S t y c z e ƒ 2 0 1 0 r.
www.staramilosna.org.pl

11 0

Nr

„Zimowy Êwiat”
pomi´dzy
niebem a ziemià
roÊlinnoÊç
w bia∏ych puchach
Êni
swój zimowy sen
zima
zostawia Êlady
w kszta∏cie sopli
zawieszonych u okien
przez oszronione szyby
przesàcza si´ Êwiat∏o dnia
a nocà
ksi´˝yc w lisiej czapie
skrywa w chmurach
swój blask
Fot. Joanna Januszewska-Misków
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Warzywa na patelni´ z ziemn.,
mix orientalny 450g Renifer

OdÊwie˝acze gama
National Geographic
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Twaróg wiejski
250g mix Piàtnica
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M Power 1l

M Power
250ml

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)
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Obecnie przedmiotem troski dyrektora
SPZLO jest g∏ównie sytuacja lokalowa przychodni w Starej Mi∏osnej.
Mimo, ˝e siedziba jest dosyç nowoczesna, to, niestety, ju˝ obecnie jest za ciasna w stosunku do potrzeb. Rozpatrywanych jest kilka wariantów zmiany
tej sytuacji, ale za wczeÊnie jeszcze by podawaç jakiekolwiek szczegó∏y.
W kolejnej cz´Êci sesji Rada Dzielnicy pozytywnie
zaopiniowa∏a trzy wnioski o zwi´kszenie Êrodków bud˝etowych na inwestycje w Dzielnicy. Chodzi∏o
o przeznaczenie dodatkowych 9 mln. z∏ na budow´ ul.
Nowoborkowskiej (drogi do Mi´dzylesia), 2 mln z∏
na budow´ dróg dzielnicowych oraz 1 mln z∏ na
adaptacj´ lokalu na potrzeby przychodni psychologiczno-pedagogicznej.
Choç z informacji, jakie mieliÊmy przed sesjà
Rady Warszawy, te 2 mln na drogi mia∏y byç ju˝ pew-

Z prac Rady Dzielnicy
Ostatnia ubieg∏oroczna sesja
Rady Dzielnicy odby∏a si´ 19
grudnia. Jej g∏ównym tematem
by∏a informacja nt. funkcjonowania s∏u˝by zdrowia w Weso∏ej. Z informacji dyrektora
SPZLO Dariusza Ma∏eckiego
wynika, ˝e w stosunku do roku 2009 wielkich zmian nie b´dzie. G∏ównie dlatego, ˝e NFZ
w tegorocznych kontraktach zaproponowa∏ przed∏u˝enie
warunków z roku 2009. Dlatego pod wzgl´dem zarówno
liczby jak i specjalizacji lekarzy zmian nie b´dzie. Mo˝na si´ spodziewaç jedynie drobnych korekt w godzinach
przyj´ç czy te˝ roz∏o˝enia gabinetów specjalistycznych
pomi´dzy wszystkimi trzema przychodniami w Weso∏ej.

ne (pisa∏em w poprzednim numerze o Êwiàtecznym
prezencie), to w ostatecznym rachunku ten wniosek
przepad∏, a dwa pozosta∏e zosta∏y przyj´te. Choç mo˝e nie do koƒca, bo dysponentem Êrodków na budow´ Nowoborkowskiej zosta∏a nie Dzielnica, ale ZDM.
Jak zapowiadajà Burmistrzowie, brak tych 2 mln z∏
na drogi nie oznacza definitywnego przesuni´cia
tych inwestycji na rok przysz∏y. Sà jeszcze bowiem
spore szanse na pozyskanie kolejnych Êrodków
finansowych w ciàgu roku. Czy uda si´ im to osiàgnàç – zobaczymy.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na 28 stycznia, jak zwykle na godz. 14.00. Ze szczegó∏owym programem b´dzie si´ mo˝na zapoznaç
kilka dni przed jej terminem na stronie internetowej
Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Radny Dzielnicy

Nowoborkowska jeszcze w tym roku!
W ostatnim okresie moje
teksty o sto∏ecznych (a co
za tym idzie dzielnicowych)
finansach, szczególnie zaÊ
inwestycjach, cechowa∏ raczej minorowy nastrój. Z tym
wi´kszà przyjemnoÊcià, dziÊ
mog´ przekazaç naprawd´
dobrà wiadomoÊç. Na ostatniej przed Êwi´tami sesji Rady Warszawy, w ramach poprawek do bud˝etu zosta∏a wprowadzona inwestycja „Budowa ulicy Nowoborkowskiej”
z kwotà 9 mln z∏ na jej realizacj´! O pilnej potrzebie realizacji tej inwestycji nikogo, kto choç raz
chcia∏ przejechaç tzw. „drogà do Mi´dzylesia”,
przekonywaç nie trzeba. Najlepiej o tym Êwiadczy
gremialne poparcie dla listu otwartego, jaki nasza
grupa radnych przygotowa∏a do pani Prezydent
Warszawy. W krótkim czasie podpisa∏o si´ pod
nim ponad 1700 osób. List wraz z podpisami zosta∏ przekazany pani Prezydent 16 grudnia 2009 r.
W tym miejscu chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç zarówno tym, którzy pod listem si´
podpisali, jak i tym osobom, które z olbrzymim
zaanga˝owaniem w∏àczy∏y si´ w akcj´ zbierania podpisów. To by∏ kawa∏ dobrej roboty,
która bez wàtpienia te˝ mia∏a swoje znaczenie
przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.
A nam radnym, da∏a poczucie wsparcia naszej
pracy ze strony mieszkaƒców.
Ka˝dy sukces oczywiÊcie ma wielu ojców, ale
w przypadku budowy ul. Nowoborkowskiej jest
to w sposób wyjàtkowy szczera prawda. Dla
wielu mieszkaƒców Weso∏ej, a szczególnie osiedla Stara Mi∏osna, to inwestycja strategiczna.
Niestety, z punktu widzenia interesów ca∏ego
miasta Warszawy to Êrednio wa˝na droga lokalna. 9 mln z∏ na takà inwestycj´ w czasach g∏´bokich oszcz´dnoÊci i komasowania wszelkich
Êrodków finansowych na budow´ przedsi´wzi´ç
zwiàzanych z Euro 2012 wymaga∏o naprawd´
wielu zabiegów i sporo zrozumienia ze strony
ostatecznych decydentów.
Szcz´Êliwie podj´ta jeszcze w czasach przynale˝noÊci do powiatu miƒskiego decyzja

o uznaniu Nowoborkowskiej za drog´ powiatowà spowodowa∏a, ˝e po przejÊciu do Warszawy,
nie mia∏a ona statusu lokalnego, ale drogi w zarzàdzie ZDM. Konsekwentne dzia∏ania Zarzàdu
Dzielnicy, motywowanego przez radnych doprowadzi∏y do tego, ˝e w zesz∏ym roku zosta∏ skoƒczony gotowy do realizacji projekt budowlany,
choç sama budowa ulicy nie by∏a wstawiona do planów inwestycyjnych ZDM. No i na koniec roku, szeroki nacisk spo∏eczny wraz ze skutecznym lobbingiem w∏adz naszej Dzielnicy zaowocowa∏ decyzjà o wpisaniu tej inwestycji do
bud˝etu.
Znajàc mechanizmy tworzenia bud˝etu,
trzeba te˝ zdawaç sobie spraw´, ˝e ostateczny
sukces nie by∏by mo˝liwy bez ˝yczliwego popychania sprawy przez naszego by∏ego burmistrza a obecnie wiceprezydenta Warszawy
Jacka Wojciechowicza. Poniewa˝ jeszcze trzy

miesiàce temu, na spotkaniu naszego klubu radnych dosyç sugestywnie sugerowa∏em mu, ˝e
choç mo˝e czujemy jego ˝yczliwoÊç do rozwiàzywania problemów naszej Dzielnicy, to np.
w sprawie Nowoborkowskiej nie widaç tego
efektów, dziÊ z przyjemnoÊcià musz´ sprostowaç swoje stanowisko: teraz tak˝e ju˝ widaç.
Na razie tylko w dokumentach, bo asfaltem
przez las do Mi´dzylesia przejedziemy dopiero
jesienià. I pozostaje tylko jeden problem – inwestycja nie jest wpisana do bud˝etu naszej Dzielnicy tylko do bud˝etu ZDM. Trzeba mieç nadziej´, ˝e urz´dnicy tej instytucji dopilnujà wszystkich szczegó∏ów, szczególnie na etapie przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy tej
drogi. A my b´dziemy si´ bacznie przyglàdaç
post´powi prac...
Marcin J´drzejewski

Informujemy, ˝e
dnia 25 stycznia 2010 roku o godzinie 1800
w budynku OSP Weso∏a-Centrum
odb´dzie si´ spotkanie dla wszystkich
zainteresowanych mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a,
na którym przedstawiciele
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
zaprezentujà Materia∏ Informacyjny
dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy (S17)
odcinek: w´ze∏ „Marki” – w´ze∏ „Lubelska”.
W spotkaniu tym wezmà udzia∏
przedstawiciele GDDKiA – oddzia∏ w Warszawie
oraz
Wojewoda Mazowiecki Jacek Koz∏owski.
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Jak to by∏o z zakupem dzia∏ki pod
budow´ szko∏y w Starej Mi∏oÊnie
W listopadzie 2009 r. mieszkaƒcy razem z rachunkami za odbiór Êcieków odprowadzanych
do oczyszczalni „Cyraneczka”, otrzymali z Zarzàdu Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów
Jednorodzinnych pismo zatytu∏owane „Szanowni
Mieszkaƒcy osiedla Stara Mi∏osna”, podpisane
przez cz∏onków Zarzàdu panów S. Pawlika
i M. Oczkowskiego.
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a stwierdza, ˝e w piÊmie tym zosta∏y podane nieprawdziwe informacje o dzia∏aniach Urz´du Dzielnicy Weso∏a m. st.
Warszawy w sprawie zakupu dzia∏ki na ul. Jeêdzieckiej 20 pod budow´ szko∏y w osiedlu Stara
Mi∏osna.
Nieprawdà jest, ˝e:
1. „Wst´pne uzgodnienie mi´dzy Urz´dem
Dzielnicy a Spó∏kà ziemskà wskazywa∏o i˝
omawiana dzia∏ka o powierzchni 13 191m2,
wyposa˝ona w pe∏nà infrastruktur´ technicznà zostanie zakupiona za ca 4,3 mln z∏ netto”.
2. „Urzàd Dzielnicy dowiedziawszy si´ o pretensjach poprzedniego Zarzàdu Zrzeszenia
co do rzekomego zasiedzenia dzia∏ki przez
Zrzeszenie, znaczàco obni˝y∏ oferowanà cen´ za dzia∏k´ i w konsekwencji pod koniec
roku 2008 zerwa∏ dalsze rozmowy o zakupie
tej dzia∏ki”.
3. „Po zerwaniu tych rozmów, Urzàd Dzielnicy,
w trybie pilnym (jak si´ domyÊlamy z uwagi
na koniec roku bud˝etowego) zakupi∏ dzia∏k´
gruntu od osoby fizycznej o powierzchni zaledwie 9 tyÊ. m2, po∏o˝onà przy ul. Cieplarnianej. Tyle tylko, ˝e wybudowanie na tej
dzia∏ce szko∏y wymaga kosztownego usuni´cia z niej istniejàcego drzewostanu, dokupienia od prywatnych w∏aÊcicieli gruntu, na niezb´dne rozszerzenie pasa drogowego oraz
wybudowania minimum 800 m ulicy, wraz
z infrastrukturà technicznà (dla porównania
koszt budowy i uzbrojenia równoleg∏ego odcinka ul. Jeêdzieckiej to ca 3,5 mln z∏.)”.
4. „Z przytoczonych faktów niezbicie wynika, i˝
transakcja zakupu dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej 20 pod budow´ szko∏y zosta∏a Êwiadomie
i celowo storpedowana”.
Owszem, te˝ mog´ domniemywaç ˝e
transakcja ze Spó∏kà Ziemskà Êwiadomie i celowo zosta∏a storpedowana, gdy˝ prawdopodobnie od poczàtku Spó∏ka nie zamierza∏a jej
zrealizowaç.
Bowiem fakty w tej sprawie sà nast´pujàce:
1. Podmiotem, który prowadzi∏ post´powanie
w sprawie nabycia dzia∏ki pod budow´ szko∏y
w Osiedlu Stara Mi∏osna by∏o Biuro Gospodarki NieruchomoÊciami m.st. Warszawy a nie
Urzàd Dzielnicy Weso∏a.
2. Negocjacje w sprawie nabycia dzia∏ki prowadzono z dwoma podmiotami:
- tzw. Spó∏kà Ziemskà (aktualna nazwa: Zespó∏ Budowy Domów Jednorodzinnych
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i Wielorodzinnych sp. z o.o.) – w∏aÊcicielem dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej 20,
- Osobà fizycznà – w∏aÊcicielem dzia∏ki
przy ul. Cieplarnianej 23.
3. Ostateczna oferta Spó∏ki Ziemskiej za jej
dzia∏k´ o powierzchni 13 191 m2 wynosi∏a
5 490 000 z∏ brutto, co oznacza 416 z∏ brutto
za 1 m2.
4. Ostateczna oferta za dzia∏k´ przy ul. Cieplarnianej 23 o powierzchni 9 320 m2 wynosi∏a
3 718 680 z∏, co oznacza 399 z∏ brutto
za 1 m2.
5. Upowa˝niony Zarzàdzeniem Prezydenta m.st.
Warszawy zespó∏ negocjacyjny, sk∏adajàcy
si´ z pracowników Biura Gospodarki NieruchomoÊciami, wybra∏ podmiot, który oferowa∏
ni˝szà cen´ jednostkowà i naby∏ w grudniu 2008 roku dzia∏k´ przy ul. Cieplarnianej.

6. Spó∏ka Ziemska sprzeda∏a swojà dzia∏k´ firmie BATEXIM, 22 stycznia 2009 r. zaraz
po zakoƒczeniu negocjacji z m.st. Warszawà, za kwot´ prawie 10% ni˝szà od tej, którà oferowa∏a miastu.
Ponadto informuj´, ˝e za usuni´cie drzew z zakupionej dzia∏ki Urzàd Dzielnicy nie wnosi ˝adnych op∏at, a budowa ul. Cieplarnianej by∏a i tak
przewidziana do realizacji zgodnie z Wieloletnim
Programem Inwestycyjnym dzielnicy Weso∏a.
Chcia∏bym zwróciç Paƒstwa uwag´, ˝e za
rozpowszechnianie tych k∏amstw na temat
pracy Urz´du Dzielnicy odpowiedzialna jest
„Spó∏ka Ziemska”, która rozprowadzi∏a razem
z fakturami za odbiór Êcieków pismo, do którego si´ odnosz´. Mam nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci
ograniczy si´ ona do swoich statutowych dzia∏aƒ, bo sprawa do której si´ odnosz´ na pewno
do nich nie nale˝y.
Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a

K∏opotliwe odÊnie˝anie
Nadesz∏a zima, a wraz z nià sypnà∏ Ênieg.
Po Êwiàtecznej odwil˝y najzimniejsza pora roku powróci∏a na dobre i wszystkie prognozy pogody pokazujà, ˝e nie ma zamiaru szybko od nas odchodziç.
Dla jednych to radoÊç, dla drugich – utrapienie.
W tej drugiej grupie znajdujà si´ przede wszystkim
kierowcy, którzy zmagajà si´ ze Êniegiem zalegajàcym na drogach oraz piesi przedzierajàcy si´ przez
zaspy. Co zrobiç, gdy pada Ênieg, a ulica dojazdowa
do naszego domu staje si´ nieprzejezdna?
Po pierwsze, warto pami´taç, ˝e w zale˝noÊci
od kategorii drogi za utrzymanie jej czystoÊci odpowiada inny zarzàdca. I tak, wyró˝niamy:
• drogi krajowe (Weso∏a: Trakt Brzeski),
• drogi wojewódzkie (Weso∏a: Okuniewska, Al.
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego),
• drogi powiatowe (Weso∏a: I Praskiego Pu∏ku,
Armii Krajowej, Wspólna, Niemcewicza, Brata Alberta, Urocza, Jana Paw∏a II),
• drogi gminne (reszta dróg w dzielnicy).
• drogi i uliczki na terenie osiedli.

Jednak i przy ul. Jana Paw∏a II sà wyspy pozbawione Êniegu. To przystanki autobusowe. Za ich
oczyszczanie odpowiada Zarzàd Transportu Miejskiego. Odpowiada na tyle skutecznie, ˝e na ogó∏ to
w∏aÊnie przystanki jako pierwsze sà uprzàtni´te po
opadach Êniegu.

Wedle ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku
w gminach, w∏adze gminy odpowiadajà jedynie
za oczyszczanie dróg gminnych. Za pozosta∏e drogi
odpowiedzialny jest Zarzàd Dróg Miejskich i Zarzàd Oczyszczania Miasta. ZaÊ za wewn´trzne
drogi i uliczki zarzàdcy i administracje osiedli.
I tu w zasadzie sprawa jest jasna. Gorzej wyglàda
sprawa chodników. ZOM odÊnie˝a: przejÊcia na
skrzy˝owaniach g∏ównych ulic, dojÊcia do stacji
metra, schody, k∏adki, pochylnie, mosty i chodniki
na mostach, chodniki wokó∏ 6 parków, którymi administruje, reprezentacyjne place zwiàzane z przyjmowaniem delegacji paƒstwowych oraz miejsca
parkingowe w Strefie P∏atnego Parkowania. Czyli
w Weso∏ej nie odÊnie˝a praktycznie ˝adnego chodnika. Urzàd Dzielnicy natomiast jest zobowiàzany do
odÊnie˝ania chodników wzd∏u˝ dróg gminnych.
A ZDM przy ulicach powiatowych, wojewódzkich
i krajowych. To daje do myÊlenia skàd mamy Ênieg
na ul. Jana Paw∏a II a odÊnie˝one chodniki przy Rumiankowej czy GoÊciƒcu.

Na sam koniec trzeba dodaç, ˝e wed∏ug ostatnich
przepisów dla Warszawy odÊnie˝anie wszystkich
dróg nast´puje dopiero w momencie, gdy koƒczà
si´ opady Êniegu (jednak˝e mo˝e si´ to zmieniç
w nag∏ych przypadkach).

Ponadto wspomniana ustawa nak∏ada na w∏aÊcicieli posesji obowiàzek odÊnie˝ania i usuwania
Êniegu z chodników biegnàcych wzd∏u˝ dzia∏ek.
A co je˝eli nie odÊnie˝ymy naszego kawa∏ka
chodnika? No có˝, po pierwsze Stra˝ Miejska mo˝e nam wlepiç mandat, od 20 do nawet 500 z∏.
Gorzej, je˝eli na tym nieodÊnie˝onym chodniku
ktoÊ si´ poÊlizgnie i z∏amie nog´. Wtedy w∏aÊciciel
posesji czy te˝ osoba, do której obowiàzków nale˝a∏o usuni´cie Êniegu, b´dzie musia∏ wyp∏aciç
odszkodowanie, rent´ lub zadoÊçuczynienie poszkodowanemu. Je˝eli w∏aÊciciel dobrowolnie nie
wyp∏aci odszkodowania, poszkodowany mo˝e dochodziç roszczeƒ w sàdzie.

ProÊb´ o odÊnie˝enie drogi gminnej mo˝na z∏o˝yç do Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska Urz´du
Dzielnicy Weso∏a pod nr telefonu (22) 773 60 36.
Wnioski o odÊnie˝enie dróg wy˝szej kategorii nale˝y kierowaç do Zarzàdu Oczyszczania Miasta
pod nr telefonu (22) 522 40 71/81.
Informacje na temat organizacji zimowego
oczyszczania Warszawy: http://www.zom.waw.pl/
aktualnosc_zima.htm
Pe∏na treÊç ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach: http://lex.pl/serwis/du/2005/
2008.htm
Karol Dziwiƒski
Anna Pojawa
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Za∏atw spraw´ w urz´dzie...

Straci∏eÊ dokumenty – co robiç?
Osoba, która utraci∏a dowód osobisty, jest
obowiàzana:
1. niezw∏ocznie zawiadomiç o tym w∏aÊciwy
Urzàd Dzielnicy (dla mieszkaƒców m.st. Warszawy), organ gminy lub w∏aÊciwà ze wzgl´du na miejsce pobytu placówk´ konsularnà,
a) zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa
osoby, która utraci∏a dowód osobisty,
a w przypadku ma∏oletnich lub osób ubezw∏asnowolnionych – odpowiednio rodzica
albo opiekuna lub kuratora ustanowionego
przez sàd, we w∏aÊciwym obs∏ugujàcym
Urz´dzie Dzielnicy (dla mieszkaƒców m.st.
Warszawy), organie gminy lub w urz´dzie
konsularnym,
b) za osob´ ma∏oletnià lub ubezw∏asnowolnionà, która czasowo przebywa, w szczególnoÊci w zwiàzku z wypoczynkiem, leczeniem lub naukà, pod opiekà innej osoby ni˝
rodzic lub opiekun ustanowiony przez sàd,
o utracie dowodu osobistego zawiadamia
opiekun faktyczny tej osoby,
c) w przypadku niemo˝noÊci osobistego stawiennictwa osoby, która utraci∏a dowód
osobisty z powodu choroby, niepe∏nosprawnoÊci lub innej niedajàcej si´ pokonaç przeszkody, zawiadomienia mo˝e dokonaç pe∏nomocnik, po okazaniu pe∏nomocnictwa udzielonego na piÊmie,
d) zawiadomienie o utracie dowodu osobistego sk∏ada si´ w formie pisemnej,
e) zawiadamiajàcy jest obowiàzany podaç
imi´ (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców, nazwisko rodowe
matki posiadacza utraconego dowodu
osobistego oraz wystawc´ dowodu osobistego,
2. niezw∏ocznie zawiadomiç Policj´ – w przypadku kradzie˝y dokumentów,
Dodatkowe informacje w sprawie zastrzegania dokumentów dost´pne sà na stronie:
www.dokumentyzastrzezone.pl
3. wystàpiç niezw∏ocznie o wydanie nowego dokumentu – w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a m. st.
Warszawy (stanowiska obs∏ugi nr 2, 7 i 8),
4. utrat´ dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego mo˝na zg∏osiç w: Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, ul. 1.
Praskiego Pu∏ku 33
a) stanowisko nr 2 – dowody osobiste (sala
obs∏ugi Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców)
tel. 22/773-60-10,
b) stanowisko nr 7 i 8 – prawa jazdy, dowody
rejestracyjne (sala obs∏ugi Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców) tel. 22/773-60-01.
Po otrzymaniu informacji o utracie dowodu
osobistego pracownik urz´du niezw∏ocznie uniewa˝nia dokument w systemie informatycznym.

Informujemy, ˝e zgodnie z ustawà z dnia
9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych
(Dz. U. z 2009 r. nr 39, poz. 306) od dnia
1 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane sà bezp∏atnie.
Osoba, która zagubi∏a prawo jazdy mo˝e zasi´gnàç informacji, czy dany dokument zosta∏
dostarczony przez osoby trzecie do Urz´du
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, nr tel.
22/773-60-01. JeÊli nie zosta∏ dostarczony nale˝y niezw∏ocznie zawiadomiç Urzàd o utracie
prawa jazdy. Po z∏o˝eniu wniosku poprzedni
blankiet jest automatycznie anulowany w systemie z chwilà zamówienia nowego dokumentu.
Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy mo˝na z∏o˝yç w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, na stanowisku nr 7 i 8 – sala obs∏ugi Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców. Do wniosku
nale˝y do∏àczyç:
a) jedno kolorowe zdj´cie o wymiarach 3,5 x
4,5 cm bez nakrycia g∏owy i okularów z ciemnymi szk∏ami, lewy pó∏profil z widocznym lewym uchem,
b) oÊwiadczenie o okolicznoÊciach utraty dokumentu,
c) dowód wp∏aty za nowy blankiet prawa jazdy
w wysokoÊci 70 z∏
oraz okazaç dowód osobisty.
Nowy dokument b´dzie do odbioru po ok.
10–14 dniach.
Osoba, która zagubi∏a dowód rejestracyjny
mo˝e zasi´gnàç najpierw informacji, czy dany
dokument zosta∏ dostarczony przez osoby trzecie do Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, nr tel. 22/773-60-01. Je˝eli osoba zg∏osi

w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
(stanowisko nr 7 i 8 – sala obs∏ugi Wydzia∏u
Obs∏ugi Mieszkaƒców) utrat´ dowodu rejestracyjnego lub z∏o˝y wniosek o wydanie wtórnika
dokumentu, wówczas przedmiotowa informacja odnotowywana jest w systemie komputerowym. Wydanie nowego dokumentu (czy to pozwolenie czasowe czy dowód rejestracyjny)
uniewa˝nia poprzedni blankiet. Do wniosku nale˝y za∏àczyç:
a) oÊwiadczenie o okolicznoÊciach utraty dokumentu,
b) odpis ostatniego badania technicznego pojazdu (chyba, ˝e w tut. ewidencji pojazdów
widnieje aktualny termin nast´pnego badania technicznego i nie jest on krótszy ni˝
miesiàc),
c) tablice rejestracyjne – w celu ich ponownej legalizacji (dotyczy tablic „bia∏ych”),
oraz okazaç dowód osobisty.
Koszt wtórnika dowodu rejestracyjnego wynosi:
a) w przypadku pojazdu posiadajàcego „bia∏e”
tablice rejestracyjne 59,50 z∏,
b) w przypadku pojazdu ze starymi „czarnymi”
tablicami rejestracyjnymi 48,50 z∏.
Osoby, które zostawi∏y do siebie numer telefonu kontaktowego przy sk∏adaniu wniosku,
otrzymajà powiadomienie SMS-em o przygotowanych dokumentach do odbioru. Natomiast
interesanci, którzy nie zostawili numeru telefonu kontaktowego proszeni sà o dowiadywanie
si´ po oko∏o dwóch tygodniach od momentu
z∏o˝enia wniosku pod numerem telefonu
22/773-60-01, czy dokument jest ju˝ gotowy
do odbioru (dowody rejestracyjne produkowane sà w Polskiej Wytwórni Papierów WartoÊciowych S.A. w Warszawie).
Odbierajàc dowód rejestracyjny, w∏aÊciciel pojazdu okazuje kart´ pojazdu (jeÊli by∏a wydania)
w celu dokonania odpowiedniego wpisu.
Ma∏gorzata Kowalczyk
Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców

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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Zima w Mieście

Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy

PROGRAM ZAJĘĆ

MIEJSCE ZAJĘĆ

DNI I GODZINY
PROWADZONYCH
ZAJĘĆ

Szkoła Podstawowa Nr 171
ul. Armii Krajowej 39,
tel. 22 773 90 52
()

zajęcia: świetlicowe, informatyczne,
sportowe, plastyczne, wokalne, taneczne,
ekologiczno - geograficzne, klub filmowy

Szkoła Podstawowa Nr 173
ul. Trakt Brzeski 18,
tel. 22 773 39 25
()

zajęcia: taneczne i sportowe, szachowe,
czytelnicze, gry i zabawy językowe,
plastyczne, komputerowe, tenis stołowy,
origami

od 01 do 12 lutego
00
00
godz. 8 - 16

Szkoła Podstawowa Nr 174
Plac Wojska Polskiego 28,
tel. 22 773 40 03
()

zajęcia: sportowe, świetlicowe,
komputerowe

od 01 do 12 lutego
godz. 800 - 1600

od 01 do 12 lutego
godz. 800 - 1700

()

()

zajęcia: sportowe, świetlicowe,
komputerowe i origami

od 01 do 12 lutego
godz. 900 - 1400

()

Gimnazjum Nr 119
ul. Klimatyczna 1,
tel. 22 773 23 35

zajęcia: sportowe, świetlicowe, kulinarne,
rękodzieło artystyczne, zabawy, konkursy,
szachy, tenis stołowy, gry zespołowe

od 01 do 12 lutego
godz. 900 - 1600

()

Gimnazjum Nr 120
ul. Armii Krajowej 39,
tel. 22 773 97 61

zajęcia: plastyczne, komputerowe, sportowe

()

Ośrodek Kultury
ul. Starzyńskiego 21,
tel. 22 773 61 88

zajęcia: plastyczne, muzyczne, taneczne,
przedstawienia dla dzieci, projekcje filmowe,
gry, zabawy, konkursy

(

Biblioteka Publiczna
ul. 1. Praskiego Pułku 31,
tel. 22 773 40 08

AQUAPARK
WESOLANDIA
UL. WSPÓLNA 4

Zespół Szkół Nr 94
ul. Krótka 1,
tel. 22 773 42 04

Ośrodek Działań Twórczych
“Pogodna”
ul. Jana Pawła II 25,
tel. 22 427 37 74
)

2010
od 01 do 12.02
BASEN
godz. 900- 1000
godz. 1100- 1200

SIŁOWNIA
godz. 1200- 1300

01 - 03 oraz 08 - 10 lutego
00
00
godz. 9 - 14

ZAWODY
PŁYWACKIE

od 01 do 12 lutego
00
00
godz. 9 - 15

()
zajęcia: plastyczne, muzyczne, taneczne,
przedstawienia dla dzieci, projekcje filmowe,
gry, zabawy, konkursy

od 01 do 12 lutego
godz. 900 - 1500

zajęcia: plastyczne, gry i zabawy edukacyjne,
wirtualne spacery, poznawanie historii
i kultury Warszawy, spotkanie z pisarką
Barbarą Gawryluk

01, 04, 08, 09 i 11 lutego
00
00
godz. 10 - 12

11.02 o godz. 1100

zgłoszenia: nr tel. 22 773 91 91
lub osobiście

( ) placówki w ramach prowadzonej akcji wydają uczestnikom bezpłatne posiłki

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE
I SEANSE FILMOWE
godz. 10.00

03.02 - BAŁWANEK - STRAŻNIK ZIMY
12.02 - NOC W MUZEUM 2 FILM

TEATR

ZIMOWA
AKADEMIA TAŃCA
FITNESS ART
UL. TRAKT BRZESKI 60/60A

od 01 do 12.02

OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH “POGODNA”
UL. JANA PAWŁA II 25

05.02 - POTWORY KONTRA OBCY FILM
10.02 - ZDARZYŁO SIĘ ZIMĄ TEATR
OŚRODEK KULTURY
UL. STARZYŃSKIEGO 21

godz. 1200
()

tel. 22 773 14 33
( ) liczba miejsc ograniczona

szczegółowe informacje dostępne są w placówkach prowadzących zajęcia
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WOÂP - rekord POBITY!
W tym roku podczas XVIII Fina∏u
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy
zebraliÊmy: 28

235,05 z∏.

Wolontariusze:
23689,09 z∏
Kiermasz prac plastycznych: 763,82 z∏
Kawiarenka:
1526,97 z∏
Aukcje:
2255,24 z∏
Grali z nami: nauczyciele i uczniowie
ze SP 173, absolwenci Gimnazjum 119,
Dzielnicowy Dom Kultury, grupa mi∏oÊników Nordic Walking pod opiekà pani
Izabeli Antosiewicz, Szwadron Jazdy
Polskiej, piekarnia „Putka”, Cafe & Restaurant „U Szymona” i wszyscy ˝yczliwi
orkiestrze mieszkaƒcy dzielnicy Weso∏a.
Wszystkim serdecznie dzi´kujemy
i zapraszamy za rok!!!
Sztab WOÂP przy Gimnazjum 119

sytuacji ˝yciowej. W wi´kszoÊci roUzarkowi z firmy „Poczta Kwiatowa”, p. Tadedzin, którymi zaopiekowaliÊmy si´,
uszowi Grzybowskiemu, p. Urszuli Nowickiej i jej
choroba, niepe∏nosprawnoÊç, czy
synowi Micha∏owi.
niemo˝noÊç znalezienia pracy doprowadzi∏a do
Szczególne i osobne s∏owa podzi´kowania
skrajnej biedy.
mówi´ swoim kole˝ankom i kolegom, którzy
Dzi´ki naszej pomocy w wielu ubogich domach,
dzielnie wspierajà mnie ju˝ po raz trzeci w realitu˝ przed Êwi´tami pojawi∏ si´ radosny uÊmiech
zacji otwierania ma∏ych serc na niedol´ i niedoi jak˝e cz´sto powtarzane s∏owo: dzi´kuj´.
statek innych.
„Szlachetna Paczka” nie zakoƒczy∏aby si´ taMajka Delura
kim powodzeniem w naszej szkole, gdyby nie lu– szkolny koordynator akcji
dzie dobrej woli. Dlatego dzi´kuj´ wszystBIURO PODRÓ˚Y
kim staromi∏oÊniaƒskim „szlachetnym
rok za∏o˝enia 1999
uczniom” i ich rodzicom za ogrom serca
Agent TUI, NECKERMANN, SCAN HOLIDAY,
w∏o˝ony w to, aby
ECCO HOLIDAY, EXIM, ORBIS, ALMATUR...
pomóc, a tym samym
AKREDYTOWANY AGENT IATA
uszcz´Êliwiç, innych.
Agent kilkuset linii lotniczych
Serdecznie dzi´kuDost´p do promocyjnych taryf
j´ tym, którzy poÊwi´cili swój prywatSprawdê nasze ceny!!!
ny czas i pomogli
Stara Miłosna (obok poczty)
nam zawieêç paczki
Zapraszamy:
ul. Jana Pawła II 23 lok. U1
do magazynu – p. Irepon.-pt. – 10.00-18.00
www.bpserwis.com.pl
neuszowi Wawrzyniasobota – 9.30-13.30
tel. (+48 22) 773 83 42
kowi, p. Arkadiuszowi

Szlachetne serca
Ogólnopolska, charytatywna akcja „Szlachetna Paczka” jest ju˝ za nami. Po raz trzeci uczniowie ze Szko∏y Podstawowej nr 173 udowodnili,
˝e w jednoÊci tkwi si∏a i ˝e wspólne dzia∏anie daje niesamowità satysfakcj´.

SERWIS

W tym roku sprawiliÊmy radoÊç 22 rodzinom
(4 z Warszawy i 18 z okolic Kozienic). Niebagatelna liczba 206 Êwiàtecznych paczek pow´drowa∏a do osób, które znalazly si´ w trudnej
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El˝bieta Ko∏buk 1949-2010
Panià El´ pozna∏em ponad 10 lat temu, dzi´ki
we pole s∏u˝by dla lokalnej spo∏eczówczesnemu proboszczowi ks. Banakowi. SzukanoÊci – zosta∏a przyj´ta do OchotniliÊmy wówczas wraz z Robertem W´grzynowczej Stra˝y Po˝arnej w Starej Mi∏oskim osób chcàcych bardziej aktywnie zaanga˝oÊnie i zosta∏a jej Prezesem.
waç si´ w sprawy Osiedla Stara Mi∏osna w raA by∏ to wyjàtkowo ci´˝ki okres dla
mach Komitetu Osiedlowego. Ks. Banak poleca∏
stra˝aków. Kilka procesów sàdojà jako osob´ bardzo aktywnà, konsekwentnà
wych toczàcych si´ z by∏ym prezew dzia∏aniu oraz twardo broniàcà wyznawanych
sem, a potem tak˝e z w∏asnym radcà
zasad i wartoÊci. Taka te˝ okaza∏a si´ naprawd´.
prawnym. Tragiczne warunki lokaloOd pierwszego spotkania aktywnie w∏àczy∏a si´
we, rozgrzebana budowa stra˝nicy,
w prac´ naszego Êrodowiska. Wspó∏tworzy∏a
stary psujàcy si´ sprz´t... To jednak
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” od
pierwszego numeru. W burzy
Z wielkim smutkiem przyj´liÊmy wiadomoÊç o Êmierci
mózgów, której wynikiem jest
Êp. El˝biety Ko∏buk, by∏ej Prezes naszej jednostki.
tytu∏ naszego pisma, wyjàtkowo
Pani Elu, zawdzi´czamy Pani tak wiele, ˝e na zawsze
silnie akcentowa∏a w∏àczenie
pozostanie Pani w naszej pami´ci.
do tytu∏u nazwy osiedla „Stara
Mi∏osna”, jako miejsca, gdzie
W tych trudnych chwilach ∏àczymy si´ w bólu
skierowana by∏a pierwsza akz wszystkimi bliskimi, szczególnie m´˝em, synami i siostrà.
tywnoÊç naszego Êrodowiska.
Druhowie z Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Starej Mi∏oÊnie
Za to gdy z czasem zanika∏y
dawne animozje pomi´dzy Starà Mi∏osnà a resztà Weso∏ej, by∏a jednà z pierwnie przera˝a∏a p. Eli. Z niezwyk∏à konsekwencjà
szych osób, które podkreÊla∏y potrzeb´ otwarcia
i uporem rozpocz´∏a porzàdkowanie spraw jedi rozwini´cia naszej aktywnoÊci na pozosta∏e
nostki. Doprowadzi∏a do wygrania wi´kszoÊci proosiedla Weso∏ej. Po powstaniu Stowarzyszenia
cesów, zdobywa∏a Êrodki na nowy sprz´t, dba∏a
Sàsiedzkiego bardzo aktywnie zaanga˝owa∏a si´
o rozwój OSP oraz o budowanie jej pozytywnego
w jego dzia∏alnoÊç. Przez pewien czas by∏a nawet
wizerunku. Zwieƒczeniem jej dzia∏alnoÊci by∏a bucz∏onkiem naszego Zarzàdu. A˝ znalaz∏a sobie nodowa (realizowana praktycznie od zera) obecnej
Odesz∏a od nas pani Ela Ko∏buk. Wiele s∏ów mo˝na powiedzieç o jej zaanga˝owaniu w ˝ycie
lokalnej spo∏ecznoÊci i pewnie wiele takich s∏ów w najbli˝szych dniach us∏yszymy. Chcia∏abym napisaç o kobiecie, która si´ nie podda∏a. Trudna, bardzo ci´˝ka i wyniszczajàca choroba. Trudna i d∏ugotrwa∏a kuracja. A kiedy rozmawia∏yÊmy stosunkowo niedawno, przez telefon tryska∏ optymizm, którego pewnie nie raz brakuje zdrowym ludziom. Pani Ela nigdy nie
mówi∏a, ˝e przegra. Umówi∏yÊmy si´ na wiosennà kaw´. Mo˝e dlatego, tak bardzo zaskoczy∏a mnie wiadomoÊç o Jej Êmierci.
˚egnamy wspania∏à kobiet´.
Izabela Antosiewicz
Prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkeigo Stara Mi∏osna

stra˝nicy przy ul. GoÊciniec.
Gdyby nie ona, nowoczesny
budynek, z gara˝ami dla pojazdów, zapleczem dla stra˝aków
i salà konferencyjnà nigdy by
nie powsta∏. A jest to budynek
na miar´ XXI wieku, b´dàcy
ostojà dzia∏ania staromi∏oÊniaƒskiej jednostki OSP. Budowa zosta∏a sfinansowana ze
Êrodków z m.st. Warszawy
wywalczonych przez p. El´,
dzi´ki jej niewiarygodnemu zaanga˝owaniu czasowemu, nieust´pliwoÊci i umiej´tnoÊci przekonywania ludzi.
Pani Ela by∏a osobà g∏´boko wierzàcà, wyjàtkowo bliskà KoÊcio∏owi. Tà swojà wiar´ w Boga potrafi∏a tak˝e prze∏o˝yç na wiar´ w cz∏owieka. Do ludzi zawsze by∏a otwarta, oceniajàc ich nie przez
pryzmat przynale˝noÊci partyjnej, lecz przez to jacy byli i co robili. By∏a te˝ bardzo prostolinijna.
Broniàc swoich racji nigdy nie owija∏a w bawe∏n´,
lecz zawsze mówi∏a co jej le˝y na sercu. Jednak jej
s∏owa krytyki zawsze by∏y na tyle rozwa˝ne, ˝e nie
powodowa∏y urazy ale zmusza∏y do refleksji.
Odesz∏a po d∏ugiej i ci´˝kiej chorobie. Przechodzi∏a przez nià tak jak przez ca∏e swoje ˝ycie.
Z godnoÊcià, pogodà ducha i wielkà wiarà w Boga. Mimo cierpienia, do koƒca dodawa∏a si∏ bliskim. Z jej Êmiercià, z naszej spo∏ecznoÊci uby∏
skromny, ale naprawd´ wielki cz∏owiek.
Marcin J´drzejewski

Rodzinie i Bliskim
Â

✞P

El˝biety Ko∏buk
wieloletniej
Prezes OSP Stara Mi∏osna
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
sk∏ada
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej
Pierwszy semestr w UTW dobiega koƒca
i okaza∏ si´ wyjàtkowo udany. Tematy wyk∏adów
i ciekawa oferta zaj´ç fakultatywnych cieszà si´
du˝ym zainteresowaniem.
Od 1 lutego do 15 lutego zaplanowana jest
pierwsza przerwa semestralna. Od 15 lutego
(poniedzia∏ek) rozpoczynamy drugi semestr
w UTW w Weso∏ej.
Przedstawiamy nowe propozycje zaj´ç fakultatywnych.
W ka˝dy poniedzia∏ek od godz. 9.30 do 10.30
zaj´cia „FOTO” w ODT Pogodna (ul. Jana Paw∏a II 25, I p.), gdzie pani Magdalena pomaga
w doborze odpowiedniego aparatu, a kolejne
spotkanie zaplanowano na zaj´cia praktyczne
– wykonywanie zdj´ç i ich omawianie.
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Tworzymy sekcj´ tenisa sto∏owego (ping-ponga). Zapraszamy Panie i Panów do zapisywania
si´ (tel. 22 773 19 91).
Zaczynamy w Êrod´ 13 lutego o godz. 16.00,
a zaj´cia b´dà odbywa∏y si´ w poniedzia∏ki i Êrody
od 16.00 do 17.30 w Mambo ul Jana Paw∏a II 13.
Proponujemy tak˝e zaj´cia malarskie prowadzone przez p. Gra˝yn´ Bany w ODT Pogodna w piàtki od godz. 11.00 do godz 12.30.
WÊród s∏uchaczy UTW zrodzi∏ si´ pomys∏
dzielenia si´ swoimi wra˝eniami z podró˝y, ciekawych doÊwiadczeƒ, interesujàcych spotkaƒ
i osobistych wspomnieƒ.
Wszystkich ch´tnych poetów i prozaików,
równie˝ tych poczàtkujàcych, serdecznie zapraszamy do wspó∏pracy.

Szukamy tak˝e ch´tnwj m∏odzie˝y do przeprowadzania wywiadów z ciekawymi i znanymi osobami ze Êwiata sztuki oraz mediów z Weso∏ej i okolic.
Nadal poszukujemy lektorów j´zyka w∏oskiego
i hiszpaƒskiego.
Rozpocz´liÊmy zapisy na II semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Weso∏ej. Serdecznie
Wszystkich ch´tnych zapraszamy.
Dy˝ury w Bibliotece G∏ównej ul. I Pu∏ku Praskiego 31 w ka˝dy piàtek od 15.00 do 16.00
Poniewa˝ uruchamiamy stron´ internetowà
UTW www.utw-wesola.org.pl prosimy o podanie
swoich e-mailii aby wszystkie nowe informacje
sprawnie dociera∏y do wszystkich s∏uchaczy.
Regina Kozerska
utw.wesola@wp.pl, tel. 22 773 19 91
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Ceramiczna Gwiazdka
Ceramicznie i muzycznie – tymi dwoma s∏owami
mo˝na okreÊliç wieczór pe∏en sztuki, który zachwyci∏
wszystkich przyby∏ych 15 grudnia zesz∏ego roku
w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna. Ju˝
przed wejÊciem na wernisa˝ zapach pierniczków, oraz
pamaraƒczy, którymi by∏a przyozdobiona sala wystawy, zach´ca∏ do skorzystania z dalszych atrakcji. Licz-

nie przybyli goÊcie, mogli podziwiaç wyjàtkowe prace dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych z sekcji ceramicznej,
dzia∏ajàcej w OÊrodku Kultury, prowadzonej przez Dorot´ ¸asisz. Wszystkie wyroby z gliny: fruwajàce
anio∏ki, pachnàce kwiatki, szczekajàce pieski, kolorowe motyle, szkatu∏ki na bi˝uteri´, oraz wiele, wiele innych prac zaprezentowanych tego wieczoru, powstawa∏o przez cztery miesiàce nies∏ychanie twórczych
spotkaƒ w gronie m∏odszych
i starszych „ceramików”.
W trakcie wernisa˝u odby∏
si´ konkurs, w którym ka˝dy
obecny, móg∏ oddaç swój
g∏os na najpi´kniejszà prac´
ceramicznà. Po podliczeniu
g∏osów wyró˝nienia otrzyma∏y Ania Zarzyƒska i Nata-

lia Urbaƒska, natomiast pierwsze miejsce zdoby∏ ¸ukasz Falkowski. Poniewa˝ proces tworzenia z gliny to
nie tylko pomys∏, ale przede wszystkim cierpliwoÊç
i zdolnoÊç wykonania, wszystkie dzieci, bioràce
udzia∏ w konkursie mogà si´ czuç wygranymi. Przez
ca∏y ten zimowy wieczór OÊrodek Kultury wype∏niony
by∏ równie˝ muzykà. Swoje wokalne umiej´tnoÊci zaprezentowali uczestnicy „Studia Piosenki” – sekcji
wokalnej, prowadzonej przez Ew´ Broczek. Umiej´tnoÊci m∏odych solistów i poziom wykonywanych
przez nich utworów wzbudzi∏ prawdziwy zachwyt
wÊród publicznoÊci i d∏ugie oklaski. Dzi´ki wszystkim, którzy zechcieli podzieliç
si´ swoim talentem, czas tego
wieczoru umknà∏
niepostrze˝enie.
RozeÊmiane twarze
goÊci potwierdza∏y
wyjàtkowoÊç imprezy, która powsta∏a dzi´ki zaanga˝owaniu uczestników obu sekcji, ale równie˝
dzi´ki nieocenionej pomocy pani Basi W∏odek,
Ewy Broczek i Bogusi Stachurskiej.
Wszystkich zainteresowanych sekcjami
– ceramikà, oraz studiem piosenki, zapraszamy
do OÊrodka Kultury w Weso∏ej, oraz filii OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”.
Dorota ¸asisz
Fot. Katarzyna Szaszkiewicz

Spo∏ecznicy nagrodzeni
18 grudnia minionego roku na zaproszenie
burmistrza Weso∏ej Edwarda K∏osa i przewodniczàcego Rady Dzielnicy Stefana S∏owikowskiego do Gimnazjum Nr 119 przybyli przedstawiciele organizacji pozarzàdowych, dzia∏ajàcych
na rzecz mieszkaƒców naszej dzielnicy.
W dzielnicy dzia∏a 21 organizacji pozarzàdowych, obejmujàcych wiele sfer naszego codziennego ˝ycia. Wszyscy ich cz∏onkowie sà
wolontariuszami, poÊwi´cajàcymi swój wolny
czas dla rozwijania dzia∏alnoÊci w sferze pomo-

Irena Kuk, Jacek Szafraƒski, Marian Mahor

cy spo∏ecznej, kultury, sportu, integracji lokalnej
spo∏ecznoÊci, a przede wszystkim wzbogacajà
o nowe elementy ofert´ dzielnicowà.
Podczas spotkania przekazano wiele s∏ów podzi´kowania i uznania za trud w∏o˝ony w dzia∏alnoÊç w roku 2009.

W∏adze dzielnicy przyzna∏y wyró˝nienia i zaszczytne tytu∏y Cz∏owieka Roku 2009:
• Ksi´dzu Józefowi Skarpetowskiemu – za mecenat dzia∏aƒ organizacji pozarzàdowych,
a tak˝e wyró˝nienie za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ
wspierajàcych kultur´, oÊwiat´, sport i pomoc
spo∏ecznà w Dzielnicy Weso∏a,
• pani El˝biecie Dani∏owicz – w zakresie kultury, a tak˝e wyró˝nienie za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ
zwiàzanych z kulturà w Dzielnicy Weso∏a,
• pani Hannie Koz∏owskiej – w zakresie sportu,
a tak˝e wyró˝nienie za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ
zwiàzanych ze sportem w Dzielnicy Weso∏a,
• pani Helenie Kaêmierczak – w zakresie
spraw spo∏ecznych, a tak˝e wyró˝nienie za
ca∏okszta∏t dzia∏aƒ zwiàzanych z pomocà spo∏ecznà w Dzielnicy Weso∏a,
• dla Ksi´dza Pra∏ata Stefana Wysockiego
szczególne wyró˝nienie za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ
spo∏ecznych w okresie wieloletniej aktywnoÊci na terenie Weso∏ej.
Podczas spotkania wyró˝niono tak˝e sportowców, którzy w ubieg∏ym roku reprezentowali
Dzielnic´ Weso∏a na arenach sportowych w kraju i za granicà zdobyli dla barw Weso∏ej. Zaszczytne tytu∏y odebrali:
• Joanna Litwin – Puchar Âwiata w kitesurfingu,
• Michelle Kung – Puchar Polski w wolty˝erce,
• Adam S´czek – indywidualne wicemistrzostwo Polski Juniorów w szabli,

• Miko∏aj Grzegorek, Adam S´czek, Micha∏
Tomasiak – dru˝ynowe Mistrzostwo Polski
Juniorów w szabli,
• Arkadiusz Kaniowski – wyst´py w II lidze OKS
Otwock w pi∏ce no˝nej,
• Urszula Staniszewska – ca∏okszta∏t juniorskich osiàgni´ç w szachach,

Michelle Kung i Joanna Litwin

• Marek Wojnarski – Dru˝ynowe Mistrzostwo
Âwiata oraz indywidualne Wicemistrzostwo
Âwiata w racketlonie,
• Barbara Koz∏owska – Akademickie oraz M∏odzie˝owe Mistrzostwo Polski w ∏ucznictwie,
• Hanna Koz∏owska – Mistrzostwo Polski Weteranów w ¸ucznictwie,
• Marcin Koz∏owski – M∏odzie˝owe Mistrzostwo Polski w ¸ucznictwie.
Wszystkim wymienionym osobom sk∏adamy
serdeczne gratulacje.
KB, MJ
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Karnawa∏ – ale po co?
Karnawa∏ – jak chcà jedne êród∏a,
jego nazwa pochodzi od powiedzenia
„Carne vale!”, czyli dos∏ownie z ∏aciny
„˚egnaj, mi´so”, jak podajà inne –
nazw´ zaczerpni´to z tradycji staro˝ytnego Rzymu, gdzie carrus navalis, wóz
w kszta∏cie okr´tu otwiera∏ parady
podczas Bachanaliów.
Nie jest jasne, kiedy si´ w∏aÊciwie zaczyna – wed∏ug niektórych, w pierwszy
dzieƒ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia,
wed∏ug innych – w Sylwestra, wed∏ug
jeszcze innych – w Âwi´to Trzech Króli,
wreszcie wed∏ug jeszcze innych mniej
wi´cej na dwa tygodnie przed Ârodà Popielcowà. Nie ma natomiast sporu, co
do jego zakoƒczenia – okres karnawa∏u
definitywnie koƒczy Âroda Popielcowa.
W naszej polskiej tradycji karnawa∏
to okres zabaw, bali, uroczystych rautów, spotkaƒ towarzyskich. W karnawale wypada „bywaç”, pokazywaç si´,
bawiç. Karnawa∏ by∏ okresem wzmo˝onej aktywnoÊci towarzyskiej po sp´dzanym w gronie rodzinnym, cz´sto postnym, adwencie, a przed okresem Wielkiego Postu, kiedy zabaw nie tylko
hucznych, ale ˝adnych, nie urzàdzano.
A post by∏ prawdziwym postem, chocia˝by dlatego, ˝e w karnawale wyje-

dzono zapasy, a na przednówku co najwy˝ej konfitury mo˝na by∏o dojadaç,
bo lodówek nie znano.
Dzisiaj daleko odeszliÊmy od tamtej
tradycji. ˚egnaj mi´so? Post zachowujemy w Ârod´ Popielcowà, w Wielki Piàtek i Wielkà Sobot´ (ale nawet wtedy
nikt nam nie zabroni zamówiç w restauracji hamburgera czy innego kurczaka
z grilla i raczej kelner nam nie przypomni, ˝e w∏aÊnie jest dzieƒ postny). Mi´so mo˝emy kupiç o ka˝dej porze dnia
i nocy. Dyskoteki i kluby sà otwarte
Êwiàtek piàtek do wczesnych godzin
rannych. W karnawale tylko podwajajà
swoje obroty, wmawiajàc wszystkim, ˝e
w∏aÊnie teraz jest czas na zabaw´.
Szczególne sà og∏oszenia o „ostatkach”
w klubach, które ju˝ w Êrod´, no najdalej w czwartek wieczorem na powrót
otwierajà swoje podwoje dla spragnionych zabawy. Na spotkania towarzyskie
umawiamy si´ wtedy, kiedy akurat mamy czas, a kiedy to wypada w kalendarzu – mniejsza o to.
Dzisiaj karnawa∏ to jednak zdecydowanie Bachanalia. To parady szkó∏
samby, to bal na Pl. Âwi´tego Marka
w Wenecji, bal w Operze Wiedeƒskiej.
Zabawa do pot´gi n, rozpusta, orgia

Odpowiedê na list o szczepionkach
- ostrze˝enie przed szkodliwà panià profesor
W poprzednim numerze
gazetki zosta∏ opublikowany
obszerny list pani Niny
Ksi´˝opolskiej, w którym
zosta∏y zawarte informacje
o szkodliwoÊci i niepotrzebnoÊci szczepieƒ. Informacje
te zosta∏y w najlepszej wierze zaczerpni´te ze strony
niejakiej prof. Marii Doroty Majewskiej. Tytu∏ profesorski tej pani jest prawdziwy, ale jest to profesor biologii bez wykszta∏cenia medycznego.
UWAGA! Przed g∏oszonymi przez prof. Majewskà poglàdami ostrzega medyczne Êrodowisko naukowe w oficjalnym dokumencie na
stronach Ministerstwa Zdrowia!
Prosz´ to samodzielnie sprawdziç podaj´ link:
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/
docs/oswiadczenie_szczep_25112009.pdf
Argumentacja prof. Majewskiej opiera si´
na przytaczaniu prawdziwych informacji o ∏agodnym przebiegu najnowszego szczepu grypy
i fa∏szywych informacji o szkodliwoÊci szczepionek wpisujàc si´ w modny nurt teorii spiskowych twierdzàcy, ˝e zdrowiej jest chorowaç ni˝
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si´ szczepiç. Tymczasem grypa jest tak wredna
a szczepienia tak bezpieczne, ˝e nawet przy ∏agodnym szczepie lepiej zdobyç odpornoÊç
na martwym wirusie ni˝ wojowaç z ˝ywym!
Szczepionka jest najlepszym przyk∏adem leczenia podobnego podobnym i pobudzania
obrony organizmu, które tak kochamy w homeopatii. Dlaczego wi´c zwolennicy homeopatii stronià od szczepionek? To kwestia mody.
Ba∏amutnym opowiastkom o szkodliwoÊci
szczepieƒ najlepiej daç odpór opowiadajàc ich
prawdziwà histori´.
Szczepionki zawdzi´czamy kobietom
Ide´ szczepieƒ sprowadzi∏a do Europy Lady
Mary Wortley Montagu. Ta angielska arystokratka ˝y∏a w siedemnastym wieku. Wraz z m´˝em-dyplomatà przebywa∏a w Turcji, gdzie podpatrzy∏a jak tamtejsze kobiety chronià swoje dzieci
przed ÊmiercionoÊnà i oszpecajàcà chorobà
– czarnà ospà. Za pomocà ig∏y wprowadza∏y one
maleƒkie iloÊci ropy chorych na czarnà osp´,
do ˝y∏ zdrowych dzieci. Wynika∏a z tego dwu-trzydniowa infekcja o niezbyt ci´˝kim przebiegu,
po czym wytwarza∏a si´ odpornoÊç na osp´. La-

muzyki, Êwiate∏, dekoracji. I skansen.
Dla turystów, którzy zap∏acà, ˝eby si´
bawiç w∏aÊnie tu, a nie gdzie indziej.
A po Ârodzie Popielcowej – wracajà
do zabawy. Karnawa∏ przesta∏ byç czasem wyjàtkowym, odÊwi´tnym, wyczekiwanym przez ca∏y rok. Spowszednia∏, straci∏ coÊ ze swojej magii. Coraz cz´Êciej odbieramy go jako przymus zabawy. „Gdzie by∏eÊ na balu?”,
„Gdzie sie bawi∏eÊ?” – to pytanie, które jeszcze gdzie niegdzie mo˝na us∏yszeç, szczególnie cz´sto w okolicach
ostatków w∏aÊnie.
Ale czy my jeszcze w ogóle potrzebujemy karnawa∏u? Skoro adwent nie jest
adwentem, tylko czasem zakupów
i sprzàtania przed Êwi´tami, Wielki
Post ograniczyliÊmy sobie (generalizuj´, oczywiÊcie) do dwóch dni, Ârody Popielcowej i Wielkiego Piàtku, a bawimy
si´ przez ca∏y rok – to – na zdrowy rozum – po co na ten karnawa∏?
W tym roku na szcz´Êcie karnawa∏
jest ca∏kiem krótki – skoƒczy si´ w po∏owie lutego. Tym wszystkim, którzy
wiedzà, po co jest karnawa∏ – ˝yczymy
szampaƒskiej zabawy. Na balach, prywatkach, domówkach, dyskotekach
i w klubach – gdziekolwiek Wam przyjdzie do g∏owy.
Anna Pojawa
dy Montagu zaszczepi∏a z powodzeniem swoje
dzieci, a nast´pnie metod´ tà, zwanà wariolizacjà, rozpropagowa∏a w Anglii, gdzie za zgodà króla Jerzego I testowano jà najpierw na wi´êniach,
a potem na dzieciach z sierociƒców. Próby wypad∏y tak pomyÊlnie, ˝e król zgodzi∏ si´ na zaszczepienie swoich wnuków. Wariolizacja zosta∏a zastàpiona bezpieczniejszà i ∏agodniejszà metodà
wynalezionà przez Edwarda Jennera. Lekarz ten
stosowa∏ rop´ ospy krowiej wcieranà w naci´cie
skóry. Jego s∏awa przyçmi∏a dokonania Mary
Montagu, ale nie zapominajmy, ˝e swojego odkrycia dokona∏ podziwiajàc urod´ dójek, które
ospowe blizny mia∏y na r´kach, a nie na twarzy.
Adjuwanty i konserwanty szczepionek
– zdobycze z poczàtku dwudziestego wieku
Od Powietrza, G∏odu, Ognia i Wojny Wybaw
nas Panie! Nie bez powodu Jeêdêców Apokalipsy wymienia si´ w tej kolejnoÊci. Morowe
powietrze, czyli choroby zakaêne, sà gorsze od
trzech pozosta∏ych a dwudziesty wiek przyniós∏
prze∏om polegajàcy na tym, ˝e po raz pierwszy
ludzie nie musieli traciç z ich powodu blisko
po∏owy dzieci. Ale sam wynalazek uodporniania
na choroby nie wystarczy∏by. Szczepienia

c.d. na str. 21
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Miko∏ajkowe zawody judo
19 grudnia Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club zorganizowa∏ na terenie swojej siedziby
w Starej Mi∏osnej, w Auli Gimnazjum
Nr 119, II Turniej Miko∏ajkowy Judo. W turnieju

– prezenty – ze sportowà rywalizacjà.
Publika na trybunach dopisa∏a: ponad 400 osób dodawa∏o ducha walki
naszym najm∏odszym zawodnikom.
Zawodników dekorowali prezes
klubu Wojciech Nasi∏owski oraz
siedmiokrotny i aktualny Mistrz
Polski Form Kata w Judo i jednoczeÊnie trener naszego klubu
– Marcin Nowakowski.
Turniej by∏ kontynuacjà imprezy
zesz∏orocznej o tym samym charakterze, która spotka∏a si´ z wielkim
uznaniem zawodników, rodziców
oraz goÊci przyby∏ych na zawody.
Klub po tegorocznej imprezie postanowi∏ cyklicznie organizowaç co roku takiego „Miko∏aja” dla naszych judoków.
Dzi´kujemy dyrekcji gimnazjum za
udost´pnienie auli. Impreza nie odby∏aby si´ tak˝e bez zaanga˝owania cz∏onków klubu, przyjació∏ oraz rodziców.
S∏odkà niespodziank´ sprawi∏a
wszystkim firma PUTKA fundujàc
ciastka, za co chcemy serdecznie podzi´kowaç w∏aÊcicielowi firmy.

wzi´∏o udzia∏ 110 zawodniczek i zawodników naszego klubu i zosta∏ on
rozegrany w 20 kategoriach wagowo-wiekowych. Wszystkie dzieci bioràce
udzia∏ w turnieju otrzyma∏y Êwiàteczne prezenty oraz dyplomy, pierwsza
trójka otrzyma∏a medale, a zwyci´zca
w danej kategorii – puchar.
Uda∏o nam si´ po∏àczyç najprzyjemniejszà ceremoni´ Êwiàtecznà

Ze sportowym pozdrowieniem
Rados∏aw Lechowicz, trener

Turniej Szachowy w SP173
Mimo utrudnieƒ spowodowanych zimowà aurà frekwencja na II Turnieju Grand Prix SP 173
dopisa∏a. W sobot´ 9 stycznia br. do zmagaƒ
w turnieju przystàpi∏o 45 zawodników ze Szkó∏
Podstawowych i Gimnazjów.
Rozegrano 7 partii systemem szwajcarskim
po 15 minut dla zawodnika.
Najlepszymi w turnieju okazali si´:
W kategorii Szkó∏ Podstawowych:
I miejsce – ¸ukasz Jarmu∏ka – MKS Polonia
Warszawa,
II miejsce – Damian Koseski – MTSZ Miƒsk Mazowiecki,

III miejsce – Tomasz
Woênica – MKS Polonia
Warszawa.
W kategorii Szkó∏
Gimnazjalnych:
I miejsce – Bartosz Pra˝mowski – UKS Hetman,
II miejsce – Jakub Suliborski – MTSZ Miƒsk
Mazowiecki,
III miejsce – Mariusz Szewczyk – MKS
Polonia Warszawa.
W kategorii do lat 8
najwi´cej punktów
uzyska∏ Daniel Sanz
Wawer z UKS Ursus,
a do lat 10 najlepszym okaza∏ si´ Maksymilian Michalski
z PKS Bia∏o∏´ka.

Nagrody wr´czy∏a dyrektor SP 173 Lidia
Chmielewska. Turniej ten by∏ kolejnà imprezà
propagujàcà gr´ w szachy, jak równie˝ okazjà
do wspania∏ej rywalizacji mi∏oÊników „królewskiej gry”. Na kolejny, trzeci ju˝ turniej z edycji
Grad Prix SP 173, zapraszamy 27 lutego 2010 r.
Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk, Edyta Kowalczyk
Twój Optyk
Emilia ¸opuska-Laskowska,
Monika Tabor s.c.
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Salon:

Filia – punkt optyczny:

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

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Wspania∏y poczàtek nowego sezonu
w wykonaniu szablistów „UKS VICTOR”
Rewelacyjnie rozpocz´li swoje starty w nowym sezonie zawodnicy sekcji szermierczej
Uczniowskiego Klubu Sportowego Victor-Stara
Mi∏osna.
Dobrà passe zapoczàtkowa∏
nasz 15-latek Miko∏aj Grzegorek
wygrywajàc, rozegrany 26 paêdziernika w Katowicach, pierwszy Puchar
Polski w kategorii juniora m∏odszego
do lat 17-tu zaliczany do listy rankingowej wy∏aniajàcej czteroosobowà
reprezentacj´ Polski na Mistrzostwa
Europy Kadetów.
Po cichu liczyliÊmy na dobry start
Miko∏aja, jednak osiàgni´ty wynik
by∏ dla wszystkich wielkim i bardzo
mi∏ym zaskoczeniem. Warto zaznaczyç, i˝ nasz zawodnik w drodze
do z∏ota pokona∏ starszych i bardziej
utytu∏owanych zawodników.
Aktualnie po tym sukcesie przesunà∏ si´ w klasyfikacji Polskiego Zwiàzku Szermierczego na piàtà pozycj´ i ma szanse zakwalifikowaç si´ do ekipy narodowej na Mistrzostwa Europy, które rozgrywane b´dà w marcu 2010 roku w Atenach.
Drugi z naszych zawodników Adam S´czek
równie˝ bardzo dobrze rozpoczà∏ sezon i pnie si´
w rankingu Polskiego Zwiàzku Szermierczego
walczàc o awans do reprezentacji szablowej ju-

niorów do lat 20-tu. Mistrzostwa Êwiata w tej kategorii rozegrane b´dà w kwietniu 2010 roku
w Baku. Adam ma 17 lat i musi konkurowaç

z zawodnikami o dwa lata starszymi majàcymi
za sobà wi´ksze doÊwiadczenie i starty w imprezach mistrzowskich. W pierwszym turnieju nowej edycji Pucharu Polski do lat 20-tu, rozegranym we wrzeÊniu na planszach Warszawskiej
Warszawianki, zajà∏ dobre 10-te miejsce.
W nast´pnym turnieju, który odby∏ si´ 21 listopada w Koninie, nasz 17-to latek postara∏ si´
o sporà niespodziank´ i po bardzo dobrych

walkach zajà∏ trzecie miejsce, przesuwajàc si´
w klasyfikacji Pucharu Polski na szóstà pozycj´.
Adam tym samym zachowa∏ szans´ na awans
do reprezentacji.
Niestety, na razie nie mo˝emy pochwaliç si´ sukcesami na arenie mi´dzynarodowej.
Warunki treningowe aktualne nie
pozwalajà nam na intensyfikacj´ zaj´ç
treningowych. Wielkie oczekiwania
wià˝emy z obecnie budowanà halà
sportowà przy gimnazjum, w której
przewidziano miejsce na profesjonalnà sal´ do szermierki.
˚ywimy nadzieje, ˝e dobre warunki
treningowe po∏àczone z ci´˝kà pracà
pozwolà wytrenowaç zawodników gotowych do zdobywania medali nie tylko
w Polsce, ale i na arenach Êwiatowych.
Szabla to przecie˝ tradycyjna polska
broƒ, w której nie raz zdobywaliÊmy medale na
Igrzyskach Olimpijskich. Warto przypomnieç, ˝e
ostatnim polskim medalistà Olimpijskim w szabli
jest Janusz Olech wychowanek Krzysztofa Grzegorka, który aktualnie jest trenerem naszej sekcji.
Korzystajàc z okazji zapraszamy na stron´
internetowà www.uks-victor.pl
Krzysztof Grzegorek

O Puchar Burmistrza w Weso∏ej
Ju˝ po raz piàty goÊciliÊmy m∏odych szermierzy na Ogólnopolskim Turnieju Szablowym o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a organizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy „VICTOR”
Stara Mi∏osna, Urzàd Dzielnicy Weso∏a i Polski
Zwiàzek Szermierczy.
Jak co roku dopisa∏a frekwencja i na planszach stan´∏o 90 zawodniczek i zawodników
z ca∏ej Polski.
W turnieju rozegranym 7 listopada prym wiod∏y zawodniczki z Sosnowca, a wÊród ch∏opców
reprezentanci Konina.

By∏ to prawdopodobnie
ostatni turniej rozegrany
w sali Gimnazjum nr 118
przy ul. Krótkiej 1. Nast´pne
zawody z tego cyklu zostanà
rozegrane w nowo wybudowanej hali sportowej przy
Gimnazjum nr 119. B´dzie to
z pewnoÊcià wspania∏a promocja szermierki i klubu na
naszym osiedlu. Liczymy, ˝e
na przysz∏orocznym podium
znajdzie si´
miejsce dla
„ma∏ego rycerza” z Weso∏ej.
Wyniki turnieju dziewczàt
(roczniki 1996–98):
1. CIOS Anna, TMS SOSNOWIEC
2. KALETA Karolina, AZS AWF
WARSZAWA
3. CIEÂLAR Karolina, TMS SOSNOWIEC
3. WÑTOR Joanna, TMS SOSNOWIEC
...
31. KURKUS Zuzanna, UKS VICTOR WARSZAWA

Wyniki turnieju ch∏opców (roczniki 1996–98):
1. WOèNY Krzysztof, KKSZ KONIN
2. SIWEK Kamil, KKSZ KONIN
3. GRONIECKI Kamil, TMS SOSNOWIEC
3. MIMIER Aleksander, KKSZ KONIN
...
18. GRZEGOREK Filip, UKS VICTOR WARSZAWA
20. NGUYEN VAN Sebastian, UKS VICTOR WARSZAWA
25. DÑBROWSKI Mateusz, UKS VICTOR WARSZAWA
41. MILEWSKI Pawe∏, UKS VICTOR WARSZAWA
Krzysztof Grzegorek
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Kryptonim „Kobieta 2010”
Zaczà∏ si´ rok szczególny,
rok biegajàcej kobiety, og∏osi∏a Êwiatu Fundacja Maraton Warszawski. Kim jest
kobieta 2010? Kobieta 2010
to Polka, Europejka i Kobieta
Âwiata. Wzoruje si´ na innych kobietach ze Êwiata,
ale i sama jest wzorem dla
innych. Kobieta 2010 regularnie dba o swoje
zdrowie, sprawnoÊç fizycznà i urod´. Przy∏àcza
si´ do wyzwania – postanawia regularnie trenowaç i w dobrej kondycji ukoƒczyç pó∏maraton
– czytamy na stronie: www.kobieta2010.pl
Plan jest cudownie prosty – w Pó∏maratonie
Warszawskim, 28 marca 2010 roku pobiegnie 2010 kobiet. Wi´kszoÊç debiutantek, takich
jak Ty, Droga Czytelniczko. Zastanawiasz si´ co
to jest ten pó∏maraton? Ile to kilometrów? I wcale nie widzisz siebie w treningowym re˝imie
i sportowych ciuchach. A ciuchy, Drogie Panie,
mamy coraz pi´kniejsze. Producenci sportowej
odzie˝y zauwa˝yli nareszcie, ˝e kobieta lubi biegaç w czymÊ innym ni˝ czarne i po˝yczone
od biegajàcego kolegi.
Wa˝ne, ˝eby podjàç decyzj´. Mo˝e byç zwiàzana z falà noworocznych postanowieƒ, mo˝e byç
pod wp∏ywem tego tekstu (by∏abym zaszczycona).
Decyzja na TAK spowoduje konsekwencje. Do∏àczysz do grona kobiet, które podobnie jak Ty, zaczynajà swojà biegowà przygod´. Od razu taki dystans? Czemu nie. W zesz∏ym roku w projekcie Kobiecy Team Biegowy wzi´∏o udzia∏ 5 dziewczyn.

Niektóre z nich nigdy wczeÊniej nie biega∏y.
Wszystkie ukoƒczy∏yÊmy Pó∏maraton Warszawski
w zdrowiu i szcz´Êciu, a biegowa wi´ê trwa do dnia
dzisiejszego. Ania i Michalina zacz´∏y swój trening
metodà Gallowaya. Informacje na temat: kim jest
Jeff Galloway i na czym polega przemierzanie niewiarygodnych wr´cz dystansów jego metodà mo˝ecie znaleêç na cytowanej powy˝ej stronie.

Co wa˝ne, po raz pierwszy w tak d∏ugim biegu b´dà mog∏y wziàç udzia∏ nie tylko osoby biegnàce, ale i maszerujàce. Maratony i pó∏maratony otwarte dla piechurów odbywajà si´ w najwi´kszych miastach – Londynie, Nowym Jorku
czy Berlinie. Warszawa nie chce byç od nich
gorsza. Mo˝na wi´c powiedzieç – drogie panie,
do mety biegiem marsz!
Co zrobiç, ˝eby podj´ta decyzja przerodzi∏a si´
w eufori´ na mecie? Najlepiej do∏àczyç do innych
kobiet, które zaczynajà. Fundacja Maraton Warszawski rozpoczyna cykl spotkaƒ biegowych dla
poczàtkujàcych biegaczek (i biegaczy – podobno

M∏odym okiem
Witajcie w nowym 2010 roku! Mamy nadziej´,
˝e Wasze domy odwiedzi∏ Âwi´ty Miko∏aj, a huczna zabawa sylwestrowa trwa∏a do samego rana.
Jest to pierwszy artyku∏ w tym roku, dlatego dobrze by by∏o zrobiç podsumowanie dotychczasowej pracy M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy. Sami
siebie oceniamy na 4, ale oczywiÊcie pami´tamy,
˝e zawsze mo˝e byç lepiej! Do naszych najwi´kszych sukcesów 2009 roku zaliczamy przede
wszystkim wspó∏organizacj´ festiwalu „Rock
On!”, oraz wsparcie akcji „Weso∏a Paczka”. Natomiast pora˝kà jest bardzo powolna praca nad projektem skateparku. OczywiÊcie nie jest to naszà
winà, poniewa˝ niestety, jak ju˝ wielokrotnie
wspominaliÊmy – brakuje nam dzia∏ki. Staramy
si´ zrobiç wszystko co w naszej mocy, aby sam
pomys∏ budowy nie upad∏.

JeÊli chodzi o wiadomoÊci bie˝àce, to 22 grudnia 2009 odby∏a si´ uroczysta sesja M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy. W spotkaniu tym brali udzia∏
reprezentant zarzàdu Weso∏ej – pan burmistrz
Marian Mahor, pan Karol Cudny, przedstawicielka
Rady Dzielnicy – pani Izabela Antosiewicz, oraz
pani Marta Kwiatkowska. Podczas tej sesji powsta∏a uchwa∏a dotyczàca wydelegowania
dwóch osób do M∏odzie˝owej Rady Warszawy.
Naszymi przedstawicielami b´dà Marysia Kwiatkowska i Marek Jadczak. Wierzymy ˝e b´dà godnie reprezentowali Weso∏à na forum stolicy.
W najbli˝szym czasie planujemy kontynuowaç akcj´ „Korki”. Ju˝ nied∏ugo w najpopularniejszych budynkach dzielnicy, pojawià si´ nowe
punkty zbiórki plastykowych nakr´tek. Jak pami´tacie: akcja ta ma na celu zakup wózków dla
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ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a
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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

nic tak dobrze nie robi jak widok ∏adnej biegaczki
w sobotni poranek) pod wspólnà nazwà: Kobiece
Trasy Biegowe. Wspólne bieganie pod okiem trenerek b´dzie odbywa∏o si´ w ka˝dà sobot´ w trzech
popularnych wÊród biegaczy miejscach w Warszawie – na Kabatach, na Polach Mokotowskich
i w Parku Skaryszewskim. W ka˝dà sobot´, poczàwszy od 23 stycznia (oficjalne rozpocz´cie akcji – Pa∏ac Kultury i Nauki, godz. 12.00) b´dzie czeka∏a na Was trenerka z gotowymi çwiczeniami, programami, s∏u˝àca pomocà i radà. Wszystko po to,
byÊ nie zosta∏a sama ze swoim postanowieniem.
Wszystko po to, by z biegania czerpaç radoÊç. Dobrze przygotowana staniesz na Krakowskim PrzedmieÊciu 28 marca 2010 r. i ruszysz w przygod´
swojego ˝ycia, jakà niewàtpliwie jest debiutancki
bieg na dystansie 21 km. Co wa˝ne – w czasie pó∏maratonu nie b´dziesz sama, bo planowany jest
wspólny start i bieg ca∏ej, wielkiej grupy kobiet, które pod okiem trenerów i doradców b´dà spokojnie
pokonywaç dystans – a˝ do samej mety.
Wa˝ne jest równie˝ to, ˝e ca∏a akcja ma te˝ wymiar charytatywny – ka˝dy przebiegni´ty kilometr
wypracowuje Êrodki na dzia∏ania zapobiegajàce
rakowi szyjki macicy. Im wi´cej nas b´dzie – tym
wi´cej zbierzemy pieni´dzy. Tym bardziej warto.
Masz ochot´ spróbowaç? Cudownie! Nadarza
si´ fantastyczna okazja. Masz wszystko, czego Ci
potrzeba. Cel, plan treningowy, fachowà pomoc
i towarzystwo. Potrzeba tylko Twojej decyzji.
Czekamy na Ciebie 23 stycznia o godz. 12.00
pod Pa∏acem Kultury. A 28 marca – na Placu
Zamkowym.
Do zobaczenia
Izabela Antosiewicz
www.izabiegajaca.blog.pl
osób niepe∏nosprawnych. Zbierajcie korki, to
przecie˝ nic nie kosztuje! Kolejnym tematem jakim zamierzamy si´ zajàç jest zebranie rezygnacji
od osób niezamierzajàcych wi´cej udzielaç si´
w naszej Radzie. OczywiÊcie, co za tym idzie,
wkrótce b´dà zorganizowane nowe wybory.
ChcielibyÊmy równie˝, oficjalnie powitaç panià Mart´ Kwiatkowska, która od grudnia 2009
roku jest opiekunem M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a. Mamy nadziej´, ˝e wspó∏praca z panià Martà b´dzie bardzo owocna. OczywiÊcie
nie zapominamy o serdecznych podzi´kowaniach dla pana Marka Jadczaka za pomoc
w transporcie podczas akcji „Weso∏a Paczka”.
Natomiast Wam, drodzy czytelnicy M∏odzie˝owa
Rada dzielnicy sk∏ada najserdeczniejsze ˝yczenia szcz´Êliwego nowego roku!
Karolina Zadworna
Marek Jadczak
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Monta˝ i naprawa video- i domofonów.
Naprawa sprz´tu AGD (pralek, zmywarek
lodówek itp.) i pod∏àczanie nowych urzàdzeƒ.
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych.

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

W Bibliotece Publicznej...
Miesiàc grudzieƒ pomimo wszechobecnej atmosfery przedÊwiàtecznego ruchu, w Bibliotece
Publicznej sta∏ pod znakiem spotkaƒ z literaturà
oraz... remontów.
ARKADIUSZ NIEMIRSKI
W pierwszym dniu miesiàca Biblioteka zorganizowa∏a dwa spotkania z Arkadiuszem Niemirskim, znanym autorem powieÊci detektywistycznych dla m∏odzie˝y (m. in. kontynuacja serii
o Panu Samochodziku), który oprócz pisarstwa
zajmuje si´, z powodzeniem, aktorstwem.
Pisarz goÊci∏ w Gimnazjum Nr 119 w Starej
Mi∏oÊnie oraz Gimnazjum Nr 118 w Zielonej.
Przedstawi∏ si´ w sposób doÊç niekonwencjonalny, czyli od... ko∏yski. Zdj´cia ma∏ego ch∏opca
rozpocz´∏y jego pokaz multimedialny, który rych∏o przekszta∏ci∏ si´ w histori´ kariery estradowej pisarza (wyst´py w kabarecie studenckim),
a nast´pnie w przyspieszony kurs literatury detektywistycznej. Nie zabrak∏o te˝ próbki umiej´tnoÊci aktorskich – skecze kabaretowe i parodie
znanych prezenterów telewizyjnych porwa∏y publicznoÊç i gdyby nie napi´ty plan, wszyscy prosiliby o wi´cej... Na koniec ka˝dy z uczestników
spotkania móg∏ zakupiç wybrane ksià˝ki, oczywiÊcie z pamiàtkowà dedykacjà i autografem.
MAMA ÂWI¢TEGO MIKO¸AJA
Po dwóch dniach (3 grudnia) w progi Biblioteki G∏ównej zawita∏a mama Âwi´tego Miko∏aja.
Spektakl Teatru Wariacja o takim w∏aÊnie tytule
obejrza∏y dzieci z klas 0 ze SP Nr 171. Maluchy
pozna∏y sympatycznego Mikusia (bo tak w∏aÊnie

Miko∏aja nazywa jego mama) i jego perypetie.
Zabawna historia opowiada∏a o porwaniu mamy
Miko∏aja i jej odbiciu. Spektakl ubogaci∏a bardzo
Êwiàteczna sceneria, dzwonki, kol´dnicy i rozbrzniewajàce kol´dy.
Porywaczka, niejaka MiÊka Zbir, wcieli∏a si´
w rol´ Turonia z k∏apiàcà buzià, Âwi´ty Miko∏aj
zosta∏ Gwiazdorem z kolorowà gwiazdà, a mamie Mikusia w kol´dowaniu przypad∏a postaç
Âwiàtecznej Baby z ma∏à szopkà. Dzieci dowiedzia∏y si´ na czym polega popularny niegdyÊ
polski obyczaj – zapusty oraz, ˝e Miko∏aj, coraz
bardziej zapracowany, zawsze nadà˝a za duchem czasu i w razie potrzeby dost´pny jest nawet pod telefonem komórkowym...

SPOTKANIE Z PAW¸EM BER¢SEWICZEM
W piàtek, 11 grudnia, Biblioteka zaprosi∏a
uczniów V klas ze SP 171 w Weso∏ej i IV klasy
ze SP 172 w Zielonej na dwa spotkania autorskie
z Paw∏em Ber´sewiczem, który przedstawi swà najnowszà
ksià˝kà pt. „Warszawa. Spacery z Ciumkami”. Pisarz
opowiada∏ o swojej karierze
literackiej i pracy jako t∏umacz. By przybli˝yç dzieciom
tajniki swego zawodu uczy∏ je
m.in. przek∏adu ze specyficznego j´zyka „grzeÊkowego”
na polski i odwrotnie. Powróciwszy do swej najnowszej
ksià˝ki, zaprosi∏ publicznoÊç
do uczestniczenia w spacerach po stolicy i rozpoznawania mijanych zabytków, które
odgrywane by∏y przez ochotników wybranych
z publicznoÊci. Innà zabawà by∏y te˝ „g∏oskowe”
pojedynki kowbojskie.
NOWA OFERTA FILII NR 3 W WOLI GRZYBOWSKIEJ
Po trwajàcym niemal miesiàc remoncie (wymiana instalacji elektrycznej w OÊrodku Kultury)
swe podwoje otworzy∏a wreszcie filia bilioteki
w Woli Grzybowskiej. Zmiany w tej placówce, to
nie tylko remont i nowe zagospodarowanie
wn´trza. Przyjemnie
nam poinformowaç, ˝e
oferta biblioteki zostanie niebawem powi´kszona o nowe zbiory
– tym razem muzyczne. P∏yty dost´pne b´dà w formacie audio
oraz DVD. Mi∏oÊnicy
dobrej muzyki (m. in.
polskich klasyków muzyki rozrywkowej czy
opery) z pewnoÊcià
znajdà coÊ dla siebie.
Zbiory b´dà sukcesywnie powi´kszane.
Je˝eli b´dziecie mieli
Paƒstwo jakieÊ uwagi,
sugestie bàdê propozycje odnoÊnie nowych zakupów, zapraszamy do wypowiedzi
na Forum Biblioteki
dost´pnym na naszej
stronie www.wesola.e-bp.pl

G∏ównej odbywajà si´ zaj´cia dla dzieci, zatytu∏owane „Wieczór Bajek”. Nam∏odsi mogà wówczas przenieÊç si´ na kilka chwil do zaczarowanego Êwiata fantazji i baÊni, pobawiç si´ i pouczyç. Czytanie dobrej ksià˝ki z bajkami to chyba kuszàca propozycja, zw∏aszcza na ciemne zimowe wieczory... Zaj´cia prowadzone sà nieod-

p∏atnie i bez koniecznoÊci zapisu do grupy. Zapraszamy wszystkie dzieci!
ZIMA W MIEÂCIE
Jak co roku Biblioteka b´dzie bra∏a udzia∏
w akcji „Zima w mieÊcie”. Planujemy zorganizowaç cztery spotkania. Szczegó∏owe informacje
mo˝na znaleêç na naszej stronie www.wesola.
e-bp.pl oraz we wszystkich placówkach.
Ma∏gorzata Kazimierska

ZAPRASZAMY
NA
WIECZORY BAJEK
Przypominamy, ˝e
w ka˝dy poniedzia∏ek
o godz. 17 w Bibliotece
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Program OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a na styczeƒ 2010
OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY
ul. Starzyƒskiego 21, Tel. 022 773 61 88,
www.domkulturywesola.net
21 (czwartek) godz. 19.00 – Koncert ˝yczeƒ
z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu
uczniów sekcji fortepianowej, zespo∏u wokalnego GAMELAN oraz chóru Seniorów dzia∏ajàcych
przy OÊrodku Kultury.
22 (piàtek) godz. 18.30 – WESO¸A I LIRYCZNA – biesiada poetycko-muzyczna. W programie: wieczór autorski Mi∏osza Kamila Manasterskiego, turniej jednego wiersza (nagrody!!!) oraz
koncert poezji Êpiewanej.
Patronat medialny: Literaci.eu – Portal Zwiàzku Literatów Polskich.
30 (sobota) godz. 19.00 – KARNAWA¸OWY
BAL PRZEBIERA¡CÓW. Zapraszamy do wyÊmienitej zabawy przy dêwi´kach orkiestry „Edi
Band”. Nagradzamy najciekawsze przebrania!
(Bilety w cenie 50 z∏).
***
OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH
„POGODNA”
ul. Jana Paw∏a II 25, Tel. 022 427 37 74
21 (czwartek) godz. 10.30 – MAGIA FLAMENCO – spotkanie dla dzieci z Filharmonià Narodowà. Wystàpià: Karolina ¸ukaszewicz – taniec, palmas, kastaniety, Jaros∏aw Czajczyƒski
– gitara, Êpiew, palmas, Filip Swinarski – gitara,
bajon, Palmas. S∏owo o muzyce: Barbara Szcz´sna – Remisz.
23 (sobota) godz. 19.00 – Kabaret CZESUAF.

Od Redakcji
W grudniowym numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich w dziale Qlturka ukaza∏a si´ relacja
z koncertu. Poniewa˝ wiemy, ˝e wywo∏a∏a ona
mieszane uczucia, chcielibyÊmy do niej wróciç.
Po pierwsze, dzia∏ Qlturka jest adresowany
do ludzi m∏odych, cz´sto zbuntowanych, majàcych inne poczucie estetyki i stylu. Korespondentka tego dzia∏u jest ich rówieÊniczkà, ˝yjàcà
tymi samymi sprawami i majàcà podobne zainteresowania. Jako redakcja nie widzieliÊmy nigdy potrzeby ingerowania w jej prac´. Ani
autorka ani redakcja nie mieli i nie majà zamiaru lansowaç jakichkolwiek poglàdów czy
ideologii. Liczymy jednak na to, ˝e te teksty
przeczytajà tak˝e rodzice. I dowiedzà si´ dzi´ki
nim czym ich dzieci si´ interesujà oraz wyciàgnà z tego w∏asne wnioski.

14

WYNIKI XIX edycji mazowieckiego konkursu na instrumentalne wykonanie kol´dy
„HEJ KOL¢DA, KOL¢DA!” zorganizowanego przez OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy 20 grudnia 2009 r.
Kategoria – soliÊci poczàtkujàcy:
I miejsce – Krzysztof Âwierczyƒski, OÊrodek
Kultury w Markach, pedagog Krzysztof Zajkowski.
II miejsce – Anna Krasnod´bska z Marysina,
pedagog Maciej Draus.
III miejsce – Pola Tyszkiewicz, Dom Kultury
Zastów, pedagog Benedykt Rokicki.
Wyró˝nienia: Zofia Rodo (5 lat), Aleksandra
Kaczorek (5 lat), akoredonistka Natalia Celiƒska, gitarzysta Jakub Anusiewicz.
Kategoria – soliÊci zaawansowani:
I miejsce – Julia Potapczyk, OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, pedagog
Swiet∏ana Parka.
II miejsce – Jan Bujak, OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, pedagog Swiet∏ana Parka.
III miejsce – Wojciech Królak z Powsina, pedagog Tadeusz Zwierzchowski.
Kategoria – duety:
I miejsce – Agnieszka Hejne i Micha∏ Golicz z Bemowa.
II miejsce – Adam i Pawe∏ Podgórscy z RadoÊci, pedagog El˝bieta Osiak.
III miejsce – Barbara Mienkina i Magda Skoczek ze studia Marty Makowskiej-Zamojskiej.
Wyró˝nienie: El˝bieta Jankowska i Karolina Krzyszowska (flet) oraz duet rodzinny – Jacek
i Andrzej Sota
GRAND PRIX zdoby∏a Joanna Kuczerowska z OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy. Gra ju˝ ósmy rok i od kilku lat walczy∏a w konkursie o g∏ównà nagrod´.

28 (czwartek) godz. 19.00 – Z cyklu „Pogodny Salon Artystyczny” – ethnoWieczór.
Wystàpià: Ernest Bryll – wyk∏ad pt.„To˝samoÊci etniczne w Unii Europejskiej”, Jacek Bàk
– piosenka autorska. Scenariusz i prowadzenie

– Bogus∏aw Falicki.

Tekst z numeru grudniowego by∏ kolejnà, dosyç beznami´tna relacjà z koncertu. Niestety,
autorce zabrak∏o troch´ ostro˝noÊci w podejÊciu do tak dra˝liwego tematu, jak koncert
Mansona. Na osiedlu, gdzie nieco ponad rok temu zainspirowani satanizmem m∏odzieƒcy zdewastowali cmentarz, gdzie kilka lat temu ktoÊ
podpali∏ koÊció∏ nawet taka sucha relacja rzeczywiÊcie mo˝e budziç niesmak, a temat zainteresowania m∏odzie˝y tym nurtem nie powinien byç podj´ty w formie, która mo˝e zostaç
odebrana jako jego akceptacja.
Pragniemy te˝ wyjaÊniç, ˝e znajdujàcy si´
w tym tekÊcie zwrot: „...odwrócone krzy˝e nikogo ju˝ nie szokujà...” w intencji autorki mia∏
jedynie zwróciç uwag´ na powszechnoÊç zjawiska skandalizowania wielu artystów. Mamy
ÊwiadomoÊç, ˝e odwrócone krzy˝e nadal szokujà, choç mo˝e trafniej by∏oby napisaç ˝e takie
ich przedstawianie bulwersuje bardzo wielu lu-

dzi, w tym cz∏onków naszej redakcji. Wszystkich czytelników, którzy poczuli si´ tym sformu∏owaniem dotkni´ci pragniemy serdecznie
przeprosiç.

31 (niedziela) godz. 16.00 – KRÓLOWA
ÂNIEGU – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Studia Ma∏ych Form Teatralnych AT-RE.

Marcin J´drzejewski
***
Mojà intencjà, jak wspomnia∏ pan Marcin
J´drzejewski, nie by∏o to aby kogokolwiek uraziç. Chcia∏am jedynie opisaç koncert, który
znajduje si´ w kr´gu moich doÊç szerokich zainteresowaƒ, co by∏o widaç w poprzednich publikacjach. Poza tym nale˝y pami´taç, ˝e jeÊli
artysta mówi o jakimÊ zachowaniu w swoim
dziele, to nie znaczy, ˝e zarówno on, jak i recenzent to zachowanie popiera.
Martyna Nowosielska

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Ogólnopolski Konkurs Kol´d i Pastora∏ek
12 grudnia 2009 r. w Gimnazjum nr 120 odby∏y si´ mazowieckie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Kol´d i Pastora∏ek. Przeglàd, który
na sta∏e wpisa∏ si´ ju˝ w kalendarz artystycznych wydarzeƒ naszej Dzielnicy zorganizowa∏
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Artystyczne Stara Mi∏osna. Honorowy patronat nad przedsi´wzi´ciem
objà∏ Burmistrz Dzielnicy – Edward K∏os.
Burmistrz wr´cza nagrody
dziewcz´tom z chóru Canzone.

Z roku na rok powi´ksza si´ grono uczestników konkursu. Tym razem w szranki stan´∏o
a˝ 94 podmiotów – solistów, chórów i zespo∏ów
z ca∏ego województwa! Wszyscy zaprezentowali si´ znakomicie i choç grafik wyst´pów by∏ bardzo napi´ty, to jednak konkurs przebiega∏ w cudownej atmosferze, a wspólne kol´dowanie
sprawia∏o uczestnikom wiele przyjemnoÊci.

Wieczór zakoƒczy∏ si´ koncertem Alicji Majewskiej z towarzyszeniem W∏odzimierza Korcza.
Wyniki eliminacji przedstawiajà si´ nast´pujàco:
W kategorii soliÊci/duety:
1 miejsce – Martyna Mo∏ek z Wiàzownej (instruktor Gra˝yna Kilbach),
2 miejsce – Mateusz WiÊniewski z Rypiƒskiego
Centrum Promocji Kultury (instruktor Czarek
Kubacki),
3 miejsce – Hanna WiÊniewska z Pa∏acu M∏odzie˝y (instruktor Barbara Wasilewska).
W kategorii zespo∏y wokalno-instrumentalne:
1 miejsce – „Esperimento” z Bia∏egostoku (instruktor Barbara Kornacka),
2 miejsce – Rodzinny Zespó∏ Wokalny z Piaseczna (instruktor Stanis∏aw Szynkielewski),
3 miejsce – Regionalny Zespó∏ PieÊni i Taƒca
„Zawady”.
W kategorii chóry:
1 miejsce – Cantus Cordis z Bia∏orusi (dyrygent
Janina Chwalko),
2 miejsce – Carmen z Parafii Wniebowzi´cia
NajÊwi´tszej Maryi Panny w Bia∏ymstoku (dyrygent Bo˝ena Bojaryn-Przyby∏a),
3 miejsce – CON PASSIONE Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie (dyrygent Patryk Lehmann).
Grand Prix – Chór Canzone z Pa∏acu M∏odzie˝y
w Warszawie (dyrygent Barbara Wasilewska).
Nagrody specjalne:
Wyró˝nienie dla Pani instruktor z Wiàzownej

– Gra˝yny Kilbach oraz dla jej podopiecznych:
duet Beata S´k i Patrycja Kowalska,
solistki – Adianna Dàbrowska, Aleksandra Budziƒska.

Chór Cantus Cordis z Bia∏orusi

Pozosta∏e wyró˝nienia: Monika Szymaƒska
z Domu Ârodowisk Twórczych w ¸om˝y (instruktor
Magdalena Sinoff) oraz Mateusz Kurdej z Klubu
SMOK w Otwocku (instruktor S∏awek Winnicki).
Nagrody dla zwyci´zców ufundowali: Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
– Edward K∏os, firma PUTKA, Delikatesy K&M
oraz WSS Spo∏em ÂródmieÊcie.
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, gratulujemy zwyci´zcom i zapraszamy w przysz∏ym roku!
Mariola Musia∏

Wigilijne spotkanie w Gimnazjum nr 120
Gdzie mieszka prawdziwe szcz´Êcie? Jak je odnaleêç?
Takimi pytaniami rozpocz´∏a si´ inscenizacja Jase∏ek w Gimnazjum nr 120. Wzruszajàca historia
o poszukiwaniu prawdziwej mi∏oÊci by∏a tematem
przedstawienia, wykonanego przez m∏odzie˝ z ko∏a
teatralnego pod kierunkiem paƒ Jadwigi Ros∏oniec

i Iwony Kardyna∏. Scenariusz wigilijnej opowieÊci
„W poszukiwaniu szcz´Êcia i mi∏oÊci” napisa∏y dwie
uczennice z klasy II Kasia Midziak i Dominika Kiepas.
Widzom na d∏ugo utrwalà si´ w pami´ci scenki
dzieci samotnych w Wigili´, rodziców, dla których
praca by∏a najwa˝niejsza, m∏odzie˝y sp´czajàcej
czas g∏ównie przed komputerem. Wiele istotnych
pytaƒ i myÊli przekazali bohaterowie przedstawienia,
którzy szukali czegoÊ, co ludzie zagubili w dzisiej-

szych czasach. Szukali istoty Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Wiele razy pojawia∏o si´ pytanie: Czy znajdziemy gdzieÊ prawdziwà mi∏oÊç?
Zabieganie, zamieszanie, ciàg∏y ruch, brak czasu,
ulica pe∏na Êpieszàcych si´ przechodniów, to obrazy wspó∏czesnych nam czasów, tym scenom przeciwstawione zosta∏y – t´sknota dzieci za zwyk∏ym
rodzinnym ciep∏em, bliskoÊcià i mi∏oÊcià rodziców.
„Kto podzieli si´ ze mnà op∏atkiem?” – pyta∏a
g∏ówna bohaterka.
Inscenizacja zakoƒczy∏a si´ stwierdzeniem, ˝e
Bo˝e Narodzenie to
najpi´kniejszy dzieƒ
w roku, ˝e ma∏y Jezus
jest Mi∏oÊcià, ˝e rodzina w ten dzieƒ powinna byç razem.
Pi´kne Êwiàteczne
dekoracje, radosny
Êpiew kol´d spowodowa∏y, ˝e atmosfera
tego spotkania by∏a
naprawd´ wyjàtkowa.
Wieczór zakoƒczy∏ si´
wieczerzà wigilijnà
przygotowanà, jak co
roku, przez gimnazjalistów i seniorów
z PKPS. Wspólne ∏amanie si´ op∏atkiem
uczniów, nauczycieli,
rodziców i seniorów,
by∏o wzruszajàcym

prze˝yciem, by∏o dawaniem tego, co w nas najlepsze. Gospodarz Wigilijnego spotkania – dyrektor
Beata Ma∏ecka z∏o˝y∏a Êwiàteczne ˝yczenia wszystkim przyby∏ym na uroczystoÊç.
Jak podsumowa∏ ks. Mariusz Czy˝ewski, przes∏anie zawarte w Jase∏kach, to apel dzieci do nas doros∏ych, wielkie wo∏anie o mi∏oÊç, o czas poÊwi´cony
rodzinie.
Ewa Florczuk, Jadwiga Ros∏oniec
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Kàcik bibliofila
Warszawa. Spacery
z Ciumkami
Pawe∏ Bar´sewicz
Znakomita, kolejna pozycja autorstwa Paw∏a Bar´sewicza, t∏umacza i leksykografa,
warszawiaka z dziada pradziada tworzàcego powieÊci, opowiadania i wiersze dla milusiƒskich.
Wydawca ksià˝k´ zarekomendowa∏
w taki sposób: „«Warszawa. Spacery
z Ciumkami» z serii Skrzat poznaje
Êwiat to znakomity przewodnik dla ca∏ej rodziny opracowany w formie jedenastu spacerów. Dzi´ki niemu ka˝dy
mo˝e poznaç niezwyk∏e miejsca, najwybitniejsze postacie, wydarzenia historyczne oraz ciekawostki zwiàzane ze

sto∏ecznym miastem. Zwiedzanie umilà warszawskie legendy
oraz przesympatyczne towarzystwo rodziny Ciumków.
Informacje na temat historii,
zabytków i atrakcji stolicy stanowià wartoÊciowe êród∏o wiedzy
dla doros∏ych i uczniów oraz
Êwietnà pomoc dydaktycznà dla
nauczycieli prowadzàcych zaj´cia w ramach tzw. Êcie˝ki regionalnej.
Z przewodnikiem «Warszawa. Spacery z Ciumkami» ∏atwo mo˝na zaplanowaç wspania∏à wycieczk´ po Warszawie”.
Zach´cam Paƒstwa do przejrzenia tej
pi´knie wydanej i wartoÊciowej ksià˝ki.
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Adrama J. – Akademia

Qlturka

Narodziny z∏a w czerni i bieli
„Bia∏a Wstà˝ka”,
re˝. Michael Haneke
W tym dziale jeszcze nigdy nie by∏o recenzji filmowej. Có˝ za niedopatrzenie,
pora to zmieniç. Ostatnio
wybra∏am si´ na ma∏y maraton filmowy – najpierw
odwiedzi∏am Kinotek´, gdzie zobaczy∏am Êwietny „Dom Z∏y” (do dziÊ m´czy mnie pytanie czemu tak narzekamy na polskie kino a wcià˝ dobre
produkcje pokazujemy w kinach studyjnych,
a tak kiepskie w multipleksach), ale to nie b´dzie
recenzja tego filmu. Potem wybra∏am si´ na goràcà czekolad´, ale to te˝ nie b´dzie recenzja
czekolady. Po niej wpad∏am do Kina Muranów,
gdzie w niesamowitej atmosferze „dawnego”
kina zobaczy∏am austriackà „Bia∏à Wstà˝k´”
– i tak, teraz ju˝ zacznie si´ recenzja.
Po pierwsze – re˝yserem i scenarzystà dzie∏a
jest Michael Haneke, a g∏ówne role grajà tak
zwani noname, czyli nie ˝adne s∏awy, tylko nieznani austriaccy aktorzy. Film na pewno jest niekomercyjny. I tu pojawia si´ kolejne pytanie, które wcià˝ sobie stawiam: Czemu dzie∏o, które jest
laureatem Z∏otej Palmy na presti˝owym festiwalu w Cannes równie˝ jest pokazywanie w kinach
studyjnych, bez promocji, czegokolwiek? To
prawda, coÊ genialnego broni si´ samo, ale nie
oszukujmy si´ – we wspó∏czesnym Êwiecie ludzi
nie ciàgnie do autentycznego geniuszu – wolà
zobaczyç kasowy „Avatar” albo kolejnà pseudo-komedi´ romantycznà w stylu „Amerykaƒskie-
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go Ciacha”. Dlatego mo˝e promocja filmów wartoÊciowych by si´ przyda∏a.
Jednak czas si´ skupiç na samym filmie. Opowiada on o serii niezwyk∏ych zdarzeƒ w pewnej austriackiej wiosce tu˝ przed I wojnà Êwiatowà.

Dziwne wypadki, porwania, okaleczenia wyglàdajà
niczym rytualne kary dla poszczególnych mieszkaƒców. I mo˝e rzeczywiÊcie zas∏ugujà oni na kar´, bo o ile ˝ycie w tym miejscu z zewnàtrz wyglàda na sielank´, idealnà symbioz´ Êrodowisk boga-

2. Marcinkowska D. – Lawendowy py∏
3. Swarup V. – SzeÊcioro podejrzanych
4. Aksenov V. P. – Moskwa kwa kwa
5. Lisicki P. – Przerwa w pracy
6. Hoban R. – ˚ó∏wi dziennik
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Safarzyƒska E. – Gwiazdkowy prezent
2. Saan A. v. – Jakie to zwierz´. Przewodnik
3. Wieslander J. – Mama Mu nabija sobie guza
4. Child L. – Najbardziej na ca∏ym Êwiecie lubi´ Ênieg
Literatura popularnonaukowa:
1. Caprari M. – Herbata
2. Wysocki W. J. – Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948
3. Kjaer A. M. – Rzàdzenie
4. Palin M. – Himalaje
5. Wojasiƒski R. – Jan Nowicki. Droga
do domu
Iza Zych
czy i pracujàcych dla nich ch∏opów oraz starego
i m∏odego pokolenia, o tyle wewnàtrz wszystko ropieje. Równie˝ pozornie skuteczne, nadzwyczaj
surowe wychowanie (praktykowane szczególnie
przez miejscowego pastora) tak naprawd´ nie daje efektów – dzieci zdajà si´ chcieç buntowaç, ale
nie wiedzà jak. To wszystko razem daje obraz rodzenia si´ z∏a, którego eksplozj´ b´dziemy mogli
oglàdaç ju˝ za nieco ponad dwadzieÊcia lat – kiedy dzieci z wioski dorosnà i z r´kami wyciàgni´tymi w rzymskim salucie b´d´ pos∏usznie spe∏niaç
okrutne rozkazy, Êlepo zapatrzone w chore idee
swego przywódcy. Tej dalszej historii film nie pokazuje. W∏aÊciwie zostawia on otwartà furtk´ dla wyobraêni widza, który mo˝e sam stwierdziç co sta∏o
si´ dalej, jaki wp∏yw na ˝ycie mieszkaƒców mia∏y
poszczególne elementy ˝ycia w wiosce.
Forma filmu zachwyca tak samo jak treÊç. Zastosowano tutaj niespotykany minimalizm, prostà,
pozbawionà komentarza narracj´ oraz usuni´to
barwy na rzecz uj´ç w kolorach czerni i bieli. Równie˝ gra aktorów jest bardzo minimalistyczna,
a jednak bardzo sugestywna i emocjonalna. Zabiegi te umo˝liwiajà nie tylko w∏asnà interpretacj´ zdarzeƒ, ale nadajà równie˝ grozy i powagi wszystkiemu co obserwujemy na ekranie. Wydaje mi si´, ˝e
to g∏ównie forma tego obrazu zawa˝y∏a na tym, ˝e
wysz∏am z kina wymi´ta emocjonalnie, przybita,
a jednoczeÊnie zachwycona filmowym kunsztem.
Podsumowujàc zach´cam do niecierpliwego
oczekiwania na ukazanie si´ filmu w wypo˝yczalniach i konieczne obejrzenie go. JeÊli jednak
wolicie coÊ l˝ejszego zdecydowanie odradzam,
za to zach´cam wybranie si´ na rozreklamowany „Avatar”, który jest wzrokowà ucztà dla widza, ale absolutnie nic nowego nie wnosi w jego
˝ycie. Co chcecie obejrzeç – wybierzcie sami.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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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

Wolna Grupa Bukowina
i Stanis∏aw Soyka
zaÊpiewali dla Weso∏ej
18 grudnia 2009 r. Przewodniczàcy Rady
Dzielnicy i Burmistrz Dzielnicy zorganizowali dla
mieszkaƒców Weso∏ej wieczór z poezjà Êpiewa-

nà. Koncert odby∏ si´ w auli
Gimnazjum nr 119 przy ul.
Klimatycznej 1, a pe∏nà sal´
publicznoÊci zagwarantowa∏a gwiazda wieczoru
– zespó∏ Wolna Grupa Bukowina.
***

Natalia Podsiad∏a
Urodzi∏a si´
2 paêdziernika 2009 r.

Filip Miszta
Urodzi∏ si´
5 grudnia 2009 r.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy,
otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowonarodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma Foto-OSKAR takie zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç
w sklepie Baby Boom – ul. Jana Paw∏a II (róg
Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na
przes∏aç na adres: wiadomosci.sasiedzkie@
staramilosna.org.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane conajmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego
numeru przyjmujemy do 15 lutego 2010 r.

Ju˝ po raz kolejny Rada i Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
w okresie Âwiat Bo˝ego Narodzenia zorganizowali Koncert
Kol´d. Wspó∏organizatorem
by∏ ksiàdz Zbigniew Wojciechowski – Proboszcz Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej Centrum.
27 grudnia 2009 r. dla
mieszkaƒców Weso∏ej zaÊpiewa∏ kol´dy Stanis∏aw
Soyka. Koncert odby∏ si´ w KoÊciele
OpatrznoÊci Bo˝ej
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
o godz. 13.00 i spomieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàttka∏ si´ z ogromnym
zainteresowaniem
k´ swojemu dziecku!
mieszkaƒców naszej dzielnicy, któzentowa∏ fragment pierwszej cz´Êci „Tryptyku
rzy t∏umnie wype∏nili kaplic´. StaRzymskiego” pt. „Strumieƒ”.
nis∏aw Soyka zaÊpiewa∏ wiele
tradycyjnych kol´d w ciekawych
Karolina Baranowska
aran˝acjach, a wspólnie z puWydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
blicznoÊcià wykona∏ kol´d´ „Bóg
dla Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
si´ rodzi”. Na bis artysta zapre-

Decoupage, czyli pi´kno spod kobiecej r´ki
Ju˝ od kilku miesi´cy trwajà warsztaty decoupage, jako
zaj´cia fakultatywne dzia∏ajàce z ramienia pr´˝nie rozwijajàcego si´ Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszej dzielnicy. Wszystkie panie uczestniczàce w zaj´ciach, przyozdabiajà stare, zapomniane lub
zupe∏nie nowe przedmioty wymyÊlonymi przez
siebie, kolorowymi wzorami. Francuskie s∏owo
„decoupage” pochodzi od czasownika „decouper”, czyli „wycinaç” i odnosi si´ do sztuki
ozdabiania papierowymi wycinkami; papierkami,
serwetkami, czy zdj´ciami ró˝nych przedmiotów, poczàwszy od malutkich pude∏eczek, przez

doniczki, ramki do zdj´ç, a˝ po
meble. Wszyscy uczestnicy zaj´ç,

dzi´ki artystycznej atmosferze panujàcej w trakcie tworzenia pi´knych bibelotów, sp´dzajà nie
tylko atrakcyjnie ten zimowy czas,
ale równie˝ realizujà swoje pomys∏y
rozwijajàc przy tym plastyczne talenty. Zaj´cia odbywajà si´ w ka˝dy
czwartek od godz. 15.30 w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczyƒ „Pogodna”
w Starej Mi∏osnej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do podj´cia nowego wyzwania, jakim jest „malowanie kolorowymi serwetkami”.
Dorota ¸asisz,
instruktor warsztatów
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Rok 2009
w Stowarzyszeniu Sàsiedzkim Stara Mi∏osna
Min´∏a w∏aÊnie dekada dzia∏alnoÊci naszego
ny ulewnà burzà. W maju równie˝
Pejza˝ Kulturalny Polska-W´gry-Huculszczyzna
stowarzyszenia na Osiedlu Stara Mi∏osna.
zaprosiliÊmy mieszkaƒców WeRok 2009 obfitowa∏ w imprezy, które ju˝ na staso∏ej na trzy imprezy rekreacyjno∏e wpisa∏y si´ w krajobraz Weso∏ej. By∏y te˝ ca∏turystyczne. By∏a niedziela sp´kowite nowoÊci, takie jak Pejza˝ Kulturalny.
dzona w kajakach na Âwidrze,
Na poczàtku roku dwa razy bawiliÊmy si´
w´drówka pieniƒskimi szlakami
na Biesiadach Sàsiedzkich. Druga z nich, lutooraz wielka wyprawa kajakowa
wa, by∏a okazjà do Êwi´towania 100. wydania
na Rospudzie.
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Premiera 100. nuW czerwcu zaprosiliÊmy Paƒmeru odby∏a si´ na sali balowej w auli naszego
stwa do naszego stoiska na Pikgimnazjum. Pod koniec lutego zaprosiliÊmy Paƒniku Weso∏a. ZorganizowaliÊmy
stwa, w ramach cyklu „Koncerty Czwartkowe”
wówczas bieg na orientacj´, oraz
na Wieczór Hinduski. By∏y slajdy z podró˝y
malowanie buziek dla najm∏odpo Indiach, muzyka hinduska na ˝ywo i degustacja hinduskiej potrawy.
gimnazjum przez ca∏y dzieƒ koncertoW kwietniu zaprosiliÊmy dzieci z rodzicami
wa∏y kapele ludowe prezentujàce folkna Wielkanocne Warsztaty Plastyczne. Zabralilor w´gierski, polski i huculski. ÂpieÊmy te˝ naszych mieszXI Rodzinny Zlot Cyklistów
wom i taƒcom nie by∏o koƒca.
kaƒców na wycieczk´,
Pod wieczór zagra∏a orkiestra z∏o˝oby podziwiaç biebrzaƒna z muzyków z Polski, W´gier i Ukraskie bagna wiosnà.
iny. Jak si´ okaza∏o muzyka ma mi´Trwa∏y równie˝ rozgrywdzynarodowy wymiar i swój j´zyk,
ki wiosennej tury Sàktóry rozumiemy bez t∏umaczy. Muzysiedzkiej Ligi Siatkówki,
cy grali, a publicznoÊç taƒczy∏a, koktóra rozros∏a si´ ju˝ do
rzystajàc z wiedzy przekazanej poddwóch lig i bierze w niej
Weso∏a Stówa
czas tanecznych warsztatów w jurcie.
udzia∏ 12 dru˝yn.
Bawili si´ nie tylko doroÊli. Dzieci, podczas
Maj by∏ dla nas barszych. Z kolei tu˝ przed wakacjami
warsztatów plastycznych wykonywa∏y kolorowe
dzo pracowity. RozpozaprosiliÊmy wszystkich na Wiecz´liÊmy XI Rodzinnym
czór Australijski z opoZlotem Cyklistów, podwieÊciami z podró˝y
czas którego dzieci zmai muzykà na ˝ywo,
ga∏y si´ ze skomplikotak˝e na aborygeƒwanym rowerowym toskich dijeridoo.
rem przeszkód, mog∏y
Po przerwie wakaspróbowaç jazdy na trójko∏owcu, oraz wykonaç
cyjnej zacz´liÊmy mocnym akcenw∏asnor´cznie „szcz´Êliwy kamyk” podczas
tem. Nowa, ale myÊl´, ˝e jedwarsztatów plastycznych. Tydzieƒ póêniej
na z najbardziej udanych imprez
kulturalnych na naszym
Na pieniƒskich szlakach
osiedlu. Pejza˝ Kulturalny Polska-W´gry-Huculszczyzna zaskoczy∏
nawet organizatorów
Staromi∏oÊniaƒski maraton
swojà ˝ywio∏owoÊcià.
W jurcie Jacka Ha∏asa,
kwiatki w barwach narodowych naszych goÊci.
która wyros∏a na boisku do kosza
Dzi´ki licznej obecnoÊci t∏umaczy j´zyka w´gierprzy naszym staromi∏oÊniaƒskim
skiego ka˝dy móg∏ porozmawiaç
z naszymi goÊçmi. Pod koniec
wrzeÊnia turyÊci z Weso∏ej wyjechali, by odkryç Mazury Nieznane.
W paêdzierniku ruszy∏a jesienna runda rozgrywek siatkarskich.
ZgromadziliÊmy si´ równie˝ na
Koncercie Czwartkowym, ˝eby poponad 100 biegaczy pokona∏o ∏àcznie
znaç klimaty Afryki. Dzieci na ko3 tysiàce kilometrów na 5-kilometrolejnych ju˝ warsztatach plastyczwej p´tli w naszym lesie. Odby∏ si´
nych wykonywa∏y zak∏adki do
bowiem bieg sztafetowy Weso∏a Stóksià˝ek i zawieszki. Wyprawa turywa. Ka˝da z dru˝yn, których by∏o 30,
styczna zawiod∏a nas do Sandopokona∏a 100 km. Prawie 10 godzin
Wyprawa kajakowa na Rospudzie
mierza. Z kolei ostatnia sobota
biegania, oraz pi´kny piknik zakoƒczo-
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miesiàca to mocny akcent biegowy. Tort na przyj´ciu z okazji 10-lecia Stowarzyszenia
Znów goÊciliÊmy zawodników z ca∏ej
Polski. Tym razem wyzwaniem by∏o nie
tylko przebiegni´cie dystansu maratoƒskiego po naszych wydmach, ale tak˝e
przygotowanie przez organizatorów trasy. Trzeba by∏o usunàç powalone paêdziernikowym Êniegiem drzewa! Paêdziernik to tak˝e czas naszej akcji charytatywnej. ZaproponowaliÊmy, byÊcie zebrali Paƒstwo jak najwi´cej plastikowych
nakr´tek, których sprzeda˝ pomo˝e
w zakupie wózka inwalidzkiego. Wspólkaç smutku na twarzach naszych turystów.
nie zgromadziliÊmy ponad 500 kg tej drobnicy.
Wszak czy nie mo˝na si´ w górach dobrze baW listopadzie zagraliÊmy muzyk´ iraƒskà i rowiç bez Êniegu?
biliÊmy z ca∏ymi rodzinami Êwiàteczne kartki.
W ten sposób dobiegliÊmy koƒca roku. Jak
Z kolei w grudniu zagoÊci∏y w lokalu stowarzyPaƒstwo widzicie Stowarzyszenie Sàsiedzkie
szenia papierowe anio∏y, muzycy przybli˝yli nam
proponuje mnóstwo form integracyjnych i przez
klimaty tybetaƒskie, a narciarze pojechali szukaç
ca∏y rok coÊ si´ u nas dzieje. Znakomita wi´kÊniegu w górach. Narty si´ przejecha∏y w obie
szoÊç imprez, które opisa∏am nie odby∏aby si´
strony i Êniegu nie widzia∏y, za to pró˝no by szu-

pewnie z takim rozmachem, gdyby nie
wsparcie finansowe z dotacji Dzielnicy
Weso∏a m. st. Warszawy, oraz wspó∏praca z OÊrodkiem Kultury Weso∏a. Nie
ukrywam, ˝e nasz sukces zawdzi´czamy tak˝e Paƒstwu. Wiele razy wspomagaliÊmy si´ bowiem wp∏atami przekazanymi przez naszych darczyƒców w ramach odpisów 1%. Przypomn´ wi´c tylko na koniec, ˝e nadal jesteÊmy Organizacjà Po˝ytku Publicznego i ch´tnie
przyjmiemy Paƒstwa 1% tak˝e i w tym
roku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisaç nazw´: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna oraz nr KRS 0000216303.
Z ˝yczeniami, by w 2010 roku mog∏y si´ spe∏niç nawet najodwa˝niejsze marzenia.
Izabela Antosiewicz
Prezes
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna

Górskie niespodzianki
Jak w ubieg∏ym roku na poczàtku grudnia Stowarzyszenie Sàsiedzkie zorganizowa∏o wyjazd
w góry. Zainteresowanie nim by∏o tak du˝e, i˝ zape∏ni∏y si´ dwa autokary. Mimo, ˝e pogoda by∏a
zdecydowanie jesienna, wi´kszoÊç jadàcych zapakowa∏a sprz´t narciarski. W koƒcu w górach
wszystko jest mo˝liwe … Jak si´ póêniej okaza∏o, Ênieg pada∏ od drugiego dnia, i choç sypn´∏o
obficie, narciarskich warunków nie by∏o.
Nasi dzielni organizatorzy ju˝ w autokarze
opracowali plan awaryjny z dwoma wariantami.
Pierwszego dnia mieliÊmy do wyboru: wycieczk´ do Zamku w Nidzicy i Czorsztyna albo wypraw´ pieszà przez Dolin´ KoÊcieliskà do schroniska Ornak. Byli te˝ tacy, którzy od zesz∏ego roku

marzyli o kàpieli w basenie geotermalnym w Bukowinie Tatrzaƒskiej. Po wykupieniu czterogodzinnego karnetu, p∏awili si´ w bulgotniku prawie
do upad∏ego. Wieczorem wszystkie grupy spotka∏y si´ na ognisku w Litworówce.
Nast´pnego ranka najwytrawniejsi piechurzy
wyprawili si´ na wycieczk´ po Dolinie Strà˝yskiej. Ci którzy pozazdroÊcili opowieÊci o Dolinie
KoÊcieliskiej, udali si´ na wspania∏à pi´ciogo-

dzinnà przechadzk´ uroczà,
Ênie˝nà dolinà. Warto to by∏o zobaczyç!
Po po∏udniu wszyscy
spotkaliÊmy si´ na basenie
geotermalnym w Szaflarach. Goràca woda i gwieêdziste niebo to luksus jakiego brakuje „weso∏owiakom” i „staromi∏oÊniakom”.
OdÊwie˝eni i zrelaksowani, zjedliÊmy kolacj´
po której czeka∏ na nas stary znajomy – Podhalaƒski
Bajarz J´drek. Bawi∏ nas
swoimi dowcipami, dzieli∏ si´ filozofià po góralsku i opowiada∏
o dziejach ludzi zwiàzanych z górami. Tak bardzo wciàgn´∏y nas te
opowieÊci, ˝e zapragn´liÊmy zobaczyç chocia˝ cz´Êç tego, o czym
mówi. UmówiliÊmy si´ nast´pnego
ranka na wycieczk´
objazdowà po Zakopanem i okolicach.
Niedzielny poranek
by∏ jak z bajki. Ânieg
udekorowa∏ wszystko bia∏ym puchem.
Mróz dawa∏ si´ we
znaki, ale niestrudzeni wielbiciele J´drka,
stawili si´ w autokarze o wyznaczonej porze. Nikt nie po˝a∏owa∏
póêniej tego wyboru.
Najpierw pojechaliÊmy do Jaszczurówki,
gdzie mogliÊmy podziwiaç drewniany koÊció∏ek
w stylu zakopiaƒskim. Zaprojektowa∏ go Stanis∏aw Witkiewicz w roku 1907. Âwiàtynia ta po∏o˝ona jest przy wyp∏ywajàcych z podziemi goràcych êród∏ach. Panujàce tam warunki sprawi∏y,

i˝ ˝y∏y tam rzadkie gatunki gadów (m. in. salamandry, które górale nazwali „Jascury”). Stàd
te˝ pochodzi nazwa miejscowoÊci.
Nast´pnym wa˝nym miejscem by∏ Cmentarz
Zas∏u˝onych na P´ksowym Brzysku. Jest to jeden z najpi´kniejszych cmentarzy, jakie widzia∏am. Ka˝dy grób inny – jakby uczyniony z mi∏oÊci i znajomoÊci ludzi, których
skry∏ w sobie. WidzieliÊmy groby
literatów, ludzi kultury, ale tak˝e
bohaterskich ratowników TOPR-u
oraz wojennych ∏àczników. Po tej
godzinnej lekcji historii, jedna
cz´Êç wycieczki wyruszy∏a na
niedzielna msz´ w Zakopanem,
a druga cz´Êç pomkn´∏a razem
z J´drkiem do Doliny Chocho∏owskiej.
Po po∏udniu wszyscy spotkaliÊmy si´ na obiedzie. Niestety,
nadszed∏ czas pakowania.
Pobyt – choç trzydniowy – minà∏ szybko, zbyt
szybko. By∏o pi´knie, choç bez nart. MyÊl´, ˝e
naprawd´ warto by∏o zobaczyç i prze˝yç to
wszystko.
Gra˝yna Bany

19

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Âw. Miko∏aj w „Kubusiu”
W Przedszkolu Prywatnym „KubuÊ”
16 grudnia odby∏o si´ spotkanie z Miko∏ajem. W imprezie tej uczestniczy∏y
dzieci ze wszystkich grup oraz rodzice
i rodzeƒstwo.
O godz. 10.00 dzieci by∏y gotowe
na przybycie Dostojnego GoÊcia.
Najpierw zaÊpiewa∏y piosenk´, którà zaprosi∏y Âw. Miko∏aja.
Nagle rozleg∏y si´
dzwoneczki i do sali
wszed∏ Miko∏aj, którego bardzo serdecznie przywita∏a pani
dyrektor. Nast´pnie
GoÊç zasiad∏ na specjalnie dla niego
przygotowanym tronie. Dziewczynki Ola
i Wiktoria z grupy
„Pszczó∏ek” (6-latków) zaprosi∏y Go
wierszem na wyst´py dzieci.
Póêniej kolejno grupami prezentowa∏y wierszyki i piosenki wszystkie
dzieci.
Wyst´py dzieci bardzo podoba∏y si´
Miko∏ajowi. Na zakoƒczenie cz´Êci ar-

tystycznej
dzieci
piosenkà przekaza∏y apel do wszystkich …. „I Ty mo˝esz zostaç Êw. Miko∏ajem”. I w koƒcu
nastàpi∏o to, na co

dzieci czeka∏y najbardziej. Otó˝ Miko∏aj poprosi∏ swoje Ânie˝ynki o dostarczenie worków z prezentami i kolejno
grupami przekazywa∏ je dzieciom.
Zachwycone dzieci wraz ze swoimi
wychowawczyniami zanios∏y worki do

swoich sal, gdzie ka˝dy kolejno otrzyma∏ swój prezent.
Wszyscy byli zachwyceni i przy s∏odkim pocz´stunku bawili si´ w najlepsze. Do sal tak˝e kolejno zawita∏ Âw.
Miko∏aj – by∏ bardzo ciekaw czy prezenty si´ dzieciom podoba∏y.
Dzieci rozmawia∏y z nim ch´tnie
i wcale si´ go nie ba∏y, a kiedy ju˝
oznajmi∏ wszystkim, ˝e musi jechaç dalej zrobi∏o si´ troszk´ smutno. Obieca∏
wi´c, ˝e pojawi si´ na pewno w domach
dzieci w Wigili´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
Do zobaczeniu Miko∏aju za rok!
Aleksandra Karpiƒska

Miko∏ajki 2009 na sportowo i weso∏o
W dniu 9 grudnia 2009 r. do Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 przyby∏ Miko∏aj, na spotkanie z dzieçmi w wieku przedszkolnym.
Uczestnikami dzielnicowej imprezy by∏y szeÊciolatki ucz´szczajàce do oddzia∏ów „0” i klas „1”.
W zabawie zorganizowanej na sali
gimnastycznej nie zabrak∏o wspólnych
taƒców i Êpiewów, zabaw sportowych
i rekreacyjnych, s∏odyczy i napojów,

dmuchanych
zamków,
klaunów i postaci bajkowych, balonów i choinek,

∏ej zabawy ka˝dy z przyby∏ych otrzyma∏
od Miko∏aja upominek i pamiàtkowy
dyplom.
Tà wyjàtkowo udanà zabaw´ przygotowa∏ Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
wraz z Wydzia∏em Spraw Spo∏ecznych
i Zdrowia.
i ….. burzy Ênie˝nej, która zasypa∏a ca∏à sal´.
Na zakoƒczenie wspania-
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Psychologia na co dzieƒ

Tragiczne w skutkach b∏´dy rodziców,
czyli co robiç, aby nasze dzieci wyros∏y
na szcz´Êliwych ludzi
W zwiàzku ze s∏ynnà kampanià przeciwko
przemocy wobec dzieci oraz g∏oÊnà medialnà
dyskusjà na temat klapsów, has∏o: „Kocham, nie
bij´” wydaje si´ nam ju˝ oswojone i wi´kszoÊç
z nas zgadza si´ z jego przes∏aniem.
Ale co z has∏ami: „Kocham – nie krzycz´” czy
„Kocham – reaguj´”? Co one w ogóle znaczà?
Czy podniesienie g∏osu na w∏asne dziecko jest a˝
takim problemem, ˝e muszà si´ nim zajmowaç
media i organizacje spo∏eczne? Dlaczego niby
nakrzyczenie od czasu do czasu na nasze pociechy mia∏oby byç dla nich a˝ takim problemem?
Zastanówmy si´ zatem co takiego wykrzykujemy naszym dzieciom i kiedy to si´ dzieje.
Ano krzyczymy zwykle wtedy, gdy jesteÊmy ju˝
tak zdenerwowani, ˝e tracimy kontrol´ nad naszym zachowaniem. Dajemy upust naszej z∏oÊci,
odreagowujemy cz´sto uzbierane du˝e pok∏ady
frustracji, kosztem naszych dzieci. W ataku furii,
krytykujemy cz´sto nie z∏e zachowanie dziecka,
lecz odrzucamy samo dziecko. JeÊli krzyczymy
np.: „znowu coÊ popsu∏eÊ, zawsze wszystko
niszczysz”, „no popatrz, rozla∏aÊ, jesteÊ taka niezdarna”, „jesteÊ nie do zniesienia, mam ci´ dosyç!”, „nie wytrzymam d∏u˝ej z tobà, dostan´
przez ciebie zawa∏u”, „jesteÊ k∏amczuchem”, „jesteÊ g∏upszy ni˝ ustawa przewiduje” to komunikat, który otrzymuje dziecko brzmi jednoznacznie:
„nie lubi´ cie!”. Pokazujemy w ten sposób, ˝e odrzucamy dziecko i pogardzamy nim jako osobà.
OczywiÊcie robimy to nieÊwiadomie, bo stracili-

Êmy kontrol´ nad sobà, bo zez∏oÊciliÊmy si´ i nie
potrafimy sobie z tà z∏oÊcià poradziç. Kochamy
przecie˝ nasze dzieci i nie chcemy ich krzywdziç.
W sumie dobrze wiemy, ˝e wyrzuty, groêby i zniewagi to przemoc psychiczna i ˝e w ten sposób
wp∏ywamy negatywnie na naszà latoroÊl. Nie sàdzimy przecie˝ naprawd´, ˝e nasza córka jest g∏upia a nasz syn jest niezdarnym fajt∏apà i potem
zwykle ˝a∏ujemy pochopnie wypowiedzianych
s∏ów, jest nam przykro, mamy poczucie winy.
Musimy jednak zdawaç sobie spraw´ z tego,
˝e to, co mówimy naszym dzieciom dzia∏a na nie
z wielkà si∏à. Nasze s∏owa majà ogromnà moc,
bo jesteÊmy dla naszych dzieci najwa˝niejszymi
ludêmi na Êwiecie i mamy na nie wielki wp∏yw.
JeÊli to, co od nas s∏yszà to najcz´Êciej obelgi
czy pogardliwe uwagi, groêby, kary i wyrzuty, to
one niszczà poczucie wartoÊci naszego dziecka
szybko i skutecznie.
Podam Paƒstwu przyk∏ad z w∏asnej praktyki
psychoterapeuty. JeÊli pani, która przysz∏a
do mnie na psychoterapi´ i zapytana o wspomnienie cz´sto wypowiadanych do niej s∏ów
mamy w dzieciƒstwie i zapami´ta∏a okreÊlenie:
„brudas i fleja” albo inna pani, zapami´ta∏a siebie w oczach mamy jako: z∏oÊliwego uparciucha”, jest to naprawd´ smutne. Na pewno nie
musz´ Paƒstwu wyjaÊniaç, ˝e istnieje wp∏yw zapami´tanych s∏ów z dzieciƒstwa na obecne
przekonania tych doros∏ych ludzi, na ich zaburzone poczucie w∏asnej wartoÊci oraz na proble-

c.d. ze str. 8

wi´c substancj´, która chroni przed bakteriami
w dawce, która dla cz∏owieka jest homeopatyczna i który szybko i w ca∏oÊci wydala si´ z organizmu, czyli organiczny zwiàzek rt´ci zwany tiomersalem. Wi´kszoÊç dzisiejszych szczepionek
jest pakowana w jednorazowe strzykawki, a zatem nie wymaga i nie zawiera konserwantu. Ruchy antyszczepionkowe uparcie tràbià, ˝e tiomersal jest odpowiedzialny za plag´ autyzmu
i alergii. Tylko ˝e autyzm i alergie to problem dzisiejszych dzieci, które z tiomersalem praktycznie
si´ nie stykajà, a nie naszego pokolenia, które
dostawa∏o go w ka˝dej szczepionce.

musia∏y staç si´ masowe. A wi´c potrzebne
by∏y ∏atwe w produkcji i trwa∏e szczepionki.
W latach dwudziestych zauwa˝ono, ˝e niektóre
proste substancje takie jak t∏uszcz z pow∏oczki
naszej skóry (skwalen) lub witamina K (tokoferol) u∏atwiajà komórkom uk∏adu odpornoÊciowego chwycenie i zbadanie biologicznego materia∏u szczepionki. W ten sposób jednà porcjà
bakteryjnej lub wirusowej zupy mo˝na uodporniç wi´cej osób. Jak na ironi´ skwalen jest równie˝ sk∏adnikiem oleju z wàtroby rekina, który
zachwalajà ci sami uzdrowiciele, który nas póêniej straszà adiuwantami!
Za to spraw´ konserwantu tiomersalu dedykuj´ zwolennikom homeopatii. Jego dzia∏anie oparte jest bowiem na tej samej zasadzie: bierzemy
trujàcà substancj´ i rozcieƒczamy tak, ˝e prawie
nic nie ma. Dawniejsze szczepionki te, którymi
szczepiono nas, dzisiejszych doros∏ych, pakowano po kilkadziesiàt dawek do jednej du˝ej fiolki. Musia∏y one byç zabezpieczone przed zaka˝eniem bakteriami, bo wstrzykni´cie zanieczyszczonej szczepionki mog∏o byç groêne. Wybrano

my w codziennym ˝yciu, które z tego wynikajà.
Mówmy naszym dzieciom jak najwi´cej dobrych rzeczy. Chwalmy je i nagradzajmy
za wszystko co tylko jest mo˝liwe a jest tego
na pewno du˝o. Wystarczy tylko uwa˝nie na nie
patrzeç i s∏uchaç, co do nas mówià, póki jeszcze
chcà z nami rozmawiaç. Dajmy im szans´ bycia
w przysz∏oÊci szcz´Êliwymi ludêmi.
No i jeszcze wa˝na kwestia, dobrze jest wiedzieç jak radziç sobie z w∏asnà z∏oÊcià. To uczucie odrzucone i pot´pione ogólnospo∏ecznie. Zupe∏nie nies∏usznie, bo ono jest i zawsze b´dzie,
podobnie jak radoÊç, strach czy wstyd. Nie da
si´ z∏oÊci zamieÊç pod dywan czy wymazaç
gumkà „myszkà” bo wróci do nas rykoszetem,
ze zdwojonà si∏à. Niestety cz´sto w nieadekwatnej sytuacji i wobec „niewinnej” osoby.
No, ale to ju˝ odr´bny temat i napisz´ o tym
w kolejnym artykule.
Adriana Klos
Ostatnio zaprasza∏am mamy wraz z niemowl´tami z naszej okolicy na warsztaty rozwojowe
pt. „Strefa mam”. Zaproszenie nadal jak najbardziej aktualne! Prosz´ zabraç ze sobà swoje pociechy, koce dla siebie i maluchów, kapcie
na zmian´ i zabawki dla maleƒstwa oraz... zdj´cia i wspominki najwa˝niejszych dla Was chwil
w macierzyƒstwie. Z wielkà radoÊcià podzielimy
si´ ze sobà naszymi „skarbami”.
W Êrod´ 6 stycznia br. spotka∏yÊmy si´ w grupie kilku mam z dzieçmi i w zwiàzku z istniejàcà
w nas potrzebà, postanowi∏yÊmy spotykaç si´
na warsztatach pt; „Oswajanie z∏oÊci”. Zajmiemy
si´ m.in. tym, skàd bierze si´ nasza frustracja,
b´dziemy uczyç si´ rozpoznawaç w sobie to
uczucie, akceptowaç i ujawniaç je oraz poznamy
sposoby konstruktywnego radzenia sobie z naszà
z∏oÊcià w ˝yciu codziennym. Szczegó∏y pod nr.
tel. 516 989 833.
p´ sezonowà oraz nowy szczep grypy A/H1N1
nowatorskimi szczepionkami, podawanymi
do nosa w postaci chmurki spray'u. Majà one
wysokà, przekraczajàcà 90% skutecznoÊç, zawierajà bowiem, tak jak klasyczne szczepionki
Ludwika Pasteur'a, os∏abione ˝ywe wirusy. Tym
w∏aÊnie si´ ró˝nià od szczepionek na gryp´
w strzykawkach, które zawierajà zarazki martwe
lub nawet tylko ich kawa∏ki. Nie wiadomo czy te
najnowsze szczepionki dotrà w tym roku do Europy, ale produkujàca je firma stara si´ o to
i w przysz∏ym roku b´dà niemal na pewno. Wtedy iglasty las zastrzyków zacznie powoli zostawaç za nami.

Na gryp´ wystarczy jeden niuch
Dorota Wroƒska
Skutecznà ochron´ przed grypà zyskujemy
dziennikarka pisma dla lekarzy
szczepiàc si´ co rok, czyli w zasadzie kolekcjo„Medical Tribune”
nujàc odpornoÊç. Autorka i jej rodzina sà
PSYCHOTERAPIA i konsultacje
pilnymi kolekcjonerami, jednak cz´ste spo– kryzysy, trudne sytuacje ˝yciowe,
tkania z ig∏à nie sà rzeproblemy w relacji z dzieckiem lub innà bliskà osobà,
czà mi∏à. W tym roku
k∏opoty z jedzeniem, snem, stresem, l´k, depresja.
miliony amerykanów
ADA KLOS – tel. 516 989 833, www.adaklos.pl
zaszczepi∏o si´ na gry-
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Rocznica konwencji Praw Dziecka w SP nr 173
W tym roku obchodzimy 20-lecie Konwencji
Praw Dziecka. By∏a to bardzo mi∏a przyczyna do spotkania si´ dzieci i nauczycieli z warszawskich szkó∏. KtoÊ mo˝e zadaç pytanie – co
to za fanaberie, te prawa dziecka, i tak bachorom
w g∏owie si´ przewraca?! Mo˝na i tak myÊleç,
ale mi´dzynarodowej organizacji UNICEF chodzi∏o o to, abyÊmy w dniu 20 listopada cieszyli
si´ z tego, ˝e malutki cz∏owiek zosta∏ zauwa˝ony
jako obywatel.
Z historycznego punktu widzenia dziecko nie
by∏o cz∏owiekiem. Nic mu nie by∏o wolno.
Nic nie znaczy∏o. A teraz? Jak jest teraz? Ró˝nie. Nasila si´ niepokojàce zjawisko niedostatku
uczuciowego, zaniedbywania psychicznego ma∏ych dzieci. One w wielu rodzinach sà bardzo samotne.
Owszem, majà komputery,
drogie ciuchy, ekstra buty, ale
nie majà najwa˝niejszego
– czasu i uwagi swoich rodziców. A tak niewiele trzeba:
zwyk∏y spacer, rozmowa,
wspólne oglàdanie filmu …
Wielu rodziców myÊli, jeszcze nadrobi´, jeszcze zdà˝´,
a tu dziecko ju˝ w gimnazjum, tata pyta – co u ciebie,
kochanie, m∏ody cz∏owiek
burknie – spoko, stary id´
na „bruklin”, trzaÊnie drzwiami i ju˝ go nie ma. Pustka.
Prawa Dziecka sà bardzo
wa˝nà formà nauki dla m∏odych obywateli szacunku dla praw drugiego cz∏owieka np. kole˝anki z klasy. Chocia˝ brzydka i g∏upia, to biç mi jej

nie wolno, przezywaç
równie˝. Jak prawa to
i obowiàzki. To uczy pokory. Nie ja jestem p´pkiem Êwiata, ale sà te˝
inni. Je˝eli wyt∏umaczymy, poprawnie przeka˝emy na czym polegajà
prawa ma∏ego Jasia czy
Zosi, to b´dziemy mieli
fajnych doros∏ych i po
kilku latach Pan Jan
ustàpi Pani Zofii miejsca
na parkingu i jeszcze
si´ do niej uÊmiechnie.

W rewan˝u Pani Zofia przepuÊci Pana Jana w kolejce do dentysty. Troch´ sobie po˝artowa∏am, wybaczcie mi Paƒstwo, ale mam wra˝ediab∏y, nie zawsze podejmujà w∏aÊciwe
decyzje. M∏odsze dzieci przygotowa∏y
jase∏ka tradycyjne, Êpiewa∏y kol´dy,
pastora∏ki, gra∏y na instrumentach perkusyjnych.
Po uroczystoÊci goÊcie mogli zakupiç akcesoria Êwiàteczne, wykonane przez uczniów i na-

Jase∏ka i koncert
21 grudnia w Szkole Podstawowej nr 174 zapanowa∏ Êwiàteczny nastrój. O godzinie 18:00
przybyli goÊcie na jase∏ka.
Pani dyrektor Ewa Skolimowska powita∏a zgromadzonych nauczycieli, dzieci i ich
rodziców, a burmistrz Marian Machor z∏o˝y∏ wszystkim Êwiàteczne ˝yczenia.
Biletem wst´pu by∏a odzie˝, ˝ywnoÊç
d∏ugoterminowa lub rzeczy przydatne
w domu, które po zakoƒczeniu uroczystoÊci, zosta∏y przekazane do Domu Samotnej Matki „Nazaret”.
W przedstawieniu wzi´li udzia∏ uczniowie wszystkich klas oraz oddzia∏ów przedszkolnych szeÊciolatków („zerówek”).
Do wyst´pów starsze dzieci zosta∏y przygotowane przez Bo˝en´ Dawiec – nauczycielk´ j´zyka polskiego i historii oraz siostr´ Dominik´, a m∏odsze przez wychowawców i rodziców. Jan Potyra∏o zadba∏ o opraw´ muzycznà spektaklu.
Pierwsza cz´Êç jase∏ek by∏a zwiàzana z ˝yciem wspó∏czesnych ludzi, którzy, kuszeni przez
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uczycieli naszej szko∏y. Pieniàdze uzyskane z tej
sprzeda˝y zostanà przeznaczone na nagrody dla
zwyci´zców szkolnych konkursów.
Ale na tym nie koniec!

nie niezrozumienia przez nas doros∏ych tego, ˝e Konwencja Praw Dziecka jest wa˝na i warto o tym mówiç. Dlatego uczniowie SP 173 byli w tym dniu przed gmachem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i razem z innymi dzieçmi o godzinie 12.00
przy pi´knej muzyce Jean Michela Zar wypuÊcili do nieba balony z prawami dziecka.
Niech pi´knie lecà do góry i zdobywajà
horyzonty pi´knymi has∏ami:
Mam prawo do mi∏oÊci!
Mam prawo do opieki zdrowotnej! Mam
prawo do szacunku! Mam prawo do wypoczynku!
Mam prawo do nauki! Mam prawo do pokoju!
Mam prawo…
Lucyna Kryszyƒska
7 stycznia odby∏ si´ u nas jeden z wielu zaplanowanych na ten rok szkolny koncertów muzycznych – „Polska w Unii Europejskiej”, którego mottem by∏ tekst jednej z piosenek:
„Dzisiaj w podró˝ wyruszamy,
heja, heja, hoj!
Europ´ odkrywamy,
heja, heja, hoj!”
I rzeczywiÊcie, piosenkarze z zespo∏u „Orkiestra Dni Naszych” rozmawiali z dzieçmi
o ró˝nych krajach europejskich, zach´cajàc
do podró˝owania po Êwiecie, Êpiewali, grali
na gitarach.
Nie zabrak∏o te˝ humoru, którego dostarcza∏ dzieciom jeden z artystów – „KubuÊ”.
Uczniowie klaskali, poruszali si´ w rytmie
granych melodii, uczestniczyli w konkursach.
Koncert zakoƒczy∏ si´ piosenkà, której
fragment przytocz´:
„Najpi´kniejsze miasto,
najpi´kniejsza wioska,
to Polska, to Polska, to Polska!”
To prawda. Poka˝my wi´c naszym dzieciom
ojczyzn´, zanim wyruszà w podró˝ po Êwiecie.
Ewa Knop
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Listy do redakcji
Witam serdecznie
Comiesi´czna lektura naszej dzielnicowej gazety
napawa coraz wi´kszym pesymizmem. Co roku
p∏acimy coraz wi´cej do bud˝etu stolicy i coraz
mniej otrzymujemy.
Dzisiaj po latach go∏ym okiem widaç jak powa˝nym b∏´dem by∏a inkorporacja naszego miasta Weso∏a do Warszawy. Sta∏o si´ to g∏osami wojskowych emerytów, wi´kszoÊç mieszkaƒców Starej
Mi∏osnej by∏a przeciwna. Inne miejscowoÊci jak
Sulejówek, Józefów czy ¸omianki ani myÊlà o przy∏àczeniu do Warszawy, a ró˝nice cywilizacyjne mi´dzy nimi a naszym zapóênionym osiedlem i dzielnicà widaç go∏ym okiem.
Trudno si´ zatem dziwiç ludziom, którzy nie
chcà si´ tutaj meldowaç, widzàc jak sà wydawane podatki nas – mieszkaƒców Weso∏ej tu zameldowanych.
Jak pisa∏em ju˝ kiedyÊ, n´dza naszej infrastruktury, która wszystkim doskwiera jest w du˝ej cz´Êci
na nasze w∏asne ˝yczenie.
Powszechnie krytykowana gigantyczna hala
sportowa budowana w centrum osiedla bez ulic,
latarni i kanalizacji jest efektem mieszanki potiomkinowskiej megalomanii i grzechu pychy naszych obecnych radnych, na których i ja g∏osowa∏em. Budowana za 10 milionów hala sportowa
nie b´dzie s∏u˝yç mieszkaƒcom osiedla, nawet
dzieciom z Gimnazjum, podobnie jak nie s∏u˝y
równie˝ zbudowane za nasze podatki boisko pi∏karskie przy Klimatycznej. Kopià tam w balona g∏ównie m∏odzieƒcy z poza osiedla z werwà
rzucajàcy kurwami fruwajàcymi mi´dzy szko∏à
a koÊcio∏em.
Zrozumia∏bym jeszcze pomys∏ budowania hali,
gdyby ciàgn´∏o to jakàÊ dotacj´ unijnà lub innà zewn´trznà z bogatych klubów sportowych, bo dla
nich ta hala powstaje ale nasi radni w przeciwieƒstwie do dzia∏aczy z innych miast i dzielnic takich
dotacji zewn´trznych nie za∏atwiajà. Wszystko budujemy z naszych podatków, równie˝ stadiony
w Stolicy, pomniki, fontanny i wodotryski.
Zatem rzucam pomys∏ nazwy Hala Sportowa
w Starej Mi∏oÊnie imienia „Marsza∏ka Potiomkina”.
Symbolem tego inwestycyjnego rozmachu jest
koszmarny odcinek 2000 m ∏àczàcy dwie warszawskie dzielnice – Weso∏a i Wawer. MyÊl´ tu
o tak zwanej ulicy Nowoborkowskiej.
To coÊ, po czym jeêdzi tysiàce samochodów podatników z Weso∏ej i Wawra ∏àczy miesca zamieszkania naszych Prezydentów – Hanny Gronkiewicz-Walc w Mi´dzylesiu i Jacka Wojciechowicza
w Starej Mi∏oÊnie, odpowiedzialnego zresztà za inwestycje warszawskie. I w∏aÊnie dlatego, ˝e mieszkajà tak blisko ta ulica nigdy nie powstanie.
Rozwiàzaniem by∏oby oderwanie si´ od Warszawy z dobrodziejstwem dla wi´kszoÊci z nas tu
mieszkajàcych ale zapewne to nie∏atwe zadanie.
Stawiam kasztany przeciwko orzechom, ˝e zdob´dziemy tysiàce podpisów pod wnioskiem do pani
Prezydent czy Sejmu o rekonstrukcj´ Weso∏ej jako
mi∏ego miasta niedaleko Warszawy. Mog´ zaczàç
zbieraç podpisy.
Igor Pogorzelski

Na wst´pie chcia∏bym si´ odciàç od etykietowania jakichkolwiek grup mieszkaƒców Weso∏ej. Zbyt
dobrze pami´tam czasy, gdy ró˝ni lokalni liderzy
zbijali kapita∏ popularnoÊci na napuszczaniu mieszkaƒców swoich osiedli przeciw mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej. Wtedy Mi∏osna by∏a ma∏a, teraz jest
du˝a, a jeszcze 2-3 lata b´dzie stanowi∏a wi´cej ni˝
po∏ow´ ca∏ej populacji Weso∏ej. Nie widz´ powodów, by zaczàç si´ odgrywaç na mniejszych osiedlach, szufladkowaç ich czy obcià˝aç zbiorowà odpowiedzialnoÊcià za cokolwiek.
Konsekwentnie budowana zgoda doprowadzi∏a
do tego, ˝e jesteÊmy jednà z najbardziej dynamicznie rozwijajàcych si´ dzielnic Warszawy i mamy
spoÊród nich najwy˝szy wskaênik inwestycji komunalnych. Owszem, jesteÊmy te˝ jednà z najbardziej
„zapóênionych”. Ale podobny poziom nasycenia
infrastrukturà majà te˝ sàsiedni Wawer czy Rembertów, zaÊ perspektywy zmiany tego stanu rzeczy,
w przeciwieƒstwie do nas sà tam du˝o mniejsze...
Nie wyciàgajmy dawno minionych l´ków i zadawnionych uraz. Ka˝da próba skonfliktowania spo∏ecznoÊci tak ma∏ej dzielnicy jak nasza, dla wszystkich skoƒczy si´ fatalnie.
Ale do rzeczy. Czy budowa hali sportowej
przy gimnazjum 119 jest tak powszechnie krytykowana? Tego pewien nie jestem. Znam bowiem
naprawd´ licznà grup´ entuzjastów tej budowy.
Sà to przede wszystkim rodzice gimnazjalistów
oraz dzieci, które próbujà uprawiaç sport (a mamy sporo naprawd´ pr´˝nie dzia∏ajàcych sekcji)
czy nawet zwykli mieszkaƒcy, którzy czasem dla
zdrowia chcieliby mieç mo˝liwoÊç pograç w kosza czy siatkówk´.
Bo wbrew obiegowej opinii (nie odnoszàc si´
do u˝ywanego przez pi∏karzy sposobu komunikacji
werbalnej...), na boisku przy Gimnazjum, wi´kszoÊç grajàcych to mieszkaƒcy Weso∏ej. Przez ka˝de 7 godzin dziennie çwiczà tam uczniowie gimnazjum, potem, kilka razy w tygodniu KS Weso∏a i dopiero reszta terminów jest udost´pniana, w wi´kszoÊci tak˝e mieszkaƒcom Weso∏ej. I tak te˝ b´dzie
z halà sportowà.
Jako jeden z tych, którzy g∏osowali za budowà
hali, musz´ przyznaç, ˝e dziÊ pewnie mia∏bym
pewne wàtpliwoÊci, czy warto porywaç si´ na a˝
tak wielki obiekt. Ale majàc stan wiedzy taki jak 4
lata temu, gdy by∏ opracowany wniosek o datacj´
Unijnà (bo hala ma takie w∏aÊnie parametry w∏aÊnie
za wzgl´du na spodziewanà dotacj´), gdy bud˝et
inwestycyjny Weso∏ej rós∏ z roku na rok i gdy o kryzysie i ci´ciach bud˝etowych nikt nawet nie s∏ysza∏
z ca∏à pewnoÊcià podjà∏ bym takà samà decyzj´.
Mo˝e i zas∏uguj´ za to na tytu∏ „Marsza∏ka Potiomkina”, ale w tej konkretnej sytuacji przyjà∏bym go
z dumà. Bo hala nie b´dzie pustym pomnikiem megalomanii samorzàdu, ale t´tniàcym ˝yciem centrum ˝ycia sportowego Weso∏ej.
Owszem, tak jak pan Pogorzelski, te˝ ˝a∏uj´, ˝e
nie jesteÊmy samodzielnym miastem. Te˝ mnie irytuje, ˝e gotowy wniosek o dotacj´ Unijnà trafi∏
w Warszawie do szuflady, bo wa˝niejsze by∏y te
na Czajk´ czy most Pó∏nocny. Te˝ mnie szlag trafia,
jak przeglàdam sobie niektóre tytu∏y inwestycyjne
ÂródmieÊcia czy Mokotowa. Ale takà mamy rzeczywistoÊç prawnà i póki co tego nie zmienimy. Dlatego wol´ koncentrowaç si´ na tym, aby w ramach
mo˝liwoÊci, w zaistnia∏ej sytuacji walczyç w War-

szawie o to, na co brakuje nam pieni´dzy lokalnych. Tu, majàc przewag´ wiedzy (tak si´ uk∏ada
harmonogram wydania WS) nad panem Pogorzelskim, zwracam uwag´, ˝e dzi´ki sprawnemu zarzàdzaniu, ca∏y czas nasza Dzielnica potrafi wywalczyç
naprawd´ wiele. I ˝e przywo∏ana tu ulica Nowoborkowska, wbrew pesymistycznym prognozom autora, jednak w tym roku powstanie.
Marcin J´drzejewski
***
W Weso∏ej przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku róg ul.
Mi∏ej znajduje si´ pawilon handlowy w, którym
dwa lokale sklep piekarniczy i restauracja chiƒska
nie majà kanalizacji miejskiej Êcieki odprowadzajà do w∏asnego szamba. Niestety opró˝nianie to
ju˝ jest wielki problem wyglàda to tak, ˝e gdy do∏ek si´ nape∏ni i wylewa si´ na zaplecze i wyp∏ywa na ulic´ Mi∏à mieszkaƒcy dzwonià po stra˝
miejskà ta robi zdi´cia wypisuje mandat do∏ek zostaje opró˝niony i tak co trzy cztery dni zawiadomiliÊmy wydzia∏ ochrony Êrodowiska w Weso∏ej
zero reakcji. Rozmawia∏em telefonicznie z kierowniczkà ale dowiedzia∏em si´, ˝e u˝ytkownicy wynajmujà te lokale i nie muszà wybieraç tego
szamba sprawa jest skierowana do sàdu
a do czasu wyroku mogà nas truç to chyba nie
jest ochrona Êrodowiska a ochrona trucicieli. Te
dwa lokale w trybie natychmiastowym powinny
byç pozbawione dop∏ywu wody.
(pisownia oryginalna)
Dane autora do wiadomoÊci Redakcji
Jestem w∏aÊcicielem restauracji azjatyckiej Weso∏y Wok. Uwa˝am, ˝e powy˝szy tekst w wielu
miejscach mija si´ z prawdà i jest dzie∏em zawistnej konkurencji. Funkcjonujemy w Weso∏ej od
wrzeÊnia 2009 r. i od tamtej pory do dnia dzisiejszego szambo wyla∏o 7 razy. OczywiÊcie zostaliÊmy za to ukarani zgodnie z przepisami. Chcia∏bym zauwa˝yç równie˝, ˝e problem zosta∏ rozwiàzany dnia 17 grudnia kiedy zainstalowaliÊmy w naszym lokalu podliczniki poboru wody. Nie jesteÊmy
jedynymi u˝ytkownikami tego szamba a mieliÊmy
odczucie, ˝e obowiàzek wybierania a tak˝e ca∏a
odpowiedzialnoÊç jest zrzucana wy∏àcznie na nas.
Podsumowujàc:
1) Nieprawdà jest, ˝e szambo wylewa∏o co 3 dni.
2) Nieprawdà jest, ˝e zalewa∏o ca∏à ulic´ bo najcz´Êçiej wylewa∏o tylko u nas na placu a jak tylko
ziemia na NASZYM PLACU by∏a delikatnie wilgotna to ju˝ wzywana by∏a stra˝ miejska przez
„˝yczliwà” konkurencj´.
3) Donos od konkurencji zosta∏ przes∏any 4 stycznia 2010 r. a od 17 grudnia 2009 r. problemu
nie ma.
4) O sprawie w sàdzie pierwsze s∏ysz´, jest to ewidentne k∏amstwo, wi´c proponuje zawistnym sàsiadom przedstawiç si´ nam i porozmawiaç
z nami bezpoÊrednio w celu rozwiàzania nieporozumieƒ, zamiast anonimowo donosiç równie˝
nieprawd´ rozmaitym organom i instytucjom.

c.d. na str. 25
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„Weso∏owska” Szko∏a Muzyczna

www.motortest.com.pl

Tekst sponsorowany

indywidualnych Êpiewu b´dà mog∏y uczyç si´
dzieci w ró˝nym wieku, równie˝ m∏odzie˝ z gimnazjum i liceum.
dzo dobrze przygotowani
Szko∏a muzyczna ÊciÊle
FUNDACJA SZKO¸Y
do zawodu. Sà pe∏ni pawspó∏pracuje ze szko∏à ogólSPO¸ECZNEJ
sji, bardzo zaanga˝owani
nokszta∏càcà, raz w miesiàcu
SPO¸ECZNA SZKO¸A
w swojà prac´. Stwarza
wspólnie organizujàc koncerMUZYCZNA I STOPNIA
to bardzo przyjaznà i serty. Wyst´pujà na nich równie˝
decznà atmosfer´, która
IM. EMANUELA BU¸HAKA
pedagodzy, dajàc znakomity
sprzyja rozwojowi uzdolprzyk∏ad swoim podopiecznieƒ muzycznych.
nym. „Sezon koncer towy”
W roku 2003 Fundacja Szko∏y Spo∏ecznej rozW 2008 roku szko∏a otrzyma∏a
rozpoczyna Mi´dzynarodowy
pocz´∏a organizowanie szko∏y muzycznej
uprawnienia szko∏y publicznej.
Dzieƒ Muzyki, przypadajàcy
przy istniejàcej ju˝ Spo∏ecznej Szkole PodstawoUmo˝liwi∏o to poszerzenie instru1 paêdziernika. Kolejnà okazjà
wej nr 12. Pomimo poczàtkowych trudnoÊci lomentarium oraz powi´kszenie
do popisów uczniów i wspólkalowych i braku instrumentów, stopniowo przyliczby uczniów. Obecnie, po szenym, wielkim Êwi´tem dla
bywa∏o ch´tnych do nauki muzyki zarówno
Êciu latach dzia∏alnoÊci, w szkole
obydwu szkó∏ jest Êlubowanie
UroczystoÊç rozpocz´cia
z „dwunastki” jak i z innych, okolicznych szkó∏.
na ró˝nych instrumentach uczy
klas pierwszych. Atmosfer´
roku szkolnego
Uczniowie prezentowali zdobyte umiej´tnoÊci
si´ oko∏o szeÊçdziesi´cioro
Êwiàt podkreÊla wspólne kol´Szko∏y Muzycznej
na licznych koncertach, grajàc na fortepianie,
uczniów. Dzieci rozpoczynajà nadowanie, jest koncert karnaskrzypcach, perkusji i gitarze. Przed dwoma laty
uk´ w wieku siedmiu lub oÊmiu lat. Dla m∏odwa∏owy oraz wiosenny. Uczniowie szko∏y wypowsta∏y klasy fletu i wiolonczeli. Grono pedaszych szko∏a prowadzi „zerówk´ muzycznà”.
st´pujà równie˝ na koncertach, festiwalach
gogiczne szko∏y to profesjonalni, koncertujàcy
Nauka trwa szeÊç lat. Program nauczania jest
i konkursach organizowanych przez inne szkomuzycy z wykszta∏ceniem pedagogicznym, barzgodny z wymaganiami Ministerstwa Kultury.
∏y lub wspólnie z nimi, zdobywajàc nagrody
Oprócz indywidualnych leki wyró˝nienia.
cji gry na wybranym instruObecnie trwajà przygotowania do uczczenia
mencie, dzieci uczà si´
obchodów Roku Chopinowskiego: w szkole b´podstaw
teoretycznych
dà odbywa∏y si´ koncerty prezentujàce twórmuzyki. Sà to zaj´cia gruczoÊç Chopina, odb´dzie si´ konkurs wiedzy
powe. Uczniowie majà te˝
o kompozytorze, uczniowie przygotowujà si´
okazje do wspólnego mudo dzieci´cych konkursów chopinowskich.
zykowania: dzia∏a zespó∏
M∏odzi artyÊci z wielkà pasjà prezentujà swoperkusyjny i smyczkowy.
je umiej´tnoÊci, uczà si´ pokonywaç trem´,
Zaj´cia odbywajà si´ po
oswajajà si´ z wyst´pami publicznymi. Majà
po∏udniu. Dwa razy w roku,
wielkie wsparcie ze strony nauczycieli oraz Row grudniu i w maju odbydziców, a publicznoÊç zawsze entuzjastycznie
wajà si´ obowiàzkowe
reaguje na ich popisy.
przes∏uchania i egzaminy.
Ewa Sulikowska
Od lutego przy szkole
Serdecznie zapraszamy do naszej szko∏y
rozpocznie dzia∏alnoÊç StuKlasa skrzypiec
www.emanuel.pl
dio Wokalne. Na lekcjach
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
Poznaj specjalnà ofert´ na modele z rocznika 2009.
Porównaj ceny, opcje wyposa˝enia oraz gwarantowanà jakoÊç Hyundai z modelami innych marek i wygraj najlepszà ofert´.
Sprawdê szczegó∏y na stronie www.autoofertomierz.pl
Przyjdê na jazd´ testowà do salonu Huyndai i skorzystaj z dodatkowych promocji.

www.hyundai.pl

®

Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie Godziny otwarcia:
pon.–pt. 800–1900,
Tel./fax 022 868-01-21
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

Oferta obowiàzuje od 04.12.2009 r. do odwo∏ania lub wyczerpania zapasów. Dotyczy samochodów z roku produkcji 2009. Przedstawione modele mogà zawieraç elementy wyposa˝enia dodatkowego. Ârednie
zu˝ycie paliwa (cykl mieszany) i emisja CO2 w zale˝noÊci od wersji i 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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Listy do redakcji
c.d. ze str. 23
5) Wszystkie dokumenty potwierdzajàce nasze stanowisko znajdujà si´ u kierownika wydzia∏u
ochrony Êrodowiska dzielnicy Warszawa-Weso∏a.
Z powa˝aniem,
Tomasz Nuckowski
***
Dzieci ze Starej Mi∏osnej do klitki!!!
Kolejna sprawa, którà chc´ poruszyç to tragiczne
warunki lokalowe poradni pediatrycznej w Starej Mi∏osnej. Kto ma dziecko i by∏ w poradni przy Centrum
Pogodna to wie o czym mówi´. Sà tam dwa gabinety, poczekalnia do gabinetu po prawej stronie dla
dzieci zdrowych ma mo˝e z 6 (s∏ownie szeÊç metrów kwadratowych) powierzchni i mo˝e w niej z trudem upchnàç si´ troje rodziców z dzieçmi, oczywiÊcie nie wspominajàc o tym, ˝e wstawienie wózka
jest niemo˝liwe. Równie˝ wejÊcie do toalety powoduje blokowanie drzwi do gabinetu. Raz by∏am
Êwiadkiem jak jedno dziecko uczepi∏o si´ klamki tych
drzwi i nie chcia∏o puÊciç, pani doktor przez to nie
mog∏a wejÊç do gabinetu, powsta∏a bardzo nerwowa
sytuacja, a dzieciak jak si´ klamki uczepi∏ tak si´
trzyma∏ i wy∏ ile si∏ w p∏ucach, gdy próbowali go oderwaç. Ale w koƒcu ku uldze wszystkich si´ uda∏o.
Do gabinetu po lewej stronie – dla dzieci chorych czeka si´ w poczekalni o powierzchni na moje oko oko∏o 10–12 mkw, gdzie stoi par´ krzese∏
i jeden anarchiczny ˝elazny przewijak. Tu mo˝e
w porywach zmieÊciç si´ 4-5 dzieci z rodzicami,
ale tylko niektórzy b´dà mieli gdzie usiàÊç, reszta
stoi, wózki pozostajà na zewnàtrz, bo jak ktoÊ
wstawi wózek to ju˝ blokuje przejÊcie. Zauwa˝my
przy tym, ˝e dzieci chore kaszlajà, kichajà i zara˝ajà si´ wzajemnie zw∏aszcza gdy sà st∏oczone
na tak ma∏ej powierzchni. Czas oczekiwania na wizyt´ równie˝ si´ wyd∏u˝a i dzieci si´ niecierpliwià,
p∏aczà, nie majà si´ czym pobawiç ani gdzie podziaç, a gdy jedno p∏acze zaczynajà denerwowaç
si´ inne. Tak wi´c my do lekarza chodzimy w ostatecznoÊci wiedzàc, ˝e ka˝da wizyta to nerwowe
oczekiwanie w ciasnych klitkach poradni dzieci´cej. OczywiÊcie dobrze jeÊli w ogóle uda si´ nam
zarezerwowaç termin wizyty bo z powodu wzrastajàcej liczby pacjentów cz´sto obie panie doktor

sà zaj´te i majà zarezerwowane terminy wizyt kilka
na przód. Tu chc´ wyraziç wdzi´cznoÊç i wyrazy
szacunku dla personelu pracujàcego w tych warunkach w poradni dzieci´cej – bo przypomina to
nieustajàcà lini´ frontu. Pomimo to panie piel´gniarki sà mi∏e a lekarze kompetentni i ˝yczliwi.
Szczególne wyrazy uznania chc´ z∏o˝yç pani doktor E. Majorczyk – którà uwa˝am za najlepszego
lekarza pediatr´ w tej okolicy. Moje dzieci sà przez
nià leczone od 10 lat i zawsze skutecznie – i dlatego tej poradni nie zmieni´, choç warunki lokalowe
przyprawiajà mnie o ból g∏owy.
Dobrze by by∏o jednak, aby nasze w∏adze zauwa˝y∏y ˝e w przeciàgu tych 10 lat nasze osiedle niesamowicie si´ rozros∏o, na samym nowo powsta∏ym
osiedlu Pod Sosnami które niedawno przyby∏o
mieszka co najmniej kilkaset dzieci. W ogóle wydaje mi si´, ˝e w Starej Mi∏osnej, w odró˝nieniu
od Weso∏ej Centrum i Zielonej jest coraz wi´cej
i w ogóle najwi´cej dzieci. Dlatego przecie˝ ma powstaç druga szko∏a. Dlatego dwa ma∏e gabineciki
z ciasnymi poczekalniami dawno przesta∏y wystarczaç i potrzebna jest nowa du˝o wi´ksza przychodnia, w której trzeba zatrudniç 4 a nie 2 wiecznie zaj´tych pediatrów. Tak wi´c po zakoƒczeniu budowy
hali dla gimnazjum prosz´ w imieniu wszystkich rodziców majàcych dzieci – w jest to zapewne dobre
kilka tysi´cy osób o zaplanowanie i wybudowanie
na terenie Starej Mi∏osnej nowej przychodni dla
dzieci, a dla doros∏ych równie˝ by si´ przyda∏a.
Barbara C.
Szanowna Pani Barbaro,
Szanowni mieszkaƒcy osiedla Stara Mi∏osna
Z przykroÊcià stwierdzam ˝e sytuacja opisana w liÊcie jest niestety prawdziwa i z pewnoÊcià
stanowi ogromny problem dla Paƒstwa jako pacjentów, personelu który pracuje w nie∏atwych warunkach ale i dla mnie jako osoby odpowiedzialnej
za wizerunek Zak∏adu. Pozwolicie Paƒstwo ˝e na
swoje usprawiedliwienie przeka˝´ kilka informacji,
byç mo˝e nieznanych nowym mieszkaƒcom Dzielnicy jak i Osiedla.
Kiedy w 2001 roku podejmowa∏em si´ kierowania zak∏adem tak jak i w chwili obecnej posiadaliÊmy
na terenie, wtedy jeszcze miasta, trzy placówki:
w Starej Mi∏osnej w kontenerach przy ul. Jeêdzieckiej, która decyzjà Sanepidu mia∏a byç natychmiast
zamkni´ta, w Zielonej w adoptowanym mieszkaniu
w bloku przy ul. Warszawskiej oraz w Centrum

przy ul. Kiliƒskiego w adoptowanym domku jednorodzinnym z 1936 roku z dobudowanym pawilonem
pediatrycznym, który jako jedyny spe∏nia∏ wymagania by Êwiadczyç tam us∏ugi medyczne.
Dzi´ki pomocy ówczesnych w∏adz miasta Weso∏a, w trybie pilnym zakupiono pomieszczenia
w Centrum Pogodna, które zosta∏y adoptowane
na potrzeby przychodni. W zwiàzku z tym ˝e by∏y to
pomieszczenia przeznaczone pod inny zakres
us∏ug, kszta∏t przychodni i warunki przestrzenne nie
pozwala∏y na stworzenie poradni w innym uk∏adzie,
stàd niestety wszechobecna ciasnota g∏ównie poczekalni i korytarzy.
Niestety ju˝ wtedy wiadomo by∏o ˝e przy tak
gwa∏townym rozwoju Osiedla przychodnia nie b´dzie w stanie obs∏u˝yç wszystkich mieszkaƒców,
ale lepiej by∏o mieç przychodni´, która w porównaniu z poprzednimi wydawa∏a si´ cudem, która
w ca∏oÊci w obecnym kszta∏cie zosta∏a oddana do
pe∏nego funkcjonowania w 2004 roku.
Kolejnym celem jaki sobie postawi∏em by∏o powstanie nowej przychodni w osiedlu Zielona. Zosta∏a ona oddana do u˝ytku w 2006 roku.
Rok 2007 i 2008 to rozbudowa i ca∏kowita modernizacja przychodni w centrum Dzielnicy, dzi´ki
czemu w zesz∏ym roku mogliÊmy uruchomiç nowe,
wspaniale wyposa˝one poradnie specjalistyczne.
Wracajàc do sprawy problemów poruszonych
w liÊcie to chcia∏bym zar´czyç, ˝e ja tak˝e je widz´
i wiem w jakich warunkach udzielane sà pacjentom
Êwiadczenia zdrowotne.
W zwiàzku z tym, w listopadzie 2009 roku,
na moje zaproszenie goÊci∏ w Starej Mi∏osnej Dyrektor Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Warszawie wraz z inspektorami, z którym przeprowadziliÊmy wizj´ lokalnà w celu wybrania optymalnej
dzia∏ki, na której mia∏aby powstaç kolejna, budowana od podstaw przychodnia.
Moim celem jest, aby do koƒca bie˝àcego roku
zosta∏a zakupiona wybrana dzia∏ka i powsta∏ projekt
przychodni o powierzchni u˝ytkowej oko∏o 2000 m2.
Spe∏nienie tych warunków pozwoli∏o by na rozpocz´cie budowy przychodni w roku 2011. OczywiÊcie realizacja tych planów uzale˝niona jest
od wielu czynników, lecz liczàc na przychylnoÊç
w∏adz m. st. Warszawy oraz poparcie Zarzàdu i Rady Dzielnicy Weso∏a sà one naprawd´ realne.
Dyrektor
SZPZLO Warszawa Weso∏a
Dariusz Ma∏ecki

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
NIERUCHOMOÂCI ),
RODZINNE , PRACOWNICZE , KARNE ,
ADMINISTRACYJNE .
TEL.

0-22 745-55-00

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. 22

773 25 69, 22 773 38 91
www.podatkiwesola.pl

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
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Podró˝e, ma∏e i du˝e…
W grudniu w przeddzieƒ kolejnej podró˝y dooko∏a Êwiata Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ”
odwiedzi∏ wyjàtkowy goÊç. Pan Bogumi∏ Rzuci∏o
jest podró˝nikiem i fotografem, który od 18 lat
zwiedza wszelkie, nawet najbardziej niedost´pne

zakàtki na Êwiecie.
W swojej karierze
zwiedzi∏ pó∏ Êwiata, ma
za sobà odbytà podró˝
dooko∏a Êwiata, trzykrotnie làdem okrà˝y∏
kul´ ziemskà. By∏ m.in.
w Meksyku, Gwatemali, Iranie, Boliwii, Indonezji, na Filipinach,
w Nepalu i na Sri Lance. Pamiàtkà po tych
woja˝ach sà tysiàce zdj´ç, które pan Bogumi∏
prezentuje na pokazach multimedialnych. Dzieci
z przedszkola „RobuÊ” mia∏y równie˝ niebywa∏à
okazj´ do zapoznania si´ z pamiàtkami, które
przez lata gromadzi∏ pan Bogumi∏. Po niezwykle
interesujàcej prelekcji dotyczàcej ciekawostek
z ca∏ego Êwiata, dzieci mog∏y swobodnie nacie-

PoÊwiàteczne porzàdki
Po Êwi´tach pozosta∏y nam wspomnienia mi∏o
sp´dzonych chwil z rodzinà, przysmaków, prezentów znalezionych pod choinkà. Czas ju˝ zdjàç dekoracje Êwiàteczne i ozdoby choinkowe aby czeka∏y w ukryciu do nast´pnych Êwiàt. JeÊli posiadamy
sztucznà choink´ – po prostu chowamy jà razem
z resztà Êwiàtecznych ozdób – ale jeÊli jako tradycjonaliÊci wolimy pachnàce, prawdziwe drzewko,
co teraz? Posiadacze ogródków czesto wybierajà
choink´ w doniczce, którà tu˝ po Êwi´tach wystawiamy na zewnàtrz i na wiosn´ wkopujemy
w ogrodzie. A co z choinkà ci´tà? Niestety, cz´sty
u nas widok to suche kikuty wyrzucone na skraju
lasu lub nawet do naszego kana∏ku gdzie stanowià
wàtpliwà ozdob´ na bardzo d∏ugi czas. A przecie˝
taka choinka najpierw pi´kna cieszàca dzieci mo˝e
teraz staç si´ po˝yteczna. Nie wymaga to wcale
wiele pracy, a tylko odrobiny ch´ci i mo˝emy staç
sie posiadaczami darmowego dobrej jakoÊci nawozu w sam raz na wiosenne od˝ywienie naszego
ogródka. Trzeba naszà choink´ skompostowaç.
Wszystkie ga∏´zie naszej Êwiàtecznej ozdoby tniemy na niewielkie fragmenty i u˝ywamy do przygotowania surowej masy kompostowej. Pniak natomiast pos∏u˝y nam jeszcze jako tyczka. Oczywiste
– Prawda? Ale jak to zrobiç dobrze?
WiekszoÊç posiadaczy nawet niewielkich
przydomowych ogródków w ciemnym kàcie
ukrywa KOMPOSTOWNIK. U˝ywany raczej jako
sk∏adowisko odpadów (mini wysypisko Êmieci
ogrodowych) ni˝ jako darmowa super ekologiczna wytwórnia nawozów. To co udaje si´ nam
uzyskaç w naszej przydomowej fabryce, najcz´Êciej nie zaspokaja naszych oczekiwaƒ zarówno
iloÊciowo (za ma∏o), jak i jakoÊciowo (znacznie
odbiegajàc od idealnego nawozu). O co wi´c
chodzi? Diabe∏ tkwi w szegó∏ach?
1. Dobrze przygotujmy nasz wsad (mieszajmy
ze sobà odpady kuchenne z ogrodowymi, mokre z suchymi, zamiast dodawaç kompostu
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z innej fazy kompostowania dodajmy jeden
z dost´pnych dziÊ bioprepratów zawierajàcych mikroorganizmy i substancje do przeprowadzenia procesu kompostowania.
2. Zabezpieczmy nasz kompost przed przesychaniem i wymywaniem sk∏adników nawozowych
przez deszcze. JeÊli korzystamy z pryzmy ukladamy jà na folii i przykrywamy plandekà. Pryzma jednak daje mo˝liwoÊç jedynie uzyskania
kompostu dojrza∏ego, jesli chcemy uzyskaç
kompost szybki lub Êwie˝y nale˝y skorzystaç
z zamykanych pojemników do kompostowania
lub worków kompostowych.
3. Nie dok∏adamy masy kompostowej podczas
kompostowania. Aby dobrze gospodarowaç
nawozem nale˝y u˝ywaç wielu, a nie jednego
pojemnika kompostowego (tu znów przydatne
okazujà si´ worki kompostowe o ró˝nej pojemnoÊci – nie wykorzystany kompost z worków przerzucamy do kompostownika i zu˝yjemy jesienià lub w przysz∏ym roku).
Proste PRAWDA?

Jest tak˝e sposób na coroczny problem nadmiaru suchych liÊci (przepis podaj´ za firmà Trigger):
„...przygotowanie surowej masy kompostowej z opad∏ych liÊci – do 1 m3 opad∏ych liÊci do-

szyç si´ zgromadzonymi
przez podró˝nika skarbami, by∏y przebieranki, zabawy i pozowanie do
zdj´ç. Ka˝dy móg∏ poczuç si´ jak prawdziwy
Meksykanin lub Chiƒczyk. Dziewczynki wybiera∏y pi´kne szaty, tuniki
i ozdobne kapelusze,
ch∏opcy z b∏yskiem w oku
przymierzali czapki, kamizelki i oglàdali figurki
ró˝nych egzotycznych
zwierzàt. Cieszymy si´,
˝e dzi´ki Panu Bogumi∏owi dzieci mog∏y poznaç
inne kraje, by móc zrozumieç, jak pi´kny i wyjàtkowy jest nasz Êwiat.
Agata St´pniewska
nauczyciel Niepublicznego Przedszkola
„RobuÊ”
daç 3 kg Azofoski, 30–40 dkg Triggera-4 oraz
0,1 m3 ziemi i dobrze wymieszaç.
Po miesiàcu kompostowania – mas´ kompostowà nale˝y wymieszaç, aby wyrównaç jej wilgotnoÊç i mo˝na bezpoÊrednio wykorzystaç
do nawo˝enia terenów zielonych: trawniki, parki,
zieleƒce, kwietniki (kompost szybki o wysokiej
zawartoÊci sk∏adników nawozowych).
Po 3 miesiàcach kompostowania – kompost
ustabilizowany, dojrza∏y, mo˝na stosowaç
w drugiej po∏owie lata.
Kompost mo˝na przechowywaç do nast´pnego sezonu pod dachem lub na zewnàtrz jeÊli
jest zabezpieczony przed opadami i nie ulegnie
rozmyciu...”.
Mo˝e wkrótce wywo˝enie ich stanie sie zupe∏nie niepotrzebne?
Osobom poczàtkujàcym w temacie kompostowania odpadów i leniuchom polecam gotowe
zestawy do kompostowania zawierajàce worki
i biopreparaty.
Niewiele wysi∏ku potrzeba, aby wokó∏ nas by∏o
pi´knie i czysto. Mieszkaƒcy naszej dzielnicy cieszà si´ bliskoÊcià lasu i brakiem ucià˝liwego
i szkodliwego przemys∏u w najbli˝szej okolicy. Doceƒmy to i do∏ó˝my nasz wk∏ad w czyste Êrodowisko. Zaprzestanie stosowania sztucznych nawozów w naszych ogródkach i likwidacja sporej cz´Êci domowych odpadów organicznych to du˝a nagroda za niewielki wk∏ad pracy. Nie mówiàc
o efektach estetycznych i wspania∏ych plonach. To
na poczàtek bo mo˝emy zrobiç jeszcze naprawd´
du˝o dla nas samych i dla naszego najbli˝szego
otoczenia. I na koniec – to wstyd ale wcià˝ trzeba
przypomnieç jeszcze o tak podstawowej sprawie:
NIE WYRZUCAJMY ÂMIECI W LESIE!!
Zaawansowany u˝ytkownik
leÊnych Êcie˝ek i polanek
Agnieszka Kozacz
PS. Z przyjemnoÊcia odpowiem na Paƒstwa pytania dotyczace problemów kompostowania. Mo˝na je przes∏aç na adres Agniechak9@o2.pl
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Art. Szkolno-Biurowe
ZAPRASZAMY
* tusze, tonery
* laminowanie do A3
* bindowanie

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

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

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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Nasze
e propozycje
e naa 2010
0 r.

Lecznica Stomatologiczna

(II kwarta³)
PRYWATNE
E EMERYTURY
DYWERSYFIKACJA
WALUTOWO-PRODUKTOWO-REGIONALNO-INSTYTUCJONALNA
i .... aktywnaa alokacja!! Rokk zmiennoœci!!

ELIXIR sp. z o.o.

rentownoœci za 2009
(do 5.I.2010)

Stawiamy na ochronê kapita³u (szczególnie w PLN)
- NAJLEPSZE FUNDUSZE

1.. USD

+ 17,57%
+ 43,68%
+ 33,32%
+ 119,54%
+ 86,62%
+ 59,24%
+ 85,43%

fundusz obligacji
fundusz obligacji rynków wschodz¹cych
fundusz akcji inwestuj¹cy w MiŒ USA
fundusz akcji - INDIE
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
fundusz akcji - rynki wschodz¹ce
fundusz akcji - sektor wydobywczy

2.. EURO

1 € = 1,4324 $ 1 € = 4,1031 pln

fundusz obligacji
fundusz akcji - sektor wydobywczy
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
fundusz akcji - AZJA

+ 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

+ 5,40%
+ 72,21%
+ 83,50%
+ 52,28%

termet

3.. PLN
fundusz rynku pieniê¿nego
fundusz obligacji
fundusz timingowy
fundusz ochrony kapita³u
fundusz aktywnej alokacji
fundusz selektywny

lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

GAZOWE URZÑDZENIA
GRZEWCZE

+ 5,40%
+ 7,54%
+ 9,18%
+ 13,80%
+ 13,03%
+ 17,85%

SPRZEDA˚
MONTA˚ • SERWIS

W 20100 W£¥CZAMY
Y MYŒLENIEE I.... DORADZTWO
O FINANSOWE

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

dr.. Jacek
k Rembiszewski
doradca finansowy
tel. kom. +48 601 801 890
jacek.rembiszewski@polrentier.pl

POLRENTIER Sp. z o.o.

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

Zakr´t
ul. Ksi´dza Iwaniuka 15

Pogodaa dla.... myœl¹cych
h racjonalnie!

tel. 502 066 420

Uczniowski Klub Sportowy

JUDO

FIGHT

CLUB

JUDO FIGHT CLUB
ul. Wspólna 55, 05-075 Warszawa
Sala gimnastyczna
w Dwujezycznej Szkole Podstawowej Nr 1
(os. Zielona – blisko Delikatesów K&M)

NOWA FILIA KLUBU
Wesoła-Zielona
Pierwsze zajęcia już 15 lutego 2010

Zapraszamy chłopców i dziewczynki na treningi Judo

Wtorek–Czwartek – 5-6 lat – 17:00–18:00
Wtorek–Czwartek – 7-8 lat – 18:00–19:00
Wtorek–Czwartek – 9-11 lat – 19:00–20:00

Zapisy dla grup naborowych

tel. 5 1 3 -9 6 -1 6 -1 6
www.judofightclub.pl
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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
688
972
870
970
960
863
971
845
996
999
887
1000
959
948
664
998
923

Nr
oferty
1249
1251
1250
1255
1253
1265
1264
1260
1237
1238
1258
1242
1245
1256
1247
1248
1191

Pow.
m2
71
48
52
59
61
47,6
53
64
65
67,2
35
48
58,7
60
62
63
64

Pi´tro Licz.
pokoi
1/1
3
9/10 3
3/3
3
0/2
3
0/2
3
3/3
2
0/2
2
2/2
3
0/2
3
3/3
3
1/1
1
1/2
1
1/2
2
0/0
2
0/2
2
2/2
2
2/3
2

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

Cena
w PLN
600.000
330.000
377.000
483.000
467.000
350.000
467.000
436.000
430.000
491.000
253.000
370.000
460.000
500.000
676.000
450.000
340.000

Pow. Rejon
5100
430
3369
1000
2111
1000
1600
1200
1147
3542
1550
2087
1468
1520
778
840
372

Cena
w PLN
Wola Grzybow. 3.728.000
Stara Mi∏osna
460.000
Stara Mi∏osna 3.055.000
Stara Mi∏osna
800.000
Stara Mi∏osna 1.750.000
Stara Mi∏osna
666.000
Stara Mi∏osna 1.1960.800
Wiàzowna
240.000
RadoÊç
1.200.000
RadoÊç
950.000
Stara Mi∏osna
930.000
Zakr´t
1.555.000
Józefów
734.000
Izabela
570.000
Stara Mi∏osna
947.000
Stara Mi∏osna 1.022.000
RadoÊç
111.600

Rodzaj
dzia∏ki
bud.-inwest.
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
leÊno-bud.
budowlana
budowlana
budowlana
rolna

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 022-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
608
607
606
601
600
597
615
614
613
611
616
618
619

Pow.
Pow.
domu dzia∏ki m2
300
190
315
277
350
700
140
225
136
335
200
1005
220
450
230
380
280
400
300
1240
240
800
159
202
138
250

Rejon

Cena
w PLN
Stara Mi∏osna
950.000
Stara Mi∏osna
1.190.000
Wola Grzybowska 2.200.000
Stara Mi∏osna
1.350.000
Stara Mi∏osna
749.000
Zakr´t
910.000
Weso∏a
480.000
Stara Mi∏osna
1.075.000
Stara Mi∏osna
933.000
Józefin
1.069.000
Weso∏a
1.700.000
Stara Mi∏osna
770.000
Stara Mi∏osna
670.000

Rodzaj
Rok
domu
Segment Êrodkowy Lata 90
Segment naro˝ny
Wolnostojàcy
Bliêniak
2007
Segment naro˝ny
2008
wolnostojàcy
2009
bliêniak
2009
wolnostojàcy
1999
bliêniak
1990
wolnostojàcy
2007
wolnostojàcy
1998
bliêniak
2010
bliêniak
-

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Cz´Êciowo wykoƒczony
Wykoƒczony
Bez pod∏óg i bia∏ego monta˝u
Stan surowy zamkni´ty
Stan surowy otwarty
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
W trakcie realizacji
Stan developerski
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Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny

KWIACIARNIA
przy sklepie

ROMA

ul. Jana Pawła II 13 B / róg Jodłowej

Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94

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

• 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

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze

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

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

OPTIMED☺

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

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

ZAPRASZAMY!
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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 !!!

• 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)
- BIOeReF – radiofrekwencja bipolarna – uj´drnianie skóry,
sp∏ycanie zmarszczek, redukcja tkanki t∏uszczowej i cellulitu

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

Zapisy telefoniczne:

0-22 40 30 765
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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

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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE

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

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

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

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

i´

rta

y

N

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

www.renoma2.com.pl

Najw

of e
a
z
s
k

olic
k
o
w

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

„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

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

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

•

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

•

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

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

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

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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Klub

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

Klimatyzowana si∏ownia dla Paƒ
Fitness Taniec Yoga Pilates
Solarium
Masa˝ i piel´gnacja cia∏a
Wygraj walk´ z cellulitem!
Rozpoczynamy kompleksowy program
walki z cellulitem: çwiczenia, dieta,
wibrotrening, masa˝.

Cellulit nie ma ˝adnych szans!!!
Informacje i zapisy w recepcji klubu.

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

fitnessart.pl
Tel. (022) 773-14-33
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Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Wystawiamy faktury VAT

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

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

s

maxim.az@op.pl

( 022 773 38 83, 0 602 351 757

res

ul. Łukowska 27

Lek. stom. Anna Gajewska

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

Rolety materiałowe i zewn¢trzne ·
˚aluzje · siatki przeciw owadom · okna
pvc i dachowe · Âlusarka aluminiowa
NAJWY˚SZA JAKOÊå
Warszawa
Tel. 0 502 028 554
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Stylistka wizerunku zaprasza na analiz´ kolorystyczna, kompozycje stroju, dobór fryzury i makijazu 502 600 775.
◗ 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.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie
nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ 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.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Weso∏e urodziny od lat 5 do... prowadzi dj-ka animatorka, konkursy, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie.
Tel. 502 600 775.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI native speaker ze znajomoÊcià j´z. polskiego, wszystkie poziomy, dzieci
m∏odzie˝ i doroÊli, mo˝e byç z dojazdem, tak˝e
w weekendy. Tel. 795 544 456.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel.
609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kup projekt domu i wygraj samochód, ARCHON+ Biuro Projektów, 600 projektów domów.
Zamów bezp∏atny katalog tel. 22 628 10 52,
www.archon.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 0516-262-825.
◗ Opiekunka – szuka pracy. Posiadam 10-letnie doÊwiadczenie, samochód i prawo jazdy. Jestem
uczciwa. Mieszkam w Weso∏ej- Starej Mi∏oÊnie.
Wiek 56 lat. Kontakt: 0 667 907 910.
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock (zamsz).
Drukujemy na czapkach, bluzach, spodniach,
kurtkach, odzie˝y roboczej i sportowej, na elementach tkanin itp. 22/ 773-70-41. Warszawa
Weso∏a Narutowicza 19.
◗ Korepetycje J¢ZYK ANGIELSKI – szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum, przygotowanie do egzaminów i matury. Korepetytor z 10-letnim doÊwiadczeniem. tel: 606-723-099.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem u siebie w domu lub na
dochodne, najch´tniej w Zielonej. tel. 516-070-350.
◗ Dobre ubranka dla dzieci www.dobreubranka.pl
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝
kuchenek pralek itp. Wieloletnia praktyka, uprawnienia. Tel. 0 22 773 82 27, kom. 0 516 262 825.
◗ Matematyka – profesjonalne korepetycje na ka˝dym
poziomie (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum
– przygotowanie do matury). Tel. 605077751.
◗ Mi∏a, opiekuƒcza i cierpliwa studentka ch´tnie zaopiekuje si´ Twoim maluchem, kiedy Ty b´dziesz
musia∏a byç w pracy. Referencje – opieka
nad m∏odszym bratem o 11 lat. Prosz´ o kontakt: 697 564 790.
◗ Studentka europeistyki ch´tnie pomo˝e w nauce
matematyki czy geografii na poziomie podstawowym i gimnazjalnym na terenie Starej Mi∏osny
i Weso∏ej. Prosz´ o kontakt: 505 483 266.
◗ Klub muzyczny Cafelek Stara Mi∏osna Trakt Brzeski 80, zaprasza do wspólnej realizacji wszelkich
artystycznych projektów, organizujemy imprezy:
okolicznoÊciowe (imieniny, 18-stki, firmowe)
koncerty, próby muzyczne, tel. 609 840 340.

◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 64 m2,
w segmencie w Starej Mi∏osnej (pi´tro 2/2). Gara˝. Stan do zamieszkania. Cena 420 tys.
Tel. 603 380 163.
◗ Zatrudni´ Panià do prowadzenia domu, w tym do
odbioru dziecka z pobliskiej szko∏y. Praca 8
godz. 1200–2000. Tel. 691-202-407; 883-760-714.
◗ Korepetycji z matematyki udziela tanio i solidnie
nauczyciel z doÊwiadczeniem. Tel. kontaktowy 022 773 90 83, 662 473 914.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Starej Mi∏osnej, pod segment lub
ma∏à pod zabudow´ jednorodzinnà, tylko bezpoÊrednio tel 604 588 511.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 501-975-329.
◗ Zatrudni´ specjalist´ ds. sprzeda˝y produktów
reklamowych. Praca w Starej Mi∏oÊnie, wi´cej informacji pod numerem telefonu 606215700,
(022) 7731175.
◗ 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.
◗ Matematyka – szko∏a podstawowa, gimnazjum,
liceum-przygotowanie do matury podstawowej.
Cierpliwy student nauczy ka˝dego 604-444-135.
◗ 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.
◗ Sprzedam niebieski kask narciarski, u˝ywany
w dobrym stanie, rozmiar 56. tel. 604-444-135.
◗ Sprzedam przewijak z drewna z materacykiem tanio tel kontaktowy 516-628-451.
◗ Sprzedam term´ 50 litrów na pràd. Tanio tel
kont. 507-350-586.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budynków (roczne i pi´cioletnie). Tel. 503 583 568.
◗ 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.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝
materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna,
tel. 606-939-443.
◗ Us∏ugi ksi´gowe, pe∏na ksi´gowoÊç (prowadzenie
ksiàg handlowych), ksi´ga KPiR, Rycza∏t, evidencje
VAT, ZUS, PIT, 509-546-665, lbaczewska@wp.pl
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. kont.
0-601-62-22-62.
◗ 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.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 022 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 0-602 276 202.
◗ D-jka animatorka na bale szkolne i firmowe z w∏asnym sprzetem nag∏oÊnieniowym i oÊwietleniowym – 502 600 775.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 0-603-313-938.

◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 773-4964, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ 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.
◗ Przeglàdy instalacji gazu, przewodów wentylacyjnych, spalinowych. Konkurencyjne ceny,
tel. 0 600 735 198 lub 0 501 280 165.
◗ Nowy sklep komputerowy, akcesoria, serwis,
konfiguracja ul. Jana Paw∏a 15, tel. 500 760 534.
◗ PSYCHOLOG. Kontakt tel.: 667-700-609 – Stara
Mi∏osna.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl Dom Bankietowy.
◗ Sprzedam meble: biblioteczk´ (orzech), rega∏
(olcha), stolik TV i stó∏ (110 x 70 cm). Tel.:
501 072 917.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 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.
◗ PSYCHOTERAPIA i konsultacje – kryzysy, trudne
sytuacje ˝yciowe, problemy w relacji z dzieckiem
lub innà bliskà osobà, k∏opoty z jedzeniem, snem,
stresem, l´k, depresja. Tel. 516989833.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy Telap. W ofercie notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci, serwis.
Sprzeda˝ ratalna. Kontakt tel. 022 773 04 40,
0504 251 007.
◗ Wesela poprowadzi profesjonalny dj-wodzirej
z w∏asnym sprzetem nag∏osnieniowym i oÊwietleniowym – 502 600 775.
◗ Kupi´ p∏yty winylowe 0 721 361 604 lub biaaale
@interia.eu
◗ Sprzedam dwie opony Barum'08 r., dwie Pirelli'07 r. U˝ywane. Rozmiar 165/65/R13. Info nr.
tel. 692449756.

◗ Mieszkanie w Starej Mi∏osnej 80 m2 sprzedam lub
zamieni´ na niedu˝y dom. Tel.: 22 773 21 02,
0 600 93 66 79.
◗ Pogotowie komputerowe – 500 760 534.
◗ Warsztaty stylistyczne, nauka kompozycji stroju,
makijazu w studio w Starej Mi∏osnej zapraszam – 502 600 775.
◗ Biuro ksi´gowe zatrudni ksi´gowà – Stara Mi∏osna, tel. 22 773-15-68, 609 183 108.
◗ M∏oda, uczciwa, pracowita i dok∏adna posprzàta
mieszkanie, zaopiekuje si´ dzieckiem lub starszà
osobà. kontakt tel. 782302035.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie
– nauka, matura 2010, egzaminy, t∏umaczenia
– doÊwiadczony lektor i tlumacz jez. ros.
tel. 504 69 79 18. Równie˝ pomoc z j´zyka polskiego i WOS.
◗ OGRODY, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy,
wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj.
z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo,
nadzór, piel´gnacja, tel. 507 285 400.
◗ ORIFLAME – dostawy na zamówienie / osoba w potrzebie, chora na SM. PILNE! – tel. 695 440 313.
◗ J¢ZYK POLSKI – korepetycje, pomoc w pisaniu
prac, analizie i interpretacji tekstu, gramatyka,
przygotowanie do matury i in. egzaminów z j´z.
ojczystego, Weso∏a, tel. 22 7734 087.
◗ Oddam w dobre r´ce park´ papug z gatunku
Nimf. Tel. 796 159 929.
◗ Pani majàca bardzo dobry kontakt z dzieçmi zaopiekuje si´ dzieckiem, przypilnuje do powrotu
rodziców w godz. 8.00 do 18.00. Pomoc
w sprzàtaniu prasowaniu: tel. 723 745 118.
◗ Podnajm´ lokal w Starej Mi∏osnej pod us∏ugi fryzjerskie. Tel: 502 496 276.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie. 1999 r., 3pokoje, 70 m2, 2pi´tro/3, piwnica, strych, gara˝,
miejsce parkingowe, blok ogrodzony, brama
na pilot, domofon, tel. 0-604 065 151.
◗ Poszukuj´ pracy jako opiekunka do dziecka. Kilkuletnie doÊwiadczenie, wykszta∏cenie pedagogiczne. 889-345-597.
◗ Meble na wymiar – zabudowa wn´k, meble kuchenne, biurowe, szafy i inne. www.meblosal.republika.pl Tel. 0 888-78-57-78.
◗ Naprawa AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne.
Tel. 0-501-049-250.
◗ Angielski, francuski na terenie Weso∏ej, szko∏a
podstawowa, gimnazjum, doÊwiadczenie, 27 lat
(kobieta), 25z∏ godz. z mo˝liwoÊcià dojazdu,
indywidualny program z ka˝dym uczniem,
tel. 691 945 455.
◗ Dnia 10 stycznia na ulicy Jaspisowej znaleziono
okulaty korygujàce w etui. Tel. 609-400-283.
◗ Reklama – wynajm´ cz´Êç ogrodzenia pod reklam´ Twojej Firmy. Ogrodzenie obok sklepu Groszek. Tel 607 263 604.
◗ Student informatyki pomo˝e przy problemach
z komputerem, internetem itp. tel 507114084,
prosz´ dzwoniç po 17tej, ew. SMS. Gwarancja
skutecznoÊci!

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

§
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◗ Psycholog w trakcie studiów pedagogicznych podejmie prac´ z dzieçmi prywatnie lub w placówce. 603705904 lub daniela.pytlak@op.pl
◗ Kawalerk´ 2 pokojowà, z aneksem kuchennym,
pe∏nym wez∏em sanitarnym, czysciutka po remoncie, wyposa˝enie rtv, lodówka, pralka, /szafa
komandor/, 30 m – wola blisko parku Moczyd∏o
wynajm´. Tel 605-435-110.
◗ Udziel´ lekcji z zakresu podstawowej obs∏ugi
komputera i korzystania z internetu. Tanio i bezstresowo. Stara Mi∏osna i okolice. 602 786 021.
◗ Prace wysokoÊciowe (dom i ogród) wykona alpinista przemys∏owy. Tel.: 606-808-358.
◗ Angielski: Studentka Filologii Angielskiej na UW
udzieli korepetycji z j´z. angielskiego dzieciom
i m∏odzie˝y. Tel. 608 641 885.
◗ Serwis komputerowy u klienta. Naprawa i konfiguracja komputerów (instalacja systemów operacyjnych, instalacja programów, czyszczenie
komputerów z wirusów i koni trojaƒskich, wykonywanie kopii zapasowej danych). Sieci przewodowe i bezprzewodowe. 504 946 519.
◗ Chemia, matematyka – zakres szkoly podstawowej i gimnazjum. absolwentka szkoly chemicznej.
dojazd. 30zl/60min. Tel. 513240560.
◗ Manicure /30zl/, pedicure /40zl/ w domu klienta/klientki. posiadam ceryfikat Miedzynarodowego Studia Estetyki. 513240560.
◗ Studentka pedagogiki pomo˝e w odrabianiu lekcji,
udzieli korepetycji z j´zyka niemieckiego (Certyfikat
Mittelstufe B2), j´zyka polskiego – równie˝ konsultacja prezentacji maturalnych. tel 600035375.
◗ Alpinista przemys∏owy – prace przy domu i ogrodzie, w∏asny sprz´t, 606-808-358.
◗ Sprzedam sukienki studniówkowe/balowe: klasyczna „ma∏a czarna” bombka oraz w kolorze rudym, jedwabnà; rozmiar 38/40. tel 600035375.
◗ Poszukuj´ aut z lat PRL-u, przyjm´ zalegajàce
w gara˝u stare blachy, cz´Êci, gazety motoryzacyjne. Zapraszam na www.ampir-autostarocie.pl
Nie jestem handlarzem. Tel. 0-602195938.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ Masa˝e lecznicze, relaksujàce, sportowe i inne.
Likwidacja obrz´ków, bólów kr´gos∏upa, stawów,
mi´Êni. 1godz. 60z∏. Dojazd z profesjonalnà le˝ankà gratis. Tel. 791 844 820.
◗ Korepetycje z chemii – studentka 4 roku UW.
Mo˝liwoÊç dojazdu. Tel. 607-216-317.
◗ 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.

◗ Ubezpieczenia – firma Allianz zaprasza. Zadzwoƒ,
agent ubezpieczeniowy przyjedzie, wyt∏umaczy,
doradzi. Kontakt: 0501 272 633, 022 773 04 40.
◗ Pieluchy dla dzieci, majteczki (tak˝e na basen),
pieluchomajtki dla doros∏ych (NFZ), wk∏adki pieluchowe, podk∏ady, kosmetyki piel´gnacyjne
Abena, indyjskie preparaty zio∏owe (HIMALAYA).
Warszawa-Weso∏a ul. Trakt Brzeski 55, czynne
9–16 i sobota 9–13.
◗ 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.
◗ 23-letni, dyspozycyjny, licencjat zarzàdzania
i marketingu, obs∏uga komputera, samochód,
prawo jazdy katB, poszukuje odpowiedniej pracy,
na zyczenie przesy∏am CV. tel: 782-088-648.
◗ Glazurnik – profesjonalista, 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46 lub (022) 783 24 28 (po 21).
◗ Us∏ugi komputerowe, instalacja systemów Windows, pakiet Office, programów, backup danych,
odwirusowywanie, tworzenie stron WWW za pomocà HTML i CSS. Na terenie Weso∏ej dojazd
Gratis. 509-408-829.
◗ Sprzedam biurko sosnowe o wymiarach: wysokoÊç: 78cm; d∏ugoÊç: 133cm; g∏´bokoÊç: 54cm
Stan dobry. Cena do uzgodnienia. tel. 501400044.
◗ Niemiecki – studentka germanistyki UW ch´tnie
udzieli koropetycji z j´zyka niemieckiego (szko∏a
podstawowa, gimnazjum). Tel. 697 583 096,
zapraszam.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 2 pok.
38 m2, w Sulejówku (pi´tro 4/4). Cena 290 tys.
Tel. 509 653 248.
◗ Odrobi´ lekcje z Twoim dzieckiem. Pomog´ nadrobiç szkolne zaleg∏oÊci, równie˝ z angielskiego.
Posiadam doÊwiadczenie i referencje. Cena przyst´pna. Tel. kontaktowy: 517-813-725, e-mail:
kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze, us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c.o. Tanio!!! Solidnie!!! tel. 0-22 773-82-27 lub kom. 516-262-825.
◗ Sprzedam atrakcyjnà dzia∏k´ w R. O. D. „Pod lasem” w Rembertowie z domkiem murowanym
na podpiwniczeniu, z du˝ym tarasem, strychem
u˝ytkowym, pomieszczeniem gospodarczym i kominkiem, cena 55.000 z∏ – tel. (22) 773-28-49.
◗ Anteny TV I SAT monta˝ oraz sprzeda˝, Polsat cyfrowy, Cyfra+, TN N, TVP i TP, Trwam. Tel. 663677-701, Weso∏a, www.swiatanten.pl.
◗ KOMBINEZON niemowl´cy sprzedam ocieplany
firmy coolclub na 62cm. Noszony raptem 3 razy. 60zl kontakt 501-166-395.

◗ Sprzedam szary kombinezon narciarski dla dziecka rozmiar 10 lat (134-145 cm) oraz rozmiar 8 lat
– Decatlon, tel. 501-061-710.
◗ Sprzedam: ko∏dr´ dla maluszka + 2 komplety poÊcieli pasujàce rozmiarem (60 z∏), hustawke pokojowà (60 z∏), polarowy ro˝ek niemowl´cy (20 z∏),
ubranko do chrztu dla dziewczynki, z polaru, 3-czesciowe (rozmiar 62-68, 60 z∏); ubranko do chrztu 2czesciowe, polarowe, dla chlopca, rozmiar 74 (nowe) 25 z∏; kombinezon w kwiaty – roz. 80, oraz inne ubrania do rozmiaru 80. Tel. 0-501 546 848.
◗ Sprzedam Fiata Uno 1.0 1994 r. 68 tys km przystosowany dla osoby niepe∏nosprawnej – sprz´g∏o automatyczne CEBRON, 2200 z∏ do negocjacji tel 22 7732570.
◗ Sprzedam przepi´knà sukni´ Êlubnà w kolorze tofii-ecrii rozm. 36-38, cena 1500 z∏. Tel. 603775578.
◗ Obcinanie ga∏´zi, czyszczenie rynien, wymiana rur
spustowych; tanio i solidnie. Tel. 606-808-358.
◗ Para m∏odych, spokojnych osób szuka do wynaj´cia na d∏u˝szy czas kawalerk´/mieszkanie
– do 35 m2. do 1300zl/m-c (ze wszystkimi op∏atami); tel. 604 77 87 35.
◗ M∏oda z doÊwiadczeniem szuka pracy jako asystentka stomatologiczna lub recepcjonistka. Tel.
660-327-716.
◗ 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.
◗ Mieszkanie sprzedam 36,6 m2, pi´tro 11, KSW,
ciche, balkon, WK, okna PCV, W¸, dodatkowo
loggia 5,5 m i piwnica 2,5 m. Bardzo dobra lokalizacja, bez zad∏u˝enia, budynek odremontowany,
portiernia, niski czynsz. BezpoÊrednio, Warszawa-Praga P∏d, ul. Majdaƒska, cena 275.000z∏
do uzgodn. Tel. 784-441-653, 696-655-830.
◗ We are looking for English teacher with Native Speaker accent, for our 4-year old daughter. Lessons 3-4 times a week at our house, near Diamentowa / Jana Pawla crossing. Ideally around 5pm,
but we can be flexible. +48-512-204-729.
◗ Udziel´ korepetycji z geografii, pe∏en zakres +
przygotowanie do matury, 606-808-358.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia gara˝u w Starej Mi∏osnej.
Prosz´ o kontakt pod nr. tel. 0-665065001.
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà, pomog´. Posiadam
niezb´dne doÊwiadczenie. 0609 633-662.
◗ COREL DRAW, Word, Excel, Power Point-indywidualna nauka programów. Tel. 697-492-805.
◗ Poszukuje sumiennà, ∏agodnà, kochjàcà opiek´
nad dzieçmi, doÊwiadczonà, bez na∏ogów, panià
do opieki od marca nad 5 miesi´cznym ch∏opcem
ze Starej Mi∏osnej. 501-166-395.
◗ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 79,6 m2 – Stara
Mi∏osna – 3 pokoje, parter, gara˝, ogródek, piwnica – BezpoÊrednio. Tel 601 27 85 56.
◗ Do sprzedania atrakcyjne mieszkanie 65 m2
w Starej Mi∏oÊnie na Osiedlu Aleja Akacjowa.
Tel. 605 089 599.
◗ Second Hand dla dzieci – Weso∏a Zielona, ul.
Warszawska 55 lok 213 wejÊcie od Brata Alberta
– Zapraszamy.

◗ Sprzedam komplet dla ch∏opca kurtka (niebiesko-granatowe) + spodnie ocieplane (granatowe) rozmiar 116, Reima, stan idealny, tel. 501-061-710.
◗ Wynajm´ pokoje lub ca∏y dom z zapleczen magazynowym. WiadomoÊç na miejscu tj. ul. Trakt
Brzeski 77 lub pod numerem telefonu:
Tel. 22 773 80 66, 0 501 388 562 borut7@wp.pl
◗ Zdecydowanie sprzedam dom 160 m2 w Weso∏ej,
Êwietnie zlokalizowany (ul. Mickiewicza) + gara˝
i pom. gospodarcze – 80 m2, na du˝ej malowniczej dzia∏ce 2400 m2. Tel. 501 015 598.
◗ www.fotopilot.cba. pl – oryginalnie, indywidualnie z pomys∏em. Us∏ugi Foto-Video. Tel.
600 673 678, fotopilot@gmail.com
◗ Korepetycje z j´zyka polskiego – studentka filologii
polskiej pomo˝e uczniom szko∏y podstawowej
i gimnazjum, tanio i z dojazdem. Tel. 506-316-077.
◗ Sprzedam piec gazowy dwufunkcyjny- dwufazowy
do ogrzewania wody i mieszkania Berreta-Ciao,
ma∏o uzywany, stan idealny. Tel. 798-205-397.
◗ Ch´tnie pomog´ przy odÊnie˝aniu posesji, podwórka, zajm´ si´ drobnymi pracami fizycznymi.
Tel. 798205397.
◗ Wulkanizacja i przechowywalnia opon w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Trakt Brzeski 77. Tel. 22 773 80 66,
0 501 388 562, 0 509 141 182 borut7@wp.pl
◗ Zatrudni´ do ma∏ego remontu pod∏ogi i innych prac
drobnych, Wola Grzybowska. Tel. 0-509-043-885.
◗ Pozyskiwaie funduszy unijnych. Doradztwo gospodarcze, doradztwo podatkowe, prowadzenie
ksi´gowoÊci. Budowanie pozytywnego wizerunku, doradztwo w wizerunkowych sytuacjach kryzysowych, prosz´ dzwoniç 0-784 439 665.
◗ Spotkania biblijne dla wszystkich! 13 i 27 lutego,
godz. 16: 30, Stara Milosna, ul. Gosciniec 18.
(naprzeciwko Szkoly Podst. nr 173) Tel. kontaktowy:(022) 226-92-26.
◗ Us∏ugi transportowe na terenie kraju ∏adunki
do 24t kontener z windà, izoterma, firanka wiecej
informacji pod numerem 502288874 lub sawko.trans1@wp.pl
◗ Korepetycji z matematyki udziela student V roku
matematyki UW z 5-letnim doÊwiadczeniem dydaktycznym. Wszystkie poziomy nauczania.
Mo˝liwy dojazd do ucznia. Zrozumiesz matematyk´. Tel. 791-750-197.
◗ Poszukujemy solidnej i dok∏adnej osoby do sprzàtania i prasowania. Praca na jeden dzieƒ w tygodniu. Dom po∏o˝ony w Weso∏ej na osiedlu Stara
Mi∏osna. Kontakt telefoniczny: 0606 830 045.
◗ Poszukujemy opiekunki do naszej trzyletniej córeczki. Dziewczynka, na co dzieƒ chodzi
do przedszkola, ale potrzebujemy kogoÊ, kto zajmie si´ nià w czasie choroby oraz kiedy potrzebujemy mieç wolny czas. Szukamy ciep∏ej „zast´pczej babci” albo kochajàcej „starszej siostry”. Tel: 0606 830 045.
◗ 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.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowania itp. 1-2 razy
w tygodniu. Osoba solidna, dok∏adna z referencjami. tel. 601715540.
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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

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych

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

Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 022 773 37 67, tel./fax 022 773 24 63

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

DO DYSPOZYCJI GOÂCI
• sala z klimatyzacjà
do 200 osób
• pokoje hotelowe
• parking

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

