inny sàd, w innym sk∏adzie orzekajàcym wyda
wyrok analogiczny. Ka˝dy kto chcia∏by spróbowaç
odzyskaç swoje nale˝noÊci, musia∏by liczyç si´
z ryzykiem przegranej, choç szykujàc materia∏ dowodowy w oparciu o tà spraw´, zyska∏by po swojej sprawie sporo argumentów.
A wspólnicy Spó∏ki Ziemskiej powinni ju˝ teraz
nieco powa˝niej zastanowiç nad konsekwencjami
dalszego utrzymywania obecnego stanu rzeczy.
Przegrana w procesie z m. st. Warszawà o wydanie OÂK „Cyraneczka” i ewentualna seria pozwów
o zwrot nienale˝nie pobranych op∏at za Êcieki, by∏yby sporym ciosem w ich aktywa. Tym bardziej,
˝e wchodzàca wkrótce w ˝ycie ustawa o pozwach zbiorowych, w takiej sprawie jak ta, otwiera mieszkaƒcom Starej Mi∏osny, nowà, du˝o taƒszà, a przez to mniej ryzykownà Êcie˝k´ w dochodzeniu ew. nale˝noÊci od Spó∏ki Ziemskiej.
Jak to si´ mówi: sprawiedliwoÊç jest Êlepa,
a my z ciekawoÊcià b´dziemy oczekiwaç na jej
werdykty.
Marcin J´drzejewski

Sàdowa pora˝ka Spó∏ki Ziemskiej
˚eby nie podgrzewaç od
razu nastroju uprzedzam, ˝e
to nie zaraz jakaÊ tam wielka
kl´ska, a tylko drobna przegrana w drobnej sprawie.
Jednak przegrana na tyle precedensowa, ˝e mo˝e mieç
niewiarygodnie donios∏e skutki. Ale zacznijmy od poczàtku.
Lipiec 2003 r. Olbrzymia nawa∏nica przechodzi
nad Weso∏à. Oczyszczalnia Êcieków „Cyraneczka” nie nadà˝a z odbiorem Êcieków, przepe∏niajà
si´ studzienki rewizyjne i spora cz´Êç piwnic
na Osiedlu Stara Mi∏osna zostaje zalana Êciekami. Jednà z poszkodowanych jest pani A.
Poniewa˝ Spó∏ka Ziemska nie chce wziàç na siebie odpowiedzialnoÊci za powsta∏e szkody, pani A.
przestaje p∏aciç za Êcieki. Po d∏u˝szych przepychankach Spó∏ka Ziemska pozywa panià A. do sàdu na kwot´ ok. 1,5 tys z∏ za zaleg∏e op∏aty za Êcieki, zaÊ pani A. pozywa Spó∏k´ Ziemskà na ok. 25
tys. z∏ za szkody powsta∏e w wyniku zalania piwnic.
Najpierw Sàd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Po∏udnie wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2008 r.
(sygn. Akt I C 140/06) oddala oba powództwa,
a nast´pnie (obie strony si´ odwo∏a∏y) analogiczny wyrok wydaje w dniu 3 lipca br. Sàd Okr´gowy Warszawa-Praga (sygn. Akt IV Ca 343/09).
Wyrok jest ju˝ prawomocny i patrzàc na spraw´
z boku, mo˝na by powiedzieç, ˝e przegra∏a
pani A., bo jej roszczenie by∏o wielokrotnie wi´ksze, a na dodatek zosta∏a obcià˝ona kosztami
zast´pstwa procesowego (czyli honorarium
prawnika drugiej strony). Jednak wczytujàc si´
w uzasadnienie obu wyroków, odnajdujemy coÊ,
co mo˝e sprawiç, ˝e zwyci´stwo Spó∏ki Ziemskiej b´dzie zwyci´stwem pyrrusowym.
Otó˝ Spó∏ka dotychczas szczyci∏a si´ tym, ˝e
z kilkudziesi´ciu procesów o zap∏at´ nale˝noÊci
za Êcieki wygra∏a wszystkie, szafujàc tym przyk∏adem m.in. jako argumentem do udowodnienia
swoich praw do OÂK „Cyraneczka”. Jednak tym
razem Sàd nie przyjà∏ w ogóle argumentacji Spó∏ki, ale wczyta∏ si´ w treÊç ustawy „o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu
Êcieków”. A tam jasno i wyraênie sà sformu∏owane zapisy, ˝e ka˝de przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne, musi mieç stosowne zezwolenie
na prowadzeni takiej dzia∏alnoÊci. A przedsi´biorstwem wodociàgowo-kanalizacyjnym jest ka˝dy
podmiot, który Êwiadczy us∏ugi w zakresie dostawy wody i odbioru Êcieków, czyli tak˝e Spó∏ka. Co
wi´cej, aby pobieraç op∏aty za te us∏ugi, ka˝de
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne
musi mieç zatwierdzony przez rad´ gminy (w naszym przypadku przez Rad´ Warszawy) regulamin Êwiadczenia us∏ug oraz zatwierdzone taryfy.
A Spó∏ka Ziemska, nie doÊç ˝e zezwolenia nie
ma, to jeszcze i nie posiada zatwierdzonych taryf. W uzasadnieniu wyroku mo˝emy przeczytaç:
„... Sàd Rejonowy, powo∏ujàc si´ na art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, obowiàzujàcà od 14 stycz-
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nia 2002 roku, który stanowi, i˝: „przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne okreÊla taryf´
na 1 rok” oraz art. 24 ust. 1 ww. ustawy: „taryfy
podlegajà zatwierdzeniu w drodze uchwa∏y rady
gminy” i jej art. 20 ust. 10: „taryfy obowiàzujà
przez 1 rok”, doszed∏ do przekonania, ˝e powodowa spó∏ka winna by∏a przedstawiç dowody zatwierdzenia jej taryf w latach 2002 i 2003, poniewa˝ tylko wtedy mo˝na by uznaç stawki zastosowane przez nià w stosunku do A. za obowiàzujàce. Sàd Rejonowy uzna∏ zatem, ˝e spó∏ka nie
udowodni∏a wysokoÊci nale˝noÊci za jeden
metr szeÊcienny dostarczanej wody i jeden
metr szeÊcienny odprowadzanych Êcieków za
lata 2002 i 2003, co w konsekwencji doprowadzi∏o do oddalenia powództwa w ca∏oÊci.
Spó∏ka nie przedstawi∏a tak˝e dowodu na kwestionowanà przez pozwanà okolicznoÊç, a mianowicie posiadania zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci z zakresu zbiorowego zaopatrywania
w wod´ lub zbiorowego odprowadzania Êcieków.
Sàd Rejonowy oddali∏ wniosek powodowej
spó∏ki o dopuszczenie dowodu z opinii bieg∏ego
z zakresu ksi´gowoÊci i rachunkowoÊci na okolicznoÊç wyliczenia wysokoÊci dochodzonej
przez spó∏k´ nale˝noÊci, argumentujàc, i˝ dowód
ten jest oczywiÊcie zb´dny, jako ˝e rozstrzygni´cie sprawy nie wymaga∏o wiadomoÊci specjalnych – wymaga∏o ono jedynie przedstawienia
dowodu zatwierdzenia taryf za lata 2002 i 2003.”
Tak wi´c Sàd Rejonowy przedstawi∏ jednoznacznà wyk∏adni´ przepisów, ˝e tak naprawd´
nie jest istotna kalkulacja kosztów, jakà przeprowadzi∏a Spó∏ka Ziemska dla wprowadzenia
op∏at za Êcieki, ale istotne jest to, czy jej taryfy
sà zatwierdzone przez Rad´ Warszawy.
Zapytany o to z-ca dyrektora Biura Infrastruktury m.st. Warszawy mgr Leszek Drogosz
w swym piÊmie z dnia 16.11.2009 roku odpowiada: „W nawiàzaniu do Pani pisma z dnia 5 listopada br. dot. Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o. (wczeÊniej MPZBDJiW Sp. z o. o.), Biuro Infrastruktury Urz´du m.st. Warszawy informuje, ˝e ww.
Spó∏ka nie wyst´powa∏a do Prezydenta m.st.
Warszawy z wnioskiem o udzielenie – stosownie

Aktywni spo∏ecznie
W kwietniu 2009 r. w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy rozpocz´to
pierwszà edycj´ projektu „Aktywni Spo∏ecznie”.
Projekt jest wspó∏finansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego w ramach Poddzia∏ania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OÊrodki Pomocy Spo∏ecznej” Priorytetu VII „Promocja integracji spo∏ecznej” Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki.
Projekt „Aktywni Spo∏ecznie” obejmuje swym
wsparciem 10 mieszkaƒców Weso∏ej – osób nieaktywnych zawodowo, korzystajàcych ze Êwiadczeƒ
pomocy spo∏ecznej. Celem projektu jest podnoszenie i zwi´kszenie kwalifikacji zawodowych oraz
umiej´tnoÊci spo∏ecznych. Po zawarciu kontraktu

socjalnego z pracownikiem socjalnym oraz konsultacji z doradcà zawodowym, psychologiem i lekarzem specjalistà, uczestnik projektu mo˝e skorzystaç z nast´pujàcych form wsparcia:
– treningi umiej´tnoÊci spo∏ecznych;
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
– kursy zawodowe;
– kursy i szkolenia podnoszàce kwalifikacje (np.
kurs obs∏ugi komputera);
– terapia rodzinna.
Projekt realizowany jest w siedzibie OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
przy ul. 1. praskiego Pu∏ku 21a.
Koordynator projektu: Dorota Gajewska, tel. (0-22)
773 44 12.
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Rozmowa z Miros∏awem Przedpe∏skim,
prezesem PZPS, mieszkaƒcem Weso∏ej
Móg∏by Pan wymieniç priorytety, jakimi Pan
si´ kieruje w prowadzeniu Polskiego Zwiàzku
Pi∏ki Siatkowej?
G∏ównym priorytetem dla mnie jest uczynienie
siatkówki dyscyplinà narodowà Polaków. MyÊl´,
ze uda to si´ osiàgnàç wtedy kiedy wraz z sukcesami kadr narodowych na arenie mi´dzynarodowej setki tysi´cy m∏odych i starszych Polaków
b´dà uprawia∏y siatkówk´, a na lekcjach WF b´dzie to podstawowy sport.
Reprezentacje zarówno ˝eƒska (bràzowy
medal Mistrzostw Europy jak i m´ska
(pierwszy, historyczny z∏oty medal Mistrzostw Europy) osiàgn´∏a w tym roku du˝e sukcesy. Jakie dzia∏ania, czynniki si´
do tego przyczyni∏y?
Podstawowà sprawà, która przyczyni∏a si´
do tych sukcesów by∏o wytworzenie w obydwu zespo∏ach m´skim jak i ˝eƒskim odpowiedniej atmosfery. W tej chwili poziom gry
zarówno techniczny jak taktyczny jest w wielu zespo∏ach europejskich bardzo wyrównany, a fachowcy twierdzà, ˝e ponad po∏owa
sukcesu w siatkówce le˝y w g∏owach zawodników i atmosferze w druzynie. Uda∏o to si´ zarówno trenerowi Matlakowi jak i Castelaniemu.
Nie obawia si´ Pan, ˝e trudno b´dzie uzyskaç równie znakomite rezultaty, tak˝e w kolejnych latach? Jakie cele stawia Pan sobie
do zrealizowania w najbli˝szym czasie?
Zawsze jestem optymistà i wierz´, a nawet jestem przekonany, ˝e b´dà nast´pne sukcesy. Mamy du˝e zaplecze m∏odych zawodników i zawodniczek, a wiele naszych gwiazd ma przed sobà
jeszcze kilka lat do grania. MyÊl´, ˝e ju˝ na przysz∏orocznych MÂ we W∏oszech staç naszà reprezentacj´ m´skà na walk´ o medal, nawet z∏oty.
Zasiada Pan w Zarzàdzie Mi´dzynarodowej

Federacji Pi∏ki Siatkowej. Jakie obowiàzki si´
z tym wià˝à?
Polska jest postrzegana w ostatnich latach jako kraj, gdzie siatkówka rozwija si´ najbardziej,
dlatego cz´sto bior´ udzia∏ w naradach jak ten
fenomen polski przenieÊç do innych krajów. Bior´ udzia∏ kilka razy do roku w obradach Zarzàdu
FIVB i specjalnych grupach odpowiedzialnych
za organizacj´ Ligi Âwiatowej, Grand Prix i World
Tour-ów w siatkówce pla˝owej.

Czy darzy Pan miejsce swojego zamieszkania jakimÊ szczególnym sentymentem?
Jestem mieszkaƒcem Weso∏ej od 25 lat,
a praktycznie od urodzenia, bo poprzednio
mieszka∏em w Sulejówku. Sà to tereny, które bardzo znam i jestem nimi urzeczony.
Praktycznie wszyscy mieszkamy w lesie, tylko 20 km od centrum Warszawy, ze stosunkowo dobrà komunikacja z centrum miasta.
Jest nam tu z ˝onà i dzieçmi bardzo dobrze.

Bez wàtpienia jest Pan bardzo zapracowanym cz∏owiekiem. Czy pomimo to
znajduje Pan czas dla siebie? Co Pana
interesuje poza siatkówkà?
Fot. serwis prasowy PZPS
Pe∏ni´ funkcje prezesa PZPS spo∏ecznie
(chocia˝ poÊwi´cam siatkówce 80% swojego czasu), w zwiàzku z tym musz´ znaleêç
Panuje powszechnie przekonanie, ˝e mamy
jeszcze czas na prowadzenie swoich interesów.
najlepszych kibiców siatkówki na Êwiecie.
Do tego wszystkiego mam dwójk´ malutkich
Mo˝e Pan wyjaÊniç ten fenomen?
dzieci, z którymi strasznie chc´ sp´dzaç czas. PoJest to fenomen nad którym pracowaliÊmy wiemimo to ciàgle znajd´ czas na gr´ w siatkówk´
le lat tworzàc widowiska ∏àczàce w sobie wyda(mam zdobytych kilkanaÊcie medali na mistrzorzenie sportowe jak i towarzyskie, zorganizowane
stwach Polski oldboy-ów – w hali i na pla˝y),
z odpowiednià oprawà muzycznà i wymuszajàce,
gram te˝ w tenisa, a najbardziej lubi´ spotkaç si´
w sposób akceptowalny przez kibiców, reakcje
z kolegami i muzykowaç. KiedyÊ przez wiele lat
na wydarzenia na boisku. Przede wszystkim jedorganizowa∏em Piknik Country w Mràgowie, a za
nak siatkówka jest grà, która w ˝aden sposób nie
m∏odych lat gra∏em te˝ w kilku dobrych zespo∏ach
wytwarza agresji, spowodowanej najcz´Êciej bezna perkusji i w dalszym ciàgu bardzo to lubi´.
poÊrednim kontaktem fizycznym zawodników. JeÊli do tego dodamy fakt, ˝e w grach zespo∏owych
Dzi´kuj´ za rozmow´.
ostatnio mamy najwi´cej sukcesów na arenie mi´dzynarodowej, ˝e ciàgle gramy w czo∏ówce ÊwiaRozmawia∏ Adam K∏os
towej, to nic dziwnego, ˝e kibice to polubili.

Pierwsze prace malarskie
Od listopada w Starej Mi∏oÊnie przy ul.
Zdrojowej 23 w pracowni Konserwacji
i Kopii Dzie∏ Sztuki odbywajà si´ prowadzone przeze mnie zaj´cia z malarstwa.
Osoby zainteresowane tà dziedzinà sztuki
próbujà w∏asnych si∏ i uczà si´ ró˝nych
technik malarskich (edukacja od strony
warsztatowej).
Ze wzgl´du na u˝yte spoiwo (tzn. medium
do rozcieƒczania farb) studenci poznajà:
– malarstwo olejne (olejne, olejno-˝ywiczne, czyli ró˝ne rodzaje werniksów);
– malarstwo temperowe (jajowe, przy
u˝yciu pigmentów w proszku, gdzie
spoiwem jest ˝ó∏tko jaja kurzego) – technika
znana w malarstwie sakralnym Âredniowiecza,
– malarstwo akrylowe (wodne),

Si∏à ka˝dego sportu jest jego popularnoÊç
wÊród osób uprawiajàcych go rekreacyjnie.
Jak zach´ci∏by Pan naszych czytelników do
gry w siatkówk´?
Siatkówka nie jest ∏atwà grà, ale ktokolwiek jej
popróbuje, na pewno jà pokocha. Najtrudniejszà
sprawà jest zebranie grupy kilku osób w tym samym czasie. Inne rzeczy sà ju˝ du˝o ∏atwiejsze:
jest ju˝ du˝o wi´cej sal gimnastycznych, a latem
proponuj´ gr´ na piasku lub na trawie – najtrudniejsze jest spróbowanie.

– malarstwo akwarelowe (wodne), itd.
Ze wzgl´du na u˝yte podobrazia malujà na:
blejtramie, tekturze, papierze, desce, szkle.

W ramach zaj´ç ich uczestnicy uczà si´ tak˝e jak przygotowaç pod∏o˝e (grunt) pod z∏ocenia, poznajà trudnà sztuk´ z∏otnictwa,
dowiadujà si´ jak wykonaç form´ silikonowà (np. fragmentu p∏askorzeêby), aby
potem z niej zrobiç odlew gipsowy, jak
patynowaç powierzchni´ malowid∏a, czy
z∏ocenia, a tak˝e jak malowaç impastami, czy te˝ laserunkowo. Nauczà si´
tak˝e jak namalowaç szk∏o, a jak draperi´; jakim weniksem pokryç poszczególne malowid∏a, itp.
Osoby zainteresowane mogà si´ zg∏aszaç do nowej grupy (tel. 502 276 317).
Zapraszam!
Maria Surawska
(mgr sztuki, dyplom na wydziale
Konserwacji Dzie∏ Sztuki
ASP w Warszawie)
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Paƒskie oko konia tuczy!
Jeden Zak∏ad Opieki
Zdrowotnej w Weso∏ej,
a dwa ró˝ne Êwiaty.
Przychodnia zdrowia w Starej Mi∏oÊnie
i podobna przychodnia w Weso∏ej, Bangladesz i Europa.
Poniedzia∏ek 8.15 rano, przychodnia
w Starej Mi∏oÊnie – olbrzymia kolejka
do pokoju zabiegowego do pobrania
krwi na badania. T∏ok taki, ˝e brakuje
krzese∏ i miejsca w poczekalni, kolejka
a˝ pod drzwi wejÊciowe.
Pi´ç, dziesi´ç, pi´tnaÊcie minut i kolejka nic si´ nie przesuwa.
Wreszcie wychodzi jeden pacjent
z fakturà w r´ku (tak, jakby nie mo˝na by∏o faktury wypisaç potem i do∏àczyç do wyników pacjenta).
Kolejne 10 minut, wychodzi kolejny
pacjent. Kolejne 10 minut – nast´pny.
W tym tempie to 2/3 ch´tnych nie zostanie obs∏u˝onych do godz. 9.30.
Po pó∏ godzinie bezruchu zaczynajà
mi puszczaç nerwy.

Pytam dwie panie w recepcji, które
w tym czasie nie by∏y zbytnio zaj´te.
Tylko jedna rutynowo odpowiada∏a
na telefony i rejestrowa∏a wizyty do lekarzy. Druga nic szczególnego nie robi∏a. Pytam, czy jedna nie mog∏aby
pomóc pani w zabiegowym, tak aby
jedna pobiera∏a krew a druga wypisywa∏a druczki.
– „Panie, za takie pieniàdze? Nie ma
mowy! Najlepiej to niech pan poszuka
sobie innej przychodni, jak ta panu nie
odpowiada!”.
W tej sytuacji dzwoni´ z interwencjà
do dyrektora ZOZ w Weso∏ej:
– „Wyszed∏ gdzieÊ na chwil´, prosz´ zadzwoniç za par´ minut”.
Po pi´tnastu minutach ponownie telefonuj´:
– „Dyrektor zadzwoni do przychodni
w Starej Mi∏osnej”.
...
Po kolejnych dziesi´ciu minutach nic
si´ nie zmienia.
Po to, aby nie trafi∏ mnie szlag, bo
nie wolno mi si´ denerwowaç (robi´
badania bezpoÊrednio po wyjÊciu ze

szpitala) wychodz´, bo nie mog´ d∏u˝ej
patrzeç jak si´ traktuje pacjentów.
Nast´pnego dnia poszuka∏em sobie
innej przychodni i rano pojecha∏em
do przychodni w Weso∏ej. Co to: tylko
pi´ç osób?
Zdà˝y∏em si´ rozebraç, a tu jedna pani wychodzi, za kilka minut nast´pna – dos∏ownie w ciàgu pi´tnastu
minut moja kolej. Wchodz´ i wszystko
jasne!
Po prostu w pokoju pracujà sprawnie
dwie mi∏e panie.
Jedna pobiera krew, a druga wype∏nia rubryki i druczki. Sprawnie, grzecznie, mi∏o. Przy takiej organizacji kolejka nie ma kiedy si´ tworzyç.
Jeden zak∏ad, a tak ró˝ne sposoby
pracy gabinetu zabiegowego.
Mam proÊb´ do pana dyrektora ZOZ
w Weso∏ej, aby któregoÊ ranka podjecha∏ do przychodni w Starej Mi∏oÊnie
i sam spróbowa∏ wykonaç badanie.
Mo˝e wtedy zarzàdzi Pan, aby oba
gabinety pracowa∏y w tym samym kolektywnym dwuosobowym rytmie.
Pacjent
Tadeusz Opieka

Co nowego w UTW w Weso∏ej
Powoli rozwijamy skrzyd∏a uniwersyteckie.
Dzi´ki goÊcinnoÊci Szko∏y Podstawowej
Nr 171, Gimnazjum Nr 120, Gimnazjum
Nr 119 oraz OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” mogà odbywaç si´ ró˝nego rodzaju
zaj´cia: wyk∏ady, seminaria i zaj´cia fakultatywne. Tak wi´c rozpocz´liÊmy zaj´cia z komputerem, lektoraty j´zyka angielskiego, jest te˝
„Taniec w kr´gu”, zaj´cia sportowe: gimnastyka korekcyjna, pilates, chodzenie z kijkami
(nordic-walking), bryd˝, ceramika, decoupage; zapraszamy na tzw. podró˝e wirtualne
– prezentacje multimedialne ró˝nych krajów
(„byliÊmy” ju˝ w Islandii i Australii, „wybieramy si´” do Japonii). Przygotowujemy nowe
zaj´cia: fotografia, ping-pong, basen, lektoraty
j´zyka w∏oskiego i hiszpaƒskiego. Od stycznia
zapraszamy na warsztaty psychologiczne.
Tytu∏em próby zapraszamy na te zaj´cia 8 i 22
stycznia (piàtek) w godz. 13.00–15.00
w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
oraz 13 i 27 stycznia (Êroda) w godz.
13.00–15.00 w Szkole Podstawowej Nr 171
w Centrum Weso∏ej. Poczàwszy od po∏owy lutego zaj´cia b´dà odbywa∏y si´ cyklicznie raz
w tygodniu (dla 2 grup we Êrody i piàtki). Systematycznie organizujemy wyprawy do teatru.
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Na poczàtku przysz∏ego roku planujemy zorganizowaç jednodniowy wyjazd babç, dziadków
i wnuczàt z okazji styczniowego Dnia Babci.
Od poczàtku wspó∏pracujemy z Bibliotekà
Publicznà. Wspólnie z nià zaprosiliÊmy mieszkaƒców Weso∏ej – 12 listopada – na spotkanie poetyckie z okazji Roku Juliusza S∏owackiego pt. „Ze sztambucha Pani Salomei”.
W auli Gimnazjum Nr 119 w Starej Mi∏osnej
goÊciliÊmy aktorów: Ann´ Romantowskà
i Krzysztofa Kolbergera. Aktorom towarzyszy∏a muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu
Rafa∏a Odrobiny.
Wspó∏praca z Bibliotekà Publicznà tak˝e
sprawia, ˝e za poÊrednictwem jej placówek
mo˝emy docieraç do Paƒstwa z informacjà
o programie UTW. Jest to nasz sposób na
komunikowanie si´ ze s∏uchaczami. Pojawia
si´ nowa mo˝liwoÊç komunikacji – w chwili
obecnej jesteÊmy w trakcie przygotowania
strony internetowej UTW. Nasz adres:
utw-wesola.org.pl – mamy nadziej´, ˝e b´dzie dost´pny w momencie ukazania si´ tego numeru WiadomoÊci. B´dziemy umieszczaç na naszej witrynie wszystkie informacje dotyczàce dzia∏alnoÊci Uniwersytetu.
B´dzie te˝ okazja do zabrania g∏osu, wyra˝e-

nia swojej opinii, przes∏ania sugestii dotyczàcych tematyki wyk∏adów i innych zaj´ç.
Lista s∏uchaczy liczy ponad 180 osób, ale
jest ciàgle otwarta. Zainteresowanych zapraszamy do Biblioteki G∏ównej (ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31) w ka˝dy piàtek w godz.
15.00–16.00, kiedy to przedstawiciel zarzàdu UTW pe∏ni dy˝ur. Mo˝na wtedy dokonaç
formalnoÊci zwiàzanych z uzyskaniem statusu s∏uchacza UTW albo te˝ porozmawiaç
o tym, co wydaje si´ istotne dla Paƒstwa.
Zapraszamy na spotkanie op∏atkowe po∏àczone z wyk∏adem „Tradycje Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i Trzech Króli”. Spotkanie przedÊwiàteczne b´dzie mia∏o miejsce 21 grudnia
w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”:
o godz. 15.45 spotkanie op∏atkowe, o 17.00
wyk∏ad, który poprowadzi wyk∏adowca z Muzeum Etnograficznego.
Korzystajàc z okazji sk∏adamy Paƒstwu
najlepsze ˝yczenia z okazji Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia. Niech Êwiàteczny czas b´dzie
czasem refleksji, odbudowywania nadziei
oraz radosnego przebywania z bliskimi.
El˝bieta Dani∏owicz
utw.wesola@wp.pl
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KiedyÊ przy Trakcie Brzeskim
sadzi∏o si´ pomidory…

„zestawu dnia” sk∏adajàcego si´ z zupy i drugiego dania. Przyjmujemy tak˝e zamówienia na organizacj´ przyj´ç okolicznoÊciowych zarówno
na miejscu jak i na wynos (catering).

Rozmowa z p. Wies∏awem Borkowskim, w∏aÊcicielem Restauracji GoÊciniec.

Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia oraz
Sylwester. W jaki sposób za∏oga GoÊciƒca przygotowuje si´ do tego czasu?
Jest to dla nas okres wyt´˝onej
pracy. Oprócz wielu wyrobów
garma˝eryjnych przygotowywanych na zamówienie produkujemy r´cznie uszka z nadzieniem
z suszonych grzybów. Szykujemy
si´ równie˝ intensywnie do imprezy sylwestrowej. Jak co roku
zapewnimy naszym goÊciom
wspania∏à zabaw´ przy zespole
muzycznym, wykwintnà kuchni´,

GoÊciniec jest zatem wpisany w krajobraz Osiedla od prawie 25-ciu lat. Jaka idea
przyÊwieca temu biznesowi?
Od samego poczàtku moim zamys∏em by∏o stworzenie restauracji z tradycyjnà kuchnià. Nigdy nie korzystaliÊmy
i nie korzystamy z gotowych pó∏produktów. Wszystkie potrawy (nawet pierogi)
produkujemy r´cznie
na miejscu. Korzystamy
ze starych przepisów
i receptur.

pomidory. Miesiàc póêniej mia∏em ju˝ dzia∏k´ na
swój biznes. Stan wojenny przerwa∏ moje gastronomiczne plany, uruchomi∏em w tym miejscu sklep motoryzacyjny. Dopiero w 1985 roku
otworzy∏em restauracj´.

AL

Rozumiem, ˝e skoro tradycyjna kuchnia, to macie
zapewne potrawy, które sà
Waszà wizytówkà.
OczywiÊcie! S∏yniemy z ko∏dunów litewskich, które
podajemy w barszczu
lub w rosole. Niezapomnianych doznaƒ smakowych dostarczajà
równie˝ ˝ur polski,
kaczka pieczona luzowana z jab∏kami, oraz
golonka peklowana.
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Od jak dawna jest Pan zwiàzany ze Starà Mi∏osnà?
Cofn´ si´ pami´cià do odleglejszych czasów, jeszcze sprzed
GoÊciƒca. Za rzàdów Edwarda
Gierka, w roku 1975, uruchomi∏em na w∏asny rozrachunek ma∏à
gastronomi´. Tym sposobem zosta∏em pierwszym „prywaciarzem” w Siedlcach (dosta∏em
zezwolenie na prywatnà dzia∏alnoÊç gospodarczà z numerem 1). Po 5-ciu latach codziennych dojazdów, ponad 70 km
w jednà stron´, zdecydowa∏am,
˝e powinienem pracowaç
bli˝ej domu. Na polu
przy Trakcie Brzeskim rolnik zbiera∏

R

OW

...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

02

GoÊciniec odwiedzany jest zapewne
g∏ównie przez goÊci tranzytowych. Czy
macie ofert´ adresowanà specjalnie
dla mieszkaƒców Osiedla?
Mamy bogatà gam´ przygotowywanych na zamówienie produktów garma˝eryjnych takich jak: ryby faszerowane
w ca∏oÊci i w galarecie, rolady mi´sne
w szerokim asortymencie, dania wigilijne
i Êwiàteczne. NowoÊcià ostatnich dni jest
wprowadzenie do menu, co dzieƒ innego,

a o pó∏nocy profesjonalny pokaz sztucznych ogni.
Korzystajàc z okazji chcia∏bym ˝yczyç Czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich zdrowych, spokojnych i rodzinnych Âwiàt Bo˝ego narodzenia, oraz b∏ogos∏awieƒstwa od
Bo˝ej Dzieciny na Nowy Rok.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300
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Widzimy, ˝e Stara Mi∏osna ˝yje aktywnie, spotykamy du˝o biegajàcych
i chodzàcych z kijkami.
W tym roku nasz syn, który biega regularnie,
planowa∏ na 11 listopada start w XXI Biegu Niepodleg∏oÊci i zach´ci∏ nas do wzi´cia udzia∏u
w tej imprezie w dyscyplinie Nordic Walking.
MieliÊmy wàtpliwoÊç, czy w naszym wieku – nazwijmy „zaawansowanym”- warto podjàç to wy-

Nordic Walkerzy
Có˝ to jest Nordic Walking? – Brzmi tajemniczo, ale zach´camy, by zapoznaç si´ bli˝ej z tà
formà rekreacji – naprawd´ warto!
Do chodzenia z kijkami zainspirowa∏ nas artyku∏ Ma∏gorzaty Krukowskiej: Kij kijowi nie równy
– zapraszajàcy mieszkaƒców do wzi´cia udzia∏u
w wyk∏adzie i praktycznym szkoleniu na temat Nordic Walking. Artyku∏ ukaza∏ si´ rok temu w WiadomoÊciach Sàsiedzkich. W numerze tym znajdziemy równie˝ Niezb´dnik Nordic Walkera, z którego m. innymi dowiemy
si´ o zaletach zdrowotnych, faktach naukowych, poznamy sprz´t i techniki Nordic Walking (http://www.staramilosna.org.pl/gazetki/
pdfy/Stara Milosna nr 97.pdf).
Po pó∏godzinnym wyk∏adzie i pó∏toragodzinnym treningu na trasie leÊnej w Starej
Mi∏osnej uwierzyliÊmy, spróbowaliÊmy i chodzimy. Kiedy? O ka˝dej porze dnia i ka˝dej
porze roku, zawsze, kiedy tylko mamy czas.
Do chodzenia tereny mamy wspania∏e i to tak˝e powinno nas motywowaç. AktywnoÊç fizyczna zapewnia nam lepszà kondycj´, a to poprawia
nasze zdrowie i samopoczucie.
JeÊli w ciàgu dnia nie mamy czasu chodziç
po lesie, wieczorem robimy rund´ wokó∏ naszego Osiedla i co widzimy?

zwanie? Czy warto stanàç na starcie w grupie oko∏o 6000 osób z olbrzymià przewagà ludzi m∏odych?
A jednak wystartowaliÊmy. Grupa Nordic Walking liczy∏a 230 osób. Najstarsza uczestniczka
mia∏a 83 lata, najm∏odsi zaledwie 7. Rozpi´toÊç
wieku startujàcych Êwiadczy o tym, ˝e Nordic
Walking mo˝na uprawiaç w ka˝dym wieku.

Na poczàtku imprezy zacz´∏o mocno padaç, ale
przy takiej przygodzie dla nas to ju˝ nie by∏o
przeszkodà. Po krótkiej rozgrzewce ruszyliÊmy.
Do przejÊcia by∏o 4 km – to niewiele. Po drodze
mijaliÊmy si´ z biegaczami, „rolkarzami” i ludêmi na wózkach inwalidzkich – dla nich mamy
najwi´kszy podziw i szacunek.
To by∏o fantastyczne prze˝ycie. PozdrawialiÊmy si´ wzajemnie. WymienialiÊmy uÊmiechy
i dopingujàce okrzyki a potem wspania∏e uczucie – META.
Naprawd´ warto by∏o. Wcale nie o wynik
chodzi∏o i wspó∏zawodnictwo. Nordic Walking
jest bardziej formà rekreacji ni˝ dyscyplinà sportu. Warto by∏o zobaczyç, ˝e w ka˝dym wieku
mo˝na byç aktywnym i zintegrowaç si´ z ludêmi
du˝o m∏odszymi od siebie. To by∏o wspania∏e!
Zach´camy Paƒstwa do chodzenia z kijkami
i uczestnictwa w podobnych imprezach – warto spróbowaç.
Dobre kijki mo˝na ju˝ nabyç za0 99 z∏.
Nam przyÊwieca myÊl: lepiej chodziç z kijkami po lesie, ni˝ po leki do apteki.
Teresa i Marek Kossowscy
Od Redakcji: Najbli˝sza okazja do zbiorowego
przemarszu z kijkami nadarzy si´ podczas Fina∏u
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej pomocy w naszym
gimnazjum. Szczegó∏y w tekÊcie na stronie 3.

Szkolne szachy w Weso∏ej na medal!
A w∏aÊciwie na medale! W niedziel´ 6 grudnia
(Miko∏aj!!!) przyjecha∏y do Micha∏owic dru˝yny
z Mazowsza na Dru˝ynowe Mistrzostwa Szkó∏
Podstawowych i Gimnazjów Województwa Mazowieckiego w szachach. W sumie w dwóch

Dru˝yna SP 173 od lewej Karol K∏opocki, Kacper
Piasecki, Ewa Haraziƒska, Kinga Pastuszko.

turniejach zagra∏o 276 m∏odych adeptów królewskiej gry. Nasza dzielnica by∏a reprezentowana przez dwie dru˝yny ze Szko∏y Podstawowej 173, jednà ze Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej i jednà z Gimnazjum nr 119.
W mistrzostwach szkó∏ podstawowych pierwsza dru˝yna SP 173 by∏a jednym z faworytów.
Ju˝ choçby przez sam fakt, ˝e przez ostatnie trzy
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lata tytu∏ mistrzowski nale˝a∏ do uczniów tej szkoka, a zw∏aszcza od Kasi, która zdoby∏a a˝ 5,5
∏y oraz, ˝e w dru˝ynie byli bardzo utytu∏owani zapunktu. Ostatecznie dru˝yna zaj´∏a III miejsce
wodnicy nale˝àcy do Kadry Polski Juniorów. Jak
i zdoby∏a bràzowy medal. Dorobek medalowy
si´ okaza∏o, tym razem zabrak∏o faworytom
Bartka i Maksa nie ograniczy∏ si´ do bràzowego
szcz´Êcia. Po burzliwej walce, ciàg∏ym prowadzemedalu w klasyfikacji dru˝ynowej. Maks zdoby∏
niu prawie przez ca∏y turniej ostatecznie Konto
dodatkowo bràzowy medal na drugiej szachowSzko∏y Podstawowej 173 wzbogaci∏o si´ tym ranicy, a Bartek z kompletem punktów bezdyskuzem o puchar za drugie miejsce i srebrny mesyjnie z∏oty medal na pierwszej szachownicy.
dal. Dru˝yna wystàpi∏a w sk∏adzie Ewa HaraziƒPodsumowujàc mo˝emy stwierdziç, ˝e Weso∏a
ska, Karol K∏opocki, Kacper Piasecki i Kinga Pajest juniorskà pot´gà w szachach i to nie tylko
stuszko. Indywidualnie bràzowy medal na szana poziomie naszego województwa. Cieszy to
chownicy dziewczàt zdoby∏a Kinga Pastuszko.
zw∏aszcza w kontekÊcie ciàgle rosnàcej popularDruga dru˝yna SP 173 uplasowa∏a si´ na barnoÊci szachów, jako sportu, nauki, a nawet sztuki.
dzo dobrym 16 miejscu startujàc numerem 33!
Teresa Osypiuk
a SSP z Weso∏ej zakoƒczy∏a turniej
na 25 miejscu, co przy 32 numerze
startowym jest dobrym wynikiem. Bartek Rytel z SSP, zdobywajàc 7,5 punktu z oÊmiu partii wywalczy∏ srebrny
medal na pierwszej szachownicy.
Nie mniej pasjonujàca okaza∏a si´
walka w Mistrzostwach Szkó∏ Gimnazjalnych. Reprezentacja naszego Gimnazjum startowa∏a sklasyfikowana na 7
miejscu na 16 dru˝yn i zagra∏a w sk∏adzie: Bartosz Nowicki, Maksymilian
Mahor, Jan Prokop i Katarzyna Michalak. Maks i Bartek, doÊwiadczeni zawodnicy ze sk∏adu „z∏otej dru˝yny
SP 173” – zdobywców tytu∏u Mistrza
Dru˝yna G 119 – od lewej Maks Mahor, Bartek Nowicki,
Polski Szkó∏ Podstawowych w 2008 roku, otrzymali konkretne wsparcie od JanJanek Prokop, Kasia Michalak i opiekun – Jan Nowicki.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Medalowa jesieƒ m∏odych judoków
2009 rok dla Judo Fight Club okaza∏ si´ bardzo owocny. W chwili obecnej jesteÊmy na finiszu jesiennego sezonu startowego a na klubowym koncie w samej jesieni nasi zawodnicy
zdobyli ju˝ ponad 100 medali!
„Kuênia m∏odych talentów” – turniej który odby∏
si´ 21 listopada w pobliskim Józefowie przyniós∏
naszym zawodnikom wiele cennych trofeów. Wzi´∏o w nich udzia∏ 140 zawodników z 18 klubów. Zawody zorganizowano
na wysokim poziomie. Zapewniono dzieciom darmowe kanapki i pàczki. Jako jedyny w tym roku turniej mi´dzyklubowy
nie wymaga∏ op∏at startowych. Zawody
w Józefowie dla naszego klubu okaza∏y
si´ bardzo udane Nasi zawodnicy zdobyli dla dzielnicy Weso∏a kolejne 25 medali i by∏ to dla klubu najbardziej udany turniej w tym roku kalendarzowym.
Wielu m∏odych adeptów sztuki walki
z ró˝nych klubów dzi´ki kolejnym w tym
roku zawodom zaczyna si´ rozpoznawaç i przyjaêniç. Znajà swoje imiona,
potrafià pocieszaç si´ wzajemnie w razie przegranej i gratulowaç w przypadku zwyci´stwa.
Kolejne zawody to Turniej Jesienny w Miƒsku
Mazowieckim, który odbi∏ si´ 29 listopada. Tym
razem nasi zawodnicy spotkali si´ z 13 klubami
z innej strefy regionalnej, z którymi dotychczas
nie rywalizowali, m.in. z Siedlec, Ostrowca
Âwi´tokrzyskiego, Radomia. Wynik osza∏amiajàcy: 16 medali z tego a˝ osiem z∏otych, cztery
srebrne oraz cztery bràzowe. Wspania∏e doÊwiadczenie i kolejne umocnienie si´ dru˝yny
z Weso∏ej w rankingach.

Do koƒca sezonu planujemy kolejne trzy starty: 6 i 13 grudnia na arenach Mazowsza oraz
19 grudnia wewnàtrzklubowy Gwiazdkowy
Turniej Judo Fight Club, który odb´dzie si´
w Gimnazjum 119 w godzinach 10:00–15:00.
Serdecznie zapraszamy kibiców – wst´p wolny.
Ten turniej przeznaczony jest dla najm∏od-

szych cz∏onków naszego klubu oraz dla poczàtkujàcych zawodników, dla których b´dà to
pierwsze s´dziowane zawody.
Dobre wyniki w turniejach oraz zdecydowanie
najwi´ksza iloÊç medali przyniesiona naszej dzielnicy w ciàgu ostatniego pó∏ roku jest wypadkowà
ambicji i wytrwa∏oÊci zawodników, pomys∏owoÊci i metod treningowych trenerów z JFC a tak˝e
zaanga˝owania i pomocy rodziców.
Klub rozwija si´ coraz szybciej i si´ga po coraz
wy˝sze trofea. Dla zapewnienia dynamiki rozwoju
i kontynuacji sukcesów sportowych w sezo-

nie 2010 potrzebne b´dzie wsparcie sponsorskie.
Mamy nadziej´, ˝e pr´˝ne lokalne firmy z przyjemnoÊcià do∏àczà do sukcesu Judo Fight Clubu.
Praktyka potwierdza, ˝e sponsoring sportowy jest
kilkukrotnie skuteczniejszy i bardziej efektywny ni˝
typowe noÊniki reklamy.
Korzystajàc z okazji w imieniu Judo Fight Clubu dzi´kujemy za pomoc w mijajàcym roku 2009 Zarzàdowi Dzielnicy
Weso∏a. Szczególne pok∏ony w kierunku naszych Burmistrzów, Radnych oraz Wydzia∏y OÊwiaty i Wychowania naszej dzielnicy. Dodatkowo sk∏adamy podzi´kowania Dyrektor Gimnazjum 119 pani Ewie Tucholskiej za przychylnoÊç i wspó∏prac´ z naszym klubem.
Wszystkim naszym sympatykom,
kibicom, zawodnikom, rodzicom oraz
ludziom sprzyjajàcym chcielibyÊmy
z∏o˝yç Najlepsze ˚yczenia Âwiàteczno-Noworoczne oraz aby nadchodzàcy rok 2010 przyniós∏ nam wi´cej satysfakcji z wspólnych sportowych osiàgni´ç.
Ze sportowym pozdrowieniem
trener Rados∏aw Lechowicz
Trener JFC Marcin Nowakowski 5 grudnia
zdoby∏ po raz siódmy tytu∏ Mistrza Polski Seniorów – Form Kata Judo. Triuumfowa∏ we
wszystkich czterech konkurencjach zawodów. Kata Judo to pokazowe, wykonywane
perfekcyjnie, techniki judo.

Turniej Szachowy Grand Prix SP 173
W Szkole Podstawowej nr 173 w bie˝àcym roku szkolnym imprezy szachowe zagoÊci∏y na dobre. We wrzeÊniu nasza szko∏a goÊci∏a mi∏oÊników „królewskiej gry” na Turnieju Szachowym
o Puchar Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a, którego organizatorem by∏ Klub Sportowy Weso∏a. 3 paêdziernika zgromadzili
si´ najbardziej uzdolnieni szachiÊci z Warszawy i okolic
na II Turnieju Szachowym im.
J. Brustmana zorganizowanym z inicjatywy dwóch dzielnic: Wawra i Weso∏ej.
Dnia 14 listopada odby∏a
si´ kolejna impreza propagujàca gr´ w szachy: Turniej
Szachowy Grand Prix SP 173.
Turniej cieszy∏ si´ du˝a frekwencjà. Do zmagaƒ przystàpi∏o 62 zawodników w wieku
od 5 do 16 lat. Rozegrano 7 partii systemem
szwajcarskim wed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego po 15 minut dla zawodnika. S´dzià tur-

nieju by∏a Agnieszka Brustman.
Zawody te sk∏adaç si´ b´dà z 4 turniejów. B´dzie prowadzona klasyfikacja d∏ugofalowa dla
ka˝dego zawodnika oddzielnie z wszystkich tur-

W kategorii Szkó∏ Podstawowych:
I miejsce – Andrzej Maciejewski
II miejsce – ¸ukasz Jarmu∏a
III miejsce – Krystian Furmaƒski
W kategorii Szkó∏ Gimnazjalnych:
I miejsce – Pawe∏ Jarmu∏ka
II miejsce – Maksymilian Mahor
III miejsce – Bartosz Pra˝mowski

niejów. Do punktacji wliczaç si´ b´dà najlepsze
wyniki z 3 turniejów.
WÊród zawodników najlepszymi okazali si´:

Najlepszym zawodnikiem do lat 8 zosta∏ Mariusz Woênica (uczeƒ SP 173).
W kategorii wiekowej do lat 10 najlepszym
okaza∏ si´ Kacper Piasecki (uczeƒ SP 173)
Szczegó∏owe informacje o wynikach mo˝na
znaleêç na www.chessarbiter.com
Gratulacje i nagrody zwyci´zcy otrzymali z ràk
Dyrektora Szko∏y nr 173 Marioli Wróblewskiej.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiàgni´tych wyników i zapraszamy na kolejny turniej
z edycji Grand Prix SP 173 9 stycznia 2010 r.
Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk
Katarzyna MaÊlanka
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Qlturka

Wielki powrót króla skandalu
Na poczàtku ma∏y disclaimer. By∏am na wielu koncertach najró˝niejszych zespo∏ów, ale nigdy ich nie recenzowa∏am, uznajàc, ˝e nie jest
to szczególnie interesujàce
dla wi´kszoÊci czytelników.
Kiedy jednak us∏ysza∏am ˝e
w Polsce ma wystàpiç samozwaƒczy antychryst Marilyn Manson uzna∏am,
˝e zrobi´ wyjàtek – bo nie znam osoby,
która by∏aby wobec niego oboj´tna.
Ju˝ latem zagrzmia∏o na serwisach
muzycznych w Polsce. Oto 17 listopada do Polski powraca król skandalu,
którego zespó∏ dosta∏ miano najbardziej
chorej grupy jakà wyprodukowano
– sam Marilyn Manson. Bilety znikn´∏y
z punktów sprzeda˝y w nieca∏e dwa
miesiàce, chocia˝ kosztowa∏y fortun´.
Wszystko pi´knie – do tego obrazu brakuje jednak nieodzownego elementu tego typu widowisk – protestów ultra katolików i szumu w mediach. MyÊl´, ˝e
sam Brian Warner (czyli Marilyn Manson w∏aÊnie) móg∏by si´ obraziç za to, ˝e znacznie bardziej zosta∏ oprotestowany koncert Madonny
na warszawskim lotnisku Bemowo w sierpniu,
która przy Marilynie jest potulnym, ukszta∏towanym w pe∏ni przez show biznes, barankiem. Dziwi to tym bardziej, ˝e poprzednie koncerty grupy w naszym kraju nie odby∏y si´ bez licznych
sprzeciwów ze strony Êrodowisk prawicowych.
Mo˝e wi´c antyfani Mansona przekonali si´, ˝e
jego koncerty nie majà w za∏o˝eniu dewastacji
miejsca, w którym si´ odbywajà ani naruszenia
zdrowia lub ˝ycia uczestników. To prawda, ˝e czasy kiedy MM by∏ artystà bardzo popularnym
i podpala∏ na koncertach perkusistów ju˝ dawno
min´∏y, a szkoda – bo wraz z nimi zanik∏a unikalna muzyka, zamieniona na wynurzenia przypominajàce, o zgrozo, stylistyk´ emo. S∏uszne by∏y
wi´c moje obawy, ˝e na koncercie zobacz´ raczej
marne widowisko, tym bardziej, ˝e Manson nie
jest ostatnio w formie (przeszed∏ chorob´, którà
sam nazwa∏ Êwiƒskà grypà, czemu zaprzeczy∏ jego menager, a ponadto znacznie przyty∏). Jak bardzo by∏am zaskoczona, zaraz si´ dowiecie.
Po pierwsze – zg∏aszam pretensje do organizatorów przedsi´wzi´cia – w Êrodku Stodo∏y by∏
niemi∏osierny Êcisk, zaduch, a jak g∏osi plotka
cz´Êç ludzi nie zmieÊci∏a si´ nawet do sali koncertowej – na drugi raz polecam pomyÊleç
nad tym jakiego formatu gwiazd´ w jakim klubie
umieÊciç. Przejdêmy jednak do spraw przyjemniejszych – wszystko by∏o niemal˝e jak w zegarku. Support pojawi∏ si´ na scenie o czasie, odegra∏ swoje i ustàpi∏ grzecznie miejsca artyÊcie,
na którego wszyscy czekali. Na scen´ spuszczono czarnà prowizorycznà kurtyn´, która zas∏oni∏a przygotowania do koncertu – s∏ychaç by∏o tyl-
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ko próby instrumentów i mikrofonu, co wzbudzi∏o aplauz publicznoÊci. Po krótkim czasie sp´dzonym mi´dzy fanami Marilyna orientuj´ si´, ˝e
on jest dla nich bogiem.
Koncert rozpoczyna si´ w nieprzebranej iloÊci
dymu. Jest ciemno, duszno, s∏ychaç tylko niepokojàce dêwi´ki pierwszego utworu – „Crucifiction In Space” oraz widaç laserowe Êwiat∏a
generowane z r´kawic Mansona – efekt ten jest
nie do opisania. Pos´pna, apokaliptyczna muzy-

ka oraz Êwiat∏a, które dajà tylko wyobra˝enie
o tym gdzie znajduje si´ cz∏owiek, którego s∏yszysz (choç niektórzy uwa˝ajà, ˝e nie jest cz∏owiekiem…). To od razu wprawia mnie w odpowiedni, mroczny nastrój i niesamowità ekscytacj´. Kiedy rozb∏yskujà wielkie, umieszczone
nad scenà reflektory publicznoÊç ogarnia totalna ekstaza – na scenie stoi sam Marilyn Manson, to wszystko dzieje si´ naprawd´.
OczywiÊcie mog∏abym w tym miejscu opisaç
ca∏y przebieg koncertu, utwór po utworze, jednak nie jest to mo˝liwe ze wzgl´du na ma∏à iloÊç
miejsca. JeÊli jednak jesteÊcie ciekawi, co dok∏adnie zagra∏ Marilyn zajrzyjcie do Internetu w poszukiwaniu set listy z koncertu. Ja tym
czasem zajm´ si´ najciekawszymi momentami ca∏oÊci.
Koncert nie wzbudzi∏ wielu
kontrowersji – snopy Êwiat∏a
w kszta∏cie odwróconych
krzy˝y ju˝ nikogo nie szokujà.
Najbardziej szalonà rzeczà jakà zrobi∏ Manson by∏o wyrwanie z r´ki jednej z fanek telefonu komórkowego, którym robi∏a mu zdj´cia. Nast´pnie telefon ten umieÊci∏ lepiej-nie-wiedzieç-gdzie, zadzwoni∏
do losowej osoby (ca∏y czas
Êpiewajàc) i rzuci∏ rzecz
w t∏um. O dziwo w∏aÊcicielka
komórki by∏a zachwycona. Poza tym na koncercie mieliÊmy okazj´ zobaczyç wiele polskich akcentów – Manson przywdzia∏ si´ w polskà flag´
(zamiast jak to zwykle – amerykaƒskà), co chwila chwali∏ Warszaw´ s∏owami, których lepiej nie

przytaczaç (zapewniam was – by∏y to szczere
komplementy) oraz podczas ma∏ego scenicznego przedstawienia – kiedy jego asystenci podawali mu tlen i tabletki oraz zak∏adali kapelusz
przygotowujàc do utworu „The Dope Show”
na klapsie filmowym, którego opadni´cie sygnalizowa∏o rozpocz´cie utworu pojawi∏ si´ napis
„Warsaw”. Poza tym w czasie koncertu Manson
popija∏ piwo z plastikowych butelek – jak g∏osi
plotka by∏o to s∏ynne „Mocne” z Biedronki. Czy˝
to nie pi´kny polski akcent?
Manson zaprezentowa∏ ca∏kiem dobrà form´
– jego g∏os niedomaga∏ tylko momentami, ale ca∏e show by∏o przyciàgajàce uwag´. Zmienia∏ stroje (m. in. kombinezon, który w miejscu g∏owy
mia∏ dwie latarnie sprawiajàce wra˝enie ogromnych Êwiecàcych oczu) oraz mikrofony (pokryte
reflektorkami bàdê w kszta∏cie no˝a) oraz oÊwietlenie (tu najciekawszy wyda∏ mi si´ reflektor
na nó˝ce, który przemieszczano po scenie
w czasie jednego z utworów, aby ró˝nie oÊwietla∏
wokalist´). Ponadto w czasie hitu „The Beautiful
People” z sufitu na scen´ i publicznoÊç posypa∏o
si´ konfetti i serpentyny. Zabrak∏o tylko zmian
scenografii znanych z poprzednich tras zespo∏u.
Set lista by∏a niczym marzenie – niemal˝e
wszystkie najlepsze utwory grupy zosta∏y odegrane – na szcz´Êcie wi´kszoÊç nie pochodzi∏a
z ostatnich p∏yt, a ze starych klasyków. Sàdz´,
˝e nie by∏o na sali osoby niezadowolonej z takiego sk∏adu utworów – chyba ˝e jacyÊ zab∏àkani
przedstawiciele subkultury emo zafascynowani
ostatnimi p∏aczliwymi utworami Marilyna.
Sam Manson równie˝ zosta∏ pozytywnie zaskoczony przez Polaków – podczas utworu „Pretty as
a Swastika” fani wznieÊli w gór´ symbole quasi-swastyki po∏àczonej ze znakiem dolara symbolizujàcej podobieƒstwo kapitalizmu i faszyzmu
na co Marilyn zareagowa∏ radosnym zdziwieniem
i skwitowa∏ zdaniem: „O tym w∏aÊnie mówi´!”
Ca∏oÊç najlepiej opisuje zdanie, które Marilyn
wypowiedzia∏ na samym poczàtku koncertu:
„Wszyscy pytajà mnie
dlaczego jad´ do Warszawy… (wskazuje na
publicznoÊç). W∏aÊnie
dlatego!”. Ludzie byli
niesamowicie energiczni i pozytywnie reagowali na wspaniale zagrany koncert. By∏a tylko
jedna, doÊç du˝a wada
– po show grupa fanów
czeka∏a pod parkingiem
Stodo∏y na swojego idola w strugach deszczu.
Po paru godzinach Brian
Warner wyszed∏ z budynku zupe∏nie pijany,
prowadzony przez kilku
ochroniarzy i nie da∏ ani
jednego autografu… Jedyne co pozostaje to radoÊç z niesamowitego spektaklu, jaki mieliÊmy
okazj´ zobaczyç.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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10 urodziny Klubu Urody

Darmowe us∏ugi obejmowa∏y:
– czesanie
– manicure
– henna z regulacjà
– konsultacja kosmetyczna z badaniem skóry
– 10 % rabatu na kosmetyki
By∏y ˝yczenia, tort, s∏owa uznania, upominki od
Klientów a czas urodzinowego spotkania up∏ynà∏
w bardzo mi∏ej i przyjaznej atmosferze. Takie gesty
sympatii utwierdzajà nas w przekonaniu, ˝e nasze
starania o jak najlepszà jakoÊç us∏ug przynoszà rezultaty. O tym, jak wa˝ne jest Paƒstwa zadowolnie z naszych
us∏ug wiedzà nasi profesjonaliÊci, którzy sà pracownikami Klubu od poczàtku jego istnienia.
Dzi´kujemy naszym dotychczasowym Klientom za to, ˝e nam zaufali i sà z nami ju˝ 10 lat oraz serdecznie
zapraszamy wszystkich nowych Klientów, którzy zechcà do∏àczyç do naszego Klubu.
10 urodziny ju˝ za nami, teraz z niecierpliwoÊcià wyczekujemy nast´pnej rocznicy Klubu Urody, którà mi∏o
nam b´dzie Êwi´towaç razem z Paƒstwem.

Z okazji
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz zbli˝ajàcego si´ Nowego Roku
pragniemy z∏o˝yç Naszym Klientom serdeczne ˝yczenia,
du˝o radoÊci, sukcesów w pracy i ˝yciu osobistym.

Sprawdê nasze promocje na

KUPON
RABATOWY *

www.kluburody.pl

– 20%
* Kupon wa˝ny razem z gazetkà
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Tekst sponsorowany

Szanowni Paƒstwo mi∏o nam poinformowaç, ˝e w dniach 4 i 5 grudnia 2009 r. obchodziliÊmy
jubileusz 10-lecia Klubu Urody. Z tej okazji swojà obecnoÊcià zaszczycili nas nowi i stali Klienci, dla
których przygotowaliÊmy szereg darmowych us∏ug, promocji oraz loteri´ z nagrodami.
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Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a na grudzieƒ 2009
GIMNAZJUM NR 120
IM. NOBLISTÓW POLSKICH,
ul. Armii Krajowej 39
20 (niedziela) godz. 15.00 – HEJ KOL¢DA,
KOL¢DA! – XIX edycja mazowieckiego konkursu
na instrumentalne wykonanie kol´dy.
Wszystkich spragnionych wspólnego kol´dowania zapraszamy na konkurs „Hej kol´da, kol´da!”, który odbywa si´ w Weso∏ej ju˝ od 19 lat.
W szranki stanà artyÊci z ca∏ego województwa
mazowieckiego. Przes∏uchania konkursowe odb´dà si´ w dwóch kategoriach: soliÊci oraz duety/zespo∏y. Uczestnicy konkursu wykonajà wybrane przez siebie kol´dy na dowolnych instrumentach akustycznych. JeÊli zaÊ chodzi o Êpiew
– liczymy na pomoc Paƒstwa, czyli publicznoÊci! Przeglàd – dzi´ki uprzejmoÊci pani Dyrektor
Beaty Ma∏eckiej – odb´dzi´ si´ w Gimnazjum
nr 120. Organizatorem jest OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy.

Macie˝ w Weso∏ej
28 listopada o godzinie 18.00 w ODT Pogodna mo˝na by∏o podziwiaç wyst´p tegorocznego
laureata Grand Prix 25. PAKI. Kabaret Macie˝ powsta∏ w 2005 roku. Tworzà go absolwenci
warszawskiej Akademii Teatralnej: Olga
Sarzyƒska, Mateusz D´bski, Adam
M∏ynarczyk, Marcin Sitek, Mateusz
Grydlik. Ich wyst´p, trwajàcy 75 minut,
bawi∏ pe∏nà sal´ publicznoÊci znakomitymi
skeczami o przeró˝nej tematyce: od
obyczajowej, przez spo∏ecznà do
historycznej. Na koniec artyÊci zostali
nagrodzeni przez publicznoÊç gromkimi
brawami, a na bis przedstawili „proces
przyznawania kredytów”.
Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

***

***

GIMNAZJUM NR 119
IM. MARSZA¸KA JÓZEFA PI¸SUDSKIEGO,
ul. Klimatyczna 1

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY
ul. Starzyƒskiego 21, Tel. 022 773 61 88,
www.domkulturywesola.net

18 (piàtek) godz. 20.00 – WOLNA GRUPA
BUKOWINA – koncert poezji Êpiewanej.
Organizator: Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy oraz OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy.

Z uwagi na remont instalacji elektrycznej,
w grudniu OÊrodek Kultury prowadzi jedynie zaj´cia w ramach sekcji. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia i zapraszamy w Nowym Roku!

W niedzielne popo∏udnie 29 listopada br.
w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna zebrali si´
wielbiciele talentu Gra˝yny Bany, która jest autorkà
pi´knych glinianych przedmiotów u˝ytkowych i bi˝uterii, a tak˝e urokliwych obrazów, na których nie brakuje mazowieckich pól i ∏àk.
Kilkadziesiàt osób podczas wernisa˝u jej prac podziwia∏o niespotykanà wra˝liwoÊç twórczà autorki. Mamie dzielnie sekundowa∏y
córki – Pola i Nela. Wernisa˝ po∏àczono ze sprzeda˝à glinianych cudów; misek, talerzy, ∏y˝ek, dzbanków, kwiatów, ale przede wszystkim oryginalnej bi˝uterii.
Wernisa˝ mia∏ uÊwietniç recital
Beaty Kacprzak, niestety kilka dni
wczeÊniej uleg∏a wypadkowi i zamiast zaÊpiewaç na wernisa˝u kole˝anki – znalaz∏a si´ w szpitalu.
Pani Beacie ˝yczymy rych∏ego powrotu do zdrowia.
Tekst i foto: MJ

Cuda z gliny

Sekcje dzia∏ajàce w OÊrodku Kultury: Klub
Malucha, r´kodzie∏o artystyczne, lekcje gry
na pianinie, rysunek i malarstwo, ceramika, gimnastyka, joga, taniec, balet, zespó∏ wokalny GAMELAN, chór dla Seniorów, lekcje gry na gitarze,
szkó∏ka perkusyjna, j´zyki obce.
***
OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH „POGODNA”
ul. Jana Paw∏a II 25, Tel. 022 427 37 74
15 (wtorek) godz. 19.00 – WERNISA˚
prac sekcji ceramicznej oraz wyst´p uczestników Studia Piosenki dzia∏ajàcego przy ODT
„Pogodna”.
19 (sobota) godz. 18.00 – Wyst´p pantomimiczny Olo Nima (Aleksander Cezary
Adamczyk) oraz otwarte warsztaty pantomimiczne.
28 (poniedzia∏ek) godz. 19.00 – KONCERT
KOL¢D. Wystàpià: Agata Harz – Êpiew, b´benek, Katarzyna Szurman – harmonia, Remek
Hanaj – lira korbowa, skrzypce, Êpiew.
Ponadto: Akademia Malucha, Teatr Poszukujàcy, Modelarnia lotnicza, Wesolinki, rysunek i malarstwo, Studio piosenki, ceramika,
chór Il Canto Magnificat, warsztaty malowania
na jedwabiu, Kabaretowy Projektor – warsztaty kabaretowe, warsztaty fotograficzne,
Pogodna Sobota.

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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Niech ˝yje bal!
Tytu∏ przeboju Maryli Rodowicz mo˝e byç z powodzeniem podsumowaniem tegorocznego Balu
Seniora, zorganizowanego przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Piszàc o tej wspania∏ej uroczystoÊci, nie sposób pominàç emocji i obaw towarzyszàcych
ubieg∏orocznemu balowi.
Podj´cie decyzji o zorganizowaniu takiej w∏aÊnie formy Dnia Seniora, by∏o dla Pani Marzenny
Todorskiej, Dyrektora OPS, du˝ym wyzwaniem
ale i ryzykiem.
Tradycjà bowiem sta∏y si´ ju˝ koncerty
z udzia∏em gwiazd estrady, a wi´c bardziej statyczna forma wspólnego sp´dzenia czasu.
Obawa i wàtpliwoÊci znikn´∏y ju˝ w kilka minut
po rozpocz´ciu balu, a rozeÊmiane twarze zaproszonych goÊci i zape∏niony do koƒca wieczoru parkiet utwierdzi∏ nas w przekonaniu, ˝e warto by∏o...
Majàc w pami´ci powodzenie naszego pierw-

szego balu, z entuzjazmem przystàpi∏yÊmy (pracownicy OPS Weso∏a to same kobiety) do organizowania tegorocznego Balu Seniora.
Zaproszeni przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
goÊcie – seniorzy – podkreÊlili wyjàtkowy charakter imprezy strojami wieczorowymi.
Wodzirej, pan Radek Florczak, profesjonalnie
i z ogromnym zaanga˝owaniem poprowadzi∏ za-

W Bibliotece Publicznej...
W listopadzie Biblioteka Publiczna zorganizowa∏a kilka imprez kulturalnych adresowanych
zarówno do dzieci, m∏odzie˝y jak i doros∏ych.
SPEKTAKL TEATRU „WARIACJA”
5 listopada Teatr „Wariacja” wystàpi∏ z przedstawieniem „Za króla Piasta Polska wyrasta”,
na które zaprosiliÊmy uczniów Szko∏y Podstawowej Nr 174. Dzieci pozna∏y starà, rodzimà legend´ o poczàtkach paƒstwa polskiego. Niesprawiedliwe rzàdy ksi´cia Popiela zakoƒczy∏a scena z myszami, oblegajàcymi ca∏y zamek i za kar´, wedle legendy, zjadajàcymi ksi´cia. Z∏emu Popielowi przeciwstawiony by∏ dobry cz∏owiek
– Piast, jak si´ okazuje w finale historii, przysz∏y
w∏adca i protoplasta królewskiego rodu. W histori´ wpleciono wàtki s∏owiaƒskich obrz´dów i modlitw. Dzieci bawi∏y si´ wyÊmienicie poznajàc
staropolskie obrz´dy uczestniczàc m.in. w postrzy˝ynach syna Piasta, ma∏ego Ziemowita.
„ZE SZTAMBUCHA PANI SALOMEI”
M∏odzie˝ i doros∏ych Biblioteka we wspó∏pracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku mia∏a przy-

jemnoÊç zaprosiç 12 listopada na wieczór poetycko-muzyczny pod tytu∏em „Ze sztambucha

Pani Salomei”. Spotkanie uÊwietni∏ udzia∏ aktorów: Anny Romantowskiej i Krzysztofa Kolbergera oraz pianisty Rafa∏a Odrobiny. Spektakl,
zwiàzany z Rokiem Juliusza S∏owackiego, stanowi∏ jednoczeÊnie doskona∏e preludium do obchodów Roku 2010 – Roku Fryderyka Chopina.
ArtyÊci przypomnieli nie tylko wiersze poety,
ale tak˝e list jego matki, Salomei S∏owackiej-Becu. Nastrojowej, poetycko-epistolarnej opowieÊci o S∏owackim towarzyszy∏a pi´kna muzyka
genialnego kompozytora.
PublicznoÊç, licznie zgromadzona w auli Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie, rych∏o uleg∏a nastrojowi i magii spektaklu. Z pewnoÊcià wielu widzów zachowa ten wieczór na d∏ugo w pami´ci.
W KRAINIE BAÂNI I TEATRU
Kolejne spotkanie z teatrem dla najm∏odszych
mia∏o miejsce 19 listopada w Bibliotece G∏ównej.
Teatrzyk „JaÊ” zaprosi∏ dzieci z Przedszkola Nr 259
i Przedszkola „Pod D´bami” do Êwiata baÊni i teatru. Przedstawienie „Baj i Bajkoludki” przybli˝y∏o
m∏odym widzom zasady funkcjonowania prawdziwego teatru, a wszystko to, wplecione w histori´
dziewczynki, której bardzo si´ nudzi∏o… Bohaterka, przy pomocy czarodzieja imieniem Baj, s∏ucha
wielu opowieÊci i poznaje sztuk´ aktorskà. M∏odzi
widzowie dowiedzieli si´ m.in. na czym polega
pantomima oraz jakie zadania w teatrze wykonujà
sufler, maszynista, rekwizytor i akustyk.
SPOTKANIA AUTORSKIE Z MARIÑ MARJA¡SKÑ-CZERNIK
Uczniom szkó∏ podstawowych Biblioteka zaproponowa∏a dwa spotkania ze znanà t∏umaczkà z j´zyka czeskiego, s∏owackiego i autorkà ksià˝ek dla
dzieci, Marià Marjaƒskà-Czernik. W pierwszym
spotkaniu w Filii Nr 1 w Starej Mi∏oÊnie bra∏y udzia∏
dzieci ze SP 173, drugie spotkanie mia∏o miejsce
w bibliotece szkolnej w SP 172 w Zielonej.

baw´. Oprócz niekwestionowanej
przyjemnoÊci p∏ynàcej z samego
taƒca, goÊcie mieli okazj´ uczestniczyç w licznych konkursach,
zorganizowanych przez wodzireja
oraz pracowników OPS.
Zwyci´zcy zostali obdarowani
wspania∏ymi nagrodami, przekazanymi na ten cel przez hojnych
sponsorów.
Zadowolenie Seniorów wyra˝one w ciep∏ych s∏owach skierowanych do organizatorów stanowi dowód na to, ˝e warto...
Warto do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby choç raz
w roku zobaczyç kilkadziesiàt szcz´Êliwych
osób plàsajàcych w takt muzyki z lekkoÊcià
dwudziestolatków.
Prosz´ wi´c sobie nie braç do serca s∏ów
Agnieszki Osieckiej: „drugi raz nie zaproszà nas
wcale…”. Zaprosimy – ju˝ w przysz∏ym roku!
Tatiana Kentla
PierwszoklasiÊci mogli porozmawiaç z pisarkà o swoich ulubionych bajkach, rozwiàzywaç
zagadki, a przede wszystkim poznaç bohaterów
opowieÊci pt. „Nic” i „Wypo˝yczalnia babç”.
Pani Maria przeczyta∏a kilka fragmentów swoich

ksià˝ek. Przy okazji opowiedzia∏a o swojej Mamie, znakomitej poetce, t∏umaczce i autorce
ksià˝ek dla dzieci – Ludmile Marjaƒskiej, pomys∏odawczyni „Wypo˝yczalni babç”.
Pisarka ch´tnie przedstawi∏a te˝ swà prac´
t∏umacza oraz dwie spoÊród wielu ksià˝ek, które
prze∏o˝y∏a na j´zyk polski, „Cukierek dla Dziadka
Tadka” Ivony Bﬁezinovej, „Oskar i Mimi” Anny
Neborovej. Dzi´ki pracy Pani Marii dost´pne sà
po polsku pozycje znane rodzicom z bajek ich
dzieciƒstwa m.in. „Krecik i mama zajàczków”,
„Krecik w mieÊcie”, „Pszczó∏ka Maja”, „Hanka”,
„Rumcajs”. Na zakoƒczenie spotkania ka˝dy
móg∏ zakupiç wybrane tytu∏y i uzyskaç pamiàtkowà dedykacj´ autorki.
WIECZORY BAJEK
Od listopada w Bibliotece G∏ównej odbywajà
si´ spotkania dla dzieci pt. „Wieczór bajek”.
W ka˝dy poniedzia∏ek o godz. 17 czytamy
wspólnie bajki, bawimy si´ i uczymy. Wszystkich najm∏odszych serdecznie zapraszamy!
Ma∏gorzata Kazimierska
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7. Mankell H. – Chiƒczyk

Kàcik bibliofila
Bo˝yszcze t∏umów
Katharine Scholes
Na ok∏adce tajemnicza kobieta
z mocno zarysowanymi czerwonymi
ustami, tytu∏: „Bo˝yszcze t∏umów”.
Spodziewamy si´
w najlepszym wypadku dobrego romansu. Ale jesteÊmy
mile zaskoczeni, gdy˝ autorka w kolejnej powieÊci funduje nam znakomicie opowiedzianà pi´knà histori´
o wspania∏ej tancerce, Ellen Kirby,
która porzuca karier´ i szuka swojego
szcz´Êliwego miejsca na ziemi. Nie
wolna od sprzecznych uczuç zwiàzanych z dzieciƒstwem zostawia malutkà

córeczk´ i m´˝a i wyje˝d˝a do Indii,
aby tam pomagaç biednym. Ratujàc innych analizuje w∏asne skomplikowane
i nie∏atwe ˝ycie, próbujàc zrozumieç
toksycznà mi∏oÊç matki stara si´ uporzàdkowaç uczucia do w∏asnej córki.
PowieÊç z t∏em w Nowym Jorku, Tasmanii i Indiach dobrze si´ czyta i sk∏ania do refleksji.
Polecam!
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Scholes K. – Bo˝yszcze t∏umów
2. Larsson S. – Zamek z piasku, który
runà∏
3. Sapkowski A. – ˚mija
4. Kos H. M. – Monika
5. Müller H. – Sercàtko
6. Daszkowa P. – Rosyjska orchidea

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Baisch M. – Bajeczki na 3 minuteczki: smoki
2. Dewdney A. – Ma∏a lama ju˝ Êpi sama
3. O samochodach, lokomotywach
i traktorach
4. Voors B. – Mama, która zagdera∏a si´
na Êmierç
Literatura popularnonaukowa:
1. Ackerman D. – Azyl: opowieÊç o ˚ydach ukrywanych w warszawskim zoo
2. Pawlikowska B. – Blondynka na Safari: Kenia –Tanzania – RPA
3. Ossowska W. – Prze˝y∏am: Lwów
– Warszawa 1939–1946
4. Pszoniak W. Z. – Aktor
5. Wojciechowska M. – Kobieta na
kraƒcu Êwiata
Iza Zych

I znów rozgorza∏ kominek w galerii
„Klimaty Staromi∏osne”...
Ekspozycj´ prezentów – bibelotów,
bi˝uterii, ceramiki i innych kolorowych
drobiazgów, uzupe∏nionà tym razem
o kosmetyki – odwiedzi∏o liczne grono
zainteresowanych przedÊwiàtecznymi
zakupami. Tak jak poprzednio, atmosfera by∏a wyÊmienita, ka˝dy znalaz∏
obiekt zainteresowania. Okazja do
spotkania ponownie zgromadzi∏a znajomych i przyjació∏ galerii, którzy poza kontaktem z r´kodzie∏em z zadowoleniem oddawali si´ rozmowom
z artystami obecnymi na kiermaszu.
Zapraszam na ostatni przedÊwiàteczny kiermasz w mojej Galerii – w niedziel´ 20 grudnia, jak zwykle o godzinie 12.00.
Przy okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia ˝ycz´ wszystkich
moim obecnym i przysz∏ym klientom
ciep∏ych i pogodnych chwil z najbli˝szymi.

Nadchodzàcy nowy rok sk∏ania do Êwiàtecznych, jednak twórczoÊç wypodsumowania dokonaƒ koƒczàcego maga rozwoju przez ca∏y rok. MyÊl´,
si´ roku i snucia planów na przysz∏oÊç. ˝e spotkania twórców z koneserami
W tym roku Galeria przechodzi∏a ró˝nych gatunków sztuki powinny
chwilami swoistà przemian´: z punktu zdarzaç si´ cz´Êciej. Mam wra˝enie,
o charakterze handlowym w miejsce ˝e takich spotkaƒ w naszej okolicy
pracy twórczej i oÊrodek spotkaƒ o wy- mog∏oby byç wi´cej.
dêwi´ku artystycznym. Czym w roku
Barbara Górska
przysz∏ym b´dzie galeria „Klimaty Staromi∏osne”? Chcia∏abym, ˝eby dzia∏alnoÊç Galerii przyciàgn´∏a osoby ciekawe
Basi i Piotrkowi
sztuki w ogóle. Dowyrazy wspó∏czucia
tyczy to oczywiÊcie
wszystkich gatunz powodu odejÊcia bliskiej osoby
ków twórczoÊci oraz
na równi twórców
Przyjaciele
i publicznoÊci. Zainze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
teresowanie klienStara Mi∏osna
tów
kiermaszami
jest bardzo cenne
w okresach przed-

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

Nowogrodzkie
Or∏y

Kamilek Buczyƒski
Urodzi∏ si´ 30 kwietnia 2009 r.
Mieszka przy ul. Diamentowej.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek
od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru
w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowonarodzonego maleƒstwa nasz
kolejny sponsor, firma Foto-OSKAR takie zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie Baby Boom –
ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres: wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl (zdj´cie musi
byç zeskanowane conajmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi).
Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 10 stycznia 2010 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Wspania∏y
klimat
stworzyli na spotkaniu
integracyjnym s∏uchaczy UTW w Weso∏ej
w OÊrodku Kultury
„Pogodna” w dniu 12 listopada przedstawiciele

Êwiata artystycznego: Halina Burda i Wac∏aw
Oracz – cz∏onkowie zespo∏u „Nowogrodzkie
Or∏y” z Warszawy oraz uczennica Szko∏y
Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie – Paulina Parowicz.
Fot. Janina Trzaskoma

PrzedÊwiàteczne
warsztaty
plastyczne

Grudzieƒ to miesiàc,
w którym jesteÊmy bardzo blisko ˝ywych ryb.
Tradycyjnie kupuje si´
˝ywego karpia. Zanim
jednak znajdzie si´ on
na stole wigilinym,
zmniejszmy do minimum
jego cierpienie.

28 listopada i 5 grudnia Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna – jak co
roku w grudniu – zaprosi∏o rodziców
i dzieci na warsztaty plastyczne, których tematyka zwiàzana by∏a ze zbli˝ajàcymi si´ Êwi´tami. Podczas pierw-

szych warsztatów dzieci tworzy∏y pi´kne kartki Êwiàteczne, a w pierwszà grudniowà sobot´ w sali stra˝y po˝arnej
OSP Stara Mi∏osna pojawi∏a si´ chmara przeÊlicznych bia∏ych anio∏ów.
Te papierowe cuda pomaga∏y nam tworzyç Basia Krzewska (kartki) i Gra˝yna Bany (anio∏y).
MJ

Z okazji Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia ˝ycz´: niech
we wszystkich ludzkich
sercach zagoÊci ˝yczliwoÊç i wspó∏odczuwanie
dla siebie i braci mniejszych czyli zwierzàt.
Prezes weso∏owskiego
TOZ-u
Janina Trzaskoma
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Kryzys do Êwiàt nie pasuje
Ârednio 1,5 tys. z∏, z czego blisko po∏ow´ na prezenty dla najbli˝szych, tyle
chce wydaç na Êwi´ta przeci´tna polska
rodzina – wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. To o ponad 1,5 proc.
wi´cej ni˝ rok temu. Kryzysu – s∏owo to
odmieniane by∏o w miniony roku przez

Niech nadchodzàce Âwi´ta
b´dà niezapomnianym czasem,
sp´dzonym w gronie Rodziny, Przyjació∏ oraz Bliskich,
a ka˝dy dzieƒ Nowego 2010 Roku
niesie ze sobà du˝o radoÊci i pomyÊlnoÊci.

wszystkie przypadki – w naszych deklaracjach nie widaç.
I chyba g∏ównie w deklaracjach, bo z kolei sprzedawcy
i w∏aÊciciele sklepów widzà, ˝e
klientów przychodzi do nich
Stefan S∏owikowski
coraz mniej. I nawet Êwi´ta,
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
o k r e s
który tram.st. Warszawy
Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
dycyjnie
nagania
i Nowego 2010 Roku
do sklepów t∏umy rynku, którzy opierajà si´ na deklara˝yczymy wszystkim Mieszkaƒcom Weso∏ej
spragnione Êwià- cjach rodaków, którzy pr´dzej sprzedazdrowia, spokoju, radoÊci,
tecznych
wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu prywatnym i zawodowym
piosenek,
kol´d, czerZ okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz spe∏nienia wszystkich marzeƒ.
wieni, z∏ota,
sk∏adamy serdeczne ˝yczenia mieszkaƒcom naszej Dzielnicy,
feerii
barw
Z
arzàdowi i Radzie Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy,
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
– nawet one
Redakcji WiadomoÊci Sàsiedzkich oraz przyjacio∏om
nie przyciài instytucjom, z którymi mieliÊmy przyjemnoÊç wspó∏pracowaç
Edward K∏os
gajà
ju˝
t∏uw
tym roku. Wszystkiego najlepszego, aby przy Êwiàtecznym
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
mów. Chostole nie zabrak∏o Paƒstwu Êwiat∏a i ciep∏a rodzinnej
m.st. Warszawy
cia˝, z druatmosfery, a Nowy Rok niós∏ ze sobà szcz´Êcie i pomyÊlnoÊç.
giej strony,
Krzysztof Kacprzak
Marian Mahor
Dyrektor i pracownicy
warszawZast´pca Burmistrza
Zast´pca Burmistrza
OÊrodka Kultury w Dzielnicy
skie centra
Weso∏a m. st. Warszawy
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy h a n d l o w e
t´tnià ˝yciem, trudno powiedzieç o nich, dzà ostatnià koszul´ ni˝ przyznajà, ˝e
w tym roku karp b´dzie nieco mniejszy
˝e sà wymar∏e.
P∏ynà dni i noce poprzez grudniowy czas.
Kto zatem ma ni˝ rok temu, a prezenty symboliczne
Znika szaroÊç pod bia∏ym puchem Êniegu.
racj´? Badacze albo wcale ich nie b´dzie, czy handlowZ codziennoÊci wyrywa oczekiwanie na
Gwiazdk´. Zmienia si´ wystrój otoczenia.
˚yczenia na Bo˝e Narodzenie 2009 i Nowy 2010 Rok
Rozb∏ys∏y Êwiate∏ka na choinkach.
Ich ogniki migocà w kolorowych bombkach
„Przysz∏o do swojej w∏asnoÊci,
i odbijajà nastrój wigilijnego wieczoru, gdzie
A swoi Go nie przyj´li.
Gwiazda Betlejemska oÊwietla Ziemi´
Wszystkim Tym jednak,
i nape∏nia serca wzruszeniem podczas dzielenia
którzy
je przyj´li, da∏o moc.
si´ op∏atkiem. Znikajà bariery nieporozumieƒ.
Aby si´ stali dzieçmi Bo˝ymi”.
Ogarnia zaduma nad wartoÊcià istnienia.
Puste miejsce przy stole przywo∏uje pami´ç
(J1,11-12)
o najbli˝szych, bliskich, znanych i nieznanych
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
którzy chodzili po tej Ziemi w przesz∏oÊci.
i nadchodzàcego kolejnego 2010 roku
Taka refleksja szczególnie nasuwa si´
˝yczymy wszystkim parafianom
w ten grudniowy wieczór.
Jest to czas przemyÊleƒ, ale i czas radoÊci.
obfitoÊci ∏ask Bo˝ych, b∏ogos∏awieƒstwa w zdrowiu, pogody ducha,
Bo˝e Narodzenie to najpi´kniejsze Êwi´to.
sukcesów w pracy oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci.
Âpiewanie kol´d i pastora∏ek wprowadza
Z darem modlitwy i Êwiàtecznym pozdrowieniem
wspania∏y nastrój do wyra˝ania uczuç,
sk∏adania ˝yczeƒ Êwiàtecznych i noworocznych.
Ks. Stanis∏aw Popis
Daje nadziej´ na ich spe∏nienie.

(Proboszcz parafii Êw. Hieronima)

Irena ¸ukszo
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Ks. Krzysztof Cyliƒski
(Proboszcz parafii NajÊw. Serca Pana Jezusa)
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W Noc Wigilijnà, w blasku Êwiec
melodia kol´d p∏ynie w mrok.
Niech Wam przyniesie radoÊci moc
i wiele szcz´Êcia w Nowy 2010 Rok
Naszym Uczniom, Ich Rodzinom, Czytelnikom
i Wszystkim Przyjacio∏om Szko∏y Podstawowej nr 173
wszystkiego, co najlepsze ˝yczy
D y r e k c j a , G r o n o P e d a g o g i c z n e w r a z z Pracownikami

Zarzàd KS Weso∏a, za poÊrednictwem WiadomoÊci Sàsiedzkich, sk∏ada
najserdeczniejsze ˝yczenia Zdrowych, Weso∏ych i Spokojnych Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia oraz Dosiego 2010 roku, cz∏onkom Rady i Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a,
wszystkim pracownikom Urz´du Dzielnicy, sponsorom (szczególnie Zbigniewowi
Putce) oraz wszystkim innym osobom wspó∏pracujàcym z Klubem, jak równie˝
wszystkim trenerom i zawodnikom KS Weso∏a oraz ich rodzinom.

Z danych Narodowego
Banku Polskiego wynika,
cy, którzy na w∏asnej skórze sprawdza- ˝e co roku w grudniu zad∏u˝enie z tytu∏u
jà, ile te deklaracje sà warte? To za- po˝yczek gotówkowych, kredytów ratalpewne oka˝e si´ po Êwi´tach.
nych czy na kartach kredytowych
roÊnie w du˝o szybszym tempie
ni˝ przez wczeÊniejszà cz´Êç roku.
W dzieƒ Bo˝ego Narodzenia
Jak oceniajà eksperci Open FiRadoÊç wszelkiego stworzenia,
nance, w tym roku b´dzie podobWi´c niech pe∏nia tej radoÊci
nie, choç kredytowy sza∏ b´dzie
Zawsze w sercach Waszych goÊci!
hamowany przez ostro˝noÊç banNiech Rok Nowy niesie blaski
ków. Na nasze szcz´Êcie – lub nie
Bo˝ej chwa∏y, Bo˝ej ∏aski,
– wedle doniesieƒ prasy, tylko
A blask gwiazdy betlejemskiej
cztery banki (Citi Handlowy, EuWÊród w´drówki Êwieci ziemskiej!
robank, Kredyt Bank i Santander
Consumer Bank) przygotowa∏y
Pogodnych i pe∏nych nadziei Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
specjalne oferty kredytów Êwiàoraz pomyÊlnoÊci na Nowy Rok 2010
tecznych. Pozosta∏e w Êwiàtecznej
wszystkim Paƒstwu ˝yczà
oprawie oferujà standardowe
szybkie po˝yczki gotówkowe, na
Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki Publicznej w Weso∏ej
ogó∏ doÊç
drogie
I, wbrew pozorom, mo˝e si´ okazaç, w
u˝ytkowaniu
˝e racj´ majà badacze. Bo my, Polacy, (czyt. koszt ponie lubimy zaciskaç pasa. A Âwi´ta sà ˝yczki jest wysoki).
doskona∏à okazjà, ˝eby si´ pokazaç roPytanie,
czy
dzinie. ˚eby wyprzeç ze ÊwiadomoÊci przy
kol´dach
problemy, zapomnieç o k∏opotach, po- i pó∏kach z czekoczuç si´ lepszymi ni˝ faktycznie jeste- ladowymi MikoÊmy. ¸agodne Êwiat∏o bo˝onarodzenio- ∏ajami, jesteÊmy
wych Êwiec i lampek na choince, Êwià- w stanie przeczyteczne dekoracje – wszystko to sprzyja taç dopisek drobchwilowej beztrosce. A pieniàdze – ja- nym drukiem czy
koÊ si´ znajdà…
wyliczyç wysokoÊç
raty. Je˝eli nie i je˝eli zach∏yÊniemy
si´ ofertami po„ W wigilijny wieczór”
˝yczki w 15 minut
lub rat zero prozima
cent od nowego
rozsypuje p∏atki
z nieba przestworzy
roku, comiesi´czi bia∏y obrus tka
na rata mo˝e si´
op∏atek
okazaç zbyt durozÊwietlony blaskiem
˝ym obcià˝eniem.
Betlejemskiej Gwiazdy
Ale o tym i tak
ma odcienie wspomnieƒ
przekonamy si´
i kruchoÊç chwil
dopiero po Noprze∏amany
wym Roku, kiedy
lÊni od∏amkami
zniknà ju˝ ostatwzruszeƒ
nie oÊci ÊwiàteczIrena ¸ukszo
nych karpi, kiedy
nie zostanie ju˝

nawet wspomnienie po kapuÊcie z grzybami i kiedy prezenty lekko zacznà pokrywaç si´ kurzem.
A w grudniu karp, choinka i Miko∏aj
majà pierwszeƒstwo. Kryzys jakoÊ nie
pasuje do Êwiàtecznej dekoracji.
Anna Paw∏owska-Pojawa
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt
pragniemy ˝yczyç Paƒstwu
prze˝ywania Bo˝ego Narodzenia
w zdrowiu, radoÊci i ciep∏ej, rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaÊ Nowy Rok
niech b´dzie czasem pokoju
oraz realizacji zawodowych i osobistych zamierzeƒ.
Dyrekcja i pracownicy
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
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Âwietlica to nie przechowalnia
Âwietlica szkolna – miejsce, w którym dzieci odpoczywajà, uczà si´, bawià, do którego
przychodzà ze ÊwiadomoÊcià, ˝e sp´dzà ciekawie i dobrze swój czas wolny czy przechowalnia, miejsce nielubiane?
Âwietlica szkolna jest jednà z najbardziej popularnych form opieki nad uczniem. Tu dziecko sp´dza
niejednokrotnie wi´cej czasu ni˝ na lekcjach czy nawet w domu, tote˝ oprócz funkcji opiekuƒczej
odgrywa donios∏à rol´ w procesie dydaktyczno-wychowawczym szko∏y. Tworzàc przyjaznà
Êwietlic´, trzeba zadaç sobie pytania: kogo
obejmie ona swoim oddzia∏ywaniem opiekuƒczo-wychowawczym, na jakich zasadach, w jakim celu? Czy opieka nie ogranicza si´ jedynie
do zapewnienia bezpieczeƒstwa i dachu
nad g∏owà? Czy wychowanie w niej jest wspierajàce, sprzyja pozytywnemu rozwojowi dzieci?
Czy zaj´cia prowadzone przez nauczycieli trafià
w gusta wychowanków, czy ich zainteresujà?
Zaj´cia prowadzone przez nauczycieli Êwietlicy pozwalajà na wzajemny kontakt dzieciom
z ca∏ej szko∏y, dajà im oparcie emocjonalne
i poczucie bezpieczeƒstwa.
Umieç zachwyciç dziecko jego w∏asnymi
zdolnoÊciami, talentami poprzez wyciszenie,
atrakcyjne zaj´cia, promowanie twórczoÊci i hobby
dzieci, szczere rozmowy wychowawcze to zadanie
nauczycieli w naszej Êwietlicy.
Charakter pracy naszej Êwietlicy wp∏ywa na rozwój,
wychowanie oraz poznanie indywidualnych cech
ucznia w sytuacjach pozalekcyjnych. Âwietlica realizuje te same postulaty wychowawcze co szko∏a, ma
jednak nieco odmienny styl pracy. Swej dzia∏alnoÊci
nie opiera na Êcis∏ym programie. Przewa˝ajà w niej
takie formy pracy jak zaj´cia plastyczne, zabawa, gra,
czytelnictwo czy Êrodki audiowizualne. Âwietlica
kszta∏tuje osobowoÊç ucznia, uczy systematycznoÊci,
kreatywnoÊci, zdrowego wspó∏zawodnictwa, doskonali umiej´tnoÊci ju˝ nabyte, ale pozwala tak˝e zdobywaç nowe. U nas dzieci i m∏odzie˝ uczà si´ organizowania swojego wolnego czasu, wspó∏˝ycia w gru-

pie, doskonalenia technik w∏asnej pracy. Rozwijajà
tak˝e zainteresowania artystyczno-techniczne, upowszechniajà zasady kultury zdrowotnej, nawyki higieny i kultury osobistej. Szczególna uwaga zwracana jest na bezpieczeƒstwo dzieci – ka˝de dziecko
musi mieç zapewnionà opiek´ nauczyciela.
Wszystkie treÊci zaj´ç Êwietlicowych sà skorelowane z programem nauczania, co powoduje jego

„Âwietlicowa praca” przed nadchodzàcymi
Êwi´tami – robimy ozdoby choinkowe.

wzbogacenie oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowaƒ
dzieci i stymulowaniu ich aktywnoÊci umys∏owej.
W ramach codziennych zaj´ç rozwijamy tak˝e
zdolnoÊci manualne poprzez ró˝norodne techniki
plastyczne, kszta∏cimy zdolnoÊci poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, uczymy dzieci poczucia estetyki, dbamy o wykszta∏cenie potrzeby ∏adu i porzàdku oraz szanowania wspólnego dobra.
Organizacja codziennych zaj´ç nie jest ∏atwa. Ze
wzgl´du na specyfik´ pracy Êwietlicy i ogrom zaj´ç
dodatkowych oferowanych w naszej szkole, a co
za tym idzie ciàg∏à rotacj´ dzieci, czas trwania poszczególnych zaj´ç nie jest rygorystycznie przestrzegany, a godziny ich realizacji ulegajà zmianie.
Udzia∏ w zaj´ciach jest dobrowolny, obowiàzuje jednak zasada, ˝e osoba nieuczestniczàca w nich za-

chowuje si´ w sposób pozwalajàcy je prowadziç.
Zadaniem nauczyciela jest wi´c przedstawienie ciekawej i bogatej oferty edukacyjnej, która zmotywuje
dzieci do uczestnictwa w prowadzonych zaj´ciach.
Dla naszych nauczycieli jest to nie lada wyzwanie
– zadanie tworzenia przyjaznej Êwietlicy jest bowiem szczególnie odpowiedzialne i trudne (proces
przebiega na ˝ywej, zmiennej i jak˝e delikatnej materii), tak wi´c wspierajàcy komunikat jako forma
kontaktu z wychowankami i poczucie humoru towarzyszy nam na co dzieƒ.
Nauczyciel Êwietlicy musi przyjmowaç
na siebie ró˝ne role (opiekunki, rozjemcy, nauczyciela, piel´gniarki itp.), sprawdzanie si´
w tych zadaniach wymaga oczywiÊcie wiedzy
pedagogicznej i psychologicznej, ale równie˝
w∏aÊciwej postawy wobec dzieci tzn. umiej´tnoÊci stawania si´ mimo swojego wieku
dzieckiem, patrzenia z jego poziomu.
Nauczyciel Êwietlicy musi posiadaç pok∏ady cierpliwoÊci, dobroci, niek∏amanej szczeroÊci, ∏agodnoÊci, ale musi te˝ byç konsekwentny, umieç rozwiàzywaç konflikty, tworzyç sytuacje sprzyjajàce tolerancji, umieç porozumiewaç si´ z rodzicami, nauczycielami, wykazywaç si´ empatia, umieç s∏uchaç dzieci. Jednym s∏owem powinien byç przewodnikiem,
przyjacielem i doradcà, wszechstronnym i elastycznym, ale przede wszystkim uÊmiechni´tym i radosnym cz∏owiekiem.
Staramy si´ byç kreatywnymi nauczycielami i stworzyç dzieciom w Êwietlicy miejsce,
do którego b´dà z ch´cià przychodzi∏y, aby
w mi∏ej i przyjaznej atmosferze odpoczàç
po lekcjach, ale tak˝e uczyç si´ i bawiç. Troszczymy si´ o to, aby nasza Êwietlica t´tni∏a ˝yciem, mia∏a ciekawà ofert´ i by∏a wa˝nym
punktem w ˝yciu szko∏y. Âwietlica musi byç
tym miejscem, z którego dzieci nie chcà wychodziç, w którym czujà si´ bezpiecznie a organizowane zaj´cia przyczyniajà si´ do
wszechstronnego rozwoju osobowoÊci naszych uczniów.
Anita Pogorzelska
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12

Ca∏a Polska czyta dzieciom
Przedszkole „RobuÊ” od wielu lat w∏àcza si´ w ogólnopolskà akcj´ „Ca∏a
Polska czyta dzieciom”. W listopadzie goÊciliÊmy wiceburmistrza dzielnicy
Weso∏a pana Mariana Mahora. Nasz GoÊç przeczyta∏
ksià˝eczk´ pt.: „Jajko”,
swojego ulubionego autora
Jana Brzechwy. Po lekturze
dzieci razem z panem burmistrzem rozmawia∏y o tym,
jak wa˝na jest opieka nad
s∏abszymi i mniejszymi.
Dzieciom bardzo podoba∏a
si´ wierszowana opowieÊç,
a goÊç zaciekawi∏ dzieci
wspania∏à narracjà i doborem niezwykle wartoÊciowej pozycji. Po krótkiej rozmowie z przedszkolakami, ka˝dy otrzyma∏ s∏odki upominek.
Dzi´kujemy bardzo za wizyt´ i zach´camy innych, by równie˝ do∏àczyli
do akcji.
mgr Agata St´pniewska – nauczycielka
Niepublicznego Przedszkola „ROBUÂ”
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NIE MASZ POMYS¸U NA PREZENT – MY GO MAMY!
U nas znajdziesz zestawy upominkowe z okazji Êwiàt,
Dnia Babci i Dziadka oraz na wiele innych okazji.
Dla osób aktywnych polecamy:
okulary do p∏ywania z korekcjà,
gogle i okulary sportowe z korekcjà.

OFERTA SPECJALNA:
Przy zakupie soczewek kontaktowych Acuvue, 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

Filia – punkt optyczny:

ul. Armii Krajowej 21
05-071 Sulejówek
(w Przychodni Miejskiej nr 2)
tel. 500 013 058
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Nadchodzi SIWA FALA!!!
Szanowni
kandydaci
na emerytów!!!
Mija w∏aÊnie 10 rocznica
najwa˝niejszej
reformy
ostatniego 20-lecia – reformy emerytalnej. Cele by∏y
przynajmniej trzy (wszystkie b. wa˝ne): uzdrowienie
finansów Paƒstwa, zmniejszenie przysz∏ych deficytów paƒstwa wynikajàcych z wyp∏at emerytur, a najwa˝niejszy, to powiàzanie przysz∏ej
emerytury ka˝dego Obywatela z efektywnym
oszcz´dzaniem/inwestowaniem na rynku kapita∏owym: im wi´kszy kapita∏ zgromadzony
w trakcie pracy zawodowej – 30–40 letniej, tym
wi´ksza emerytura w przysz∏oÊci. Uczciwie
i sprawiedliwie. Pami´tam poparcie wszystkich
grup zawodowych w 1998/9 roku. W za∏o˝eniu 7,3% obcià˝eƒ p∏ac na rzecz OFE mia∏o daç
wi´ksze efekty ni˝ 12% sk∏adka na ZUS (I filar
emerytury – stary system – repartycyjny)!? By∏o tak pi´knie…
DziÊ w obliczu nadchodzàcych k∏opotów bud˝etu paƒstwa z gwa∏townie rosnàcym deficytem jest pomys∏, aby wywróciç reform´!!! Groênie i niebezpiecznie!!! … i bardzo kosztowne
– powsta∏ ju˝ ca∏y „przemys∏” emerytalny (bardzo sprawny i efektywny) zatrudniajàcy setki
tyÊ. ludzi do obs∏ugi przysz∏ych emerytów – ka˝dy polski obywatel z najbardziej „zapad∏ej wsi”
polskiej ma swojego agenta – doradc´ reprezentujàcego jednà z wielu ju˝ obecnych na rynku
firm tej bran˝y. Cz´Êciowa likwidacja rynku kapita∏owego i jego elementów przynios∏aby przeogromne skutki – … niezamierzone przez pomys∏odawców!!!
Jest próba stworzenia zespo∏u konsultacyjnego przy RM sk∏adajàcego si´ z przedstawicieli
ZUS, OFE, ekonomistów, ekspertów rzàdowych,
pracodawców i zwiàzków zawodowych. Dziwne!!! Nie doczyta∏em si´ przedstawicieli masy
KLIENTÓW i ich DORADCÓW!!!
Domagajmy si´ udzia∏u w dyskusji.
Jest bardzo wiele tematów do dyskusji, które
muszà si´ ujawniç w trakcie rozk∏adania
na czynniki pierwsze I-ego etapu reformy emerytalnej (to dopiero pierwszy odcinek drogi urodzonych w latach 60-ych. – Ci zresztà dadzà sobie doskonale rad´!!!)
W∏aÊnie – ustalmy w ogóle: kogo dotyczy reforma???
Urodzeni do koƒca 1948 sà poza reformà sà
zdani na stary system – repartycyjny. Mogà sobie zwi´kszyç Êwiadczenie emerytalne przez
wykup programu emerytalnego za w∏asne Êrodki – jest wiele ró˝nych firm na rynku Êwiadczàcych tego typu us∏ugi. Wielu màdrych i uÊwiadomionych tak zrobi∏o. Sà setki tyÊ. rachunków
w obs∏udze firm doradczych.

Roczniki powojennego wy˝u demograficznego 1949–1966 sà cz´Êciowo obj´te reformà.
Ustawodawca dal wybór: ZUS lub ZUS i OFE. Ludzie wybrali. To bardzo wa˝na grupa. Ju˝ za kilka lat jej przedstawiciele zacznà przechodziç
na emerytur´, a za nast´pne kilka ZALEJE NAS
„SIWA FALA”. Nast´pujàcy po niej ni˝ demograficzny nie b´dzie w stanie zape∏niç opuszczonych miejsc pracy. Tu jest g∏ówny problem. Kto
zarobi na rosnàcà armi´ emerytów? To si´ mia∏o samofinansowaç wg za∏o˝eƒ twórców reformy (b. màdrej i dalekosi´˝nej reformy)!!! TO si´
MUSI SAMOSFINANSOWAå!!! I ten problem ma
byç przez dyskusj´ „màdrych” rozwiàzany, jak
mniemam!!!
Zad∏u˝ajàce si´ (bez umiaru) PA¡STWO nie
ma racji bytu – przypominam g∏oÊnym w mediach „prawicowym patriotom”: „d∏u˝nika nie
kontrolujàcego kosztów obs∏ugi d∏ugu przejmuje
wierzyciel przy ogólnym zadowoleniu otoczenia
rynkowego” – czy podaç przyk∏ady?, a mo˝e
z naszej, przebogatej historii (zawsze brakowa∏o
na wa˝ne przedsi´wzi´cia pieni´dzy!!!)? DziÊ
Polska jest dalej biednym paƒstwem – nic si´
jeszcze przez 20 lat nie zmieni∏o. Obywatele si´
bogacà (bardzo dobrze), ale paƒstwo dalej jest
bardzo biedne!!! System Êwiadczeƒ musi byç
dopasowany do mo˝liwoÊci finansowych (tak
samo jak w rodzinie, firmie, gminie. To nie jest
trudne do zrozumienia).
Sytuacja wymaga decyzji ju˝ dziÊ. Nale˝y
og∏osiç harmonogram i sposób na zatrzymanie
wzrostu zad∏u˝enia i ujawniç sposoby i terminy
stopniowego odd∏u˝ania PA¡STWA – w dwa trzy
lata. Nast´pnie SPRAWNA W¸ADZA ma te reformy PRZEPROWADZIå!!!
Tylko dzia∏ania na tym polu mogà na okreÊlony czas usprawiedliwiç pomys∏ na wstrzymanie
wp∏at do OFE (z 7,3% na 3% np.)
Przy okazji wprowadzania poprawek do 10letniej reformy emerytalnej nale˝a∏oby uszczelniç i usystematyzowaç ca∏y nowy system emerytalny (dla roczników 49–66). Przyk∏adowe tematy dyskusji i regulacji:
1. Âwiadczenia z ZUS – ka˝dy Polak wie, ˝e jest
to dziurawe i uznaniowe sito! – niezb´dna jest
szybka ustawa – por. ust. hazardowa.
2. KRUS – te˝ powszechnie wiadomo ˝e dopisa∏o si´ wielu cwaniaków „miastowych”. Mo˝e
tych uprawnionych – ch∏opów z „dziada i pradziada” jest wiele mniej i czy to jest trudne
do uporzàdkowania?
3. Przywileje bran˝owe? Chyba Polska bran˝owa odesz∏a ju˝ do historii wraz z PRL-em?
(hutnicy, górnicy, stoczniowcy pracujà
w sprawnych i zamo˝nych prywatnych firmach z bogatym programem emerytalnym
i innych Êwiadczeƒ socjalnych. A jeÊli nie
wsz´dzie ju˝ tak jest, to b´dzie w ciàgu kilku
najbli˝szych lat – po zakoƒczeniu prywatyza-

cji!!! Zapewniam ˝e obecnych 30 i 40-latków
temat nie interesuje. Stopniowo przez 5, 6
a mo˝e i 10 lat trzeba ca∏y system ujednoliciç!!! Mo˝e roczniki urodzone po 1960 roku
by∏yby ju˝ w pe∏ni zwiàzane z III RP? Realne.
4. Wiek emerytalny: kobiet i m´˝czyzn – jest kilka rozwiàzaƒ: Skandynawowie: 61 lat i…
swobodna decyzja Obywatela: pracuje dalej
na wy˝sze Êwiadczenie, albo korzysta z minimalnego. Byczy si´ na „Kanarach” z tytu∏u
udzia∏u w prywatnych programach emerytalnych. Dobry jest te˝ pomys∏ min. Boniego
– 40 lat sta˝u pracy uprawnia do emerytury
bez wzgl´du na wiek. Nie znam 60-latka, który nie chcia∏by byç u˝yteczny. Dzisiejsze mo˝liwoÊci zatrudnienia, samozatrudnienia sprzyjajà temu jak nigdy dotàd.
5. System zach´t dla oszcz´dzajàcych!!!
– wszystkie mo˝liwe systemy i sposoby: TFI,
konta inwestycyjne w „parasolach”, IKE, rachunki maklerskie, bankowe, ró˝ne pracownicze programy inwestycyjne, programy w towarzystwach ubezpieczeniowych… itd.: Im
d∏u˝ej – tym wi´ksze ulgi w podatkach. Sk∏onnoÊç do oszcz´dzania Polaków jest niedoszacowana!!!
6. OFE i zarzàdzanie aktywami Klientów. Niezb´dne sà zmiany rewolucyjne!!! Powinno si´
daç wi´ksze mo˝liwoÊci dla dywersyfikacji inwestycji: waluty, kierunki inwestycji, produkty,
instytucje… Konieczne sà ró˝ne modele inwestycyjne dla Klienta ró˝niàce si´ sk∏adem,
ryzykiem i mo˝liwoÊciami. Klient musi mieç
prawo zmiany sk∏adu inwestycji w roku (dwa,
trzy razy?). Wynagrodzenie OFE za zarzàdzanie powinno byç bezwzgl´dnie uzale˝nione
od wyników!!! 3,5 % to bardzo du˝o. Fundusze Êwiatowe biorà mniej, a oferujà wi´cej.
EMERYTURY: szansa na zmiany czy zasi∏ek
na cienkie zupki? Czas na decyzje!!! Jestem
optymistà. Reforma emerytalna z 1999 roku
winna byç ko∏em zamachowym ca∏ej gospodarki (w tym rynku kapita∏owego). Nie da si´ zbudowaç kapitalizmu (sprawnej gospodarki) bez rynku kapita∏owego.
Na dziÊ, na najbli˝sze kilka miesi´cy proponuj´ pomyÊleç o obronie 9 miesi´cznych zdobyczy. Zalecam narz´dzia z rynku pieni´˝nego, niektóre fundusze obligacyjne, a mo˝e inwestycje
alternatywne? Najwi´kszym „wojownikom” proponuj´ rynek surowców i niszowe fundusze akcji (ciekawie wyglàdajà rynki w Azji po∏udniowo
-wschodniej i w Ameryce Po∏udniowej, Europa
Ârodkowa musi zapanowaç nad wzrostem zad∏u˝enia).
˚ycz´ WESO¸YCH ÂWIÑT i ciekawego roku
2010-ego.
Glos w dyskusji zabra∏ (wst´pnie) –
dr n. ek. Jacek Rembiszewski
– doradca Klienta
– sta˝ – 15 lat na rynku kapita∏owym
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Misja szko∏y w teorii i praktyce
SPO¸ECZNA SZKO¸A
PODSTAWOWA nr 12

czych wÊród 57 uczniów naszego gimnazjum. Oto
niektóre odpowiedzi:

PIERWSZE GIMNAZJUM
AUTORSKIE

Atmosfer´ stwarzanà w szkole przez nauczycieli okreÊlasz jako:
• sympatycznà, opartà na ˝yczliwoÊci wobec
uczniów – 84%
• opartà w znacznej mierze na dyscyplinie – 18%
• nerwowà, cz´sto zwiàzanà z poczuciem niepewnoÊci – 4%

I SPO¸ECZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTA¸CÑCE
MISJA: WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
JesteÊmy szko∏à sprzyjajàcà wszechstronnemu rozwojowi ka˝dego ucznia, szanujemy jego godnoÊç oraz wolnoÊç Êwiatopoglàdowà i wyznaniowà. Przygotowujemy go do kszta∏cenia przez ca∏e ˝ycie.

Tekst sponsorowany

NAUCZYCIELE: SZACUNEK I MOTYWACJA
Nauczyciele w naszej szkole stwarzajà
warunki sprzyjajàce akceptowaniu ka˝dego
ucznia:
– dbajàc o bezpiecznà, ˝yczliwà i przyjaznà atmosfer´;
– wzmacniajàc wiar´ ucznia we w∏asne
si∏y i mo˝liwoÊci;
– motywujàc do nauki i pracy nad sobà;
– uczàc odwa˝nego i konstruktywnego rozwiàzywania problemów.
NAUKA: REALIZACJA POZYTYWNYCH AMBICJI
Nasza szko∏a to miejsce intensywnej, wielogodzinnej pracy intelektualnej ucznia skierowanej
przede wszystkim na zdobywanie wiedzy i kszta∏cenie umiej´tnoÊci. Nasza szko∏a to czas budowania
pozytywnych ambicji, wyznaczania celów i konsekwentnego realizowania za∏o˝onych planów.
A jak to widzà nasi uczniowie? W styczniu
2009 r. przeprowadziliÊmy anonimowà ankiet´
dotyczàcà pracy szko∏y, wzajemnych relacji,
atmosfery oraz spraw dydaktyczno-wychowaw-

Nasza szko∏a to jest to!

• nie˝yczliwà, po∏àczonà z cz´stymi pretensjami – 0%
• inne odpowiedzi – 9%
Masz w szkole:
• bliskiego koleg´ / kole˝ank´ – 53%
• wielu bliskich sobie przyjació∏ – 53%
• ulubionego nauczyciela / nauczycielk´ – 67%
• ulubiony przedmiot / zaj´cia – 74%
• niczego i nikogo w szkole nie lubisz – 0%
• inne odpowiedzi – 2%
Wychowawca w stosunku do uczniów Twej
klasy jest:
• ˝yczliwy dla wszystkich, wyrozumia∏y – 72%
• ˝yczliwy, ale wymagajàcy dla wszystkich – 25%

• ˝yczliwy i mi∏y tylko dla cz´Êci uczniów – do innych odnosi si´ z dystansem, wymaganiami, pretensjami – 2%
• wobec wszystkich uczniów ch∏odny lub oboj´tny – 0%
• nastawiony g∏ównie na wypominanie uchybieƒ
– 4%
• inne odpowiedzi – 2%
Podczas zaj´ç w szkole nauczyciele oczekujà
inicjatywy uczniów w podejmowaniu ró˝nych
zadaƒ i prac:
• Zawsze – 35%
• Zazwyczaj – 54%
• Rzadko – 11%
• Nigdy – 0%
Masz poczucie, ˝e dla uzyskania w szkole
sukcesów, nale˝y przede wszystkim:
• uczyç si´ dok∏adnie tego, czego oczekujà nauczyciele, nie pozwalajàc sobie na wi´kszà niezale˝noÊç w formu∏owaniu odpowiedzi – 14%
• przyswajaç sobie mnóstwo wiadomoÊci, wielu
z nich uczàc si´ na pami´ç – 25%
• nabyç wiele umiej´tnoÊci, samodzielnie i sprawnie
myÊleç, podejmowaç dzia∏ania w praktyce – 68%
• twórczo rozwiàzywaç stawiane przed Tobà problemy, zarówno indywidualnie, jak te˝ zespo∏owo – 49%
• inne odpowiedzi – 5%
Pierwsze Gimnazjum Autorskie od lat osiàga najlepsze wyniki testów gimnazjalnych
w dzielnicy i nale˝y do czo∏ówki gimnazjów
warszawskich.
W szko∏ach prowadzonych przez Fundacj´
Szko∏y Spo∏ecznej wszystkim zale˝y na urzeczywistnianiu nast´pujàcej myÊli pedagogicznej:
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas,
gdy to, co wyuczone, zosta∏o zapomniane.
Barrus F. Skinner
AW

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
Podaj REGON – odbierz Hyundaia
dodatkowy upust ju˝ od 1 samochodu
www.hyundai.pl

®

Godziny otwarcia:
Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa - Ok´cie
pon.–pt. 800–2000,
Tel./fax 022 868-01-21 do 23, www.motortest.com.pl
sob. 900–1500.
Krzysztof Szadkowski
Skupujemy auta u˝ywane – wszystkie marki za gotówk´.
rok za∏. 1979
Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek na zamówienie z gwarancjà.

motortest

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

Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki

n is ki e c e ny
SAMOOBSŁUGA

DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18
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Strefa Mam czyli szcz´Êliwa
matka to szcz´Êliwe dziecko!
Drogie Mamy z naszej okolicy, widuj´ Was czasami, gdy przechodzimy
obok siebie, prowadzàc w wózkach nasze pociechy. NieÊmia∏o uÊmiechamy
si´ do siebie i idziemy w swojà stron´.
Mijamy si´.
Jestem psychologiem, ale teraz
przede wszystkim – mamà Filipa i wiem,
jak trudne mogà byç poczàtki macierzyƒstwa. Pami´tam swoje przera˝enie,
zagubienie i poczucie osamotnienia.
„Co zrobi´ tyle miesi´cy w domu nie
pracujàc? Czy mo˝na ca∏e dnie tylko
zajmowaç si´ dzieckiem i nie zwariowaç, nie zgubiç gdzieÊ samej siebie???”
I jeszcze te dobre rady zewszàd, presja
otoczenia, mity i stereotypy na temat
idealnej matki, zmieniajàcy si´ w rodzin´ zwiàzek, wartoÊci i Êwiat dooko∏a.
Wszystko ju˝ wyglàda inaczej i nic ju˝
nie b´dzie tak, jak kiedyÊ?
Moje ostatnie doÊwiadczenie macierzyƒstwa powoduje ch´ç wspierania

Êwie˝o upieczonych mam w ich nowej
˝yciowej roli. JeÊli wi´c czujesz si´ nieco oszo∏omiona nowa sytuacjà, szcz´Êliwa lecz cz´sto tak˝e zm´czona i sfrustrowana, jeÊli chcia∏abyÊ wyjÊç z domu
i spotkaç fajnych ludzi nie rozstajàc si´
z Maleƒstwem... do∏àcz do nas! Podziel
si´ z nami swoim doÊwiadczniem
i emocjami, pos∏uchaj te˝ naszej opowieÊci i zobacz jak jesteÊmy podobne
i jakà si∏´ mo˝emy czerpaç od siebie
nawzajem!
Zapraszam wszystkie Êwie˝o upieczone mamy wraz z pociechami na zaj´cia pt „Strefa mam”, podczas których b´dziemy mog∏y podzieliç si´ zarówno swymi radoÊciami jak i wàtpliwoÊciami oraz porozmawiaç na najwa˝niejsze dla nas teraz tematy. Porozmawiamy na przyk∏ad o niesamowitych wra˝eniach z naszego porodu,
o tym jak si´ zmieniamy i kim teraz jesteÊmy, o tym jakà chcemy byç mamà

Listy do redakcji

i podpisuje dokumenty nie zwa˝ajàc na opini´
pozosta∏ych.
Wcià˝ wierz´, ˝e Zrzeszenie jest Osiedlu potrzebne, jest udzia∏owcem Spó∏ki i pozwala
na wzgl´dnà spo∏ecznà kontrol´ powierzonego
jej majàtku. W mojej ocenie mo˝e pomóc rozwiàzaç problem dawnych cz∏onków Zespo∏u,
którzy inwestowali w rozwój Osiedla a nie dostali w zamian nic.
Prosz´ równie˝ nie demonizowaç roli Spó∏ki,
dla której sprawne funkcjonowanie oczyszczalni
to byç albo nie byç. MPWiK jako wybawca jak
do tej pory nie sprawdza si´ w roli w∏aÊciciela
i inwestora sieci wodociàgowej. Zwracajàc si´
z zapytaniem o plany inwestycyjne rozbudowy
sieci osiedlowej (jak by na to nie patrzeç Miasta
Sto∏ecznego) uzyskiwa∏em negatywna odpowiedê uargumentowanà niewydolnoÊcià istniejàcej sieci. Rozwiàzanie tych problemów MPWiK
widzi w inwestycjach w∏adz samorzàdowych.
Obawiam si´, ˝e MPWiK przejmujàc naszà
sieç kanalizacyjnà nie b´dzie inwestowaç w jej
rozwój z tych samych powodów (ograniczanych
mo˝liwoÊci oczyszczalni). Rozbudowa oczyszczalni jest dla Spó∏ki Miejskiej niecelowa, gdy˝
jest planowany kolektor odprowadzajàcy Êcieki
do rozbudowywanej Czajki. Tak wi´c przysz∏oÊç
Osiedla po wybudowaniu kolektora w sposób
naturalny nie b´dzie zwiàzana w tym zakresie
z dzia∏alnoÊcià Spó∏ki Ziemskiej.
W mojej ocenie przysz∏oÊci nie mo˝na jedynie
opieraç na rozgrywkach interpersonalnych, prosz´ wi´c o krytyk´, która b´dzie zrazem g∏osem

Szanowny Panie Redaktorze,
Od pewnego czasu bacznie obserwuj´ regularnie ukazujàce si´ na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich artyku∏y, których autorzy opisujà i oceniajà dzia∏alnoÊç Zrzeszenia.
Czasami trudno mi si´ odnieÊç do licznych
zarzutów (cz´sto bardzo personalnych) dotyczàcych przesz∏oÊci naszego osiedla. Nie widz´ si´
w roli ani Êledczego ani s´dziego. Podejmujàc
si´ powierzonego mi zadania myÊla∏em, ˝e dzia∏ajàc w Stowarzyszeniu b´d´ mia∏ szans´ wp∏ywu na rozwój naszej spo∏ecznoÊci. Wcià˝ mam
nadzieje, ˝e Pan jako cz∏onek Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej pomo˝e w rozwiàzaniu zaistnia∏ej
sytuacji. Prosz´ sobie przypomnieç, jakie korzyÊci cz∏onkom przynios∏o rozwiàzanie Zespo∏u,
które przez ówczesne w∏adze by∏o spostrzegane
jako jedynie s∏uszne.
Pragn´ przypomnieç, ˝e obecny sk∏ad Zarzàdu Zrzeszenia jest wynikiem Walnego Zgromadzenia Cz∏onków. Jest równie˝ konsekwencjà
ca∏kowicie niezrozumia∏ej dla mnie rezygnacji
z funkcji Prezesa Pana Tadeusza Opieki.
Przyznaj´, ˝e nie zgadzam si´ z wieloma decyzjami obecnego wiceprezesa i nierzadko podejmowa∏em polemik´. Zosta∏em wraz z Panem
KuÊmierczukiem skarcony za „nielojalnà postaw´” i odebrano nam decydujàcy g∏os podczas
posiedzeƒ Zarzàdu. W dalszej konsekwencji
dwóch cz∏onków Zarzàdu podejmuje decyzje

i jak nam si´ to udaje. Si´gniemy te˝
odrobin´ do naszego dzieciƒstwa, aby
zobaczyç siebie przez pryzmat innych
wa˝nych dla nas kobiet np. mamy, niani czy babci. Zrozumiemy jakà jesteÊmy mamà i z czego to wynika, dowiemy si´ jak dbaç o siebie i zaspokajaç
w∏asne potrzeby bez wyrzutów sumienia, nauczymy si´ doceniaç siebie
w nowej roli oraz stawiaç granice tym,
którzy udzielajà nam porad na temat
wychowywania naszego dziecka. Wierz´, ˝e taka bezpieczna przygoda w towarzystwie podobnych do nas mam,
wzmocni nas i upewni, ˝e jesteÊmy mamà mo˝e nie idealnà, bo takie nie istniejà, ale wystarczajaco dobrà. I w dodatku szcz´Êliwà!?
Zainteresowane warsztatami rozwojowymi w „Strefie mam” panie, zapraszam na spotkanie informacyjne po
Nowym Roku, 6 stycznia o godzinie 11.00 do siedziby Stowarzyszenia
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” w budynku
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej przy ul.
GoÊciniec (Stara Mi∏osna).
Adriana Klos
doradczym jak dzia∏aç wspólnie na korzyÊç
mieszkaƒców Osiedla. Przypominam, ˝e w trakcie wspólnego posiedzenia Zarzàdu i Komisji Rewizyjnej apelowa∏ Pan, aby pomimo rozbie˝noÊci poglàdów i opinii cz∏onków Zarzàdu nie rezygnowaç i szukaç kompromisu. PrzyjeliÊmy z Panem KuÊmierczykiem ten apel do serca i jak Pan
widzi – dalej próbujemy dzia∏aç na korzyÊç
cz∏onków Zrzeszenia i dawnego Zespo∏u.
Z powa˝aniem,
Arkadiusz Ciupak
***
Szanowni Paƒstwo,
Wysy∏am Paƒstwu kilka faktów w nawiàzaniu
do opublikowanego przez Paƒstwa tekstu p. Doroty Wroƒskiej „Grypa i szczepionka – wyÊcig dooko∏a Êwiata”. Mam nadziej´, ˝e rzetelnoÊç dziennikarska sk∏oni Paƒstwa do opublikowania komunikatu dot. faktycznego stanu, aby ostrzec czytelników przed szczepionkami. Bardzo polecam
tekst p. prof. Majewskiej (http://www.globalna
swiadomosc.com/profmajewskalist.htm)
Z powa˝aniem,
Nina Ksi´˝opolska
1. Rocznie na zwyk∏à gryp´ umiera od 500
do 700 tys. ludzi (z powik∏aniami liczba ta dochodzi do 1 mln), podczas gdy na Êwiƒskà

c.d. str. 25
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M∏odzie˝owy Parlament Europejski - Bonn 2009
W dniach 21–28 listopada uczestniczy∏em
w 31 mi´dzynarodowej sesji M∏odzie˝owego
Parlamentu Europejskiego MEP Bonn 2009.
Spotkanie mia∏o na celu stworzenie rezolucji
wià˝àcych Uni´ Europejskà z ˝yciem gospodarczym, ekonomicznym i edukacjà w krajach
cz∏onkowskich oraz dzia∏ania poza jej granicami
np. w Afganistanie. Nasze uchwa∏y zosta∏y przekazane do Parlamentu Europejskiego, który jest
zobowiàzany ustosunkowaç si´ do nich w mo˝liwie najszybszym terminie.

Widok na sal´ parlamentu

W spotkaniu bra∏o udzia∏ 165 osób z 30 delegacji podzielonych na 10komitetów po 15 osób
zajmujàcych si´ ró˝nymi zagadnieniami. Reprezentacja z Polski liczy∏a 5 cz∏onków: Marlena

Stru˝ak i Michalina Leszczyƒska ze Spo∏ecznego Liceum Ogólnokszta∏càcego
nr 7 im. Bronis∏awa Geremka STO, Jakub
Markiewicz ze Spo∏ecznego Liceum Ogólnokszta∏càcego nr 5, Oskar Niedbalski ze
Spo∏ecznego Liceum Ogólnokszta∏càcego
nr 3 STO i ja – uczeƒ Zespo∏u Szkó∏ Nr 37
im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie.
Moje dzia∏ania polega∏y na wyra˝aniu
opinii Polskiego Rzàdu o danym problemie
jak równie˝ w∏asnego zdania. Dodatkowo,
jako szef polskiej delegacji, zobowiàzany by∏em do nadzoru
pracy naszych reprezentantów,
przygotowaniu raportu z wyjazdu
oraz wyg∏oszenia mowy prezentujàcej nasz kraj przed ponad
dwustuosobowà publikà z ca∏ej Europy.
Wyjazd by∏ w 85 proc. dofinansowany przez szko∏´ oraz Fundacj´ Macieja Klewiƒskiego. W innych krajach
sprawa ta wyglàda∏a zupe∏nie inaczej,
wyjazdy by∏y organizowane i finansowane kompleksowo, a w przypadku
S∏owacji ka˝dy z delegatów otrzyma∏ nawet 100 Euro kieszonkowego.
Podsumowujàc: wyjazd z ca∏à pewnoÊcià by∏
niesamowitym wyzwaniem. Dzi´ki niemu bardziej zainteresowa∏em si´ sprawami Unii Euro-

Polska delegacja

pejskiej, rozwinà∏em umiej´tnoÊci j´zykowe, zyska∏em wiele zagranicznych znajomoÊci, a nawet kilka przyjaêni. W ˝adnym innym miejscu nie
spotka si´ tylu fajnych, m∏odych ludzi z tak
ró˝nych kultur, wspó∏pracujàcych ze sobà
w szczytnych celach. Z tego wzgl´du goràco polecam wszystkim udzia∏ w nast´pnych sesjach.
Zach´cam do zadawania pytaƒ dotyczàcych
wyjazdu przysz∏ych delegatów jak i osób zainteresowanych moimi doÊwiadczeniami. Mój adres
e-mail: t.niewiadomy@gmail.com
Tobiasz Niewiadomy

I Weso∏a zna Gryzmo∏a...
W Niepublicznym Przedszkolu RobuÊ mia∏a miejsce niezwyk∏a impreza,
którà przedszkolaki wraz ze swoimi
nauczycielkami przygotowa∏y z okazji
ukazania si´ najnowszej ksià˝ki Doroty
Gellner pt. „Gryzmo∏”.
To autorka wybra∏a nasze przedszkole na premier´ swojej najnowszej
ksià˝ki. Poetka by∏a honorowym go-

Êciem tego dzieci´cego happeningu,
na który z∏o˝y∏y si´ wyst´py mini teatrzyków przedstawiajàcych historyjki
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opisane w ksià˝eczce. Dzieci
zaÊ z wielkà radoÊcià wys∏ucha∏y pe∏ne humoru nieznane jeszcze opowiadania
o Gryzmole, prezentowane
przez autork´. ZaÊpiewa∏y
równie˝ Jej najwi´ksze przeboje i recytowa∏y wierszyki.
By∏o bardzo weso∏o jak na
Weso∏à przysta∏o.
Ka˝dy przedszkolak otrzyma∏ na pamiàtk´ spotkania w∏asnego
„Gryzmo∏a” z autografem autorki. By∏y podzi´kowania
i kwiaty dla autorki.
My dzi´kujemy Pani Dorocie za wiersze, piosenki, niezwykle melodyjne, urzekajàce
prostotà, ciep∏em i subtelnym
poczuciem humoru. Ksià˝ki
Pani Doroty zajmujà wa˝ne
miejsce w naszej bibliotece
tu˝ obok wielkich polskich
poetów dzieci´cych.
Sponsorem tego spotkanie by∏o wydawnictwo „Bajka”. Wydawca, Piotr

Królikowski obdarzy∏ przedszkole
pi´knymi ksià˝eczkami innych autorów
dzieci´cych wspó∏pracujàcych z wydawnictwem.
Ca∏ej imprezie przyglàdali si´ Naczelnik OÊwiaty Jolanta Skweres
wraz z Karolinà Baranowskà z Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania oraz
wydawca Piotr Królikowski. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego
wydarzenia na stronie wydawnictwa
www.bajkizbajki.pl
mgr Hanna Gajowniczek
Nauczyciel Przedszkola ROBUÂ
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SZCZEPIONKI:
9. Istniejà potwierdzone informacje o niebezpiecznym sk∏adzie szczepionek (miedzy inny-

W Êród sponsorów tej grupy sà wszyscy trzej
mi rt´ç i skwalen), oraz ich szkodliwym dziaproducenci szczepionek przeciwko grypie
∏aniu na ludzi, a w szczególnoÊci dzieci.
AH1N1.
10. Mimo, ˝e przygotowanie szczepionki zajmu18. Firma Baxter, jeden z g∏ównych producentów
je kilka miesi´cy, szczepionka na Êwiƒskà gryszczepionek, z∏o˝y∏a wniosek o opatentowap´ pojawi∏a si´ ju˝ po 2 miesiàcach od pojanie szczepionki przeciwko AH1N1 w sierpwienia si´ pierwszych przypadków Êwiƒskiej
niu 2008 czyli na pó∏ roku przed epidemià tej
grypy i praktycznie od razu po og∏oszenia
grypy w marcu tego roku w Meksyku.
pandemii. Nie ma tu równie˝ mowy o jej od19. W lutym firma Baxter wys∏a∏a do Czech
powiednich testach, które równie˝ trwajà
szczepionki na gryp´ sezonowà. Poniewa˝
przynajmniej kilka miesi´cy.
wydarzy∏ si´ wypadek, zosta∏y one poddane
11. W Szwecji na gryp´ AH1N1 zmar∏o jak dobadaniom w czeskich laboratoriach. Wszysttàd 3 osoby. Natomiast po masowych szczekie zwierz´ta laboratoryjne którym je podano
pieniach prawdopodobnie 4, a kolejne 20 jest
zdech∏y. Jak si´ okaza∏o szczepionka zawieraw ci´˝kim stanie. Nast´pne 700 ma powa˝ne
∏a wirus AH5N1 (znacznie bardziej niebezkomplikacje. Mimo to WHO utrzymuje, ˝e nie
pieczny od AH1N1 – ÊmiertelnoÊç na poziostwierdzono przypadku Êmiertelnego po pomie 60%). Gdyby nie wypadek wirus zosta∏ by
daniu szczepionki, a te sà bezpieczne.
zaaplikowany w Czechach jako zwyk∏a szcze12. W ciàgu 2-4 miesi´cy, mimo jakichkolwiek
pionka.
podstaw do paniki wiele krajów zapowiedzia∏o
20. Wszystkich tych informacji nie us∏yszysz
masowe szczepienia oraz zamówi∏o miliony
w polskich mediach. Czy to normalne?
nie sprawdzonych szczepionek.
13. Firmy farmaceutyczne produkujàce szczepionki sà oficjalnie zwalniane z odpowiedzialnoÊci za ich ewentualne niew∏aÊciwe dzia∏anie
***
w tym wysokà ÊmiertelnoÊç spowodowanà
ich u˝yciem.
Szanowna Redakcjo dzi´kujemy za po˝y14. Firmy farmaceutyczne wymuszajà na rzàtecznà gazetk´ WiadomoÊci Sàsiedzkie. Zwradach krajów z którymi podpisujà umowy, utajcamy si´ z proÊbà do Redakcji o pomoc. Jestenianie przed opinià publicznà skutków uboczÊmy wyrazicielami opinii wielu sàsiadów i znanych szczepionek oraz ich sk∏adu, co samo
jomych z którymi rozmawiamy o nieszcz´snym
w sobie jest skandalem.
dojÊciu do przystanku autobusowego, czy
15. W wielu krajach, w tym Niemczech i Francji,
szko∏y a tak˝e z dzieçmi do przedszkoli i ˝∏obwybuch∏y skandale po tym jak si´ okaza∏o, ˝e
ków. Prosimy o pomoc w wymuszeniu zrobiew∏adze oraz wojsko mia∏y otrzymaç szczepionnia pasów przejÊcia na ul. Pi∏sudskiego w przeki o innym sk∏adzie ni˝ zwykli obywatele. Szczeci´ciu z ul. Mazowieckà w Weso∏ej. ˚eby z jedpionki dla elit i s∏u˝b porzàdkowych nie zawieranej strony ul. Mazowieckiej przejÊç na drugà
∏y miedzy innymi rt´ci i skwalenu oraz innych
stron´, która jest z ∏adnym chodnikiem trzeba
substancji, które budzà najwi´ksze obawy.
mieç du˝o szcz´Êcia, bo w tym miejscu jest
16. W wi´kszoÊci krajów lekarze i Êrodowiska
du˝e nat´˝enie ruchu.
medyczne odmawiajà szczepienia si´ przeObecnie, ˝eby nie nara˝aç si´ na niebezpieciwko grypie AH1N1. W Polsce tylko 5% lekaczeƒstwo by przebiec musimy codziennie wszyrzy deklaruje, ˝e si´ zaszczepi, a ponad po∏oscy i dzieci chodziç od ul. Mazowieckiej wzd∏u˝
wa kategorycznie stwierdza, ˝e tego nie zrobi.
ul. Pi∏sudskiego do Êwiate∏ przy ul. Trakt Brzeski.
Mimo to trwa wielka kampania nak∏aniajàca
Tylko s∏owo chodziç nale˝y zamieniç na brnàç
spo∏eczeƒstwa poszczególnych krajów do
w b∏ocie, wodzie, ka∏u˝ach i krzewach kolczaszczepieƒ. Uczestniczà w niej mi´dzy innymi
stych, bo na tym odcinku oko∏o 500 m na ul. Pi∏ONZ, WHO oraz Komisja Europejska, a tak˝e
sudskiego nie ma chodnika tylko bajoro.
rzàdy poszczególnych krajów.
Czy ta cz´Êç mieszkaƒców Weso∏ej w okoli17. Wielu cz∏onków Rady Doradczej przy WHO
cach Hotelu Bella Vista jest skazana na gorsze
ma powiàzania z firmami farmaceutycznymi,
traktowanie. Prosimy o pasy do przejÊcia lub
natomiast Europejska Agencja Medyczna,
chodnik.
która podj´∏a decyzj´ o zatwierdzeniu szczeZ powa˝aniem – Sàsiedzi.
pionek przeciwko AH1N1 w Europie jest w 2/3
finansowana przez te firmy. Co wi´cej, jedDane autorów
na z g∏ównych instytucji lobbystycznych, b´do wiadomoÊci Redakcji
dàca równie˝ doradcà WHO, na 3
PRACOWNIA PROTETYCZNA
miesiàce przed pojawieniem si´ gryEWA WAÂ
py w Meksyku, zortel.:
022
773
29
67
022
760 86 74 605 40 38 42
ganizowa∏a sympozjum pod has∏em
walki z pandemià.

Exp

gryp´ zmar∏o od poczàtku roku oko∏o 6 tys.
osób, czyli ok. 140 razy mniej.
2. Mimo, ˝e ÊmiertelnoÊç nie przekracza 0,5%,
przebieg grypy jest stosunkowo ∏agodny,
a liczba ofiar jest 140 razy mniejsza ni˝
na zwyk∏à gryp´, og∏oszono pandemi´ i jest to
g∏ówny temat w mediach od 7 miesi´cy.
3. WHO (Âwiatowa Organizacja Zdrowia) og∏osi∏o 6. (najwy˝szy) stopieƒ pandemii Êwiƒskiej
grypy po stwierdzeniu 18 przypadków Êmiertelnych. Mimo tego, ˝e co roku na zwyk∏à gryp´
umiera 1 milion ludzi, nigdy z tego powodu nie
og∏oszono pandemii ani masowych szczepieƒ.
Ponadto, tu˝ przed og∏oszeniem pandemii WHO
zmieni∏o kryteria, które muszà byç spe∏nione
do jej wprowadzenia, znacznie je obni˝ajàc.
4. Wi´kszoÊç ofiar grypy jest w krajach o niskim
poziomie opieki medycznej lub tam gdzie dost´p do niej jest ograniczony np: USA gdzie 1/6
obywateli nie ma prawa do ubezpieczenia. 70%
przypadków Êmiertelnych to Ameryka P∏n i P∏d,
a kolejne 20% to Azja – Europa to nieca∏e 5%.
Oznacza to, ˝e w krajach, gdzie opieka medyczna jest na dobrym poziomie, grypa ma
stosunkowo ∏agodny przebieg i nie stanowi
wi´kszego zagro˝enia, a u wi´kszoÊci chorych
nie jest nawet potrzebna hospitalizacja.
5. Na Ukrainie rocznie umiera na zwyk∏à gryp´
i jej powik∏ania 6,5 tys. ludzi, co daje oko∏o 20
osób dziennie, ale nale˝y pami´taç, ˝e 20 to
Êrednia roczna, a teraz mamy sezon na gryp´,
kiedy to Êrednia jest znacznie wi´ksza ni˝
w pozosta∏ym okresie. Tymczasem od tygodnia mamy potwierdzonych 14 przypadków
Êmierci z powodu Êwiƒskiej grypy, co daje
oko∏o 2-óch osób dziennie. Warto zauwa˝yç
˝e wczeÊniej przez kilka dni media informowa∏y o 22 osobach. Po tygodniu pandemii
liczba ta spad∏a o 1/3.
6. ÂmiertelnoÊç na Ukrainie wynosi w najgorszym razie 0,03%, ale jest to tylko czysta teoria, bo na dobrà spraw´ nie wiadomo ilu naprawd´ jest zara˝onych nowà grypà. Mimo to
trwa panika, a media podsycajà atmosfer´.
7. WHO podaje, ˝e 70% wszystkich zachorowaƒ
na gryp´ (UWAGA! – NA ÂWIECIE!) to grypa
AH1N1. Oznacza to, ˝e na Ukrainie po tygodniu
epidemii powinno byç ju˝ 630 tys. chorych
na AH1N1 (900 tys. zachorowaƒ). Tymczasem
chorob´ stwierdzono u kilkudziesi´ciu osób.
8. W Polsce rocznie na gryp´ choruje Êrednio
(w ciàgu ostatnich 10 lat) oko∏o 350 tys. osób
co daje oko∏o tysiàca zachorowaƒ dziennie. Jak
dotàd od lipca stwierdzono 200 przypadków
AH1N1, co daje nam zachorowalnoÊç na gryp´
AH1N1 w stosunku do zachorowaƒ na zwyk∏à
gryp´ w tym czasie na poziomie 0,16%. Wed∏ug WHO powinno to byç 70%. Troch´ to odbiega od stanu faktycznego.
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...jesteś w dobrych rękach
www.konstans.com.pl

KWIACIARNIA
przy sklepie

„Osiedle Pod D´bami”

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

Domy w zabudowie
bliêniaczej przy
ul. Kruszyny

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ
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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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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 oraz inne zestawy
upomnikowe. Prezent dla obdarowanego i obarowujàcego.
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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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

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

KANCELARIA PRAWNA
– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI
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

§

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

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.

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

•

zaj´cia indywidualne i grupowe

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

•

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

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

tel.

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53 ul. Warszawa-Weso∏a
S∏onecznej Polany 5
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termet
GAZOWE URZÑDZENIA
GRZEWCZE

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

Zakr´t
ul. Ksi´dza Iwaniuka 15

tel. 502 066 420
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Leczenie psów i kotów
K. i W. Zakrzewscy
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14,
tel. 022

773 13 89, 604 871 490

Czynne pn-sob 1200-2000, inne godziny po telefonicznym umówieniu

SALON

FIRAN i ZAS¸ON

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

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

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

DETEKTYW

i´

rta

y

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

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

Licencja
nr 0000505

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

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

Najw

of e
a
z
s
k

olic
k
o
w

N

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

www.renoma2.com.pl

TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910

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

0-22 745-55-00

DOJAZD GRATIS 24 h

Us∏ugi posadzkarskie

GABINET MASA˚U

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

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

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

WWW.MASAZEWESOL A .PL
Karty upominkowe, zabiegi na
cia∏o, masa˝e dla par.
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Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
• Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
• Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u
suchego oka
• Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
(profilaktyka jaskry)
• Angiografia fluoresceinowa
• Fotografia przedniego odcinka i dna oka
• Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy
optycznych
• Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie
wzroku
• Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi
okulistyczne

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

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

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
ca∏ego kraju
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
do wyboru na
w bran˝y
miejscu
• busy i autokary
do przewozu
uczestników
uroczystoÊci
• wiàzanki
i wieƒce
z w∏asnej
kwiaciarni
• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
• kremacje i ekshumacje

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

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Klub

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

Klimatyzowana si∏ownia dla Paƒ
Fitness Taniec Yoga Pilates
Solarium
Masa˝ i piel´gnacja cia∏a
Tango argetyƒskie solo
Sobota, 16 stycznia 2010 r.
godz. 15.00.

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

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

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki

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

Wystawiamy faktury VAT

022 773 18 61 0601 737 573 ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog
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

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

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

KOMPUTERY

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

sprzedaż

O F E R U J E :

serwis

502178731

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

SKLEP Z ODZIE˚Ñ JENNY

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
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MODNIE UBRAå?
Jana Pawła II
Fabryczna

MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

CHCESZ SI¢

ul. Morelowa 2, róg Fabrycznej
tel. 600 490 720

Morelowa
TU JESTEŚMY

Piotrusia Pana

W ofercie:
– koƒcówki kolekcji oraz
– odzie˝ prawie nowa

OTWARTE RÓWNIE˚ W NIEDZIEL¢!

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-2078, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19
tel. 0501-086-581.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. 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∏àcze 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.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 773-4964, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy Telap. W ofercie
notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci, serwis.
Sprzeda˝ ratalna. Kontakt tel. 022 773 04 40,
0504 251 007.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ ANTEN TELEWIZYJNYCH
I SATELITARNYCH – sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz multiswitche. TELEWIZJA N, CYFRA +,
POLSAT I NA KART¢, TRWAM. Tel. 663-677-701,
Weso∏a.
◗ 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.
Tel. 0-603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 022 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 0-602 276 202.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 0-603-313-938.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami, w wyznaczonym miejscu – dj. alicja
502 600 775.
◗ Bukowina Tatrzaƒska – pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalne- dom z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. tel. 504-176-892.

◗ Dom Wczasowy Krystyna nawià˝e wspó∏prace
z biurem podró˝y – zielone szko∏y, wycieczki, kolonie. 37 miejsc noclegowych, domowe posi∏ki,
parking, sto∏óka z kominkiem. tel. 0-504-176-892.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501707236.
◗ PSYCHOLOG: kontakt: 667-700-609 – Stara Mi∏osna.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl – Dom Bankietowy.
◗ Us∏ugi transportowe, sam. MERCEDES Sprinter.
Max. ∏adow. 1250kg. Wystawiam faktury VAT.
Tel.: 602184541; 0227604283.
◗ Sprzedam meble: biblioteczk´ (orzech), rega∏
(olcha), stolik TV i stó∏ (110 x 70 cm). Tel.:
501 072 917.
◗ Kupi´ miejsce gara˝owe przy Pogodna/ /U∏aƒska,
tel. 515 199 445.
◗ Dj-ka na urodziny, imieniny lub na innà imprez´,
prowadzenie, konkursy, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie 502 600 775, 22 773 35 61.
◗ Bale szkolne, karnawa∏owe dj-ka poprowadzi
z w∏asnym sprz´tem 502 600 775.
◗ Stylistka wizerunku zaprasza na metamorfoz´
przed sylwestrem do w∏asnego studia. Tel.
502 600 775.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ Analiza kolorystyczna, kompozycja stroju, makijaz, fryzura stylistka zaprasza 502 600 775.
◗ Stylizacyjne warsztaty przed karnawa∏em min. 2
osoby, na miejscu w Starej Mi∏osnej, nauka kompozycji stroju i makijazu zapraszam 502 600 775.
◗ Remonty i wykoƒczenia wn´trz, malowanie,
g∏adê gipsowa, panele itp. Przyst´pne ceny,
tel. 600 165 441.
◗ REMONTY – glazura, terakota, gres, panele,
wszelkie zabudowy g-k, malowanie i inne. Równie˝ nietypowe prace na terenie Weso∏ej i okolic.
Tel. 508-085-061.
◗ 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
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Sprzedam samochód Mazda 323 – 1,7 D 1991 r.
Cena do uzgodnienia. Tel. 606 243 003.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych wymiana drzwi malowanie i wszelkie remonty osobiÊcie 502 215 245.
◗ 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.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝
materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna,
tel. 606-939-443.
◗ Drukarka nowa DeskJet F2480 cena 180 z∏. Weso∏a-Zielona tel. 691209578.
◗ Sprzedam u˝ywane okno dachowe typu Vellux
w b. dobrym stanie roz. 90/120 na drewnianej ramie z aluminiowym skrzyd∏em i szybami zespolonymi cena 500 z∏. Weso∏a-Zielona tel. 691209578.
◗ Agroturystyka Pensjonat „Wojtatówka” zaprasza na ferie zimowe, w∏asny wyciàg, domowa
kuchnia w Êrodku Beskidu ˚ywieckiego –
www.wojtatowka.pl.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Sprzedam 3 du˝e arkusze szwedzkiej blacho-dachówki Sara Nova Mat 742 (kolor ceglasty) cena 400 z∏. (nowe pozosta∏e po kryciu dachu).
Weso∏a- Zielona tel. 691209578
◗ PILNE! Stara Mi∏osna, sprzedam ∏adne, s∏oneczne, trzypokojowe mieszkanie, 48 m, aneks kuchenny z oknem (ca∏kowicie wyposa˝ony),
IIIp., 10 metrowy naro˝ny balkon, piwnica, 410 000 z∏ do negocjacji, kontakt 508221517

◗ Dj-ka animatorka na bal sylwestrowy, pe∏ny repertuar, konkursy, w∏asny sprzet 502 600 775.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela magister germanistyki U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 022 773-82-31.
◗ Absolwent germanistyki UW poszukuje sta∏ej pracy. tel 602 120 632
◗ SPZOZ w Sulejówku ul. Armii Krajowej 21 zatrudni: Lekarzy POZ. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. tel. (22) 7835225, (22) 7835817, 0-508271-782, spzoz@spzoz.eu
◗ 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.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ OKRESOWE PRZEGLÑDY TECHNICZNE BUDYNKÓW (roczne i pi´cioletnie) tel 503 583 568.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ BIOLOGIA – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29; 508 528 249.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd
gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ Przeglàdy instalacji gazu, przewodów wentylacyjnych spalinowych. Konkurencyjne ceny. Tel.
0 600 735 198 lub 0 501 280 165.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 501-975-329.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ GLAZURNIK, PROFESJONALISTA – 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46 lub (022) 783-24-28 (po 21).
◗ Korepetycje – MATEMATYKA, szko∏a podstawowa,
gimnazjum, skutecznie, dojazd, tel. 601492062.
◗ 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! Tel.
508 613 097, 668 201 242.
◗ Studentka filologii rosyjskiej udzieli korepetycji
z j´zyka rosyjskiego na poziomie podstawowym
i Êrednio-zaawansowanym. Pomoc w odrabianiu
lekcji, przygotowanie do matury. Tel. 603779535,
od_teraz@tlen.pl
◗ RESTAURACJA, CATERING, HOTEL SALWADOR
ZÑBKI organizacja imprez okolicznoÊciowych
i konferencji, domowe obiady, profesjonalna obs∏uga. Tel. 22 781 55 04.
◗ 23-letni, dyspozycyjny, licencjat zarzàdzania
i marketingu, obs∏uga komputera, samochód,
prawo jazdy kat B, poszukuje odpowiedniej pracy,
na ˝yczenie przesy∏am CV. tel: 782-088-648.
◗ Zatrudni´ studenta sinologii lub osob´ z dobrà
znajomoÊcià j´zyka chiƒskiego do pomocy w wyszukiwaniu informacji. Praca w Starej Mi∏oÊnie.
Tel. 501 080 826
◗ Poszukuj´ doÊwiadczonego ksi´gowego do pracy w niepe∏nym wymiarze godzin. Praca w Starej Mi∏oÊnie, wi´cej informacji pod numerem telefonu 0606215700, (022) 7731175.
◗ MATEMATYKA – szko∏a podstawowa, gimnazjum,
liceum-przygotowanie do matury podstawowej.
Cierpliwy student nauczy ka˝dego 604-444-135
◗ Zatrudni´ handlowca w bran˝y artyku∏ów reklamowych. Praca w Starej Mi∏oÊnie. Wi´cej informacji pod nr. tel. 606215700
◗ KUCHENKI GAZOWE, ZMYWARKI, PRALKI POD¸ÑCZ¢, us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c.
o., prace typu „z∏ota ràczka” TANIO I SOLIDNIE
tel. 0-22 773-82-27 lub tel. kom. 516-262-825.

◗ Domek do wynaj´cia w Zielonej. 2 pokoje, kuchnia, ∏azienka. Tel. 022 773-59-24.
◗ Uszyj´ firany, zas∏ony, lambrekin. Przyszyj´ taÊm´, lamówk´ lub gipiur´ – cena 1 z∏/m bie˝àcy
szycia. Weso∏a, tel. 505 594 870.
◗ Dyspozycyjna pani na emeryturze poszukuje pracy w charakterze opiekunki do dziecka – opieka
nad starsza osoba. tel 507-350-586.
◗ Sprzedam tanio wózek spacerowy parasolka firmy coneco. tel 516-628-451
◗ Do wynaj´cia. Sulejówek-Mi∏osna. 2 pokoje,
kuchnia, ∏azienka, oddzielne wejÊcie. 2 minuty
od stacji kolejowej. tel. 022 783-52-16.
◗ Sprzedam nowego samsunga S5230 AVILA telefon na gwarancji, nigdy nie by∏ u˝ywany, posiada
dotykowy ekran, kart´ 4GB i wiele ciekawych
funkcji, 605 981 175, dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej, 1200 m2 z planem zagospodarowania. Dojazd drogà utwardzonà (asfalt),
media. e-mail: dzohar1@wp.pl tel. 605 981 175.
Zapraszam.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie
nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 64 m2, w segmencie w Starej Mi∏osnej (pi´tro 2/2). Gara˝. Stan
bardzo dobry. Cena 425tys. Tel. 603 380 163.
◗ MATEMATYKA- profesjonalne korepetycje na ka˝dym poziomie (szko∏a podstawowa, gimnazjum,
liceum). tel. 605077751.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Chemia, matematyka – szko∏a podstawowa
i gimnazjum, ukoƒczy∏am chemiczna szkole Êrednià, 30zl/60min, dojazd 513 240 560manicure-30zl, pedicure-40zl w domu klienta/tki; posiadam certyfikat Mi´dzynarodowej Akademii Estetyki 513 240 560.
◗ T¸UMACZ NIEMIECKI przysi´g∏e, zwyk∏e, krótkie
terminy, solidnie. Sulejówek Warszawa
tel.: 0694 150 698.
◗ Ksi´gowà pomoc zatrudni´ na zlecenie, wymagane wykszta∏cenie kierunkowe, doÊwiadczenie lub
wielka motywacja. Program Raks SQL. Tylko
z okolic Weso∏ej. biuro@zapis.pl
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia niedu˝ego, niedrogiego
mieszkania w Starej Mi∏osnej, dla dwóch kobiet,
mo˝e byç nieumeblowane. tel. 798-856-962.
◗ Wymiana wodomierzy, instalacje sanitarne i inne,
wieloletnia praktyka, solidnie i tanio. Tel. kont.
0 22 773 82 27 lub 0 503 583 568.
◗ Ch´tnie sprzedam klatk´ dla zwierzaka dosyç du˝a, oraz strój na karate (kimono). Posiadam równie˝ pasy i ochraniacze. Cena do uzgodnienia.
tel. 518173178.
◗ Wynajm´ miejsce reklamowe na domu w dobrym
punkcie (604 871 490).
◗ Wynajm´ lokal u˝ytkowy (3 pomieszczenia)
na terenie Starej Mi∏osnej (604 871 490).
◗ Manicure, Pedicure, NailArt – Aleja Akacjowa,
kom. 796 545 001.
◗ Absolwentka psychologii ch´tnie zajmie si´
dzieckiem zdrowym lub z problemami rozwojowymi. e-mail: daniela.pytlak@op.pl, tel. 603705-904.
◗ Urodziny, imieniny, event – niezapomniane
wspomnienia zapewnione, muzyka clubowa,
dance od 80 lat do wspó∏czesnych, DJ, w∏asny
sprz´t 4kw mocy; lampy, lasery dymy i dobra zabawa 501 123 703 – Darek.
◗ SERWIS KOMPUTEROWY U KLIENTA. Naprawa
i konfiguracja komputerów (instalacja systemów
operacyjnych, instalacja programów, czyszczeniekomputerów z wirusów i koni trojaƒskich, wykonywanie kopii zapasowejdanych). Sieci przewodowe i bezprzewodowe. 504 946 519
◗ Studentka pomo˝e uczniom szko∏y podstawowej
i gimnazjum w bie˝àcej nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w szczególnoÊci: biologia, chemia, matematyka) Tel: 661 358 180
◗ Do sprzedania segment Êrodkowy w Starej Mi∏oÊnie. Dom 295 m2, dzia∏ka 151 m2. Ca∏kowicie
wykoƒczony. BezpoÊrednio. Tel. 502927686.
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◗ Szukam nauczyciela gry na tràbce dla nastolatka
(14 lat) – poziom poczàtkujàcy. Mo˝e doje˝d˝aç.
Tel. 784 510 476.
◗ Ksi´gowa pomo˝e przy zwrocie podatku VAT firmie zagranicznej nie zarejestrowanej w Polsce,
poprowadzi ksi´g´ przychodów i rozchodów,
rycza∏t, zeznania roczne. Tel: 513 272 328 po
godz. 17.00.
◗ SPOTKANIA BIBLIJNE: 9 i 23 stycznia, godzina 16:00, adres: Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 18
(naprzeciwko szko∏y nr 173). Spotkania prowadzi
Jerzy Madej. Wszyscy mile widziani, niezale˝nie
od wyznania. Tel. kontaktowy:(022) 226-92-26.
◗ Profesjonalna opieka i pomoc osobom starszym
i chorym doraênie oraz dy˝ury Êwiàteczne/nocne.
Asystentka osoby Niepe∏nosprawnej – absolwentka Szko∏y Medycznej z doÊwiadczenie i referencjami. Tel.: 609 097 972.
◗ Sprzedam bmw 525 tde 34, 1995 r., zielony
metalic, 2 x poduszka pow. elektryczne szyby
itd. Cena 7500 z∏.
◗ Udziel´ korepetycji z matematyki szko∏a podstawowa pomog´ odrobiç lekcje 512-343-146.
◗ Sprzedam dzia∏k´ w m. Zakr´t, 1300 m2, tel.
792 964 295.
◗ 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,
gara˝. Dzia∏ka 171 m2. Stara Mi∏osna,
tel. 668 449 986.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà bia∏à rozm. 38 + dodatki tel. 668 449 986.
◗ LAND ART – sztuka ogrodowa, projektowanie i realizacje, kompleksowe us∏ugi, zamów u studentów/absolwentów SGGW, napisz na lavandula.rosea@gmail.com, a b´dziesz mia∏ pi´kny ogród.
◗ OSOBA cierpiàca na SM dostarczy Ci zamówione
kosmetyki Oriflame, zadzwoƒ i zamów, pomo˝esz, tel. 695 440 313 – p. Danuta.
◗ MATEMATYKA – studentka SGH udzieli korepetycji z Matematyki z zakresu szko∏y podstawowej,
gimnazjum i liceum. Tel. 609084967.
◗ Kupi´ ma∏y dom w okolicy. Mo˝e byç drewniany, równie˝ do ma∏ego remontu. 80-130m 510206-321 lub 605-435-110.
◗ Kupi´ samochód z podwy˝szonym nadwoziem,
suv/teren dajàcy mo˝liwoÊç ∏atwego wsiadania.
Od pierwszego w∏aÊciciela. Bezwypadkowy. Tel.
691 133 737.
◗ ANGIELSKI – studentka anglistyki UW: nauka, pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowanie do sprawdzianów, konwersacje. Tel. (0-22) 773 22 54.
◗ SPRZÑTANIE mieszkaƒ i domów. Solidnie.
Tel. 889 226 309.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy, Upr. zaw. Nr 3296
– wycena nieruchomoÊci. Tel. 022 773 39 47,
022 845 22 80 lub tel. kom. 0 502 730 878,
0 503 183 082.
◗ Oddam piankowe spodnie narciarskie w bardzo dobrym stanie. Damskie, czerwone, rozm. L (42/170)
i m´skie, granatowe, rozm. XL. Tel. 609 606 501.
◗ NAPRAWA AGD-pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne.
Tel. 0-501-049-250.
◗ PROMOCJA! Obs∏uga ksi´gowa + ZUS dla osób
rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà –
145z∏ netto, tel. 22 7738795 lub 506040871.
◗ Chcia∏eÊ kiedyÊ prowadziç audycj´? Wejdê na wolontariat www.teamradio.pl i zostaw nam swoje
zg∏oszenie – mo˝e szukamy w∏aÊnie Ciebie?
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych wymiana drzwi malowanie i wszelkie remonty osobiÊcie 502 215 245

◗ Us∏ugi komputerowe, instalacja systemów Windows, pakiet Office, programów, backup danych,
odwirusowywanie, tworzenie stron WWW za pomocàHTML i CSS. Na terenie Weso∏ej dojazd
Gratis. 509-408-829.
◗ Uk∏adanie terakoty, glazury, malowanie oraz inne
prace wykoƒczeniowe. tel. 798 698 433.
◗ WYKONAM US¸UGI ELEKTRYCZNE-monta˝
gniazdek i domofonu, wymiana instalacji elektrycznej i inne. tel: 0501121776 http://www.elektro-bud.waw.pl
◗ Szukam innej mamy lub babci, która zaopiekowa∏aby si´ mojà 2,5 letnià córeczkà u siebie w domu na 2 dni w tygodniu i/lub sporadycznie wieczorami. Tel. 516 478 511, Fairycharlotte@vp.pl
◗ Kupi´ ma∏e mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub Sulejówku, mo˝e byç do remontu, bez poÊredników 608 062 162.
◗ Zapraszam wszystkie Panie (oprócz zo∏z i cierpi´tnic) na Damskie wieczory, w ka˝dy pierwszy
piàtek miesiàca do Weso∏ej – Starej Mi∏osnej,
ul. GoÊciniec 18 (szko∏a j´zykowa Tom Law’s
School of English), od godz. 18. Pozdrawiam
– Ma∏gosia 608 062 162.
◗ Zaopiekuj´ si´ starszà osobà lub ma∏˝eƒstwem
w Weso∏ej, Starej Mi∏osnej na kilka godzin tygodniowo – tel. 608 062 162.
◗ Sprzedam mieszkanie w bloku, 2 pokoje z kuchnià przy ul. J. Paw∏a 33 (I p.) – przy p´tli autobusu 173. Cena 350 tys. Telefon kontaktowy:
509044062.
◗ Sprzedam mieszkanie – bezpoÊrednio. 34,5 m2
w Marysinie Wawerskim parter. Stan bardzo dobry. Cena 275 tys. z∏. Tel. 501-256-908.
◗ KOREPETYCJE J¢ZYK ANGIELSKI – szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum, przygotowanie
do egzaminów i matury. Korepetytor z 10-letnim
doÊwiadczeniem. Tel: 606-723-099.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ Zapraszamy rodziców z dzieçmi w wieku przedszkolnym na wyjazd narciarski do Rytra. Termin: 06–13.02.2010. Zapewniamy nie tylko szkolenie narciarskie dla dzieci ale i wolny czas dla rodziców! +48-605-954-473, www.boboski.com
◗ Sprzedam STÓ¸ w bardzo dobrym stanie, tel.
505 460 546.
◗ US¸UGI REMONTOWE. Glazura, terakota, uszczelnianie tarasów, ocieplanie i adaptacja poddaszy,
Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie, sufity podwieszane, tynki strukturalne, drobne prace domowe, itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ INSTALACJE ELEKTRYCZNE: naprawa, wymiana,
monta˝e, uprawnienia, fachowo i solidnie.
tel. 604776278 email:marekgajewski2@o2.pl
◗ Wykonam drobne prace typu „Z¸OTA RÑCZKA” –
604 776 278. Masz awari´ – dzwoƒ!
◗ USLUGI REMONTOWO-WYKO¡CZENIOWE: glazura, terakota, elektryka, hydraulika, zabudowy
G-K, g∏adzie, malowanie mo˝liwoÊç obejrzenia
wykonanych prac. upusty na materia∏y w wybranych hurtowniach. tel; 604776278 email:marekgajewski2@o2.pl
◗ INSTALACJE SANITARNE, GAZOWE, HYDRAULIKA, monta˝ kuchenek pralek itp. Wieloletnia
praktyka, uprawnienia. Tel. 0 22 773 82 27, kom.
0 516 262 825.
◗ PRANIE DYWANÓW „na sucho”, usuwanie roztoczy
z ∏ó˝ek i materaców, czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy
“KIRBY”. Tel.: 0 (22) 812 55 72, 0 513 678 008.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336. Stara
Mi∏osna i okolice.

◗ POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH. Doradztwo gospodarcze, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksi´gowoÊci. Budowanie pozytywnego
wizerunku, doradztwo w wizerunkowych sytuacjach kryzysowych, prosz´ dzwoniç po nr tel.
0-784 439 665.
◗ ANTENY TV I SAT monta˝ oraz sprzeda˝, Polsat
cyfrowy, Cyfra+, TN N, TVP i TP S. A TEL. 663677-701. WESO¸A.
◗ Sprzedam wózek Emmaljunga Smart Duo Combi:
gondola + spacerówka + Êpiworek + torba +
adapter do fotelika Maxi Cosi, stan bardzo dobry.
tel: 504 233 624.
◗ Pilnie oddam kota, czarnego z bia∏à krawatkà,
bia∏ymi wàsami i skarpetkami, wykastrowany, zaszczepiony i odrobaczony. Wiek 3 lata. Zwinny,
chowany z ma∏ymi psami. Pogodny i ∏agodny
charakter. W towarzystwie ma∏ego dziecka
ostro˝ny i bardzo cierpliwy. Zdj´cie dost´pne
na ˝yczenie. tel. 502 366 908.
◗ ARCHITEKT. Projekty domów typowych, adaptacje projektów gotowych, projektowanie wn´trz.
tel. 604-145-366 www.michalspisak.architekci.pl
◗ GLAZURNIK-PROFESJONALISTA, 20 lat praktyki
tel. 501 80 50 46 lub (022) 783 24 28 (po 21).
◗ ASP-System, Józefów, tel. 022 428 51 97, tel.
kom. 0 604 964 467, www.asp-system.pl
Sprzeda˝ i serwis urzàdzeƒ fiskalnych, komputerowe systemy sprzeda˝y, us∏ugi informatyczne,
sk∏adanie i naprawa komputerów.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´ do sklepu spo˝ywczego
w Weso∏ej- Starej Mi∏osnej. tel. 692 401 488,
0-22 773 19 03.
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock (zamsz).
Drukujemy na czapkach, bluzach, spodniach,
kurtkach, odzie˝y roboczej i sportowej, na elementach tkanin itp. Tel. 22 773-70-41. Warszawa
Weso∏a, ul. Narutowicza 19.
◗ Sprzedam wanienk´ ze stojakiem 50 z∏ oraz garniturek do chrztu 74 kolor stalowy c. 80 z∏. Wi´cej wiadomoÊci – 508 903 586.
◗ Sprzedam SUKNI¢ ÂLUBNÑ r. 40, kolor ecru
(welon, buty, bolerko). Tel. 508903586.
◗ MIX-ALARM – Profesjonalne i nowoczesne us∏ugi monta˝u: Alarmy domoweVideo-domofonyTelewizja przemys∏owatel. 662 408 804.
◗ PIELUCHY dla dzieci, majteczki (tak˝e na basen),
PIELUCHOMAJTKI dladoros∏ych (NFZ), wk∏adki
pieluchowe, podk∏ady, kosmetyki piel´gnacyjneAbena, indyjskie preparaty zio∏owe (HIMALAYA)
– Wszystko w Bbardzo dobrej jakoÊci i cenach.
Warszawa-Weso∏a ul. Trakt Brzeski 55, czynne
9-16 i sobota 9-13. Serdecznie zapraszamy!
◗ Sterylizator parowy Avent – 100 z∏, i laktator
r´czny Avent Isis – 50 z∏. Tel. 508903586.
◗ Sprzedam BIURKO z nadstawkà firmy Black Red
White, system XXI, mo˝liwoÊç wys∏ania zdj´ç,
prosz´ kontaktowaç si´ na maila bayern7711@op.pl, tel. 505 460 546.
◗ Prace ogrodowe i wysokoÊciowe – grabienie,
sprzàtanie, odÊnie˝anie, obcinanie ga∏´zi, wymiana rur spustowych, czyszczenie rynien itp.
Tel. 606-808-358, Warszawa i okolice.
◗ Korepetycje z geografii, magister UW. Tel.
606 808 358.
◗ Prace WYSOKOÂCIOWE i OGRODOWE. Prosz´
o kontakt tel. 606-808-358.

◗ PROJEKTY BUDOWLANE – budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków u˝ytecznoÊci publicznej. Zajmujemy si´ równie˝ – modernizacjà/adaptacjà obiektów istniejàcych, tworzeniem planów zagospodarowania oraz inwentaryzacjà. Tel.: 500017034.
◗ Sprzedam wózek wielofunkcyjny firmy Brevi, kolor czerwono-be˝owy. W zestawie fotelik samochodowy, gondola i spacerówka. U˝ywany 12
m-cy, stan bardzo dobry. Telefon kontaktowy:
663 410 444.
◗ Sprzedam Volkswagena Golfa IV 1,9 TDI Highline,
1999 r., 110 PS bezwypadkowy 0604784412.
◗ TANIO SPRZEDAM: „FITNESS FLYER” – nowoczesne urzàdzenie treningowe do çwiczeƒ mi´Êni ràk, nóg i brzucha, wyposa˝one w komputer
– tel. (22) 773-28-49.
◗ TANIO SPRZEDAM: ¸aweczkà „AB KING pro”
do çwiczeƒ mi´Êni brzucha i ràk. Pokryta piankà
dêwignia u∏atwia çwiczenie i odcià˝a kr´gos∏up.
Odbiór w∏asny. Tel. (22) 773-28-49.
◗ Sprzedam 2 barakowozy z ∏ó˝kami, w Weso∏ej,
stan bardzo dobry, 601 999 084.
◗ Us∏ugi ogólnobudowlane remonty od A-z. Remonty, stany surowe pod klucz. Firma tania, solidna, Lubelska. Faktury VAT. TEL. 503-696-451.
◗ Catering w domu klienta- organizujemy przyj´cia;
imieniny, urodziny, chrzciny, stypy itp. smacznie
zdrowo tanio. Ty zajmiesz si´ goÊçmi i zabawà
a my Twojà kuchnià. serdecznie zapraszamy.
tel.. 506 560 970.
◗ Us∏ugi gastronomiczne: pieczone mi´sa, pierogi,
krokiety, go∏àbki, -wszelkie domowe dania- tanio.
TEL. 519-802-685.
◗ KOREPETYCJE Z J¢ZYKA POLSKIEGO- studentka
pomo˝e uczniom szkó∏ podstawowych i gimnazjum w nadrabianiu zaleg∏oÊci i bie˝àcej nauce.
Przygotuje do egzaminu gimnazjalnego. Tanio.
Mo˝liwoÊç dojazdu. Tel.: 660 757 799.
◗ Uk∏adanie paneli pod∏ogowych i Êciennych. Solidnie, czysto, w przyst´pnej cenie. Tel.
696 970 406 lub tgw@interia.eu
◗ Student informatyki pomo˝e przy problemach
z komputerem – 507114084.
◗ Us∏ugi elektryczne. Naprawa instalacji elektrycznych, naprawa urzàdzeƒ elektrycznych, instalacja
urzàdzeƒ elektrycznych (kuchnie, okapy, termy
itp.), monta˝, naprawa, konserwacja domofonów, wideodomofonów, bramofonów, monta˝,
naprawa, konserwacja sterowania automatyki
(oÊwietlenie, piece, bramy). tel. 507 469 313 lub
info@elektrycznie.lua.pl
◗ PODEJM¢ PRACE jako pomoc do starszej osoby.
Jestem osobà uczciwà, spokojnà i bez na∏ogów.
Tel. 692 152 572.
◗ Korepetycje – MATEMATYKA, szko∏a podstawowa,
gimnazjum, skutecznie, dojazd, tel. 601492062.
◗ UWAGA! Sklep z modnà odzie˝à JENNY zosta∏
przeniesiony z ul. Trakt Brzeski na ul. Morelowà,
róg Fabrycznej. Zapraszamy 7 dni w tygodniu!
◗ SENIORZY, spotykamy si´ na rozmowach tylko
po angielsku, bez lektora i bez kosztów. Kontakt: 880 012 258.
◗ Studentka III roku Stosunków Mi´dzynarodowych
UW udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego.
Tel. 608-796-490.
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Zagrali dla Przemka
XIX Otwarty Halowy Turniej Pi∏ki
No˝nej w Zielonej zgromadzi∏ na starcie, w miko∏ajkowy weekend 15 m´skich

Na boisku jest walka, zaci´ta walka,
do ostatniego gwizdka. Po meczu to
kumple i jedna wielka rodzina.
Tym razem zawodnicy
grali dla Przemka Âwiercza, by u∏atwiç Mu poruszanie si´. Op∏ata startowa
zosta∏a przeznaczona w∏aÊnie na ten cel.

sunku 11:4. Fina∏ rozegra∏ si´ mi´dzy Baronem
a FC Zielona.
Dotychczasowi, etatowi zawodnicy FC Zielona – Wojciech Wocial
i Jan Enzelm, tym tazem
zagrali dla Barona. Po
bardzo zaci´tym pojedynku Baron pokona∏
FC Zielona 2:0.

zespo∏ów. Poza „sta∏ymi bywalcami” do turnieju do∏àczy∏y trzy nowe zespo∏y: Margo, Rembertów
i Putka Team, sponsorowany
przez Zbigniewa Putk´ – cz∏owieka, który chyba jeszcze nigdy nikomu nie odmówi∏ wsparcia.

Szczególnie cieszy wysoki poziom
gry, prezentowany przez zespo∏y, które w swych sk∏adach majà niejednokrotnie zawodników pierwszo i drugoligowych.
W tej edycji, w jednej z dru˝yn (Margo) wystàpi∏ Wojciech Trochim, majàcy
za sobà debiut w pierwszej dru˝ynie
Legii. Jedno pozostaje niezmienne
– familijna atmosfera i to, ˝e ci sami zawodnicy wyst´pujà cz´sto w ró˝nych
dru˝ynach na turniejach w Zielonej.

Eliminacje przeprowadzono w piàtek i sobot´, w czterech grupach systemem „ka˝dy
z ka˝dym”. Po dwa
najlepsze
zespo∏y
z grupy awansowa∏y
do çwierçfina∏ów. Niedzielna „ósemka” eliminowa∏a si´ systemem pucharowym i tu
emocje si´ga∏y zenitu.
Ostatecznie mecz o III miejsce wygra∏a z Marylandem dru˝yna Ogórków
(najlepsza w poprzedniej edycji) w sto-

Koncert zespo∏u „Cowder”,
który zagra∏ dla Przemka
Âwiercza charytatywnie.

Burmistrz dzielnicy Weso∏a Pan
Edward K∏os wr´czy∏ czterem najlepszym zespo∏om puchary, trzem najlepszym medale i Baronowi komplet kostiumów pi∏karskich.
Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Macieja Weso∏owskiego z dru˝yny
Vikcia (Sulejówek).
Najlepszym strzelcem turnieju zosta∏
¸ukasz Choiƒski z Marylandu.
MVP turnieju og∏oszono Miko∏aja Tokaja z Marylandu.
Wszyscy oni otrzyma∏ pamiàtkowe
statuetki.
Organizator turniejów w Zielonej
Leszek Winiarski
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POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

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

KSIĘGOWOŚĆ
PODATKI
www.zapis.pl
Wesoła
tel. 022 773 87 76

Domy w zabudowie szeregowej
o p o w . c a ∏ k o w i t e j 1 5 9 m2, d z i a ∏ k i 2 0 2 m2, p o ∏ o ˝ o n e p o m i ´ d z y u l i c a m i
Jana Paw∏a II a Borkowskà – W-wa Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna.

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

