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MPWiK przy budowie
kanalizacji w tej ulicy.
Na koniec dosz∏a do tego wczesna zima i inwestycja nie zosta∏a zakoƒczona. Pozosta∏o z niej niewykorzystane ponad milion z∏otych. Nie uda∏o si´ tak˝e zakoƒczyç post´powaƒ i rozliczyç wszystkich
wykupowanych dzia∏ek pod ulice Wilanowskà
i Wschodnià. Trwajà starania Zarzàdu, aby Êrodki
niewykorzystane na te trzy inwestycje zosta∏y jak
najszybciej przeniesione do bud˝etu Dzielnicy na
rok 2011, tak aby móc je dokoƒczyç.
JeÊli chodzi o ÊciàgalnoÊç podatków, to sytuacja w tej dziedzinie od lat pozostawia sporo
do ˝yczenia, choç systematycznie, ale powoli
ulega poprawie. Na koniec roku wszystkie zaleg∏oÊci podatkowe mieszkaƒców Weso∏ej
(liczàc 10 lat wstecz) wynosi∏y: 1.978 tys. z∏.
w tym 1.689 osób fizycznych zalega z kwotà
ok. 1.577 tys. z∏ i 21 osób prawnych z kwotà ok.
401 tys. z∏. Ok. 1/3 tej kwoty to zaleg∏oÊci z 2010
roku, z których wi´kszoÊç z regu∏y zostaje uregulowana po dor´czeniu upomnieƒ. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e osoby i firmy posiadajàce nieruchomoÊci w wi´cej ni˝ jednej dzielnicy Warszawy nie
p∏acà podatków tu w Weso∏ej, ale bezpoÊrednio
do kasy Warszawy, stàd zaleg∏oÊci podatkowe
z naszego terenu mogà byç jeszcze wi´ksze.
A podatek od nieruchomoÊci to jedno z g∏ównych
êróde∏ dochodów bud˝etu samorzàdu. Bud˝etu
w ostatnich latach bardzo biednego...
Tak du˝e zaleg∏oÊci wynikajà z mocno ograniczonych mo˝liwoÊci windykacyjnych Urz´du,

Z prac Rady Dzielnicy
V sesja Rady Dzielnicy
odby∏a si´ 20 stycznia. Jej
pierwszym punktem by∏o zaopiniowanie projektu uchwa∏y Rady Miasta w sprawie
zmian nazw ulic. Projekt ten
zosta∏ przygotowany przez
miejskie Biuro ds. Nazewnictwa Ulic i zak∏ada∏ ujednolicenie pisowni nazw w ca∏ym mieÊcie. Z pozoru
kosmetyczne zmiany mia∏yby niewiarygodne
wr´cz konsekwencje dla ok. 25% mieszkaƒców
Weso∏ej. W tej relacji wspomn´ tylko, ˝e w zwiàzku z tym nasza Rada zaopiniowa∏a ten projekt
zdecydowanie negatywnie, o szczegó∏ach napisz´ szerzej w oddzielnym artykule w tym numerze „WS”. Kolejne punkty porzàdku obrad by∏y to
informacje Zarzàdu – o przygotowaniach do akcji
„Zima w mieÊcie”, o realizacji inwestycji w Dzielnicy w roku 2010, o naliczaniu i Êciàganiu podatków lokalnych na terenie Dzielnicy, o toczàcych
si´ pracach nad przebiegiem WOW oraz o sprawach sàdowych z udzia∏em naszej Dzielnicy.
O realizacji inwestycji napisz´ w skrócie, ˝e
w roku 2010 kwotowo wynios∏a ona 88,4%. To
doÊç przeci´tny wynik, spowodowany g∏ównie
przez k∏opoty z wykupem gruntów. Najwi´cej problemów by∏o przy budowie ul. G∏owackiego, gdzie
by∏y dwa protesty dotyczàce decyzji o podziale
nieruchomoÊci w∏aÊnie pod wykup gruntu oraz

elegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy Weso∏a informuje, ˝e
w siedzibie delegatury, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, pokój 111 (niski
parter), w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” w lutym
zaplanowane sà spotkania Grup
Osiedlowych po∏àczone z wizjami
w terenie w terminach:
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Spis LudnoÊci
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny LudnoÊci i Mieszkaƒ (NSPLiM), wg.
stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00.
Nale˝y si´ zatem spodziewaç, ˝e w tym czasie
odwiedzi nas rachmistrz, który zechce przeprowadziç wywiad i wype∏niç ankiet´ przygotowanà
na potrzeby G∏ównego Urz´du Statystycznego.
NSPLiM 2011 jest obowiàzkowy i nie mo˝na odmówiç rachmistrzowi udzielenia odpowiedzi. Reguluje to ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludnoÊci i mieszkaƒ w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277).
W ramach NSPLiM mo˝liwe sà trzy metody
wype∏nienia ankiety, spoÊród których spisywany
mo˝e wybraç sposób najdogodniejszy dla siebie:
1. Samospis internetowy – Poprzez stron´
www.stat.gov.pl wype∏niamy ankiet´ elektronicznie. Wyznaczony zostanie przedzia∏ czasowy,
w którym mo˝liwe b´dzie wype∏nienie ankiety.
2. Wywiad telefoniczny – prowadzony przez ankietera statystycznego na podstawie zg∏oszenia internetowego lub telefonicznego ze strony zainteresowanej osoby.
Po wype∏nieniu ankiety w powy˝szych formach nasz adres zostaje automatycznie wykreÊlony z obchodu rachmistrzów spisowych.
3. Wywiad prowadzony osobiÊcie przez rachmistrza spisowego, który mo˝e odwiedziç

w porównaniu z urz´dami skarbowymi. Choç
w tej sprawie w∏adze Warszawy wprowadzi∏y
sporo skutecznych mechanizmów. Innym problemem jest kwestia dor´czeƒ decyzji podatkowych. Bardzo wielu podatników, mimo podwójnego awizowania, nie odbiera tych listów. Wracajà do Urz´du i zgodnie z prawem sà traktowane
jako dor´czone prawid∏owo. Podatnik nawet nie
wie o kwocie zaleg∏oÊci, a Urzàd po up∏ywie
pewnego czasu wszczyna egzekucj´, która ciàgnie si´ kilka miesi´cy. Najcz´Êciej jest skuteczna, niestety zajmuje czas urz´dnikom, a podatnikom tworzy dodatkowe, niepotrzebne koszty. I problem ostatni – podatek od nieruchomoÊci
p∏aci si´ na podstawie w∏asnej deklaracji o wykorzystywanych nieruchomoÊciach. Nagminne jest
w naszej Dzielnicy zamieszkiwanie w domach nie
zg∏oszonych do odbioru technicznego. Nie sà
one tak˝e zg∏oszone do opodatkowania, stàd podatek od nieruchomoÊci jest naliczany jedynie
za dzia∏k´… Dwa lata temu zewn´trzna firma wykona∏a audyt, ujawniajàc bardzo wiele takich
przypadków, obecnie sà wdra˝ane post´powania
majàce na celu naliczenie w∏aÊciwej wartoÊci
podatku, a gminy majà prawo naliczaç i egzekwowaç podatki nawet do 5 lat wstecz.
Na koniec sesji Rada uchwali∏a jeszcze plan
kontroli dla Komisji Rewizyjnej.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana
jest na 10 lutego na godzin´ 14.00, oczywiÊcie
w Sali Rady Dzielnicy naszego Urz´du.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

nas w powy˝szym terminie. Taka osoba b´dzie mia∏a legitymacj´ s∏u˝bowà ze zdj´ciem
wydanà przez G∏ówny Urzàd Statystyczny.
Szanowni Paƒstwo, w przypadku wàtpliwoÊci, czy odwiedzajàca Was osoba jest rachmistrzem spisowym, lub gdy osoba ta nie posiada
legitymacji s∏u˝bowej, mo˝liwe jest potwierdzenie jej danych w Urz´dzie Statystycznym pod
numerem telefonu 22 608 30 00 lub w naszym
Urz´dzie Dzielnicy pod numerem telefonu
22 773 60 00 lub 22 773 60 97 u Ma∏gorzaty
Kowalczyk – Lidera Oddzia∏u Gminnego Biura
Spisowego m.st. Warszawy, w dniach od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 8.00–16.00.
Szczegó∏y dotyczàce wyznaczonych terminów spisowych podane zostanà w nast´pnym
numerze „WS”.
Ma∏gorzata Kowalczyk

• 9 lutego, godz. 11.30 – Grupa
Osiedlowa „Centrum”
• 16 lutego, godz. 11.30 – Grupa
Osiedlowa „Stara Mi∏osna”
• 24 lutego, godz. 11.30 – Grupa
Osiedlowa „Zielona”
Zapraszamy mieszkaƒców, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ oraz inne zainteresowane podmioty do udzia∏u
w pracach Grup Osiedlowych,
w sk∏ad których wchodzà przedstawiciele mieszkaƒców, delegatury,
Policji i Stra˝y Miejskiej. Zach´camy do wskazywania miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie
naszej dzielnicy oraz zg∏aszania
wszelkich problemów zwiàzanych
z bezpieczeƒstwem.
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Szansa na dalszà popraw´
komunikacji autobusowej
Zarzàd Transportu
Miejskiego obiecuje
dalszà popraw´ komunikacji w Weso∏ej. Postulowane od dawna
przez mieszkaƒców
i w∏adze Dzielnicy
usprawnienia
majà
byç w miar´ mo˝liwoÊci zrealizowane.
Najwa˝niejsze i najcz´Êciej powtarzajàce si´ postulaty w∏adze Dzielnicy zebra∏y w cztery wnioski, które zosta∏y
przekazane do ZTM-u. Postulowane
zmiany to:

• zwi´kszenie cz´stotliwoÊci kursowania w godzinach szczytu przynajmniej
jednej z linii ∏àczàcych Starà Mi∏osnà
z centrum Warszawy – 411 lub 502,
• przed∏u˝enie do Woli Grzybowskiej
trasy jednego z autobusów koƒczàcych obecnie bieg w Marysinie Wawerskim, co pozwoli∏oby na dodatkowe po∏àczenie mieszkaƒców Zielonej i Woli Grzybowskiej z centrum
Warszawy, obecnie je˝d˝àca linia 173
kursuje co 30 minut,
• wyposa˝enie weso∏owskich przystanków w brakujàce wiaty przystanko-

we, wnioski w tej sprawie sà sk∏adane
przez Zarzàd Dzielnicy od ponad dwóch lat,
• weryfikacja rozk∏adów jazdy autobusów o pokrywajàcych si´ trasach, aby
godziny ich przyjazdów by∏y równomiernie roz∏o˝one w czasie, nie zaÊ
jak w chwili obecnej – nak∏ada∏y si´
na siebie.
W momencie zamykania numeru
projekt zmian znajdowa∏ si´ w fazie
przygotowaƒ, po których nastàpi publikacja ostatecznej propozycji Zarzàdu
Transportu Miejskiego na stronie internetowej: http://www.ztm.waw.pl/
i okres mo˝liwoÊci zg∏aszania uwag
przez mieszkaƒców Warszawy.
Hanna Kowalska

Inscenizacja Bitwy pod Olszynkà Grochowskà
w 180. rocznic´ wydarzeƒ
25 lutego 1831 roku pod Olszynkà
Grochowskà odby∏a si´ jedna z najbardziej krwawych i bohaterskich bitew
Powstania Listopadowego. Wojska
polskie w liczbie ok. 48 tys. stawi∏y
czo∏o blisko 60-tysi´cznej armii rosyjskiej. WalecznoÊç i determinacja Polaków sprawi∏a, ˝e choç nie wygrali bitwy, zadali wojskom rosyjskim dotkliwe straty, tym samym zmuszajàc ich do
odwrotu. Planowany przez feldmarsza∏ka Iwana Dybicza szturm na Warszaw´ nie doszed∏ do skutku.
Dnia 26 lutego br. (sobota) odb´dzie
si´ rekonstrukcja Bitwy pod Olszynkà
Grochowskà. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na to zapierajàce dech w piersiach przedstawienie,
które pozwoli nam niemal˝e dotknàç
historii. W inscenizacji weêmie udzia∏
oko∏o 200 rekonstruktorów z ca∏ej Polski oraz Rosji i Ukrainy w historycznych

mundurach z okresu Powstania Listopadowego oraz 20
kawalerzystów i artyleria. To
niepowtarzalna okazja, by
pokazaç dzieciom jak naprawd´ wyglàda∏o to, o czym
tak sucho i beznami´tnie pisze si´ w podr´cznikach historii, a tak˝e by samemu lepiej poznaç przesz∏oÊç tak
bliskich nam okolic, us∏yszeç huk armat
i poczuç zapach prochu...
Impreza rozpocznie si´ o godz. 10:00
na pl. Szembeka, gdzie nastàpi odprawa
wojsk powstaƒczych i z∏o˝enie raportu
wojskowego na r´ce W∏adz Dzielnicy
Praga Po∏udnie. Nast´pnie wojska dokonajà przemarszu na pole bitwy zlokalizowane przy Alei Chwa∏y w Olszynce
Grochowskiej (skrzy˝owanie ulic: Szerokiej i Traczy), gdzie b´dzie ju˝ trwa∏o
grupowanie wojsk rosyjskich. Oko∏o

godz. 12:00, po dotarciu ca∏ej armii powstaƒczej na teren Olszynki, rozpocznie
si´ inscenizacja bitwy. Wydarzenie zakoƒczy si´ ko∏o godz. 13:00–13:30 uroczystà odprawà i z∏o˝eniem pod pomnikiem w Olszynce Grochowskiej ho∏du
poleg∏ym Polakom.
Wi´cej informacji na stronie internetowej wydarzenia: http://www.olszynka
1831.dobroni.pl/
Hanna Kowalska

Dyrekcja Gimnazjum nr 119
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
w Warszawie przy ul. Klimatycznej 1
serdecznie zaprasza Rodziców kandydatów
do naszej szko∏y na

SPOTKANIE INFORMACYJNE,
które odb´dzie si´ we wtorek
29 marca 2011 roku o godzinie 18.30.
Podczas spotkania przekazane zostanà informacje dotyczàce
nowej rozszerzonej oferty edukacyjnej naszej placówki.
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M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy
Witajcie w Nowym Roku!
Na poczàtek chcia∏abym przeprosiç za naszà
nieobecnoÊç na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich w ostatnim czasie. Wynik∏a ona z licznych
zmian w Radzie, du˝ej iloÊci obowiàzków
i „Êwiàtecznego chaosu”.
Pogoda, którà ka˝dy z nas mo˝e dostrzec
za oknem, raczej nie nastraja nas optymistycznie. Na zmian´ mroêne i deszczowe dni na
pewno nie sprzyjajà samopoczuciu, dlatego
mam dla Was na popraw´ nastroju par´ goràcych nowinek z pracy M∏odzie˝owej Rady
Dzielnicy Weso∏a.
Na poczàtku grudnia w naszych szko∏ach odby∏a si´ akcja charytatywna „Weso∏a Paczka”. I tutaj musimy si´ pochwaliç: w tym roku
zebraliÊmy znacznie wi´cej darów ni˝ podczas
pierwszej takiej imprezy. OczywiÊcie zawdzi´czamy to Wam, m∏odzi! Gdyby nie Wasze zaanga˝owanie, to kartony, które zawieêliÊmy do
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej, Êwieci∏yby pustkami. Specjalne podzi´kowania nale˝à si´ oczywiÊcie dziewczynom z Bu∏haka za wsparcie i pomoc podczas pakowania darów. Dlatego teraz
wszyscy radni wykrzykujà gromkie: DZI¢KUJEMY! I oczywiÊcie liczymy na Wasze wsparcie
w przysz∏orocznej edycji „Weso∏ej Paczki”.
Innym bardzo istotnym wydarzeniem „z ˝ycia rady” jest zmiana w sk∏adzie naszego prezydium. W wyniku rezygnacji Marka Jadczaka
z mandatu radnego musieliÊmy przeprowadziç
ponowne g∏osowanie i wybraç nowego przewodniczàcego. W rezultacie obecne prezydium
prezentuje si´ w sposób nast´pujàcy: przewodniczàcym jest Karolina Zadworna, a zast´pcami Maria Kwiatkowska i Maja
Przyby∏owska.
Nad czym obecnie pracuje M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy Weso∏a? W tej
chwili za g∏ówny cel obraliÊmy sobie
zmian´ naszego statutu. Ze wzgl´du
na to, ˝e poprzedni by∏ tworzony w poÊpiechu i przez „du˝à” rad´, która nie
do koƒca wiedzia∏a, jak to ma wyglàdaç, statut ten wymaga wielu zmian

i poprawek. Robimy wszystko, aby przysz∏a kadencja mia∏a jasno okreÊlone prawa i obowiàzki.
No w∏aÊnie! Przysz∏a kadencja! Zdajecie sobie
spraw´, ˝e nasza rada skoƒczy∏a ju˝ 2 lata? Ten
czas minà∏ b∏yskawicznie! Dlatego te˝ pragn´

przypomnieç, ˝e za rok czekajà nas kolejne wybory. Zach´cam wi´c uczniów 1. i 2. klas gimnazjum, ale te˝ szóstoklasistów, do przemyÊlenia swojej ewentualnej kandydatury. Nie macie
ochoty zrobiç czegoÊ dla dzielnicy? Powiedzieç
g∏oÊno o problemach m∏odzie˝y i w tak m∏odym
wieku nabraç doÊwiadczenia w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej? Szczerze polecam, bo bycie radnym to
naprawd´ Êwietna zabawa!

pasujà m∏odym mieszkaƒcom Weso∏ej. A sà to:
Agnieszka Chyliƒska, Doda i Kult. Teraz zostaje
nam tylko czekaç na decyzj´ Urz´du i trzymaç
kciuki, aby nasz g∏os okaza∏ si´ tym znaczàcym.
Na koniec tego doÊç obszernego artyku∏u, M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy pragnie ˝yczyç Wam
spe∏nienia wszystkich, nawet tych najskrytszych,
marzeƒ oraz mnóstwa sukcesów w 2011 roku!

Serdecznie zapraszamy do Êledzenia poczynaƒ
M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a na naszej
oficjalnej stronie: www.facebook.com/mrdwesola
Karolina Zadworna
fot. Natalia ˚ak
Samorzàd Uczniowski
Gimnazjum 119 w Warszawie
serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkaƒców osiedla
na tradycyjne w naszej szkole obchody

ÂWI¢TA WIOSNY.
W tym roku planujemy imprez´ otwartà

w dniu 26 marca 2011
po∏àczonà z akcjà pomocy
Szkole Podstawowej w Borkach
(województwo mazowieckie), która
ucierpia∏a w ubieg∏orocznej powodzi.
Ostatnio, jak pewnie
wielu z Was zwróci∏o
uwag´, w gimnazjach
w naszej dzielnicy przeprowadziliÊmy zleconà
przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a ankiet´. Sonda˝ dotyczy∏ zespo∏u, jaki chcecie
zobaczyç i us∏yszeç na
Pikniku Weso∏a 2011. Mimo du˝ej iloÊci ˝artobliwych propozycji i uwag,
uda∏o nam si´ wybraç trzy
gwiazdy, które najbardziej

W programie:
• zawody sportowe,
• wyst´py teatralne i wokalne m∏odzie˝y,
• koncert muzyczny w wykonaniu goÊci
• oraz inne atrakcje.
Szczególnie serdecznie zapraszamy
Rodziców, absolwentów oraz wszystkich
przyjació∏ naszej szko∏y.
Zainteresowanych pomocà w organizacji
imprezy prosimy o kontakt pod adresem:
d.krzyzanowska@gimnazjum119.waw.pl
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Osiedle Plac Wojska Polskiego – miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
WiadomoÊç z pierwszej r´ki i na czasie:
to ju˝ gotowy projekt
planu zagospodarowania przestrzennego naszego Osiedla w wersji,
o której mówi∏em
i którà przedstawia∏em
na spotkaniu z mieszkaƒcami w dniu
17 wrzeÊnia 2010, wtedy te˝ odnios∏em
si´ do wrednej i k∏amliwej plotki zwiàzanej z jednym z wariantów planu dopuszczajàcym zabudow´ mieszkaniowà
na terenie naszych
ogródków dzia∏kowych.
Jak mówi∏em na
przedmiotowym
spotkaniu, a tak˝e
informowa∏em na ∏amach „WiadomoÊci
sàsiedzkich” nr 116
z sierpnia 2010 r.,
prace nad uporzàdkowaniem architektonicznym naszego
Osiedla rozpocz´∏y
si´ z mojej inicjatywy
w 2004 roku i mam
nadziej´, ˝e w roku
bie˝àcym zostanà one
ukoƒczone w wersji,
którà przedstawiam
w za∏àczeniu do niniejszego artyku∏u.
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Pragn´ zwróciç uwag´ na dwa istotne szczegó∏y projektu planu, a mianowicie:
1.Ogródki dzia∏kowe pozostajà w stanie dotychczasowym – oznaczenie
B1ZO;
2. Wycinki terenu oznaczone symbolami A3U oraz C10 U zosta∏y wydzielone pod us∏ugi – handel detaliczny.
Sàdz´, ˝e przedstawiony projekt jest
kompromisem odpowiadajàcym wszyst-

kim mieszkaƒcom Osiedla Plac Wojska
Polskiego.
W nast´pnym numerze „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” przedstawi´ Paƒstwu
skrócony harmonogram dalszych dzia∏aƒ nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
naszego Osiedla.
Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy
Weso∏a – dr Stefan S∏owikowski

Czy mamy w Weso∏ej Robin Hoodów?
Znów musz´ zaczàç od odleg∏ej historii, choç temat,
który teraz porusz´ jest nie
tylko aktualny, a wr´cz mocno przysz∏oÊciowy. Otó˝ chodzi o pieniàdze (ca∏kiem spore), które cz∏onkowie Zespo∏u
budujàcego osiedle Stara
Mi∏osna wp∏acali na wykup
gruntów i budow´ infrastruktury. Bo tak to mia∏o wyglàdaç – 2,5 tys. rodzin,
w szczerym polu, jakim w po∏owie lat 80. by∏ teren
Osiedla, mia∏o mieç wybudowane nowoczesne jak
na owe czasy podmiejskie miasteczko, z pe∏nà infrastrukturà – szko∏à, przedszkolem, siecià wodociàgowà i kanalizacyjnà itp. Par´ lat póêniej skona∏
w Polsce socjalizm, a z nim pierwotna koncepcja
budowy Osiedla. Przez kilka lat trwa∏o ratowanie co
si´ da z tej inwestycji. Setki ludzi straci∏y dorobek
˝ycia, pozostali w mniejszym lub wi´kszym stopniu te˝ ostro dostali po kieszeni. Najró˝niejsze
sk∏adniki wspólnego majàtku rozesz∏y si´ w dziwnych okolicznoÊciach. Zosta∏o tylko troch´ kupionych za wspólne pieniàdze gruntów, w tym tak˝e te
pod drogami.
I tu pojawi∏ si´ niuans – Zespó∏, nie majàc osobowoÊci prawnej, nie móg∏ byç podmiotem stajàcym do aktów notarialnych. W zwiàzku z tym 6
cz∏onków w∏adz Zespo∏u zosta∏o wydelegowanych
do za∏o˝enia spó∏ki z o.o., zwanej potocznie Spó∏kà Ziemskà. Za pieniàdze powierzone przez cz∏onków Zespo∏u Spó∏ka skupowa∏a grunty, dokonywa∏a podzia∏ów nieruchomoÊci i przew∏aszcza∏a
dzia∏ki na rzecz tych˝e cz∏onków. Proces ten zakoƒczy∏ si´ w pierwszych latach minionej dziesi´ciolatki. Ale pozosta∏y grunty przeznaczone na
wspólne inwestycje – pod przedszkole, pod szko∏´, no i te pod drogami.
RównoczeÊnie zmienia∏ si´ sk∏ad personalny
wspólników. Procedura wyglàda∏a zawsze tak samo:
Rada Nadzorcza Zespo∏u rekomendowa∏a zmian´
sk∏adu udzia∏owców. Wskazany przez Rad´ Nadzorczà nowy udzia∏owiec odkupowa∏ za kwot´ 10 tys.
starych z∏otych (obecnie 1,00 PLN) udzia∏ od ust´pujàcego udzia∏owca i wchodzi∏ w jego prawa i obowiàzki. I tak to si´ kr´ci∏o, opierajàc na zasadzie zaufania i dobrej woli udzia∏owców.
Jednak w miar´ likwidacji Zespo∏u niektóre decyzje w∏adz Zespo∏u zacz´∏y byç kontestowane przez
udzia∏owców Spó∏ki. Takim prze∏omowym momentem by∏a mocno chybiona z ekonomicznego punktu
widzenia budowa przez Spó∏k´ tzw. Centrum Pogodna. Dalej ciàgnie si´ d∏ugi katalog niewywiàzywania si´ z uchwa∏ w∏adz Zespo∏u. Wszystko to doprowadzi∏o do g∏´bokiego braku zaufania do Spó∏ki,
stawiania jej licznych zarzutów oraz obaw, ˝e
wspólnicy zechcà uw∏aszczyç si´ na powierzonym
jej majàtku. Tym bardziej, ˝e przy licznych sprawach le˝àcych na styku samorzàd–Spó∏ka niejednokrotnie cz´Êç udzia∏owców podkreÊla∏a charakter
Spó∏ki jako prywatnego podmiotu dzia∏ajàcego
na bazie kodeksu handlowego... Kropkà nad „i” by∏o niewydanie przez Spó∏k´ miastu Warszawa
oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”. Oczyszczalnia,
zbudowana w przewa˝ajàcej cz´Êci ze Êrodków publicznych, po zakoƒczeniu budowy przez Spó∏k´
mia∏a byç przekazana miastu Weso∏a. Obecnie
sprawa jest w r´kach sàdu, a z powodów formalnych niemo˝liwa jest rozbudowa przez MPWiK sieci kanalizacyjnej na terenie Starej Mi∏osny.

Pi´ç lat temu Spó∏ka z∏o˝y∏a do m.st. Warszawy
wniosek o odszkodowanie za grunty pod drogami.
Znajàcy kulisy dzia∏ania Spó∏ki g∏oÊno zacz´li artyku∏owaç obawy, czy pozyskane przez Spó∏k´ pieniàdze nie zostanà przez nià po prostu „przejedzone”.
Spó∏ka co prawda ca∏y czas podkreÊla∏a, ˝e ka˝dà
pozyskanà z∏otówk´ przeznaczy na infrastruktur´
Starej Mi∏osny, jednak ma∏o kogo to przekonywa∏o.
Teraz sprawa wniosków zacz´∏a przyÊpieszaç,
trwajà bowiem negocjacje mi´dzy m.st. Warszawà
a Spó∏kà na temat ugody w sprawie tych odszkodowaƒ. Sprawa ma dwa aspekty – po pierwsze wysokoÊç wyp∏aconych przez miasto odszkodowaƒ,
po drugie forma wyp∏aty, gwarantujàca, ˝e pieniàdze te naprawd´ pójdà na rozbudow´ infrastruktury Osiedla. Spó∏ka chcia∏aby, aby ca∏a kwota trafi∏a na jej konto i obiecuje, ˝e „po odj´ciu niezb´dnych kosztów w∏asnych” jej ca∏oÊç przeznaczy
na infrastruktur´.
27 stycznia odby∏o si´ z inicjatywy Spó∏ki spotkanie przedstawicieli jej w∏adz z radnymi z osiedla
Stara Mi∏osna. Spotkanie odbywa∏o si´ w obecnoÊci
zaproszonych redaktorów lokalnych gazet. Znamienna by∏a nieobecnoÊç na nim Prezesa Spó∏ki pana
Tadeusza Romanowicza. Intrygujàca formu∏a, mogàca sugerowaç, ˝e ma to byç poczàtek kampanii medialnej nastawionej na zmian´ wizerunku Spó∏ki.
A jest co zmieniaç, wszak bardzo lansowany
przed wyborami na wielkiego spo∏ecznika przez pismo „Nasz Dom” Prezes Spó∏ki, startujàc do rady
Warszawy z listy SLD, zdoby∏ w ca∏ej Weso∏ej zaledwie 54 g∏osy. Jest te˝ inna mo˝liwoÊç. Pozostaje
tajemnicà poliszynela, ˝e w strategicznych sprawach wÊród wspólników sà nieco rozbie˝ne stanowiska. Sà wÊród nich osoby pami´tajàce, w jakim
trybie i po co zosta∏y wspólnikami, które nie kwestionowa∏y powierniczego charakteru majàtku Spó∏ki. Te osoby zawsze by∏y bardziej otwarte na dialog
i konstruktywne rozwiàzywanie problemów. JeÊli to
spotkanie by∏oby wyrazem, ˝e ten sposób myÊlenia
bierze w Spó∏ce gór´, by∏aby to na pewno olbrzymia
szansa na wyjÊcie z impasu i szybkie rozwiàzanie
wielu strategicznych problemów Osiedla.
No ale nie wnikajmy w intencje, wa˝ne, ˝e spotkanie si´ odby∏o. Generalnie by∏o to 2,5 godziny
prób przekonania radnych, ˝e Spó∏ka jest wiarygodnym partnerem, gwarantujàcym uczciwe,
transparentne i skuteczne wykorzystanie otrzymanych Êrodków. Sz∏o jak po grudzie, bo uprzedzenia
naros∏e przez ostatnie lata nie∏atwo b´dzie przezwyci´˝yç. Atmosfer´ najlepiej obrazuje stwierdzenie radnej Katarzyny Zakrzewskiej, ˝e ona nie wierzy w Robin Hoodów.
Tym bardziej, ˝e na niektóre pytania nie otrzymaliÊmy jednoznacznych odpowiedzi. W szczególnoÊci – jakà cz´Êç uzyskanego odszkodowania
Spó∏ka musi przeznaczyç na honoraria dla kancelarii opracowujàcych wnioski. Z informacji, jakie
mam z dosyç wiarygodnego êród∏a, jest to 30%
uzyskanej kwoty. Przedstawiciele Spó∏ki niby zaprzeczyli tej informacji, jednak zas∏aniajàc si´ tajemnicà handlowà, nie chcieli podaç, jaka to jest
kwota. Jak na zapowiadanà transparentnoÊç dzia∏aƒ, to kiepski poczàtek.
KoniecznoÊç zap∏acenia przez Spó∏k´ 19% podatku dochodowego od pozyskanej kwoty zosta∏a
skwitowana jako „niezb´dny koszt”. Pytanie radnego
Arkadiusza Ciupaka o mo˝liwoÊç sk∏adania jawnych deklaracji majàtkowych, na wzór tych sk∏adanych przez samorzàdowców, by∏o totalnym zasko-

czeniem. DowiedzieliÊmy si´ tylko, ˝e zostanie
przedstawione udzia∏owcom Spó∏ki. Podobnie jak
pytanie o sposób rozliczania budowy dróg, nie b´dàcych w∏asnoÊcià Spó∏ki, co z punktu widzenia
prawa podatkowego by∏oby inwestycjà w obcy Êrodek trwa∏y.
Generalnie, zosta∏a nam przedstawiona koncepcja: zaufajcie nam, my wam obiecujemy, ˝e uczciwie zagospodarujemy ca∏à pozyskana kwot´. Jako
argumenty ZA przedstawiano zapisy w statucie
Spó∏ki oraz gotowoÊç podpisania przyrzeczenia publicznego zgodnie z art. 919 kc. Ma te˝ byç powo∏ana Rada Spo∏eczna (choç tryb jej powo∏ania nie
by∏ przedstawiony) o kompetencjach doradczych
dla Spó∏ki. Sporo te˝ czasu by∏o poÊwi´cone na lansowanie tezy, ˝e pozyskanie dodatkowych pieni´dzy
na inwestycje dla Osiedla jest mo˝liwe tylko i wy∏àcznie w formie wyp∏aty odszkodowania dla Spó∏ki.
Faktem jest, i tu uczciwie musz´ przyznaç,
˝e je˝eli w wyniku staraƒ o odszkodowania za
drogi z bud˝etu m.st. Warszawy Osiedle Stara
Mi∏osna otrzyma dodatkowe pieniàdze, to b´dzie to bezsprzecznie zas∏uga Spó∏ki. Zas∏uga,
która pewnie by usun´∏a w zapomnienie ró˝ne
jej wczeÊniejsze dzia∏ania.
Jednak mo˝na sobie wyobraziç zupe∏nie inny scenariusz pozyskania tych pieni´dzy. Bynajmniej nie umniejszajàcy zas∏ug Spó∏ki, ale
du˝o oszcz´dniejszy i prostszy w realizacji.
W wyniku zawartej ugody z m.st. Warszawà,
Spó∏ka otrzymuje odszkodowanie na poziomie
poniesionych przez siebie kosztów prowadzenia sprawy, zaÊ m.st. Warszawa w swoim bud˝ecie inwestycyjnym na najbli˝sze 3–4 lata
wprowadza dodatkowy program inwestycyjny,
o wartoÊci nale˝nego Spó∏ce odszkodowania.
Program realizowany przez samorzàd, podlegajàcy wszystkim rygorom transparentnoÊci,
jawnoÊci dzia∏aƒ i nadzorowi publicznemu.
Nie by∏oby wówczas potrzeby przeznaczenia 19% kwoty na rzecz fiskusa, ani te˝ nieznanej (raczej wynoszàcej 30%) kwoty prowizji za opracowanie wniosków.
Pami´tajmy tylko, ˝e na dzieƒ dzisiejszy ca∏a ta
sprawa to dzielenie skóry na niedêwiedziu. OczywiÊcie, przy maksymalnie dobrej woli stron, mo˝na by sobie wyobraziç, ˝e rozstrzygnie si´ pozytywnie nawet za miesiàc. Ale równie dobrze mo˝e
potrwaç i 5 lat. Jakby jednak zdarzy∏ si´ cud, by∏by to prawdziwy prze∏om, umo˝liwiajàcy szybkie
rozwiàzanie wielu pilnych problemów Starej Mi∏osny, w szczególnoÊci budowy systemu kanalizacji
deszczowej oraz ulic i chodników.
W ca∏ym tekÊcie pisz´ o Osiedlu Stara Mi∏osna,
bo dotyczy ona tylko tego osiedla. Mam nadziej´,
˝e mieszkaƒcy innych cz´Êci Weso∏ej to zrozumiejà. Bowiem grunty, których dotyczyç ma odszkodowanie, zosta∏y kiedyÊ w ca∏oÊci zakupione
z pieni´dzy wp∏acanych przez budujàcych si´
w Starej Mi∏oÊnie cz∏onków Zespo∏u i wszelkie po˝ytki uzyskane z tego tytu∏u powinny byç spo˝ytkowane na ich rzecz.
Jak mówi si´ kolokwialnie, sprawa jest w toku
i pewnie w nied∏ugim czasie zagoÊci cz´Êciej na ∏amach „WiadomoÊci Sasiedzkich”.
Marcin J´drzejewski
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Drogowe szaleƒstwo
Jaka jest ró˝nica pomi´dzy
ul. Sienkiewicza a ul. Henryka
Sienkiewicza? Teoretycznie
˝adna, ale wed∏ug sto∏ecznego Zespo∏u Nazewnictwa
Miejskiego fundamentalna.
Otó˝ ta pierwsza jest niezgodna
ze
„standardem”. I dlatego postanowiono zrobiç porzàdki. Doprowadzenia do „standardów” wymaga w ca∏ej Warszawie prawie 300 ulic,
w tym tylko w samej Weso∏ej 48. I tak np. zamiast
ul. Jana Paw∏a II mielibyÊmy mieç ul. Papie˝a Jana Paw∏a II. Zamiast ul. Prusa – ul. Boles∏awa Prusa, zamiast ul. Norwida – ul. Cypriana Norwida, itd.
Idea pi´kna, twórcy pomys∏u zapomnieli jedynie o kosztach zarówno organizacyjnych, jak i finansowych, które taka zmiana pociàga. Z informacji przygotowanej przez Weso∏owskà Delegatur´ Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
wynika, ˝e (tylko w zakresie dzia∏alnoÊci tego
Biura) zmiana nazw ulic (nawet tak nieznaczna)
spowoduje koniecznoÊç:
1. zmiany zameldowania,
2. wymiany dowodów osobistych,

3. wymiany praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.
Pod adresami, które podlegajà proponowanym zmianom tylko na terenie naszej Dzielnicy,
zameldowanych jest 4100 osób.
Pierwszà czynnoÊcià urz´dowà jest przemeldowanie osób pod nowe adresy, wykonane
przez pracownika Delegatury. W sytuacji zmiany
danych adresowych do systemu wprowadza si´
dat´ wa˝noÊci posiadanego dowodu osobistego. Dowody zostajà uniewa˝nione w systemie
po 90 dniach od dokonania zmiany. Oznacza to,
i˝ wszyscy mieszkaƒcy, u których nastàpi zmiana adresu, powinni byç po pierwsze o tym poinformowani, po wtóre powinni w ciàgu 3 miesi´cy dokonaç wymiany dowodu osobistego.
SpoÊród osób zameldowanych, dowody osobiste, które trzeba b´dzie wymieniç, posiada
3287 mieszkaƒców. Obecny stan zatrudnienia
(2 pracowników) umo˝liwia wydanie ok. 300
dowodów miesi´cznie, co oznacza, ˝e taka wymiana musia∏aby potrwaç ponad rok.
Dowody osobiste od 1 stycznia 2010 roku
wymieniane sà bez op∏aty, ale mieszkaƒcy
w przypadku wymiany dowodu muszà dostarczyç dwa aktualne zdj´cia.

Marcin J´drzejewski

dantem Sto∏ecznym Policji a Prezydentem m.st. Warszawy o wykorzystaniu ich na modernizacj´ projektu,
• Êrodki niezb´dne na budow´ zapewni Komenda Sto∏eczna Policji.

Sprawa nowego komisariatu
w Weso∏ej ruszy∏a z miejsca
O tym, ˝e weso∏owskiej policji potrzebny jest nowy – wi´kszy i nowoczeÊniejszy – komisariat, mówi si´ ju˝ od
dawna. W∏adze dzielnicy zg∏asza∏y takie zapotrzebowanie sto∏ecznej policji,
lecz atmosfera kryzysu ekonomicznego
sk∏ania∏a raczej do wstrzymywania inwestycji ni˝ realizowania ich.
W pierwszej po∏owie 2010 roku Burmistrz Edward K∏os spotka∏ si´ z Komendantem Sto∏ecznej Policji – nadinspektorem Adamem Mularzem, aby
przekonaç go, ˝e nie mo˝na dalej zwlekaç z budowà komisariatu w Weso∏ej.
W grudniu 2010 roku spraw´ przyspieszy∏ – odby∏o si´ spotkanie z naczelnikiem Wydzia∏u NieruchomoÊci Komendy Sto∏ecznej Policji – podinspektorem Wies∏awem Tyczyƒskim, a na-

Wymianie w zwiàzku ze zmianà adresu b´dzie
podlegaç ok. 2500 praw jazdy i ok. 2900 dowodów rejestracyjnych pojazdów z terenu naszej
Dzielnicy.
Koszt wymiany prawa jazdy to 84 z∏, co daje
ogólnà kwot´ 210 tys. z∏otych, koszt wymiany
dowodu rejestracyjnego to 67 z∏, co daje ogólna kwot´ 194 300 z∏otych.
Po wymianie dowodu osobistego ka˝dy mieszkaniec zobowiàzany jest do zg∏oszenia zmiany we
w∏aÊciwym Urz´dzie Skarbowym, musi te˝
powiadomiç ZUS, pracodawc´, ubezpieczycieli,
banki, operatorów sieci telekomunikacyjnych,
elektrowni´, gazowni´ itp.
Szczególne obowiàzki i wià˝àce si´ z tym
koszty poniesie ka˝dy przedsi´biorca, którego ta
zmiana b´dzie dotyczy∏a. W szczególnoÊci dotyczy to wymiany pieczàtek, szyldów, papierów
firmowych, baz danych itp.
Wobec ogromnych kosztów i zakresu dodatkowych zadaƒ obcià˝ajàcych pracowników m.st.
Waszawy Rada Dzielnicy Weso∏a zaopiniowa∏a
projekt tej Uchwa∏y zdecydowanie negatywnie.
Jednak decyzja ostateczna nale˝y do Rady Warszawy i pozostaje mieç nadziej´, ˝e warszawscy
radni podzielà stanowisko tych dzielnicowych.

st´pnie spotkanie w Biurze Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego
z udzia∏em Burmistrza Edwarda K∏osa,
Dyrektor Ewy Gawor i podinspektora
Wies∏awa Tylczyƒskiego. Na spotkaniu
tym uzgodniono m.in., i˝:
• budowa nowej siedziby komisariatu
Policji w Dzielnicy Weso∏a jest koniecznoÊcià i nale˝y spraw´ traktowaç priorytetowo,
• Dzielnica Weso∏a przeka˝e do Biura
Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego Êrodki finansowe w wysokoÊci
90 000 z∏ na adaptacj´ projektu budynku komisariatu,
• po otrzymaniu tych
Êrodków zostanie zawarte porozumienie
pomi´dzy Komen-

Nowy komisariat powstanie w miejsce starego posterunku, który zostanie
wyburzony. Zarówno architektura, jak
i zastosowane w budynku rozwiàzania
techniczne b´dà w mo˝liwie najlepszy
sposób podporzàdkowane celom, jakim obiekt ma s∏u˝yç. Choç za wczeÊnie jeszcze, by mówiç o konkretnych
datach realizacji inwestycji, wiele
wskazuje na to, ˝e w ciàgu 2–3 lat doczekamy si´ nowego komisariatu przy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku.
Hanna Kowalska
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Andrzej Tyszkiewicz.

Pani Doktor Zofii Tyszkiewicz
wyrazy najg∏´bszego wspó∏czucia i ˝alu
z powodu Êmierci m´˝a Andrzeja
sk∏adajà

W jego imieniu ˝egnamy znajomych
i porzyjació∏ dzi´kujàc im za wspólne
ziemskie chwile.

Zarzàd i Pracownicy firmy SEMICON Sp. z o.o.

Zofia Tyszkiewicz z rodzinà

Stowarzyszenie
Nasza Weso∏a
informuje, ˝e dzi´ki uprzejmoÊci Dyrekcji Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 w Weso∏ej, os. Zielona, ul. Krótka 1,
otrzymaliÊmy mo˝liwoÊç korzystania z lokalu, w którym b´dzie mo˝na spotkaç si´ i porozmawiaç z cz∏onkami zarzàdu naszego stowarzyszenia. W ka˝dy
czwartek, poczàwszy od 3 lutego 2011 r. (oprócz ferii
zimowych) w godzinach od 19.00 do 20.00 w sali nr 2
(TPD) dy˝ur pe∏niç b´dà cz∏onkowie Stowarzyszenia
Nasza Weso∏a. Jest to dobra okazja do rozmowy, wymiany poglàdów, przedstawienia ciekawych projektów na popraw´ jakoÊci ˝ycia naszych mieszkaƒców.
Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki tej mo˝liwoÊci wiele osób
b´dzie mog∏o poznaç nas bli˝ej i w∏àczyç si´ w nasze
przedsi´wzi´cia. Serdecznie zapraszamy.
Zach´camy równie˝ do zaglàdania na naszà stron´
internetowà, znajdà tam Paƒstwo aktualne informacje
z ˝ycia Stowarzyszenia, galeri´ zdj´ç z imprez przez
nas organizowanych w 2010 roku, mogà te˝ Paƒstwo
zapoznaç si´ z naszymi zamierzeniami na najbli˝sze
miesiàce w 2011 r. Nasz kontakt: www.naszawesola.pl,
e-mail – naszawesola@gmail.com

Weso∏owskie PTTK
zaprasza – Tajlandia
20 stycznia zaproponowaliÊmy Paƒstwu (wirtualnà) podró˝ do Nepalu, wokó∏ Annapurny i do królestwa Mustang. DziÊ zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu
podró˝y egzotycznych, tym razem do Tajlandii. O tym
barwnym i intrygujàcym kraju opowie nam 10 lutego pan
Les∏aw Karst. Jego prezentacja, bogato ilustrowana slajdami, odb´dzie si´ w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna, w Starej Mi∏oÊnie, ul. Jana Paw∏a II 25, w czwartek 10
lutego o godz. 19.00.
Po pokazie, tradycyjnie ju˝ odb´dzie si´ zebranie cz∏onków ko∏a PTTK w Weso∏ej, na które serdecznie zapraszamy.
B´dà przedstawione plany organizowanych przez nas
w 2011 roku wyjazdów. OczywiÊcie spotkanie jest otwarte
dla osób nieb´dàcych cz∏onkami Ko∏a.
A kolejne spotkanie podró˝nicze planowane jest na
17 marca. Tym razem zaprosimy Paƒstwa na opowieÊç
o podró˝y do Meksyku, a naszym przewodnikiem b´dzie
pan Marek ¸asisz.
Zainteresowanych pracami naszego Ko∏a zapraszam na
spotkanie, mo˝na tak˝e zasi´gnàç informacji telefonicznej
pod numerem 601 31 48 22.
Prezes Ko∏a
Marcin J´drzejewski
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OFE... czy emerytura?
Praktyczne informacje:
Paƒstwu zabrak∏o trwale
pieni´dzy w bud˝ecie na finansowanie
bie˝àcych
i przysz∏ych emerytur –
g∏ówny powód korekty reformy emerytalnej z 1999
roku. Istota reformy pozostaje ta sama: ile od∏o˝ysz (lata pracy) – tyle
dostaniesz. Dotyczy wszystkich urodzonych
po 01.01.1967 roku, czyli praktycznie wszystkich, którzy rozpocz´li doros∏e ˝ycie w III RP.
Stary system – „zdefiniowane Êwiadczenie” –
nasze 65% ostatniej p∏acy, waloryzowanej
w kolejnych latach na ró˝ny sposób (proporcjonalnie do wzrostu PKB, p∏ac... itd) – wa˝ne
dla obecnych emerytów (trzeba pilnowaç).
Nowy system: im d∏u˝ej pracujesz i im wi´cej
odk∏adasz do „systemu” (ZUS, OFE), tym
wi´ksza emerytura. Zak∏adano (symulacje), ˝e
stopa zastàpienia wyniesie dla Êrednio zarabiajàcych ok. 30–40%, dla lepiej zarabiajàcych
– mniej. To jest wiedza powszechna wÊród
grupy przejÊciowej (1949–1965). Urodzeni
w tych latach mieli swobod´ w wyborze: ZUS
lub ZUS i OFE. W du˝ych miastach, przy „dobrym” doradztwie, starsi wybierali ZUS, m∏odsi rozwiàzanie prorynkowe (ZUS i OFE).
W mniejszych oÊrodkach bywa∏o ró˝nie (akwizycja do OFE by∏a bardzo agresywna). Pracodawcy deklarujà powszechnie (!) mniejsze
sk∏adki do ZUS ni˝ rzeczywiste zarobki pracownika, samozatrudnieni zawsze podajà najni˝szà mo˝liwa p∏ac´ – stàd sumy zbierane
w „systemie” odbiegajà od oczekiwaƒ zarówno twórców reformy, jak i przysz∏ych emerytów. Emerytury b´dà ni˝sze
Aby wyrównaç dysproporcje – przewidziano
III filar: samodzielne i dobrowolne oszcz´dzanie,
inwestowanie na rynkach kapita∏owych. Sposobów, produktów, instytucji jest wiele (bardzo
wiele). Na rynku jest wielu specjalistów (akwizytorów), którzy doradzajà lub „zapisujà” (du˝e zagro˝enie – ludzie nie muszà wiedzieç, co kupujà). Doradzam ostro˝noÊç.

tach). Za kolejnych kilkanaÊcie lat b´dzie kolejna korekta!!! (˚ycie to ciàg∏e zmiany – pojawià
si´ NOWE rozwiàzania, grupa przejÊciowa osiàgnie wiek emerytalny w ca∏oÊci). EMERYT nie
straci, BUD˚ET zyska. Emerytura waloryzowana
na podstawie bie˝àco uchwalanego prawa!(?)
Obecne kwoty przekazywane do OFE inwestowano w proporcjach 30–70% (Êrednio) w akcje
polskie i obligacje rzàdowe. Koszty (rosnàce)
ponosi∏ bud˝et paƒstwa. Po zmianie kwota z obligacji zasili inwestycje infrastrukturalne: autostrady, koleje, gazoport, linie przesy∏owe, elektrownia atomowa... itd. OFE dostanà mo˝liwoÊç
agresywniejszego inwestowania w ró˝ne instrumenty finansowe (sà ju˝ na polskim rynku, ale
niedost´pne dla OFE). Inwestycje w infrastruktur´ zawsze skutkujà zwi´kszeniem tempa wzrostu
PKB paƒstwa (przyk∏ady z historii).
DziÊ jest ten moment, aby nadrobiç opóênienia wzgl´dem „Zachodu” w tym wzgl´dzie. Ka˝da inwestycja to kilka mld PLN i wi´cej – to sà
astronomiczne kwoty. Nie sztuka zbudowaç
– sztuka sfinansowaç.
Wniosek 2. Racjonalizacja wykorzystania
Êrodków inwestycyjnych (ok. 20 mld PLN rocznie) INWESTYCJE zyskajà, GIE¸DA nie straci,
GOSPODARKA te˝ zyska...
Poczàwszy od 2011 roku przez kolejne kilkanaÊcie lat w wiek emerytalny wchodzi pokolenie
powojenne (1949–1965) – WY˚ demograficzny.
Z ka˝dym rokiem iloÊç przechodzàcych na emerytur´ b´dzie ros∏a. W skali 10-lecia b´dzie to
kilka milionów ludzi (!), cz´sto sprawnych, ambitnych bohaterów przemian i twórców kszta∏tu
dzisiejszej Polski, którzy maja szans´ prze˝yç
ponad 20 lat na emeryturze (zmiany cywilizacyjne wyd∏u˝y∏y czas trwania ˝ycia o ok. 10 lat).
Dla paƒstwa to kolosalny wysi∏ek – sfinansowanie godnego trwania emerytury. Cz´Êç z tej grupy sama zadba∏a o zwi´kszenie emerytury (ale
w skali kraju to kropla w morzu potrzeb). Jest
czas. Nawet dziesi´cioletnie oszcz´dnoÊci podwy˝szà emerytur´. Zalecamy.
Stopa zastàpienia z I i II filara b´dzie MALEå
– reforma z 1999 roku dzia∏a.

Wniosek 1. Po 11 latach wdra˝ania reformy
wprowadzono pierwszà korekt´ w sposobie zapisów na naszym indywidualnym rachunku
emerytalnym.
W wi´kszym stopniu administracja rachunkiem obarczy ZUS. Ma to byç taƒsze!!!! (12 mld
PLN w 2011 roku i powy˝ej 20 w kolejnych la-

Wniosek 3. „Siwa fala” wzbiera. ZUS + OFE
nie zapewnià godziwej EMERYTURY!!!! Dalej
niezb´dna b´dzie cz´Êciowa (w cz´Êci przypadajàcej na ZUS) waloryzacja emerytur (najlepiej równolegle wzgl´dem p∏ac w gospodarce
– by∏oby uczciwie wobec emerytów).
Zarzàdzajàcy OFE
– Powszechne Towarzystwa Emerytalne:
„kozio∏ ofiarny” zmian
i medialnej nagonki,
„dyskusji”. W 1999 roku by∏y jedynà szansà
na finansowanie pol505 115 773

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji
tel. 22 773 25 90,
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skich d∏ugów: zakup obligacji rzàdowych i finansowanie inwestycji przedsi´biorstw – poprzez kupowanie akcji polskich firm na gie∏dzie.
By∏o drogo!? Mo˝e..., ale start by∏ trudny. DziÊ
jest ∏atwiej i taniej, ale struktura inwestycji OFE
nie zmieni∏a si´!!! Trzeba jà zmieniç. OFE zarzàdzajà gigantycznym (naszym) majàtkiem, który
SAM rós∏ – bez ryzyka dla prywatnych firm!!!
W OFE jest > 221.000.000.000 PLN. Miesi´cznie przekazy z bud˝etu to > 2 mld PLN.
Najwi´ksze Towarzystwa zarzàdzajà majàtkiem
> 50 mld z∏ i dwa z nich zmonopolizowa∏y rynek (ok. 50% rynku). To ˝le.
Po korekcie (od 01.04) majàtek ten nie
uszczupli si´! OFE dostanà 2.3% z 7,3% z ZUS
na akcje. Ustawa ma pozwoliç im na agresywniejsze zarzàdzanie. Powinny skuteczniej i efektywniej zarzàdzaç. Mój benchmark (propozycja), to pierwsza piàtka funduszy mieszanych
w Polsce. OFE winny byç lepsze. Popieram.
Zdecydowanie.
Wniosek 4. Nowoczesny system emerytalny
nie mo˝e funkcjonowaç bez rynku kapita∏owego. To tylko dzi´ki niemu mo˝e byç efektywniejszy, RYNEK KAPITA¸OWY to nie ruletka, totek i hazard, jak to niektórzy opisujà. TO
KRWIOBIEG GOSPODARKI.
PROPOZYCJE dla kandydatów na emerytów:
www.prywatneemerytury.pl, www.polrentier.pl
Jest wiele sposobów i instytucji samodzielnego oszcz´dzania (inwestowania) na rynku kapita∏owym. Nie b´d´ pisa∏ o tych, które widaç
na ka˝dej ulicy po kilka z ka˝dej strony i o tych,
które sà reklamowane przez agendy rzàdowe.
O nich bowiem wszyscy wiedzà. ZyskownoÊç
tych inwestycji nie jest wy˝sza od inflacji, a co
najwy˝ej... jà wyrównuje.
Najefektywniejszym, najpojemniejszym, najprostszym, najnowoczeÊniejszym rozwiàzaniem jest... osobisty rachunek inwestycyjny
na „platformie inwestycyjnej” z dost´pem
do bardzo wielu ró˝nych instrumentów rynku
kapita∏owego Êwiata, walut, regionów... Tylko
taki instrument zapewni odpowiednià dywersyfikacj´ ryzyka inwestycyjnego, wykorzystujàc
zró˝nicowanà sytuacj´ ró˝nych rynków regionalnych (krajowych) na Êcie˝ce zmian w cyklu
koniunktury Êwiatowej. A zmiany na naszych
oczach sà ZNACZNE!!!! Trzeba to zdyskontowaç w prywatnych inwestycjach. Jakie sà
mo˝liwoÊci? Zdecydowanie powy˝ej 20%
w skali rocznej.
Sà takie „platformy” w Polsce. Ju˝ jest ich
kilka (te˝ si´ ró˝nià mi´dzy sobà: iloÊcià i jakoÊcià dost´pnych funduszy o znaczeniu Êwiatowym...).
Warto skorzystaç z doradztwa.
„Budowniczy” rynku kapita∏owego w Polsce
na styku produkt – Klient (od 17 lat)
Dr Jacek Rembiszewski

Rozgrywki szachowe w SP 173
Turnieje szachowe w SP 173 zadomowi∏y si´ na dobre. W sobot´ 8 stycznia
zosta∏ rozegrany ju˝ V Turniej z edycji
Grand Prix SP 173. Zgromadzi∏ on 47
szachistów w wieku od 5 do 16 lat. Zawody rozgrywane by∏y systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 15 minut dla zawodnika. WÊród zawodników
najlepszymi okazali si´:

III miejsce – Daniel Worobiej – UKS
MDK Otwock (5,5 pkt.)
Najlepszym zawodnikiem do lat 8
zosta∏ Daniel Sanz Wawer UKS Czternastka Ursus (5,0 pkt.). W kategorii
wiekowej do lat 10 najlepszym okaza∏

si´ Maciej Solnicki MKS Polonia Warszawa (5,0 pkt.). Szczegó∏owe informacje o wynikach mo˝na znaleêç na
www.chessarbiter.com
Gratulacje z∏o˝y∏a i nagrody zwyci´zcom oraz najm∏odszym zawodnikom
wr´czy∏a Dyrektor Szko∏y nr 173 Lidia
Chmielewska.
Teresa Osypiuk,
Edyta Kowalczyk

W kategorii Szkó∏ Podstawowych:
I miejsce – Jan Mrozowski – MKS Polonia Warszawa (5,5 pkt.)
II miejsce – Tomasz Woênica – MKS
Polonia Warszawa (4,5 pkt.)
III miejsce – Maciej Lisicki – MKS Polonia Warszawa (4,5 pkt.)
W kategorii Szkó∏ Gimnazjalnych:
I miejsce – Jakub Suliborski – MTSz
Miƒsk Mazowiecki (6,0 pkt.)
II miejsce – Agata Kowalewska – UKS
Czternastka Ursus (6,0 pkt.)

SzachiÊci z Weso∏ej w Sejmie
18 stycznia w Sejmie odby∏ si´ fina∏
akcji „SzachiÊci grajà dla powodzian”.
Wzi´li w nim udzia∏ parlamentarzyÊci
oraz dzieci reprezentujàcy miasta organizatorów Turniejów Miko∏ajkowych.

W tej presti˝owej imprezie uczestniczyli równie˝ reprezentanci Klubu
Sportowego „Mi∏oÊnik” z Weso∏ej.
W ramach fina∏u m∏odzi szachiÊci
zwiedzili budynki Parlamentu, spotkali si´ z marsza∏kiem Sejmu Grzegorzem Schetynà – patronem akcji,
a nast´pnie zagrali w fina∏owym turnieju z pos∏ami i senatorami.

Siedmiorundowy turniej szachów b∏yskawicznych, grany systemem szwajcarskim, wy∏oni∏ fina∏owa czwórk´ zawodników: najlepsi przedstawiciele Sejmu
lub Senatu – pan Dariusz Lipiƒski, pose∏ i pani Ma∏gorzata Adamczyk,
senator (oboje Platforma Obywatelska), najlepsza juniorka – Aleksadra Stró˝yk (UMKS Na Pi´terku
– Poznaƒ), najlepszy junior – Hubert Janzer (S-KKS PrzemyÊl).
Dalsze trzy rundy wy∏oni∏y zwyci´zców:
1. Hubert Janzer,
2. Ma∏gorzata Adamczak,
3. Dariusz Lipiƒski,
4. Aleksandra Stró˝yk.

Pozostali zawodnicy grali dalsze trzy
rundy systemem szwajcarskim.
W turnieju tym nasz reprezentant
Karol K∏opocki (uczeƒ SP 173) uplasowa∏ si´ na bardzo wysokim miejscu,
zdobywajàc 6. miejsce w ogólnej klasyfikacji, a 2. miejsce po wy∏onieniu
finalistów.
Na rzecz dzieci poszkodowanych
przez tegorocznà powódê 4–5 grudnia
zagra∏o ponad 1000 szachistów w ca∏ej Polsce. Dochód z miko∏ajkowych
turniejów umo˝liwi wyjazd na obóz
sportowy „Wakacje z szachami” dla
oko∏o 40 dzieci z terenów dotkni´tych
powodzià.
Teresa Osypiuk
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sprawnoÊci fizycznej, zaczyna
çwiczyç w celi. Jego towarzysz
wi´zienny i dozorca zaczynajà
çwiczyç razem z nim. W koƒcu
do i z kendo. Po wyzwoleniu
Choi doprowadzi∏ do tego, ˝e ca∏y dziedziniec
Korei spod japoƒskiego panosta∏ si´ jednà salà treningowà.
wania, Koreaƒczycy zacz´li
Po wyzwoleniu kraju w sierpniu 1945 r. Choi
na nowo odkrywaç tradycyjne
Hong Hi zosta∏ wcielony do organizujàcej si´ arludowe sporty, które zyskiwa∏y
mii koreaƒskiej, gdzie zaczà∏ robiç karier´ wojcoraz wi´kszà popularnoÊç.
skowà, a jednoczeÊnie skierowa∏ taekwondo
Song Duk Ki, mistrz taekyon
na nowe tory rozwoju. Jako m∏ody podporuczwystàpi∏ z prezentacjà tej sztunik zaczà∏ uczyç ˝o∏nierzy. Po awansie na poki walki przed pierwszym prerucznika popularyzowa∏ sztuk´ walki nie tylko
zydentem Republiki Korei
wÊród ˝o∏nierzy koreaƒskich, ale równie˝ staSyngmanem Rhee.
cjonujàcych w Korei Amerykanów. W 1948 r.
Tradycyjne koreaƒskie sztuChoi zosta∏ wys∏any do Seulu, gdzie zosta∏ inki walki by∏y rozbite na wiele odmian. Ka˝dy
struktorem sztuki walki w amerykaƒskiej szkole
z mistrzów, za∏o˝ycieli ró˝nych szkó∏, uwa˝a∏, ˝e
policji wojskowej. Pod koniec 1948 r. awansojego system jest najlepszy. Konieczne sta∏o si´
wa∏ na podpu∏kownika i wyjecha∏ do USA, by
po∏àczenie i wspólne dzia∏anie. W 1955 roku douczyç si´ w Wojskowej Szkole G∏ównej Fortyfisz∏o do spotkania wi´kszoÊci koreaƒskich mikacji i Umocnieƒ. Ostatecznie awansowa∏ na
strzów sztuk walki w celu opracowania progragenera∏a brygady. Ka˝dà chwil´ poÊwi´ca∏ promu wspólnych dzia∏aƒ. Nowemu, ujednoliconepagowaniu i wdra˝aniu swojej sztuki walki
mu ruchowi, postanowiono daç jednà nazw´.
w wojsku. W 1954 r. z pomocà Nam Tae Hi
Wybrano nazw´ „taekwondo” – propozycj´ miprzekszta∏ci∏ techniki taekyon i karate
strza Choi Hong Hi.
w nowy styl walki, oparty na zupe∏nie nowych za∏o˝eniach. UsystemaTWÓRCA TAEKWONDO
tyzowa∏ techniki i metody nauczania.
Choi Hong Hi urodzi∏ si´
Wyszkoli∏ kadr´ instruktorskà dla po9 listopada 1918 r. w Korei
trzeb wojska. Stworzy∏ tak˝e szko∏´
Pó∏nocnej. Wàt∏y i chorowity,
Chon Do Kwan – najwi´kszà sal´
by∏ ciàg∏à przyczynà zmarçwiczeƒ dla obywateli Korei, przez
twieƒ rodziców. Zmieni∏o si´
co taekwondo wysz∏o poza wojsko
to dopiero wtedy, gdy rozpoi sta∏o si´ dost´pne dla ogó∏u spo∏eczà∏ nauk´ kaligrafii u mistrza
czeƒstwa.
Han Il Donga. Zbieg okoliczW 1955 r. Choi powo∏a∏ specjalny
noÊci sprawi∏, ˝e nowy nazespó∏, sk∏adajàcy si´ z instruktorów,
uczyciel m∏odego Choia by∏
wybitnych historyków i czo∏owych
Gen. Choi Hong Hi
tak˝e jednym z najwi´kszych
przywódców spo∏eczeƒstwa, któremistrzów taekyon.
mu przedstawi∏ wymyÊlonà przez siebie sztuk´
Zaczà∏ uczyç s∏abowitego ucznia sztuki walki,
walki. Wtedy po raz pierwszy na okreÊlenie naby wzmocniç jego cia∏o. Po 7 latach nauki u Han
zwy swojej sztuki walki zaproponowa∏ s∏owo
Il Donga, rodzice wys∏a„taekwondo”. Choi i 19 jego najlepszych
li Choia do Japonii
uczniów objecha∏o Daleki Wschód dajàc szereg
w celu kontynuowania
pokazów. OdnieÊli nadzwyczajny sukces, zanauki. W Kioto rozpodziwiajàc wszystkich wszechstronnoÊcià i skuczà∏ nauk´ karate i po
tecznoÊcià technik taekwondo. Z polecenia
dwóch latach treningu
Choia cz´Êç instruktorów opuÊci∏a Kore´, by
otrzyma∏ czarny pas.
nauczaç taekwondo w Singapurze, Tajlandii,
Techniki karate po∏àczoMalezji, w Wietnamie i USA. W latach szeÊçne z taekyon by∏y zapodziesiàtych energiczny genera∏ kierowa∏ najwiedzià nowego taewi´kszymi oÊrodkami tej sztuki walki w Korei
kwondo. Choi zdoby∏
i koordynowa∏ prac´ instruktorów za granicà.
stopieƒ II Dana na uniWprowadzi∏ taekwondo m.in. do Amerykaƒskiej
wersytecie w Tokio i zaAkademii Wojskowej w West Point, a tak˝e
czà∏ nauczaç sztuk waldo Wietnamskich Si∏ Zbrojnych. W 1963 roku
ki samodzielnie.
mia∏ nawet miejsce pokaz taekwondo w gmaZ chwilà wybuchu ONZ. Wielu koreaƒskich mistrzów opuszchu II wojny Êwiatowej
cza∏o ojczyzn´, aby nauczaç taekwondo w inChoi zosta∏ wcielony do
nych krajach. Powsta∏a koniecznoÊç kierowaarmii japoƒskiej i wynia ich dzia∏alnoÊcià poza granicami Korei.
s∏any na placówk´
22 marca 1966 r. urzeczywistni∏o si´ marzew Pyongyang. Tutaj zorganizowa∏ koreaƒski
nie
gen. Choia Hong Hi 9 dana – za∏o˝y∏ Mi´dzyruch niepodleg∏oÊciowy, znany pod nazwà Pynarodowà Federacj´ Taekwon-do (International
ongyang Ruch ˚o∏nierzy Studentów. Za t´ dzia-

Taekwondo Olimpijskie – historia
Nazwa taekwondo sk∏ada si´ ze
s∏ów: TAE – oznaczajàcego stop´,
KWON – oznaczajàcego pi´Êç oraz
DO – oznaczajàcego drog´ lub filozofi´ ˝ycia.
POCZÑTKI SZTUK WALKI W KOREI
Pierwsze udokumentowane fakty
Êwiadczàce o istnieniu sztuk walki
na Pó∏wyspie Koreaƒskim pochodzà z poczàtku naszej ery. Istnia∏y
trzy królestwa, które rywalizowa∏y
o w∏adz´: Koguryo na pó∏nocy oraz Silla i Pakche na po∏udniu. W królestwie Koguryo powsta∏a sztuka walki o nazwie taekyon, w której
przewa˝a∏y techniki no˝ne, cz´sto majàce form´ pchni´cia stopà, a nie kopni´cia. W rozwoju koreaƒskich sztuk walki znacznie wi´kszà rol´ odegra∏o Silla, najmniejsze paƒstwo z okresu Trzech Królestw w Korei. W 676 roku rycerska kasta Silla doprowadzi∏a do zjednoczenia
trzech królestw w jedno – Koryo. Dynastia Koryo rozwin´∏a taekyon w bardziej systematyczny sposób i uczyni∏a go przedmiotem obowiàzkowym podczas egzaminów kwalifikujàcych kadetów do wojska. Techniki i si∏a sztuki
walki taekyon sta∏y si´ efektywnà bronià, zdolnà nawet zabiç cz∏owieka, wi´c wprowadzono
jà tak˝e w armii.
W 1392 roku zosta∏a obalona dynastia Koryo,
a zacz´∏a rzàdziç dynastia Chosun. W tym okresie sztuki walki zosta∏y zapomniane, praktykowane by∏y przez nielicznych mistrzów, którzy
schronili si´ w klasztorach. Pod koniec XVIII wieku nastàpi∏ renesans sztuk walki w Korei.
W 1909 roku rozpocz´∏a si´ okupacja Korei
przez wojska japoƒskie. Armia koreaƒska zosta∏a rozwiàzana, a uprawianie koreaƒskich sztuk

walki zabronione i karane wi´zieniem lub Êmiercià. Wiedza o taekyon i subak jednak przetrwa∏a, przekazywana z ojca na syna. Wielu mistrzów
w∏àczy∏o do rodzimych sztuk walki wiele elementów japoƒskich, zaczerpni´tych z ju-
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∏alnoÊç zosta∏ skazany na 7 lat wi´zienia.
W wi´zieniu, dla zabicia nudy i utrzymania

cd. na nast´pnej stronie

Taekwon-do Federation – ITF) z siedzibà w Seulu
wraz z filiami w Wietnamie, Malezji, Singapurze,
Niemczech, Turcji, W∏oszech, Zjednoczonej Republice Arabskiej oraz USA. Jednak organizacja
ITF nie znalaz∏a uznania w oczach rzàdu i Choi
Hong Hi wyemigrowa∏ do Kanady, gdzie za∏o˝y∏
nowà siedzib´ ITF.
DALSZE LOSY TAEKWONDO. OLIMPIADA
Pod koniec 1972 roku w Korei powstaje Kukkiwon – Szko∏a Mistrzów i Âwiatowe Centrum
Taekwondo. Tutaj zatwierdzane sà wszystkie egzaminy na stopnie mistrzowskie oraz wydawane
certyfikaty Âwiatowej Federacji Taekwondo (WTF), powsta∏ej w 1973 roku, której zadaniem jest koordynowanie taekwondo jako sportu
o Êwiatowym zasi´gu.
Obecnie taekwondo to nowoczesna, dynamicznie rozwijajàca si´ dyscyplina sportowa.
Olimpiada w Seulu w roku 1988 sta∏a si´ wielkà promocjà taekwondo, oficjalnie uznanego
za koreaƒski sport narodowy. Podczas uro-

czystoÊci otwarcia igrzysk mia∏ miejsce pami´tny pokaz, w którym wystàpi∏o na p∏ycie
stadionu jednoczeÊnie 1000 koreaƒskich
„czarnych pasów”, zadziwiajàc Êwiat perfekcjà wykonania programu. Wówczas te˝ Taekwondo zadebiutowa∏o na olimpiadzie, ale
zdobytych medali nie liczono jeszcze do klasyfikacji generalnej. Na tych samych zasadach pojawi∏o si´ 4 lata póêniej w Barcelonie.
Ostatecznie decyzjà 103 Zgromadzenia MKOL
taekwondo zosta∏o przyj´te jako pe∏noprawna dyscyplina olimpijska do programu IO
Sydney 2000.
ZALETY TAEKWONDO
Systematyczny trening taekwondo poprawia
ogólne samopoczucie i prowadzi do równowagi psychofizycznej. Kszta∏tuje nie tylko si∏´ fizycznà i gibkoÊç cia∏a, ale równie˝ wzmacnia
odpornoÊç psychicznà na stres, co pozwala na
zachowanie zimnej krwi nawet w bardzo trudnych sytuacjach.

Adept taekwondo powinien ca∏y czas pami´taç, ˝e najwy˝szym celem taekwondo nie jest
bezwzgl´dne dà˝enie naprzód, lecz kszta∏towanie
osobistych cech charakteru. Sk∏adajà si´ na to:
DOK (cnota) – doskonalenie charakteru, np.
uprzejmoÊç, skromnoÊç, poczucie humoru;
IN (szlachetnoÊç) – fizyczne i psychiczne opanowanie w∏asnego „ja”, np. wytrwa∏oÊç, cierpliwoÊç i sprawiedliwoÊç;
YE (sztuka) – wzmacnianie cia∏a i ducha poprzez
sztuk´ walki.
Osiàgni´cie tych cech wymaga cierpliwoÊci
i wytrwa∏oÊci. Konieczny jest regularny udzia∏
w treningach, w sposób zdyscyplinowany i z zachowaniem obowiàzujàcych regu∏. Kszta∏tuje si´
wtedy pozytywne nastawienie psychiczne nie
pozwalajàce na to, by umiej´tnoÊci walki sta∏y
si´ groênà dla otoczenia bronià.
Urszula Zinserling

Turniej rocznika 1998
W niedziel´ 23 stycznia 2011 odby∏
si´ halowy turniej pi∏ki no˝nej dla
rocznika 1998. Klub Sportowy „Weso∏a”, prowadzony w tym turnieju przez
Paw∏a Przygodzkiego, zajà∏ pierwsze
miejsce w grupie i drugie miejsce w ca∏ym turnieju.
Turniej zorganizowany zosta∏ na 16
zespo∏ów, podzielonych na cztery
grupy. W rywalizacji uczestniczy∏y
oprócz KS Weso∏a dru˝yny z ca∏ego
Mazowsza: Akademia Imielin, Delta
Warszawa, PKS RadoÊç, UKS Junak,
Or∏y Zielonka, Unia Warszawa, Polonez Warszawa, Mewa Miƒsk Maz.,
Sarmata Warszawa, Per∏a Z∏otok∏os,
Watra Mrozy, MLKS Sulejówek, Rywal Ruchna, AMP ¸uków. Niestety,

jak to czasami bywa, dwie dru˝yny
na turniej nie dotar∏y. Pozosta∏e dru˝yny z obu tych grup mog∏y si´ wi´c
cieszyç ∏atwo zdobytymi punktami,

bez koniecznoÊci
gry. Z drugiej jednak strony ch´tnie
te mecze na pewno by rozegra∏y
– inaczej przecie˝
smakuje ci´˝ko
wywalczona wygrana ni˝ ∏atwo
zdobyte walkowerem 3 punkty...
W ca∏ym turnieju rozegrano a˝ 36
meczów, trwajàcych po 10 minut w fazie grupowej i 12 minut w fazie pucharowej. Do najlepszej ósemki turnieju
awansowa∏y dru˝yny, które zaj´∏y
pierwsze lub drugie miejsce w swojej
grupie. Tutaj czeka∏y na nich mecze
çwierçfina∏owe, gdzie
jak si´ póêniej okaza∏o zwyci´˝a∏y dru˝yny,
które wczeÊniej wygra∏y swoje grupy.
Delta wysoko pokona∏a Per∏´ 5:0, a Polonez dru˝yn´ AMP
z ¸ukowa 2:0. Bardziej wyrównane pojedynki, w których
rozstrzygni´cia zapad∏y dopiero w rzutach
karnych, stoczy∏y dru˝yny Junaka z Sarmatà oraz Mewy
z Weso∏à. Pierwsze cztery miejsca zaj´∏y dru˝yny warszawskie: w pierwszym
pó∏finale Delta pokona∏a Poloneza 1:0,

a w drugim gospodarze po silnym
strzale Bartka pokonali Sarmat´ równie˝ 1:0. W meczu o 3. miejsce Sarmata pokona∏a dru˝yn´ Poloneza 2:0.
W finale KS Weso∏a uleg∏a Delcie zaledwie 0:1.
Najlepszym bramkarzem turnieju
zosta∏ KrzyÊ Kalicki z Per∏y Z∏otok∏os,
zaÊ tytu∏ najlepszego strzelca pow´drowa∏ do zawodnika Delty Warszawa Damiana Filipka. Przyznano równie˝ nagrod´ Fair-Play dla dru˝yny z RadoÊci.
Wyró˝nieni dostali pamiàtkowe statuetki – gratulujemy!
O kolejnych turniejach, rozgrywanych w weekend 29/30 stycznia, napiszemy w nast´pnym numerze. Jak zawsze zach´camy do kibicowania naszym m∏odym pi∏karzom – goràcy doping kibiców to, jak mówià, dodatkowy
zawodnik na boisku.
Tekst i zdj´cia
Anna Ksi´˝opolska
Krzysztof Adamski

11

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy zaprasza:
12 lutego (sobota), godz.
18.00 – K¸ANIA SI¢ PRL.
Monodram satyryczny wed∏ug prozy Stefanii Grodzieƒskiej w wykonaniu Danuty
Borowieckiej. To przeplatana piosenkami, Êwietna satyra o minionym okresie.
Danuta Borowiecka to aktorka zwiàzana niegdyÊ z Estradà Rzeszowskà i Estradà
Sto∏ecznà. W latach 70. wyst´powa∏a na scenach Teatrów: im. Osterwy w Lublinie,
Nowego w Poznaniu, Polskiego we Wroc∏awiu oraz
w Teatrze Dramatycznym w S∏upsku. W latach 80.
zwiàza∏a si´ z Teatrem na Targówku w Warszawie.

***
14–25 lutego br. od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 9.00–15.00
– Akcja ZIMA W MIEÂCIE –
„W Êwiecie nauki, techniki i wielkich wynalazków”. Zapraszamy
dzieci w wieku 7–14 lat. IloÊç
miejsc ograniczona.
***
19 lutego (sobota), godz. 17.00
– ALBANIA. PI¢KNA NIEZNAJOMA.
To opowieÊç o przepi´knym kraju, ma∏o znanym,
owianym ró˝nymi opowieÊciami dobrymi i z∏ymi. Kraj, który przyjemnie zaskakuje zwolenni-

***
26 lutego (sobota),
godz. 19.00 – ROCK
W OK. Koncert zespo∏ów ATROPINE
oraz KILLING SILENCE, laureatów
konkursu zespo∏ów
rockowych ROCK
ON. B´dzie to równie˝ promocja singla
ufundowanego dla zespo∏u
Killing Silence w ramach I nagrody przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy – Pana Edwarda K∏osa.

***
13 lutego (niedziela), godz. 16.00
– BAL U KRÓLA STASIA. Warsztaty edukacyjno-artystyczne dla
dzieci. Etykieta, rozrywki i moda na zamku królewskim naszego ostatniego w∏adcy
– Stanis∏awa Augusta
Poniatowskiego.
Udzia∏ w zaj´ciach jest bezp∏atny. IloÊç miejsc
ograniczona. Zapisy pod nr tel. 22 773 61 88.

ków ciszy i spokoju, mi∏oÊników dzikiej i nieskalanej przyrody, poÊrodku Ba∏kaƒskiej cz´Êci Europy. W podró˝ bez biletu zabiorà nas Barbara
i Andrzej Pas∏awscy.

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M.ST. WARSZAWY
05-075 Warszawa, ul. Starzyƒskiego 21
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net

Spotkanie z Ekwadorem
Nowy rok przywita∏ nas Êniegiem
i ujemnymi temperaturami. Choç jesteÊmy do tego przyzwyczajeni, niejeden z nas ch´tnie zamieni∏by
w tych dniach Weso∏à na zdecydowanie cieplejsze miejsce na Êwiecie.
OÊrodek Kultury postanowi∏ przynajmniej w cz´Êci spe∏niç to marzenie,
organizujàc spotkanie poÊwi´cone
Ekwadorowi. O przyrodzie, ludziach
i kulturze tego po∏udniowoamerykaƒskiego kraju opowiada∏ podró˝nik,
fotoreporter, dziennikarz, policjant

– Ryszard Sobolewski. A wspiera∏a
go w tym Pani Erika Martillo Naranjo
– przedstawicielka Ambasady Republiki Ekwadoru.
Wieczór rozpoczà∏ si´ prezentacjà
wystawy fotografii, uzupe∏nianej ciekawymi historiami kryjàcymi si´ za
ka˝dym ze zdj´ç. W trakcie, uczestnicy spotkania ch´tnie korzystali z oka-
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zji i dopytywali o szczegó∏y zwiàzane z tym ciekawym krajem.
Kolejnym punktem programu by∏ koncert zespo∏u Karu Manta, którego muzycy pochodzà
z Peru i Ekwadoru. Ogromne wra˝enie na zebranych zrobi∏a zarówno pi´kna, egzotyczna muzyka, jak i oryginalne, indiaƒskie stroje.
Akcentem na zakoƒczenie by∏ pocz´stunek
przygotowany przez OÊrodek Kultury wg przepisów kuchni po∏udniowoamerykaƒskiej.
Honorowy patronat nad wydarzeniem przyj´li:
Ambasador Ekwadoru – Fabián Valdivieso oraz
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy –
Edward K∏os.
Mariola Musia∏

OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” zaprasza w lutym:
9 lutego o godz. 19:00 otworzymy wystaw´ prac wykonanych przez uczestników sekcji dzia∏ajàcych w ODT „Pogodna”: rysunku i malarstwa (instruktor:
El˝bieta Lipiec) oraz ceramiki i decoupage (instruktor: Dorota ¸asisz). Podczas wernisa˝u wystàpià równie˝ nasze
kabarety: „ALE” oraz „ÂCIEMA” ze
swoimi nowymi skeczami.
***

27 lutego o godz. 16.00 zapraszamy
najm∏odszych na teatrzyk „Bo˝y Ludek” – w wykonaniu Teatru Dobrego
Serca z Warszawy. Jest to nastrojowa
baÊƒ o mi∏oÊci i pi´knie stworzenia.
Dwa leÊne skrzaty odnajdujà zagubionego w dziennym Êwiecie zwierzàt
i roÊlin Elfa. Wkrótce staje si´ on dla
ca∏ego bo˝ego ludku, czyli mieszkaƒców polany, wzorem harmonii i spokoju. Elf zakochuje si´ w Êwietle
S∏oƒca, jednak jego ojczyzna – noc,
wzywa go do powrotu. MàdroÊç i mi-

∏oÊç okazuje si´ silniejsza ni˝ moc
Królowej Elfów.
***

Równie˝ 27 lutego o godz. 18.00 rozpocznie si´ konkurs wokalny „Zakochany nastolatek”. Zapraszamy m∏odzie˝ w wieku 13–18 lat do zaprezentowania swoich umiej´tnoÊci wokalnych
i scenicznych. Regulamin konkursu
dost´pny jest na naszej stronie internetowej: www.domkulturywesola.net.
Zg∏oszenia przyjmujemy do 14 lutego.
***

Autorstwa pana
Les∏awa Karsta
OÊrodek Dzia∏aƒ
Twórczych Pogodna,
w Starej Mi∏oÊnie,
ul. Jana Paw∏a II 25,

3 marca o godz. 19.00 zapraszamy na
wernisa˝ fotografii w podczerwieni
„Pod powierzchnià” autorstwa Jaros∏awa Brzeziƒskiego.

w czwartek 10 lutego
o godz. 19.00

K. Zgórzak

Ko∏o PTTK
w Weso∏ej

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH „POGODNA”
05-077 Warszawa, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 22 427 37 74

Dêwi´k „D˝” w Weso∏ej
Styczniowy PROJEKTOR KABARETOWY
przyniós∏ wiele niezapomnianych wra˝eƒ. 15
stycznia na scenie OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” wystàpi∏a nowa Grupa Improwizacyjna Dêwi´k „D˝”, czyli aktorzy warszawskich kabaretów: Fraszka, Kompania Grabi, Paralaksa, Stado Umtata oraz Zygzak. Grupa przedstawi∏a specjalny, improwizowany
program kabaretowy, w którym bra∏a udzia∏

OpowieÊç
o Tajlandii
i pokaz slajdów

prowadzonych w Filii OÊrodka Kultury: Kabaret ALE oraz dobrze znany widzom Kabaretowego Projektora Kabaret ÂCIEMA. GoÊcinnie
wystàpi∏ równie˝ jeden z najbardziej oryginalnych kabaretów m∏odego pokolenia KABARETUS FRASZKA. Przez niektórych uznawany
za teatr, przez niektórych wcale nie uznawany.

Serdecznie zapraszamy

Ich najnowszy program „GRAU” zdoby∏ I nagrod´ oraz nagrod´ publicznoÊci na tegorocznych Trybuna∏ach Kabaretowych w Piotrkowie Trybunalskim.
A ju˝ w marcu kolejne Kabaretowe Powitanie Wiosny. PrzygotowaliÊmy dla publicznoÊci
kolejnà niespodziank´. Zapraszamy 19 marca
o godz. 18.00.
K. Zgórzak

Grupa Improwizacyjna Dêwi´k „D˝” czyli aktorzy
kabaretów: Fraszka, Kompania Grabi, Paralaksa,
Stado Umtata i Zygzak.
równie˝ publicznoÊç. Najwi´cej Êmiechu przynios∏a zabawa w opowiadanie bajki o Babie Jadze i jej fortepianie Chopina.
Tego wieczoru nowe programy przedstawili
równie˝ uczestnicy warsztatów kabaretowych
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ksi´garni merlin.ksià˝ki.pl w poszukiwaniu
powy˝szej pozycji. Autor – znany reporter, eseista, publicysta, re˝yser, producent filmowy i telewizyjny, ale równie˝ za∏o˝yciel i redaktor naczelny kwartalnika „Fronda” i tygodnika „Ozon” zosta∏ nagrodzony licznymi dziennikarskimi, filmowymi i wydawniczymi nagrodami.
W najnowszej ksià˝ce „Anio∏ Pó∏nocy” stara si´ przedstawiç swojà alternatyw´ widzenia wspó∏czesnego Êwiata z jego zagro˝eniami, problemami
jak równie˝ niepokojàcymi zjawiskami
socjologicznymi. Pomimo poruszanej
tu trudnej problematyki ksià˝ka czyta
si´ doskonale.
Polecam!

Kàcik bibliofila
ANIO¸ PÓ¸NOCY
Grzegorz Górny
Wrzesieƒ 2010 –
JeÊli obserwujàc wynaturzenia wspó∏czesnego Êwiata i jego
niezrozumia∏à niech´ç, czasem wr´cz
agresywnà postaw´ wobec chrzeÊcijaƒstwa, zadajesz sobie pytanie, czy Êwiat
oszala∏ – w ksià˝ce Grzegorza Górnego
znajdziesz odpowiedê, ˝e nie. To nie szaleƒstwo. To proces. Ale czy to zjawisko...
To fragment tekstu, który mo˝emy
przeczytaç wchodzàc do internetowej

Qlturka

Epopeja z przedmieÊcia
„American Idiot”
Green Day
Wszyscy znamy albumy
koncepcyjne takich gigantów muzyki jak Pink Floyd,
ka˝dy kojarzy ich „The
Wall”, ma∏o tego – nie znam
prawie nikogo, kto tego albumu nie lubi bàdê nie czuje (jeÊli ju˝ to sà to
naprawd´ niewyrobione muzycznie przypadki).
Wi´kszoÊç z nas kojarzy te˝ wydanà par´ ∏adnych lat temu p∏yt´, która zrobi∏a wokó∏ siebie
nieco medialnego szumu – krytycy podzielili si´
na zdecydowanych przeciwników niedorastajàcej do pi´t Watersa prostoty oraz zagorza∏ych
zwolenników nowej fali geniuszu. Nie by∏o jak
w przypadku Pink Floyd, których zawsze niemal wstyd by∏o nie lubiç. Mowa o albumie koncepcyjnym nie stworzonym przez starych wyjadaczy, a przez energicznych, doÊç zwyczajnych facetów. Mowa o „American Idiot” zespo∏u Green Day.
Green Day to powsta∏y na fali nowego punk
rocka, nieco odci´tego od Sex Pistols czy The
Clash bàdê The Ramones, trzyosobowy zespó∏.
Zas∏yn´li w latach dziewi´çdziesiàtych albumem
„Dookie”, który jednak wcià˝ ginà∏ w new punkowej fali. Panowie z Zielonego Dnia musieli
wi´c uczyniç nieco wi´kszy krok, który wyró˝ni∏by ich spoÊród reszty. Wpadli wi´c na pomys∏
albumu koncepcyjnego opowiadajàcego histori´
zbuntowanego nastolatka z amerykaƒskich
przedmieÊç zdominowanych przez doniesienia
o wojnie w Iraku i kolejne, niekoniecznie dobrze
spo∏ecznie przyjmowane, pomys∏y prezydenta
Busha. Zresztà, jak mo˝emy si´ domyÊliç ze
znanego szlagieru „Wake Me Up When Septem-
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ber Ends” i samych t∏umaczeƒ zespo∏u ojciec
bohatera zginà∏ równie˝ na wojnie. Jezus
z PrzedmieÊcia, jak zwie si´ bohater, zdominowany przez telewizj´ i polityk´ przechodzi znaczàcà przemian´, po drodze napotykajàc imprezy, u˝ywki, mi∏oÊç, a tak˝e jej strat´.

W tym miejscu musz´ si´ zgodziç z krytykami – to nie jest „The Wall”. To nie sà dopracowane do ostatniego szczegó∏u kompozycje Rogera Watersa. Ale podejrzewam, ˝e zespó∏ Green Day nigdy nie mia∏ intencji stworzenia czegoÊ, co kontynuowa∏oby dzie∏o wielkich Brytyjczyków. Sàdz´, ˝e chcieli stworzyç swojà w∏asnà jakoÊç. Muzyka jest, owszem, doÊç prosta
(chocia˝ jak na new punk zaskakujà wielominutowe kompozycje z licznymi zmianami rytmu,
utwory przypominajàce minidzie∏ka podzielone

Literatura dla doros∏ych:
1. Person L. G. W. – Mi´dzy t´sknotà
lata a ch∏odem zimy
2. Picoult J. – W naszym domu
3. Dryden A. – Z czerwieni w czerƒ
4. Mankell H. – Niespokojny cz∏owiek
5. Plebanek G. – Pude∏ko ze szpilkami
6. Marcinkowska-Schmidt E. – Zapach
rozmarynu
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Ruiz Zafon C. – Ksià˝´ mg∏y
2. Bar´sewicz P. – Czy wojna jest dla
dziewczyn
3. Nordqvist S. – Kiedy ma∏y Findus si´
zgubi∏
Iza Zych

na rozdzia∏y), historia i koncepcja nieco odkrywcza. Jednak coÊ sprawia, ˝e p∏yta powraca
w zestawieniach, porównaniach, mi osobiÊcie
cz´sto towarzyszy w s∏uchawkach czy g∏oÊnikach. Zdecydowanie nie przemin´∏a bez echa.
Jest to na pewno zas∏uga odÊwie˝enia pomys∏u,
jakim jest album koncepcyjny, oraz umiejscowienia dziejàcej si´ w nim historii wspó∏czeÊnie,
wÊród problemów, z którymi wiele osób mo˝e
si´ uto˝samiaç. Poza tym to album niesamowicie energetyczny, dajàcy porzàdnego „kopa”
i nie nudzàcy si´, mi´dzy innymi ze
wzgl´du na nie do koƒca sztampowe kompozycje, ale jednak na tyle
dobrze skonstruowane, ˝eby s∏ucha∏o si´ tego z czystà przyjemnoÊcià. Poza tym, z tej p∏yty pochodzà
wysoko notowane na wszelkich listach s∏uchalnoÊci „American Idiot”,
„Holiday”, „Boulevard of Broken
Dreams” czy wspomniane „Wake
Me Up When September Ends”.
Nie stawiam si´ w∏aÊciwie po ˝adnej ze stron konfliktu o Green Day.
Zgadzam si´, ˝e to muzyka stworzona z prostych gitarowych riffów
(chocia˝ k∏óci∏abym si´ co do tego
czy rzeczywiÊcie jest to bardzo prostacka muzyka), ale zgadzam si´ te˝
z tym, ˝e mimo wszystko jest ona
odkrywcza i Êwie˝a, to g∏os cz´Êci
pokolenia. Album ten posiadam i nie
wstydz´ si´ tego. Na pewno by∏ to wielki krok
new punku w stron´ ambitnych koncepcji, a nie
ewidentnych fuszerek w stylu Sum 41. Jako ciekawostk´ mog´ jedynie dodaç, ˝e na podstawie
„American Idiot” mia∏ powstaç musical, którego
zaczàtkami sà teledyski przypominajàce filmowe
etiudy. Zamiast filmowej, powsta∏a jednak wersja
sceniczna. To chyba te˝ o czymÊ Êwiadczy.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

Oto nasi kolejni najm∏odsi sàsiedzi. Ich
rodzicom, a tak˝e rodzicom wszystkich
innych weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy, Drogie Maleƒstwa, 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

Zimowy Êwiat
pomi´dzy
niebem a ziemià
Êni krajobraz
w bia∏ych puchach

Szymon Zalewski
Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny
Urodzi∏
si´ 17 paêdziernika 2010 r.
upominek od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. UpominWaga 3900 g, wzrost 60 cm.
ki sà do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowo naSyn Moniki i Aleksandra.
rodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma Foto-OSKAR, wykona takie zdj´cie 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) lub
w sklepie dla dzieci Pati na ul. Borkowskiej 4 (ko∏o drewnianego koÊcio∏a). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl
(zdj´cie musi byç zeskanowane co najmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi).
Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 28 lutego 2011 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà
pamiàtk´ swojemu dziecku!

zima
zostawia Êlady sopli
zawieszone u okien
przez oszronione szyby
przesàcza si´ Êwiat∏o dnia
a nocà
ksi´˝yc w lisiej czapie
skrywa swój blask
w przestrzeni
szybujà Ênie˝ynki
a wicher
gra im do taƒca
Irena ¸ukszo

Walentynki – Êwi´to zakochanych czy komercja?
Ka˝dego roku, gdy zbli˝a si´ 14 lutego w poÊpiechu odwiedzamy sklepy w poszukiwaniu
kartek walentynkowych dla tej najdro˝szej nam
osoby. Planujemy romantycznà kolacj´ w blasku
Êwiec, a mo˝e nawet romantyczny wyjazd do
pi´knego zakàtka Polski. Ju˝ pod koniec stycznia
w centrach handlowych, a nawet w zwyk∏ym
osiedlowym sklepiku mo˝emy odczuç, ˝e zbli˝a
si´ TO Êwi´to. Skàd tak naprawd´ si´ to wzi´∏o?
Przecie˝ jeszcze kilkanaÊcie lat temu 14 lutego
by∏ dla nas dniem jak ka˝dy inny.
Historia Âwi´ta Zakochanych, podobnie jak dzieje wi´kszoÊci obchodzonych przez nas Êwiàt,
wywodzi si´ z prastarego,
pogaƒskiego zwyczaju, który nast´pnie zosta∏ zaadaptowany przez chrzeÊcijaƒstwo. W staro˝ytnym Rzymie dzieƒ 14 lutego by∏ wigilià
Lupercaliów – Êwiàt ku czci Fauna – bo˝ka p∏odnoÊci, mitycznego opiekuna trzód i zbiorów.
Równie˝ w dawnej kulturze s∏owiaƒskiej obchodzono Êwi´to mi∏oÊci i p∏odnoÊci. By∏a to Noc
Âwi´tojaƒska, obchodzona z 23 na 24 czerwca,
zwana wczeÊniej Nocà Kupa∏y. Âwi´to to si´ga
g∏´boko w obyczaje s∏owiaƒskie, ale zawiera te˝
pierwiastki celtyckie, germaƒskie i indoeuropejskie. Obchodzone w okresie letniego przesilenia,
by∏o Êwi´tem jednoÊci, po∏àczenia ognia i wody,
s∏oƒca i ksi´˝yca, m´˝czyzny i kobiety, urodzaju
i p∏odnoÊci, mi∏oÊci i radoÊci, pe∏nym magii

i wró˝b. Noc Kupa∏y jest wi´c odpowiednikiem
rzymskich Luperkaliów, które mo˝emy uznaç
za pierwociny wspó∏czesnych Walentynek.
Majàc na uwadze rozbie˝noÊç dat w ró˝nych
wyznaniach KoÊció∏ Katolicki postanowi∏ nadaç
im chrzeÊcijaƒskà interpretacj´, czyli pozostawiç
ów dzieƒ Êwi´tem, jednak ju˝ nie Êwi´tem
na czeÊç pogaƒskiego bo˝ka, ale chrzeÊcijaƒskiego Êwi´tego. Idealnym kandydatem na patrona tego dnia okaza∏ si´ biskup Walenty. Znany by∏ z tego, ˝e jako
pierwszy pob∏ogos∏awi∏ zwiàzek
ma∏˝eƒski mi´dzy poganinem
i chrzeÊcijankà. Wysy∏a∏ te˝
do swych wiernych listy o mi∏oÊci do Chrystusa. Zginà∏
w Rzymie w 273 r.,
gdy˝ nie chcia∏ zaprzestaç nawracania pogan. DziÊ
to w∏aÊnie on jest bardziej znany
i to do jego grobu w katedrze w Terni Êciàgajà pielgrzymi. Na srebrnym relikwiarzu kryjàcym jego szczàtki znajduje si´ napis: „Âwi´ty
Walenty, patron mi∏oÊci”.
Âwi´to Zakochanych zacz´to powszechnie
obchodziç w Europie, a szczególnie w Anglii ju˝
w czasach Êredniowiecza. W po∏owie lutego
na Wyspach Brytyjskich ptaki zaczynajà ∏àczyç
si´ w pary, co sprzyja romantycznym wyznaniom. W∏aÊnie stamtàd pochodzi pierwsza zachowana kartka walentynkowa, która jest przechowywana w Muzeum Brytyjskim. W 1415 ro-

ku Karol, ksià˝´ Orleanu wys∏a∏ jà do swojej ˝ony, kiedy by∏ uwi´ziony w londyƒskim Tower.
Pierwsze drukowane walentynki pojawi∏y si´
pod koniec XVII wieku. Zawiera∏y one wiersze
i rymowane ˝yczenia, ozdobione amorkami,
ptaszkami i serduszkami. Na skal´ masowà
kartki walentynkowe zacz´∏a produkowaç Amerykanka Esther Howland na poczàtku XIX wieku.
Pod koniec XX wieku modne sta∏y si´ mi∏osne
anonse w prasie, jak równie˝ pocztówki elektroniczne, wysy∏ane masowo przez Internet. Coraz
wi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ równie˝ walentynkowe sms-y z ˝yczeniami i obrazkami.
W Polsce tradycja obchodzenia Walentynek jako
Âwi´ta Zakochanych pojawi∏a si´ na poczàtku lat
dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia.
Jednak w dzisiejszych czasach Êwi´to to nie
jest ju˝ tylko dniem w którym okazujemy sobie,
jak bardzo si´ kochamy. To Êwi´to wykorzystywane na masowà skal´ przez marketingowców,
którzy stosujàc reklam´, sprzedajà swoje produkty – nadajàc im charakter czysto walentynkowy. To dzieƒ najwy˝szych obrotów kwiaciarni,
sklepów z kartkami, restauracji. To dzieƒ komercji. Ta marketingowa otoczka sprawia, ˝e mamy
dosyç wiszàcych serduszek nad naszymi g∏owami, ˝e chcielibyÊmy w spokoju i z dala od innych
powiedzieç tej jedynej osobie – JesteÊ dla mnie
wszystkim – i okazywaç to codziennie poprzez
szacunek, mi∏oÊç i zaufanie.
I tego wszystkim ˝ycz´ z ca∏ego serca.
Ilona Szymaƒska
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W Bibliotece Publicznej...

Weso∏a –

RADOSNE IGRASZKI
Zapraszamy rodziców maluchów (1-3 latka)
do wspólnej zabawy w ka˝dy wtorek w Bibliotece
G∏ównej. Nauka i zabawa, spotkanie z równieÊnikami, ogromna iloÊç prze˝yç dla ma∏ych szkrabów to
Radosne Igraszki. Wtorkowe spotkania w bibliotece sta∏y si´ popularne wsród dzieci i rodziców,
wi´c od stycznia ruszy∏a trzecia grupa zaj´ç. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 22 773 40 08.
Zaj´cia sà cz´Êciowo odp∏atne, prowadzi je psycholog ze Studia Twórczego Rozwoju.

Uwaga!!! W czasie ferii (14 i 21 lutego) Wieczory Bajek sà odwo∏ane.

nieznane oblicza

KLUB INTERESUJÑCEJ KSIÑ˚KI – ZMIANA
TERMINU SPOTKA¡
Zapraszamy wszystkich lubiàcych czytaç
i rozmawiaç o ksià˝kach do Klubu Interesujàcej
Ksià˝ki. Klub Ksià˝ki to sposób na mi∏e sp´dzenie czasu poprzez zapoznanie si´ z ciekawà literaturà i dyskusje na niebagatelne tematy.
Od stycznia zmieniony zosta∏ termin spotkaƒ
klubu. Spotkania odbywajà si´ raz w tygodniu –
w poniedzia∏ki o godz. 12.00 w Bibliotece G∏ównej.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy zaprasza do udzia∏u w konkursie fotograficznym „WESO¸A – NIEZNANE OBLICZA”, nad którym honorowy patronat objà∏ Edward K∏os – Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a m. st. Warszawy.
Celem konkursu jest ukazanie specyfiki Weso∏ej, charakterystycznych miejsc, ciekawych
przyrodniczo i historycznie, propagowanie fotografii zaanga˝owanej w lokalnà tematyk´, zach´cenie lokalnej spo∏ecznoÊci do aktywnoÊci twórczej i refleksji nad otaczajàcà rzeczywistoÊcià.
Zasady konkursu:
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujàcych.
2. Prace oceniane b´dà w trzech kategoriach
tematycznych: „Krajobrazy i zabytki”, „Wydarzenia i ˝ycie na goràco”, „Nowe oblicza
dzielnicy”.
3. Ka˝dy z autorów mo˝e nades∏aç po 3 fotografie kolorowe w ka˝dej kategorii. Zg∏aszane do konkursu prace nie mogà byç zmieniane elektronicznie (np. fotomonta˝e, kola˝e, retusze zdj´ç itp.). Na konkurs nie
mogà byç nadsy∏ane prace uprzednio nagradzane lub publikowane.
Termin nadsy∏ania prac: Prace mo˝na
sk∏adaç bezpoÊrednio u Organizatora, przesy∏aç pocztà na adres Organizatora (liczy si´ data wp∏ywu) lub w wersji elektronicznej na adres: j.kwiatkowska@e-bp.pl
Fotografie nale˝y nadsy∏aç od 10 lutego
2011 r. do 10 paêdziernika 2011 r.
Nagrody: Organizator przewiduje nagrody
dla laureatów w poszczególnych kategoriach
konkursu. Wybrane prace b´dà tak˝e opublikowane na stronie internetowej Organizatora
i w kalendarzu na 2012 rok, który wyda Urzàd
Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy.
Wa˝ne:
1. Przes∏ane pliki nie b´dà zwracane. Z chwilà
nades∏ania fotografie przechodzà na w∏asnoÊç Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majàtkowe do nades∏anych prac.
2. Udzia∏ w konkursie jest jednoznaczny z nieodp∏atnym udzieleniem prawa do nieodp∏atnego
wykorzystywania prac w nast´pujàcych polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nak∏adzie, u˝ywania
ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleƒ, nadajàcych si´ do rozpowszechniania w ramach dzia∏aƒ Organizatora oraz
Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Pe∏ny regulamin konkursu jest dost´pny
na stronie Urz´du Dzielnicy oraz Biblioteki
www.wesola.e-bp.pl Wszelkie informacje
o konkursie mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu: 22 773 40 08; osoba odpowiedzialna za konkurs: Justyna Kwiatkowska.

WIECZÓR BAJEK
Poniedzia∏kowe wieczory rezerwujemy dla
przedszkolaków. Czytanie bajek w bibliotece zyska∏o ju˝ wielu zwolenników. Cz´sto wracamy
do bajek, wierszy i bohaterów znanych rodzicom, poznajemy te˝ dzieci i rodziców z najnowszà literaturà dzieci´cà. Zaj´cia prowadzi bibliotekarz. Wst´p wolny.

FERIE W BIBLIOTECE
Jak co roku, Biblioteka Publiczna organizuje zaj´cia dla dzieci w ramach „Zimy w mieÊcie”. W tym
roku zapraszamy dzieci na cykl „Pisarze dzieciom”
w czterech ods∏onach tematycznych: W krainie
Êniegu (zaj´cia plastyczne, ruchowe, gry i zabawy
zwiàzane z utworami o zimie); W krainie Narnii (zaj´cia na bazie powieÊci
C. S. Lewisa „OpowieÊci
z Narnii”); Strachy na lachy
(zaj´cia plastyczne i ruchowe, z wykorzystaniem
techniki dramy na podstawie wierszy polskich poetów); W krainie wyobraêni
(zabawa plastyczna). Proponujemy ró˝norodne zaj´cia: plastyczne, ruchowe,
czytelnicze, z wykorzystaniem techniki dramy oraz
gier i zabaw zapoznajàcych
z dobrà literaturà dzieci´cà.
Justyna Kwiatkowska

El˝bieta Dani∏owicz
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Spotkanie z Panià Ligià Krajewskà
20 stycznia br. w Gimnazjum i Liceum im. Emanuela Bu∏haka odby∏o
si´ kolejne spotkanie m∏odzie˝y z goÊciem specjalnym. Do tej pory byli to
g∏ównie przedstawiciele nauki i kultury. Tym razem spotkaliÊmy si´ z panià
Ligià Krajewskà – znanà postacià ˝ycia
spo∏ecznego, niezwykle zwiàzanà z naszà dzielnicà, a przede wszystkim Fundacjà Szkó∏ Spo∏ecznych im. Emanuela
Bu∏haka. Temat spotkania ÊciÊle zwiàzany by∏ z dzia∏alnoÊcià naszego goÊcia
w Radzie m. st. Warszawy.
Zwykle polityka finansowa oraz bud˝et nie budzà szczególnego zainteresowania doros∏ych, a co dopiero m∏odzie˝y. Pani Ligia Krajewska z∏ama∏a
ten stereotyp i wyjaÊni∏a nam te kwestie w jasny i przejrzysty sposób. Pos∏u˝y∏a do tego mi´dzy innymi bardzo
szczegó∏owa i starannie przygotowa-

na prezentacja multimedialna ukazujàca, w jaki sposób konstruowany jest
bud˝et m.st. Warszawy. Bardzo dobrze objaÊniony zosta∏ równie˝ kontrowersyjny ostatnio temat d∏ugu publicznego. Nasz goÊç skrupulatnie
przedstawi∏ kwesti´ sp∏acania powy˝szego d∏ugu.
Po tym, jak˝e wartoÊciowym, wyk∏adzie przeszliÊmy do pytaƒ. G∏ównie
dotyczy∏y one opinii na temat rozwoju
dzielnicy Weso∏a po przy∏àczeniu
do m.st. Warszawy, poziomu kszta∏cenia w polskich placówkach oÊwiatowych oraz g∏oÊnej ostatnio sprawy dotyczàcej budowy wie˝owca Libeskinda
w centrum stolicy. Pod koniec spotkania zadane zosta∏o bardzo istotne dla
nas wszystkich pytanie. Dotyczy∏o ono
tego, co zmieni∏aby pani Krajewska
w naszej dzielnicy. Odpowiedê nasze-

go goÊcia pe∏na by∏a cennych uwag
dotyczàcych promocji Weso∏ej oraz
szerzenia sportu i turystyki w naszej
dzielnicy – najbardziej zielonej cz´Êci
Warszawy.
Spotkanie z panià Ligià Krajewskà
by∏o kolejnym wartoÊciowym wydarzeniem w zespole szkó∏ im. Emanuela
Bu∏haka. O wartoÊci tych spotkaƒ
Êwiadczy nie tylko poziom wyk∏adów
w wykonaniu naszych licznych goÊci,
ale zainteresowanie uczniów gimnazjów z Weso∏ej i Sulejówka bioràcych
udzia∏ w naszym cyklu. Mam nadziej´,
˝e kolejne spotkanie b´dzie równie pasjonujàce i wyniesiemy z niego równie
wiele cennej wiedzy.
Maria Magdalena Kwiatkowska
Uczennica I klasy I SLO
im. Emanuela Bu∏haka

Z has∏em „Weso∏a – nasze miejsce na Ziemi”
przez rok szkolny 2010-2011
W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej
nr 173 kontynuujemy ubieg∏oroczny projekt
pod has∏em „Weso∏a – nasze miejsce na Ziemi”.
Pracujemy w blokach tematycznych: „Weso∏a
wczoraj, dziÊ jutro…”, „My dla Weso∏ej”, „Ludzie Weso∏ej”. O niektórych przedsi´wzi´ciach
wspominaliÊmy w poprzednim artykule.
I semestr up∏ynà∏ w atmosferze twórczej
pracy. Uczniowie realizowali has∏o, aktywnie
uczestniczàc w ró˝nych projektach edukacyjnych i akcjach: „Szko∏a z pomys∏em”, „Otwarta Szko∏a”, „Szkolny Program Wspierania
Uzdolnieƒ”, „Szko∏a bez przemocy”, „Adopcja
na odleg∏oÊç”, „Pola Nadziei”, „Góra Grosza”,
„Warszawa bez barier”” i wielu dzia∏aniach wolontariatu.
W zwiàzku z rozpocz´ciem edukacji szkolnej
przez szeÊciolatków nawiàzaliÊmy wspó∏prac´
z Przedszkolem KubuÊ Puchatek i Przyjaciele.
Mali goÊcie uczestniczyli w spotkaniu „Pani
doktor Bajka leczy”, propagujàcym czytelnictwo, oraz w obchodach „Âwiatowego Dnia
Pluszowego Misia” pod has∏em „Dlaczego miÊ
Wojtek?”.
Nasi uczniowie wzi´li udzia∏ w licznych konkursach, promujàc szko∏´ i dzielnic´ (konkursy
literackie, ortograficzne, j´zykowe, matematyczne, plastyczne, ekologiczne, historyczne).
W styczniu do Centrum Zdrowia Dziecka przekazaliÊmy dla ma∏ych pacjentów wykonane przez
uczniów klas IV i III bajecznie kolorowe, ciekawe
ksià˝eczki. Du˝ym sukcesem uczniów by∏o zaj´cie III miejsca w konkursie „Warszawa bez ba-

rier”. Klasa VI A z opiekunami wyprodukowa∏a
film „(Nie) pe∏nosprawni”, który spotka∏ si´
z uznaniem komisji konkursowej. Nasza uczennica, Ala Wysocka, z klasy II, otrzyma∏a wyró˝nienie w Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastycznym „Dlaczego miÊ Wojtek?”. W tym roku
zorganizowaliÊmy dzielnicowy konkurs plastyczny „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, który zaowocowa∏ przepi´knymi pracami.
Uczniowie ch´tnie uczestniczyli w cyklu prelekcji i prezentacji cz∏onków Zwiàzku Sybiraków. Wzi´li te˝ udzia∏ w spotkaniach wigilijnych
Sybiraków, uÊwietniajàc je monta˝em s∏owno-muzycznym, który wczeÊniej przedstawili
na specjalnym apelu. Spotkania sà integralnà
cz´Êcià projektu „Otwarta Szko∏a”. Te ˝ywe lekcje historii rozbudzi∏y w uczniach zainteresowanie trudnymi losami naszych rodaków
na przestrzeni wieków.
Realizujàc zadania z bloku „Ludzie Weso∏ej”,
organizowaliÊmy spotkania z ciekawymi ludêmi. Du˝e zainteresowanie wywo∏a∏a wizyta
emerytowanych nauczycieli naszej szko∏y
pod has∏em „Znowu z nami”, która odby∏a si´
z okazji Âwi´ta Szko∏y. W przyjacielskiej atmosferze goÊcie i uczniowie z klas V i IV wymieniali si´ spostrze˝eniami na temat szkolnego ˝ycia. Na uroczystej akademii nasi uzdolnieni uczniowie zaprezentowali goÊciom ze
Âlàska i wszystkim zebranym swoje talenty.
By∏o wiele dobrej zabawy i Êmiechu. Utalentowana m∏odzie˝ obj´ta jest opiekà w ramach
projektu „Szkolnego Wspierania Uzdolnieƒ”.

Odby∏y si´ prezentacje talentów, w wyniku których wy∏oniono laureatów prezentujàcych
swoje zdolnoÊci na uroczystoÊciach szkolnych, w akcjach charytatywnych, w szkolnym
programie „Mam talent”.
W czasie przedÊwiàtecznym odby∏y si´ liczne
imprezy miko∏ajkowe i wigilijne w klasach.
Szkolne przedstawienie, adaptacja „OpowieÊci
wigilijnej”, zainteresowa∏o uczniów i da∏o okazj´
do refleksji. Tego dnia odby∏a si´ równie˝ II edycja „Dnia Anio∏a”, tym razem pod has∏em „Anio∏y mieszkajà w Weso∏ej”. To jeden z elementów
projektu „Szko∏a z pomys∏em”. Dzieci na skrzyd∏ach anio∏ów wypisa∏y propozycje dobrych
uczynków do spe∏nienia w nowym roku. Od rana wszystkich wita∏ anielski chórek. DelektowaliÊmy si´ Êpiewanymi przez niego kol´dami i pastora∏kami. Ten dzieƒ po raz kolejny dowiód∏, ˝e
w Weso∏ej mieszkajà anio∏y. Potwierdzeniem tego jest tak˝e organizacja kolejnej edycji „Szlachetnej paczki”, przedsi´wzi´cia, które w okresie Êwiàtecznym spieszy z pomocà najbardziej
potrzebujàcym rodzinom.
Dzia∏aƒ, w których uczestniczà uczniowie
Szko∏y nr 173 w Warszawie jest bardzo wiele.
Chocia˝by wspieranie imprez organizowanych
przez UNICEF, pomoc w utrzymaniu schroniska
dla zwierzàt, coroczny udzia∏ wolontariuszy
w „Orkiestrze Âwiàtecznej Pomocy”.
Przed nami kolejny semestr i okazja do realizacji nast´pnych pomys∏ów.
Miros∏awa Ciacharowska
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Tak gramy na naszym podwórku... czyli
krótka historia WOÂP w Gimnazjum 119
Po raz pierwszy wspólnie „zagraliÊmy”
z WOÂP w trzecim roku istnienia naszej szko∏y
podczas „X Fina∏u”. Poczàtkowym akordem by∏
swoisty „bój” stoczony przez ch´tnych o trzy
identyfikatory przyznane naszej szkole przez
Sztab Miejski. Naszym pierwszym wolontariuszom nie brakowa∏o pomys∏owoÊci, wytrwa∏oÊci, entuzjazmu, a przede wszystkim szcz´Êcia
i ˝yczliwoÊci darczyƒców. Dwunastoosobowa
ekipa gimnazjalistów nie mog∏a uwierzyç w∏asnym oczom – mimo siarczystego mrozu, zdecydowanie utrudniajàcego dzia∏anie, w puszkach znalaz∏o si´ ponad 5 200 z∏ i ogromna iloÊç
waluty obcej. Szcz´Êliwi i usatysfakcjonowani
uczniowie... umówili si´ na kolejny fina∏.

W WOÂP gramy do dziÊ. Po rocznej przerwie
wynikajàcej z braku Sztabu Miejskiego w Weso∏ej nauczyciele Gimnazjum 119 zdecydowali si´
na organizacj´ Sztabu przy naszej szkole. Poczàtkowo uzyskaliÊmy zgod´ na prowadzenie
kwesty ulicznej, ju˝ po roku powierzono nam
prawo do organizacji koncertu.
Tegoroczny Fina∏ WOÂP w G119 to masowa
akcja zorganizowana przez Szkolny Klub Wolontariusza przy udziale samorzàdu uczniowskiego
i wszystkich ch´tnych nauczycieli, to 240 wolontariuszy (uczniów, rodziców i nauczycieli)
kwestujàcych na ulicach dzielnicy, pi´ciogodzinny koncert w gimnazjalnej auli, okazjonalny kiermasz i kawiarenka i co najwa˝niejsze... coraz
liczniejsze rzesze przyjació∏.
„Najstarszymi” z nich sà – zapraszani do
wspó∏pracy od poczàtku istnienia Sztabu
przy Gimnazjum 119 – nauczyciele, uczniowie
i rodzice ze Szko∏y Podstawowej 173. Nigdy
nas nie zawiedli, a wspólna praca i radoÊç z jej

efektów zaowocowa∏a trwa∏à za˝y∏oÊcià pomi´dzy Êrodowiskami obu szkó∏. Korzystajàc z otwartoÊci „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, które zawsze kibicowa∏y naszym
dzia∏aniom, bardzo serdecznie dzi´kujemy
naszym przyjacio∏om ze SP 173, zaanga˝owanym nie tylko w kwest´ ulicznà (zebrali 8 332,93), ale te˝ z powodzeniem i entuzjazmem prezentujàcym swoje artystyczne
i sportowe talenty podczas koncertu.
Równie serdecznie dzi´kujemy mieszkaƒcom naszej dzielnicy, którzy obdarzyli
nas zaufaniem nie tylko wrzucajàc hojne datki do puszek, ale te˝ sp´dzajàc z nami niedzielne popo∏udnie. Dzi´kujemy tym, którzy
dopingowali m∏odych sportowców i artystów, docenili talenty r´kodzielnicze, nabywajàc pamiàtki
w „orkiestrowym” kiermaszu, chwalili kawiarenkowe specja∏y i uczestniczyli w aukcjach. Dzi´kujemy wszystkim rodzicom gimnazjalistów, którzy w∏àczyli si´ w nasze dzia∏ania.
Mi∏o nam, ˝e przy∏àczyli si´ do nas prawdziwi
profesjonaliÊci – muzycy z orkiestry wojskowej,
podopieczni studia muzycznego p. G. Orszt-Alber i klubów sportowych; „Yuko” Józefów
i „Mambo” oraz akustyk dbajàcy o perfekcj´
dêwi´ku – p. Adam Kiszakiewicz. Serdecznie
dzi´kujemy Piekarni-Cukierni Putka, która
od lat organizuje s∏odki pocz´stunek dla wolontariuszy i powierza nam okazjonalny wypiek
w kszta∏cie serca na licytacj´, oraz restauracji „U Szymona”, która ju˝ tradycyjnie
cz´stuje nas pysznà zupà.
Nie sposób policzyç, ile m∏odych talentów spoÊród uczniów ujawni∏o si´ podczas
tej imprezy. Byli to wokaliÊci, muzycy, tancerze, sportowcy, konferansjerzy, akustycy,
piekarze, kucharze, kelnerzy, sprzedawcy,
rachmistrze, odwa˝ni licytujàcy i organizatorzy. Mamy nadziej´, ˝e nie zawiedli Paƒstwa oczekiwaƒ.
W naszej szkole do idei wolontariatu nikogo przekonywaç nie trzeba. M∏odzie˝ podejmuje szereg ró˝norodnych dzia∏aƒ z inicjatywy w∏asnej, wychowawców i rodziców. Wspó∏pracujemy z wieloma instytucjami partnerskimi. Obserwujemy, ˝e dla naszych uczniów i absolwentów bezinteresowne
dzia∏ania na rzecz innych stajà si´ pomys∏em
na ˝ycie – uczà ich samodzielnoÊci, otwartoÊci
i empatii, dajà satysfakcj´.
Do WOÂP mamy szczególny sentyment, bowiem rzadko z czyjejkolwiek inicjatywy udaje si´

Artykuły Wyposa˝enia Wn´trz
Naczynia kuchenne • Garnki • Patelnie
Sztuçce • Czajniki • Akcesoria kuchenne
Porcelana • Zestawy do grilla, wina

Doskonałe na prezenty !!!

Sulejówek ul. DWORCOWA 72, pon–pt 1030-1800, sob 1000-1400
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tak licznie zgromadziç m∏odzie˝ szkolnà, która
w cz´sto mroêny, pochmurny dzieƒ wolny od zaj´ç lekcyjnych przychodzi, by robiç coÊ wspólnie.
Nigdy te˝ wydarzenia w szkole w takim stopniu
nie przyciàgajà uwagi lokalnej spo∏ecznoÊci, równie˝ osób, które nie majà swych pociech w naszej
placówce. Ten niematerialny wymiar naszej szkolnej inicjatywy wydaje si´ nie do przecenienia.
My, nauczyciele, mamy szczególnà satysfakcj´, gdy z pe∏nym zaufaniem oddajemy inicjatyw´ w r´ce m∏odzie˝y i nie kryjàc emocji,
dzielimy radoÊç z ich sukcesu. Rzadko udaje
si´ nam przeprowadziç w tak naturalny sposób
çwiczenia z asertywnoÊci, odpowiedzialnoÊci,
sumiennoÊci i zespo∏owych dzia∏aƒ. Rzadko

obserwujemy tak spontanicznà manifestacj´
wi´zi ze szko∏à, dzielnicà, rejonem, ojczyznà.
JesteÊmy dumni, ˝e takie chwile sà te˝ naszym
udzia∏em i gratulujemy twórcom i realizatorom
tej pi´knej i radosnej idei.
Organizatorzy Sztabu WOÂP przy G119

Wigilia w Gimnazjum nr 120 Pani Jolanta
te˝ nie mia∏ niczego: ani mieszkania,
„JeÊli mi∏oÊç najwi´ksza w prostocie,
Fajkowska
ani ubrania, ani ciep∏a... tak ja my...
a pragnienie najprostsze w t´sknocie,
i tak sobie myÊl´, ˝e dlatego jest mi
wi´c nie dziw, ˝e pragnà∏ Bóg,
w SSP nr 12
bliski i czekam, i niczego nie chc´ od
aby najprostsi Go przyj´li,
ci, którzy dusze majà z bieli,
a dla mi∏oÊci swej nie znajà s∏ów”
S∏owa Jana Paw∏a II by∏y przes∏aniem wspólnego spotkania wigilijnego,
które jak co roku mia∏o miejsce
w Gimnazjum nr 120 im. Noblistów
Polskich w naszej dzielnicy. Wzi´li
w nim udzia∏ uczniowie, ich rodzice,

grono pedagogiczne, seniorzy, zaproszeni goÊcie, a wÊród nich Ksiàdz Proboszcz Zbigniew Wojciechowski.
Najpierw Pani dyrektor powita∏a zebranych i zaprosi∏a na wspólnà Wigili´, nast´pnie ko∏o teatralne, dzia∏ajàce w szkole pod kierunkiem paƒ: Jadwigi Ros∏oniec i Iwony Kardyna∏, zaprezentowa∏o jase∏ka „Idà Âwi´ta”.
W przedstawieniu by∏o wiele scen,
które zwraca∏y uwag´ na to, czym jest
dobro, mi∏oÊç, wiara. Jedna z bohaterek mówi∏a: „... w samotnoÊci cz∏owiek mo˝e poczuç, ˝e ma serce.
WÊród ludzi cz´sto udajemy, gramy
silnych i b∏yskotliwych, dopiero w samotnoÊci widzimy, jak bardzo jesteÊmy bezradni i potrzebujemy mi∏oÊci”.
Nie by∏y to tradycyjne jase∏ka, ale
wspó∏czesny odbiorca móg∏ znaleêç
w ich treÊci wiele wzruszajàcych obrazów. Oto „dwaj biedacy” (ich role
wspaniale zagrali Sebastian z IIIb
i S∏awek z IIIa), którzy witali Bo˝e
Narodzenie na ∏awce w parku, przekazali widzom sens i treÊç Âwiàt: „no,
bo widzi pani, jak On si´ narodzi∏, to

Niego. Wystarczy mi, ˝e On jest ze
mnà, ˝e kiedy przyjdzie, to mog´ Go
przyjàç taki, jaki jestem, bo On
wszystko wie i rozumie”.
Przedstawieniu towarzyszy∏y pi´kne
kol´dy w wykonaniu uczniów. Wspólnie z widzami zaÊpiewana, na góralskà
nut´, kol´da „Dzisiaj w Betlejem”,
zwieƒczy∏a wyst´py artystyczne, po
czym
Ksiàdz
Proboszcz zaprosi∏ m∏odych artystów, aby zaprezentowali przedstawienie w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej 9 stycznia. Nast´pnie
pob∏ogos∏awi∏
Op∏atek i wszyscy wspólnie „∏amiàc
Op∏atek
Âwi´ty” sk∏adaliÊmy sobie najserdeczniejsze ˝yczenia...
Nasta∏
wieczór, wróciliÊmy do swoich domów, tylko gdzieÊ w g∏´bi serca ciàgle s∏ychaç
by∏o Êpiew: Bóg si´ rodzi, moc truchleje… Czy tylko na pewno narodzi∏ si´
w ka˝dym sercu?
Jadwiga Ros∏oniec

Pani Jolanta Fajkowska w naszej
szkole? A otó˝ tak!!!!
W poniedzia∏ek 24 stycznia do naszej szko∏y przysz∏a pani Jolanta Fajkowska. Pani Jolanta jest prezenterkà

telewizyjnà. Dzieci mia∏y do niej du˝o
pytaƒ. DowiedzieliÊmy si´, w jaki kolor
najlepiej si´ ubraç, jak ktoÊ b´dzie to
kr´ci∏ kamerà, jaki jest ulubiony kolor
pani Fajkowskiej.
Ja zada∏em pytanie: – Jaka by∏a Pani
najwi´ksza „wpadka”?
Pani Jolanta odpowiedzia∏a:
„Mojà najwi´kszà wpadkà by∏o pomylenie nazwisk goÊci w programie.”
W czasie spotkania dowiedzieliÊmy
si´ wielu ciekawych rzeczy. To spotkanie to by∏ bardzo dobry pomys∏!
Julia K∏opotowska i Jurek Leszczyƒski
– klasa 2b
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Wielki sukces uczniów SSP nr 12
16 stycznia br. w Bia∏o∏´ckim OÊrodku Kultury odby∏ si´ X Ogólnopolski
Wielopokoleniowy Ekumeniczny Teatralno-Muzyczny Festiwal Bo˝onarodzeniowy Betlejem u Avetek.

Zaszczytne I miejsce w kategorii
teatr zdoby∏ Zespó∏ Studio Art
za spektakl muzyczny „Jase∏ka
z diabe∏kami”. Scenariusz widowiska przygotowa∏a Zuzia Górska –
uczennica klasy IIb, a opracowa∏a
p. Renata Struzik – prowadzàca odnoszàcy wiele sukcesów Zespó∏
Wokalny Studio 12. Re˝yserià zaj´∏a si´ p. Beata Szmelkowska.
Dzieci popisa∏y si´ umiej´tnoÊciami aktorskimi w zabawnym
scenariuszu, ale i przedstawi∏y wysoki poziom wokalny w szerokim
repertuarze kol´d opracowanych muzycznie i ciekawie aran˝owanych
przez p. Tomasza Struzika. Efektowne

kostiumy przygotowali zawsze ch´tnie
wspó∏pracujàcy Rodzice i to wszystko
z∏o˝y∏o si´ na kolejny sukces.
Zespó∏ Wokalny Studio 12 – z którym goÊcinnie wystàpi∏y i os∏odzi∏y repertuar dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 1 w Sulejówku
o wdzi´cznej nazwie Groszek
– otrzyma∏ II miejsce w kategorii Dzieci´ce Zespo∏y. Dzieci otrzyma∏y dyplomy i nagrody pieni´˝ne na potrzeby edukacyjne zespo∏u.
Wielkà radoÊcià by∏o równie˝ wystàpienie absolwentki

naszej szko∏y Agaty Struzik – obecnej
maturzystki Ogólnokszta∏càcej Szko∏y
Muzycznej II stopnia im. Zenona

Brzewskiego w Warszawie. Agacie przyznano I miejsce w kategorii solistów.
Pami´tajàca wspólne sukcesy Zespo∏u Studio 12 Agata zaprezentowa∏a
pi´knà góralskà kol´d´ „Hej maluÊki”
we w∏asnym opracowaniu z towarzyszeniem skrzypiec oraz piosenk´ pt.
„Lulajka” do s∏ów Ernesta Brylla z muzykà W∏odzimierza Nahornego.
Konkurencja by∏a du˝a. W trzydniowych przes∏uchaniach udzia∏ wzi´li
wykonawcy z ca∏ej Polski. Sk∏adamy
serdeczne
gratulacje
dzieciom,
wszystkim, którzy przyczynili si´ do
tego sukcesu, ale równie˝ Rodzicom
za pomoc i zaanga˝owanie w przygotowania.
Zespó∏ Studio 12
i Zespó∏ Studio Art
sukcesywnie pracujà nad nowym repertuarem. Jest to
grupa uzdolnionych
muzycznie dzieci,
które czerpià radoÊç ze wspólnego
muzykowania.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bogatej galerii zdj´ç na
stronie internetowej naszej szko∏y.
Beata Szmelkowska

Sieć sklepów detalicznych

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

ta nie i
•
•
•
•

zdr owe produkty ˝ywnoÊciowe

Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki

nisk ie ce ny
SAMOOBSŁUGA

DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18
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motortest®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

Zaprasza do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 800–1900, sob. 900–1500.
Tel./fax 022 868-01-21

Pe∏na oferta finansowa:
kredyty 50/50, standardowe, leasingi, pakiety
ubezpieczeniowe – wartoÊç fakturowa o 3 lat.
Bezgotówkowa likwidacja szkód

www.motortest.com.pl

BIURO RACHUNKOWE
DORADCY PODATKOWEGO
Licencja Min. Fin. 9131/98

• 18 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej
Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

...z myÊlà o potrzebach kobiet

SI¸OWNIA•FITNESS•TANIEC•GIMNASTYKA

FERIE Z TA¡CEM
W FITNESS ART!
ZAPRASZAMY DZIECI OD 10 LAT NA

ZUMB¢!!!
INFORMACJE I ZAPISY W RECEPCJI

(22) 773-14-33
Konsultacje ortodontyczne – czwartek 10 marca od 15.00

Stara Mi∏osna

fitnessart.pl

ul. Trakt Brzeski 60/60a

Tel. (22) 773-14-33

23

Herbertowski „Pan od przyrody” w Robusiu
Ka˝dy z nas z pewnoÊcià
spotka∏ kiedyÊ cz∏owieka
z pasjà. KogoÊ, kto ca∏à energi´, czas i zaanga˝owanie poÊwi´ca swojemu hobby. Takà
osobà jest niewàtpliwie pan
Roman – zootechnik, wielki
mi∏oÊnik przyrody. Posiadajàc niezwyk∏y dar wtajemniczania dzieci w Êwiat roÊlin
i zwierzàt, pan Roman postanowi∏, ˝e b´dzie dzieli∏ si´
swojà wiedzà i doÊwiadczeniem z najm∏odszymi mieszkaƒcami naszego osiedla. W przedszkolu RobuÊ cykliczne odbywajà si´ spotkania z tym
niezwyk∏ym cz∏owiekiem. Na ka˝de zaj´cia przyrodnicze dzieci czekajà z niecierpliwoÊcià i nie przestajà dopytywaç,

czym tym razem zaskoczy je ulubiony
„wujek”. A trzeba przyznaç, ˝e zaskakiwaç to On potrafi... Czego to jeszcze nie
by∏o w naszym przedszkolu? Chyba
ci´˝ko znaleêç takiego zwierzaka, o którym nie opowiada∏ nam pan Romek.

Ale na opowieÊciach si´ nie koƒczy,
gdy˝ comiesi´czne zaj´cia to te˝ okazja
do spotkania przeró˝nych przedstawicieli Êwiata roÊlin i zwierzàt. W ciàgu
trzech lat wspó∏pracy naszego przedszkola z panem Romanem dzieciaki
mia∏y ju˝ okazj´ „zaprzyjaêniç si´”
z niezwyk∏ymi owadami, Êlimakami,
rybkami, egzotycznymi ˝abami i traszkami, w´˝ami boa, papugami, wszelkimi
zwierz´tami gospodarskimi – od g´si
do kózek. W czerwcu odwiedzi∏ nas kucyk, na którym przedszkolaki mog∏y odbyç wycieczk´ po ogrodzie (oczywiÊcie
pod czujnym okiem wujka Romka).

Kwiaty dla Babci i Dziadka
W Szkole Podstawowej nr 173
w Warszawie odby∏a si´ I Edycja Dzielnicowego Konkursu Plastycznego pt.:
„Kwiaty dla Babci i Dziadka”.
Uczestniczyli w nim uczniowie z nast´pujàcych szkó∏: SP nr 171, SP nr 173,
SP nr 174 i SSP nr 12. Zadaniem uczestników by∏o przedstawienie w formie
plastycznej bukietu dla babci i dziadka.

Konkurs cieszy∏ si´ du˝ym zainteresowaniem, gdy˝ wp∏yn´∏o oko∏o 100 prac.
W dzisiejszych czasach dziadkowie odgrywajà znaczàcà rol´ w wychowaniu
dzieci. Pami´tajmy o ich Êwi´cie.
Organizatorzy:
E. Walczuk, K. Kolczyƒska,
A. Krzy˝anowska, H. Wi´sek

Z okazji dnia dziecka wszystkie Robusiaki zosta∏y zaproszone na wieÊ,
do ogromnego ogrodu, w którym równie˝ nie zabrak∏o znanych nam z przedszkola zwierzaków. W mi´dzyczasie pan
Roman odwiedza∏ nas wielokrotnie ze
skrupulatnie przygotowanymi tematami, m.in. „Ryby majà g∏os”, „Bez obrazy, poznajemy p∏azy”, „Nie ma rady,
trzeba poznaç gady”. Ostatnio, w styczniu, pan Roman przywióz∏... skunksa,
a raczej skunksic´ – Chanel, która wcale brzydko nie pachnia∏a – a czemu?
Zapraszamy do naszego przedszkola, by
rozwiàzaç t´ i inne zagadki, które kryje
przed nami Êwiat przyrody.
Ch´tnych, którzy chcieliby na w∏asne
oczy przekonaç si´ jak wartoÊciowe
i ciekawe sà to zaj´cia, zapraszamy do
przedszkola RobuÊ dnia 15 lutego. Aby
zapewniç wszystkim komfortowe warunki, prosimy o wczeÊniejszà informacj´ telefonicznà.
Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ”
ul. Magnolii 6, Stara Mi∏osna
Tel. 22 773 28 91
mgr Agata St´pniewska – nauczyciel

24

Listy do redakcji

KANCELARIA PRAWNA

Opublikowany w poprzednim numerze „WS” list, opisujàcy „przygod´”
czytelniczki z weso∏owskà Policjà, zach´ci∏ mnie do paru s∏ów komentarza.
Nie b´d´ jednak pisaç o pracy tej˝e Policji, bo ka˝dy z nas ma (chyba) takie
samo zdanie. Ani o zachowaniu funkcjonariuszy, bo nie by∏am, nie widzia∏am, nie s∏ucha∏am rozmowy. Ale chcia∏abym poruszyç temat, który sta∏ si´
podstawà tak gwa∏twonego listu. Czytelniczka zaparkowa∏a przy basenie
w niedozwolonym miejscu – bo tylko 7 metrów od skrzy˝owania, a nie przepisowe 10. I dosta∏a mandat. Nie wiem jak Paƒstwo, ale ja cz´sto bywam
na tym basenie. I widuj´ tak zaparkowane samochody. A nawet zaparkowane niemal na samym skrzy˝owaniu z ruchliwà ulicà Wspólnà. Autokary odwo˝àce i przywo˝àce dzieci cz´sto nie majà jak przejechaç i wyjechaç, bo
kierowcom aut nie chce si´ zaparkowaç troch´ dalej i przejÊç do bramy. Bo
ka˝dy musi parkowaç jak najbli˝ej. Jakby taki kierowca móg∏, to chyba by
wjecha∏ pod same schody do budynku. Rozumiem, ˝e nie ka˝dy chce zap∏aciç te 3 z∏ote czy wi´cej za parking. Ale niech wtedy liczy si´ z tym, ˝e musi znaleêç miejsce daleko. Poza tym, nie rozumiem zachowania autorki listu.
Skoro przyjecha∏a tylko odebraç dziecko z basenu, to mog∏a na parking wjechaç – jest on bezp∏atny do 15 czy 30 minut postoju.
Poruszony problem parkowania gdzie popadnie i jak popadnie nie dotyczy jednak tylko okolic basenu. Dotyczy tak naprawd´ wielu miejsc w Weso∏ej. Mieszkaƒców przybywa, samochodów równie˝, a miejsc do zaparkowania niestety nie. Wi´c kierowcy stajà tam, gdzie tylko si´ da. A biedni piesi muszà si´ jakoÊ przemykaç. Mo˝e si´ nara˝´ wielu osobom, ale uwa˝am,
˝e bardzo cz´ste patrole Stra˝y Miejskiej i Policji i wlepianie mandatów chocia˝ w pewnym stopniu by ten problem rozwiàza∏y. Samo pouczanie nic nie
daje, bo nie jest dotkliwe finansowo. Ale mandat, szczególnie taki 300-z∏otowy, to ju˝ uderza po kieszeni. I chyba oducza parkowania w niedozwolonym miejscu. Prawda?
Anna Ksi´˝opolska

– 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

§

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych
ul. S∏owackiego 33
05-075 Warszawa-Weso∏a

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1095 78
0/2
3
1070 42
0/2
2
1093 51
0/2
3
1071 63
3/3
3
1069 86
1/3
3

Nr
oferty
1346
1316
1343
1234
1342

Rejon
Stara Mi∏osna
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
489.000
340.000
430.000
490.000
502.000

Pow. Rejon
487
581
800
473
325

Stara
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena
w PLN
465.000
421.000
585.000
520.000
200.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty
672
690
685
681

Pow. domu
171
213
288
165

Pow. dzia∏ki m2
450
400
154
476

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Wawer

Cena w PLN
737.000
730.000
1.300.000
750.000

Rodzaj domu
segment
wolnostojàcy
segment
bliêniak

Rok
1990
2004
2009

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Deweloperski

Poszukujemy dla naszych klientów mieszkaƒ, domów, dzia∏ek
z terenu Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 22-773-02-70 oraz adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

Klinika Medi
MediDerm
Derm
dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

Medycyna Estetyczna - Dermatologia
Nowoczesne metody odm∏adzania
Themage, Fraxel, Botoks,
tel. 022 611 84 11
Kwas hialuronowy, Lipoliza,
Liposukcja Body-Jet
www.mediderm.com.pl

15 lat doÊwiadczeƒ, najnowsze technologie, autoryzacje
i certyfikaty gwarantujàce najwy˝szà jakoÊç us∏ug

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a ●
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne
realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98
Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 25 759 02 59

www.meblesosnowe.eu e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Lek. stom. Anna Gajewska-Kwiecieƒ

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

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

s

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA

GABINET PSYCHOLOGICZNY

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

mgr Gabriela Baron – psycholog kliniczny
oferuje pomoc terapeutycznà:
✔
✔
✔
✔
✔

problemy ma∏˝eƒskie i rodzinne
trudnoÊci wychowawcze
niska samoocena, obni˝one sampoczucie
stres, d∏ugotrwa∏e napi´cie, problemy emocjonalne
(dzieci, m∏odzie˝, doroÊli)
problemy w kontaktach spo∏ecznych

Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12
Tel. 22 773 83 00, 660 913 607

KSEROKOPIARKI

DRUKARKI
TONERY

SPRZEDA˚ • SERWIS

AFOCOPY
05-077 Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 3c
tel. 22 357 90 26, e-mail: afocopy@wp.pl

tel. 501 671 999,

602 58 96 58 dojazd bezp∏atny

☛ 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
NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

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

OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE • OFE • FUNDUSZE INWESTYCYJNE

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA: bólów kr´gos∏upa,

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

Agent lic. nr 11198449/A

Dojazd i analiza potrzeb gratis!

Tel. 608-878-829

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

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
• Joga dla kr´gos∏upa

tel.

22 773 22 53

Warszawa-Weso∏a
ul. S∏onecznej Polany 5

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

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72

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

tel. 0 500 322 255 – Jan Stachyra
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tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm

DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

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

www.renoma2.com.pl

tel. 022 7730028
fax 022 7730029

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228

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

22 745-55-00

Lecznica Stomatologiczna

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny

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

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

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

• Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
• Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u
suchego oka
• Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
(profilaktyka jaskry)
• Angiografia fluoresceinowa
• Fotografia przedniego odcinka i dna oka
• Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy
optycznych
• Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie
wzroku
• Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi
okulistyczne

Godziny otwarcia: pon.–pt. 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

NAUKA JAZDY kat B
1080 zł
Cena obejmuje: 




podr´czniki
wykłady (sobota-niedziela) w 1 weekend
30 godzin jazd
badania lekarskie

Zapisy na kurs w godz. 11.00–19.00 codziennie od poniedziałku do piàtku

Podkowa Auto Szkoła
ul. Azaliowa 37, 05-077 Warszawa
100 metrów od ul. Pogodna
tel. 509 666 468 , 508 050 629

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

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!
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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
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel.
609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze
oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”. Tel. 22 773-8227 lub 516-262-825.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. Tel. 22 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel.
22 773-49-64, 602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 504- 960-914.
◗ Zatrudni´ manicurzystk´ i dietetyczk´ do salonu SPA w Weso∏ej. Tel. 603 960 833.
◗ Dj Alicja poprowadzi Twoje wesele, Êwietna muzyka, konkursy, oczepiny, w∏asny sprz´t
cena 1000–1200z∏, zapraszam 502 600 775.
◗ Remonty oraz prace wykoƒczeniowe w szerokim zakresie wykonuje osobiÊcie, tanio, solidnie. Stara Mi∏osna i okolice. Tel. 888-030-994.
◗ WYWÓZ MEBLI, GRUZU, liÊci, ga∏´zi, z za∏adunkiem. Sprzàtanie piwnic, gara˝y, strychów, placów, dzia∏ek. Prace porzàdkowe,
przycinanie ga∏´zi. Tel. 607-390-585.
◗ Komputery – sklep internetowy Telap. W ofercie
notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci, serwis.
Sprzeda˝ ratalna. Kontakt tel. 22 773 04 40,
504 251 007.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy
i nauczyciel biologii; tel: 22-773-28-29;
508 528 249.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 22-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e
inne tel. 501-975-329.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie
– nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdow, jezyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor
i tlumacz jez. ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna, tel. 604-403-067.
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie,
konkursy, 502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ Bukowina Tatrzaƒska – pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalne – dom
z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. Tel. 504-176-892.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501 707 236.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym
wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub niania. Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami
chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi. Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Gabinet Weterynaryjny ul. Hebanowa 16 oferuje opiek´ stacjonarnà dla kotów na czas wyjazdu w∏aÊciciela. Tel. 22 773 10 88, 606 482 555.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296
– wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47,
22 845 22 80, 502 730 878, 503 183 082.
◗ Kupi´ ma∏e mieszkanie w Starej Mi∏osnej
lub okolicy. Tel. 501 072 917.

◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2 w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media w ulicy (jest aktualny
MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà ok. 1500 m2–
–2000 m2 w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km.
Tel. 601-244-777.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach
z jez. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji,
Weso∏a, tel. 22 7734 087
◗ OGRODY, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy, wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch.
kraj. z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, systemy nawadniajàce, tel. 507 285 400.
◗ Chcesz kupiç tanio nowe ubrania dla dzieci
(rozm. 56-152) i zabawki? Wejdê na allegro.pl
i znajdê sklep „MA¸E S¸ONECZKO”. Odbiór
osobisty na terenie Starej Mi∏osnej!!! Polecam.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, dorywczo. Dyspozycyjna, okolice Starej Mi∏osnej. Tel. kont.
600 432 140.
◗ Francuski dla najm∏odszych. Zaj´cia przyjemne i skutecznie. Teraz dojazd gratis. Tel.
513 989 512.
◗ Zatrudni´ doÊwiadczonà opiekunk´ do 2 dzieci w wieku: 6 lat i 3 lata. Praca w godz.:
15:30–18:30 od pon. do piàtku (odbiór
z przedszkola). Stara Mi∏osna, od lutego br.
Telefon: 607-309-700.
◗ Masa˝e lecznicze i relaksacyjne, z dojÊciem
do domu. Boles∏aw. Tel.: 600 544 641.
◗ Wywóz mebli, gruzu, liÊci, ga∏´zi. Oczyszczanie pomieszczeƒ, likwidacja mieszkaƒ.
Tel.: 600-359-594.
◗ Uczciwy, pracowity bez na∏ogów podejmie
prac´ w zakresie us∏ug remontowych: glazura,
terakota, Êcianki z K. G., hydraulika z PCF i inne. Tel. 888-030-994.
◗ Malowanie i renowacja mieszkaƒ, domów,
biur. Malowanie agregatem malarskim oraz tradycyjnie wa∏kiem i p´dzlem. Tel. 792 077 071.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW.
Dojazd do ucznia gratis 602 120 632.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 22773-22-54.
◗ Pit za 2010 zrobi´, rozlicz´ – 0-502-634-075.
◗ Korepetycje z j´zyka polskiego – studentka filologii polskiej pomo˝e uczniom ze szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum w nadrabianiu
zaleg∏oÊci oraz bie˝àcej nauce. Gimnazjalistów
przygotuje do egzaminu gimnazjalnego. Tanio.
Mo˝liwoÊç dojazdu. Tel.: 660 757 799.
◗ Sprzedam w bardzo dobrym stanie fotelik samochodowy dla dziecka z budkà i os∏onkà
na nó˝ki 0-11 kg za 120 z∏., le˝aczek dla maluszka za 50 z∏ kontakt 508221517.
◗ Odkupi´ dla synka krzese∏ko do karmienia i fotelik samochodowy 9–18 kg za rozsàdnà cen´, tel. 508 221 517.
◗ Angielski + pomoc w odrabianiu lekcji. Zaj´cia
prowadzi studentka UW. Tanio, sympatycznie,
teraz dojazd gratis. 517-813-725 kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ Us∏ugi transportowe sam Mercedes Sprinter,
∏ad. 1400 kg, szybko i solidnie. Tel. 602184541.
◗ Pracownia krawiecka zaprasza: poprawki,
przeróbki, szycie na miar´, kaletnictwo. Wyprzeda˝: garsonek, p∏aszczy, kurtek. Tanio!!!
Trakt Brzeski 68, przystanek Nizinna. pon.pt. 11.00-17.00, sob. na tel 609-711-754.
◗ Kupi´ mieszkanie w okolicy Stara Mi∏osna
– Weso∏a, 3pokojowe o powierzchni od 58
do 70 m2. Prosz´ o kontakt po godz 18 na numer telefonu: 698-284-860.

◗ ANGIELSKI: Studentka filologii angielskiej
na UW udzieli korepetycji z j´z. angielskiego
dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej.(Certyfikat C1)
Tel. 608 641 885.
◗ MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA – Absolwent
Politechniki Warszawskiej – magister in˝ynier,
laureat olimpiad udzieli korepetycji. Zakres: podstawówka, gimnazjum, technikum i LO. W∏asny
dojazd. Cena: 50 z∏/h. tel. 601 602 132.
◗ Klub Malucha LEÂNA CHATKA zaprasza dzieci w wieku 1-3 lat. Blisko, profesjonalnie,
z uÊmiechem. Otwarcie ju˝ wkrótce. Kontakt: 603705904.
◗ Sprzedam tanio komplet mebli m∏odzie˝owych marki VOX w dobrym stanie (biurko du˝e, 2 szafki, stolik nocny), tel. 601631937.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. 603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ MATEMATYKA FIZYKA – dla szkó∏ Êrednich
i studentów, doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798.
◗ Podejm´ si´ wszelkich prac domowych, porzàdkowania ogrodów, dzia∏ki, drobnych napraw Êlusarskich i stolarskich (Z¸OTA RÑCZKA), tel. 601327926.
◗ Profesjonalne us∏ugi geodezyjne, uczciwie
i solidnie. 502 355 530.
◗ Kompleksowa pomoc w nauce – podstawówka, gimnazjum, wszystkie przedmioty. Przygotowania do egzaminów – uczennica liceum,
referencje, solidnie, bezstresowo, niedrogo.
Zapraszam. Tel. 515 455 770.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten telewizyjnych
i satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny
oraz multiswitche. Telewizja N, Cyfra +, Polsat, Trwam i na kart´. Tel. 663-677-701, Weso∏a, www.swiatanten.pl.
◗ Sprzàtanie mieszkaƒ i domów. Solidnie.
Tel. 889 226 309.
◗ PRACA – potrzebne cz∏owiek do wulkanizacja
z doÊwiadczeniem. Mile widziane w oponach
oraz mechanika pojazdowa, wymiana olejów,
klocków ham., zawieszenia itp. Mo˝liwoÊç
rozwoju. Tel. 22 773 80 66, 509 141 182,
501 388 562 borucki-trade@wp.pl
◗ Pokój wynajm´ osobie spokojnej, mieszkanie
w bloku w Weso∏ej/Zielonej, tel. 790 202 938.
◗ FRANCUSKI, m∏odzie˝, doroÊli, firmy. Tel.:
507 177 876.
◗ Z∏ota ràczka tel 606 478 726.
◗ US¸UGI GEODEZYJNE – tel. 22-773-30-44,
kom. 508 895 802.
◗ Wdzi´czna emerytka przyjmie u˝ywane szafki
kuchenne i lodówk´. tel. 22 773-19-12.
◗ Masa˝e lecznicze i relaksacyjne, strzy˝enie i golenie ow∏osienia ca∏ego cia∏a. tel. 600-544-641.
◗ Szukam pracy: pranie, sprzàtanie, prasowanie
lub opieka nad dzieçmi. 5-6h dziennie.
tel. 505-103-948.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy. Tel. 502 600
775, www.djalicja.waw.pl – Dom Bankietowy.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD oraz
monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna,
tel. 500-322-255 – Jan Stachyra.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 22-499-80-59.
◗ Sprzedam bardzo ciep∏y, zimowy p∏aszczyk
dla dziewczynki. Niebieski, na polarze, roz. 92
oraz inne ubranka zimowe: kombinezon (nowy) roz. 86-92, spodnie zimowe, kurtki dzieci´ce (roz. 86, 92) i buciki. W stanie idealnym.
Dom niepalàcy. Telefon: 0-501 546 848.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel. 22 77320-78, 509-043-962.

◗ Dzia∏k´ pracowniczà uprawowà 450 m2, Wawer ul. Skalnicowa, odstàpi´. tel. 722 264 478.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas
wolny. Tel. 513-144-668.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 22-773-28-21, 506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia:
zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe – 22-773-28-70.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej, 1200 m2,
wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç
hipoteczna. Tel. 605 981 175, dzohar1@wp.pl
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 691257-038.
◗ Sprzedam huÊtawk´ – ko∏ysk´ firmy Fsher-Price. Zasilana bateriami, 8 melodyjek, dwa
kierunki bujania. Stabilna i bezpieczna. Dla
dziecka do 9 kg. Stan bdb. Tel. 609-47-34-57.
◗ Termowizja – inspekcje budynków i instalacji
509-998-509.
◗ Âwiadectwa, certyfikaty energetyczne budynków, 509-998-509.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa szeregowa. Powierzchnia 180 m2,
4 pokoje, 2 ∏azienki, du˝a kuchnia. Dom usytuowany w spokojnej okolicy Starej Mi∏osnej.
Atrakcyjna cena!!! Tel. 668-449-986.
◗ Wynajm´ pokój dla dziewczyny – koszt 550z∏
z mediami. Stara Mi∏osna, ul. Rumiankowa,
tel. 607263604.
◗ Przyjm´ sprzàtanie i prasowanie. Osoba solidna, rzetelna z referencjami. Tel. 601-715-540.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe – monta˝
p∏otków Ênie˝nych, naprawa i czyszczenie rynien, podcinanie i wycinanie drzew, odÊnie˝anie dachów, itp. Tel. 606-808-358.
◗ OGRODY – Projektowanie i zak∏adanie ogrodów. Kompleksowe us∏ugi z zakresu architektury krajobrazu. Zapraszamy! tel. 692081969
www.kodnatury.pl
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo,
lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona)
tel. 601-62-22-62.
◗ Przyjm´ prasowanie tel. 604-915-521 lub
tbojanczyk@gmail.com
◗ Mieszalnik lakierów samochodowy Glasurit
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Trakt Brzeski 77. Powrót po 5-ciu latach. Zapraszamy wszystkie
warsztaty. Atrakcyjne ceny Tel. 22 773 80 66,
503 785 518, 509 141 182, 501 388 562,
borucki-trade@wp.pl
◗ Sprzedam dzia∏k´ siedliskowà 63 ary, Zbrodzice, 2 km od Buska-Zdroju, uzbrojenie, woda,
mo˝liwoÊç doprowadzenia pràdu, cena 80 tyÊ
za ca∏oÊç. Tel. 530-060-032.
◗ Dokumentacja HACCP/GHP/GMP; sprostanie
wymaganiom SANEPID; doradztwo przy tworzeniu nowych lokali gastronomiczno-handlowych; www.tffs.pl
◗ BHP/P. PO˚ – dokumentacja, doradztwo,
szkolenia. 531 261 888.
◗ Matematyka – zaj´cia prowadzone przez studentk´ SGH. Teraz dojazd gratis. 513 989 512.
◗ Drobna hydraulika i elektryka tel 606478725.
◗ Pokój do wynaj´cia. Stara Mi∏osna, ul. Biesiadna. Tel. 501 035 030.
◗ Uczennica klasy II liceum na poziomie upper intermediate udzieli korepetycji z angielskiego
dzieciom z podstawówki. Uczyli mnie brytyjscy
i australijscy lektorzy. Kontakt: 664-736-121.
◗ Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe.
Dojazd na miejsce. Tel. 601262086.
◗ Sprzedam 3-cz´Êciowy strój do chrztu dla
dziewczynki (polarowy – czapka, spodnie i pelerynka, obszyte kwiatkami) roz. 62, cena 60 z∏.
Tak˝e inne ubranka dzieci´ce: ch∏opi´ce do
roz. 92 i dziewcz´ce do roz. 98 (kurtki zimowe,
spodnie ocieplane, dresowe, dzinsy, bluzy,
Êpiochy, czapki). Ubranka sà czyste, zadbane,
stan bardzo dobry. Tel: 0-501 546 848.
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◗ Strzy˝enie i piel´gnacja psów, wszystkie rasy,
Warszawa-Falenica, tel. 603 629 340.
◗ Zu˝yte opony do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19. Tel. 501-086-581.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 608-612-979.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska,
tel. kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 35 m2, Osiedle Jeêdziecka, Stara Mi∏osna. Tel. 608 736 533.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki,
komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami, w wyznaczonym miejscu dj. alicja
– 502 600 775.
◗ Dj na urodziny, imieniny lub na innà imprez´,
konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie. Tel. 502 600 775, 22 773 35 61.
◗ Stylizacja paznokci: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – lekcje, korepetycje, konwersacje dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych.
Skutecznie i z pomys∏em! Tel. 601890234.
◗ Sprzedam niedrogo ró˝ne buciki (zimowe, wiosenno-jesienne, sportowe typu adidas, piankowe, plastikowe „basenowe”, kalosze, kapcie)
w rozmiarach: 18 do 23. Buciki sà w stanie idealnym, czyÊciutkie czekajà na nowego w∏aÊciciela – w∏aÊcicielk´ ;-) Telefon: 0-501 546 848.
◗ Business/General English – lektorka akademicka tel: 604433728.
◗ Ogrody i wn´trza – profesjonalne projekty, zak∏adanie, aran˝acja i piel´gnacja. Fotorealistyczne wizualizacje. Konkurencyjne ceny!
Realizacja na wiosn´. Tel. 692081969
lub 511601691 www.kodnatury.pl
◗ Mà˝ do wynaj´cia, wszelkie prace domowe
itp. tel: 530556628.
◗ Dzia∏ka Atrakcyjna w Woli Karczewskiej ko∏o
Otwocka 801 m2. Przy∏àcze elektryczne,
5 minut do Âwidra. Ogrodzona z 2 stron. Tel.
509598441.
◗ Banery, plakaty, druk wielkoformatowy, naklejki,
nadruk na folii, nadruki na odzie˝y od 1 szt., tanio, express www.digiart.com.pl 501041856.
◗ Cinquecento 700 1997r. przebieg 121000km,
zielony, opony zimowe i letnie, rejestracja
do koƒca czerwca, sprzedam tel. 722 264 478.
◗ HISZPA¡SKI – student prawa, posiadajàcy kilkuletnie doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka
poprowadzi korepetycje, nauk´ od podstaw,
przygotowanie do egzaminów DELE. Telefon 794 680 940.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce, naturalne drewno sosnowe, kolor machoƒ, z szuflada + materacyk, nieu˝ywane, cena 150 pln do uzgodnienia, odbiór osobisty Stara Mi∏osna, tel.
504 272 232.
◗ Wykonam US¸UGI ELEKTRYCZNE – monta˝
gniazdek i domofonu, wymiana instalacji
elektrycznej i inne. Telefon: 508975322,
http://www.elektro-bud.waw.pl
◗ Outlet & Secondhand Mufka zaprasza! Âwiatowe marki w najni˝szych cenach!! Atrakcyjne
promocje! Warszawska 55/214 WarszawaWeso∏a (wejÊcie od ul. Brata Alberta).

◗ Remonty kompleksowe, wykoƒczenie mieszkaƒ,
domów, biur pod klucz. Wolne terminy. Wysoka
jakoÊç, niskie ceny. Marek, 604 776 278.
◗ Ksi´gowa g∏/sam (podejm´ wspó∏prac´) Lic.
MF, 7l doÊ. Symf, Wf-mag, P∏atnik Ksi´gi Handlowe, KPiR, ZUS, PITY Roczne 0 602 737 245
edyta.ksiegowosc@gmail.com
◗ Udziel´ lekcji z zakresu podstawowej obs∏ugi
komputera i korzystania z internetu. Tanio
i bezstresowo. Stara Mi∏osna i okolice. Tel.
602 786 021.
◗ Bale karnawa∏owe w SZKO¸ACH i we wskazanym miejscu z w∏asnym sprzetem poprowadzi
dj-animator Alicja 502 600 775.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI: Studentka 3-go roku filologii angielskiej UW udzieli korepetycji j´z. angielskiego dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej.(Certyfikat C1) 608641885.
◗ Wulkanizacja opon w Starej Mi∏oÊnie przy ul.
Trakt Brzeski 77. Potrzebujesz opon letnich,
zimowych a mo˝e ca∏o rocznych? Sprzeda˝,
serwis, przechowalnia opon oraz mechanika
pojazdowa, wymiana olejów, klocków ham.,
zawieszenia itp. Tel. 22 773 80 66, 0 501 388
562, borucki-trade@wp.pl
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo poszukuje mieszkania 1
lub 2 pokojowego do wynaj´cia w Starej Mi∏osnej na d∏u˝szy okres. Kontakt: 226179484
lub 508157725.
◗ Remonty, kompleksowe wykaƒczanie wn´trz,
tel. 514 56 86 55.
◗ Sprzedam Pianino „Arnold Fibiger” nr 6829.
Ciemne, stan dobry (wys. 148 cm, szer. 150
cm), nastrojone. Cena 2.500 z∏ (do negocjacji). Odbiór w∏asny, tel. kom. 501-743-482;
504-170-168.
◗ Logopeda – zaj´cia logopedyczne dla dzieci
w ró˝nym wieku, tel. +504 530 760.
◗ Lokal do wynaj´cia, powierzchnia 20 m2, przy
ul. Jana Paw∏a II – 0 692 977 947.
◗ Sprzedam miejsce na parkingu strze˝onym
przy ul. Pogodna. Oddzielna KW. Cena: 19 000.
Tel. 501057364.
◗ MAKMED – Profesjonalne us∏ugi piel´gniarskie w Twoim domu. Noworodki, dzieci oraz
osoby doros∏e – pe∏en zakres us∏ug. Wspó∏praca z Laboratorium Diagnostycznym. Tel.
600 885 548. www.twojapielegniarka.pl
◗ Budowa domów, dachy, ocieplenia, tynki 603555-572.
◗ Sprzedam ∏ó˝ko w kolorze ciemnego bràzu
z jasnymi wstawkami. Rozmiar 180x200, materac spr´˝ynowy, podnoszony do góry, pojemna skrzynia pod materacem. Cena 650z∏.
Tel. 609-231-230.
◗ Ochrona przeciwpo˝arowa Twojej firmy – tel.
723 663 112.
◗ J¢ZYK POLSKI – korepetycje na wszystkich
poziomach nauczania, pomoc w odrabianiu
prac domowych, przygotowanie do testów
gimnazjalnych. Tel. 601890234.
◗ Wszelkie drobne naprawy, tanio i solidnie
tel: 606 478 725.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo
i solidnie. 505 630 513, Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Remonty solidnie – glazura, terakota, k/g, g∏adzie, malowanie, elektryka, hydraulika, panele
pod∏ogowe i Êcienne i wiele innych prac
do uzgodnienia. DAWID, Tel 724348220.
◗ Korepetycje i nauka j. niemieckiego na ul. Pogodnej w Starej Mi∏oÊnie. 35z∏/60 min. Grupy
do 4 osób. tel. 694/210279.

◗ Wywóz mebli, gruzu, liÊci, ga∏´zi. Oczyszczanie pomieszczeƒ, likwidacja mieszkaƒ.
Tel.: 600-359-594.
◗ Masa˝ leczniczy z dojazdem do pacjenta.
Tel. 793 392 957.
◗ 2 oddzielne pokoje do wynaj´cia w bloku
w Starej Mi∏oÊnie. W mieszkaniu mieszka ju˝
dwoje lokatorów. Prosz´ o kontakt wieczorem
pod nr tel. 691-163-556.
◗ Studentka filologii t∏umaczeniowej UW udzieli
korepetycji z j´zyka angielskiego bàdê rosyjskiego. Tel. 665 555 521.
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie, sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy tel: 503-759-763.
◗ Sàsiedztwo lasu i stawów rybnych, czyste powietrze, cisza, drogi asfaltowe, blisko Warszawy na dzia∏ce 1000 m2 dom 270 m2 stan deweloperski, teren ogrodzony – 509 tyÊ bezpoÊrednio 507-155-195.
◗ OdÊnie˝anie dachów, posesji, usuwanie sopli,
prace wysokoÊciowe. Dachy od 1,5z∏/m2. Firma
Alpes. Tanio, solidnie, terminowo. Rabaty. F-Vat.
Kontakt: info@alpes.com.pl, tel. 664-772-384.
◗ Studentka SGH udzieli korepetycji z j. angielskiego i niemieckiego. Kontakt pod nr tel.
697554740.
◗ Warsztat Stara Mi∏osna poszukuje pracownika
na pó∏ etatu. Excel, RAKS Sprzeda˝, prace biurowe, drobna pomoc w warsztacie. CV na gustav@post.pl. Kontakt pod nr tel. 784-069-163.
◗ NAPRAWA AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat
doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne. Tel. 0-501-049-250.
◗ Rolety zewn´trzne-producent, monta˝, serwis, doradztwo. Posiadamy równie˝ w ofercie: roletki materia∏owe, ˝aluzje, verticale, moskitiery, plissy, markizy, nap´dy bramowe i roletowe Somfy. tel. 22 7732596,796 380 820,
biuro@velumix.pl
◗ Rega∏y magazynowe, metalowe, ró˝ne g∏´bokoÊci w dobrym stanie – tanio sprzedam.
Tel. 608 136 564.
◗ Glazura – Hydraulika ogrzewanie pod∏ogowe,
uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych, wymiana drzwi, uszczelnianie tarasów
i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 502 215 245.
◗ Pani na emeryturze poszukuje pracy w charakterze opiekunki do dziecka lub osoby starszej. Tel. 518-051-567.
◗ Sprzedam dzia∏k´ leÊno-budowlanà, Warszawa-Stara Mi∏osna. Zainteresowanych prosz´
o kontakt mailowy: dzialka_wesola@wp.pl
◗ Mistrz kominiarski z Weso∏ej oferuje swoje
us∏ugi: sprawdzanie dro˝noÊci przewodów
kominowych i wentylacyjnych, konserwacja,
udra˝nianie przewodów i uszczelnianie oraz
wydawanie ekspertyz do gazowni i architektury. Tel: 507 196 669.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel.: (22) 812-14-81.

◗ Us∏ugi fryzjerskie oraz manicure, pedicure
z dojazdem do klienta. tel. 510 527 151.
◗ Fotograf – Êluby, chrzciny, komunie, sesje
dzieci´ce, cià˝owe. Posiadamy przenoÊne
studio, zdj´cia u Ciebie w domu! Nasza oferta
– www.mmfotopasja.pl Tel. 510307690.
◗ Student pomo˝e przy problemach z komputerem
– gwarantowana skutecznoÊç, tel. 507 114 084.
◗ Us∏ugi przeciwpo˝arowe – przeglàdy, legalizacja. Sprzeda˝ – 723 663 112.
◗ Weso∏e URODZINY dla Twojego dziecka z muzykà i konkursami poprowadzi dj-animator Alicja 502 600 775.
◗ Rozlicz´ Vat z budowy, remontu – 502-634-075.
◗ NADRUKI NA ODZIE˚Y. Drukujemy na odzie˝y
sportowej, dzieci´cej, roboczej, na elementach tkanin, torbach itp. (od 1 sztuki).
Tel. 22 773 70 41 Warszawa Weso∏a ul. Narutowicza 19. nadrukiflok@tlen.pl
◗ MATEMATYKA – korepetycje z zakresu liceum, gimnazjum, podstawówki u mgr. matematyki (Politechnika). Indywidualne podejÊcie
do ucznia. Z dojazdem lub bez. Kontakt: Iwona 0-502-641-383.
◗ Wykonuj´ drobne prace remontowo-budowlane
– 0 692 977 947.
◗ Pranie dywanów i wyk∏adzin bez przemaczania
materia∏u. Pranie tapicerki meblowej. Przyst´pne ceny. Dojazd do klienta. tel. 515951236.
◗ FRANCUSKI z dojazdem – nauka poprzez zabaw´ oraz zaj´cia dla m∏odzie˝y i doros∏ych. 507.433.776
◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie
sprz´tu. Dojazd do klienta. Szybko i tanio. Zapraszam 602 309 190.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim, telefon:
0-603-313-938.
◗ Modna Szafa – zapraszamy do nowo otwartego sklepu z tanià odzie˝à dla dzieci, m∏odzie˝y
i doros∏ych. Warszawa-Weso∏a, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 36 (obok Ratusza). Cz´ste dostawy,
atrakcyjne ceny.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Yorki z rodowodem 4,5 miesiàca, miniaturki
(pieski) z ma∏ej domowej hodowli, Warszawa
Falenica tel. 603 629 340.
◗ Stylistka przejrzy Twojà szaf´, skomponujemy
nowe zestawy, pójdziemy na zakupy, zapraszam 502 600 775.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 46 m2, Osiedle Jeêdziecka, Stara Mi∏osna. Tel. 608 736 533.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 602 276 202.
◗ Klub Malucha LEÂNA CHATKA (Weso∏a-Groszówka) zaprasza dzieci w wieku 1-3 lat. Blisko, profesjonalnie, z uÊmiechem. Otwarcie
ju˝ wkrótce. Kontakt: 603 705 904
◗ WYWÓZ MEBLI, GRUZU, liÊci, ga∏´zi, z za∏adunkiem. Sprzàtanie piwnic, gara˝y, strychów, placów, dzia∏ek. Prace porzàdkowe,
przycinanie ga∏´zi. Tel. 607-390-585.
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe, tel.: 603-585-004.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
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●

DEPILACJA LASEROWA LightSheer
bezp∏atna konsultacja z próbà laserowà

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

●

MEDYCYNA ESTETYCZNA

●

KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A

●

LEKARZE SPECJALIÂCI, BADANIA USG

Warszawa – Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21f/17, II p.
tel.

22 40 30 765

www.medikocentrum.pl
Godziny otwarcia:
pon.– pt. 9 – 20, sob. 9 – 14

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

INTENSYWNE
KURSY
MATURALNE Z

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

MATEMATYKI

 Zaj´cia w Starej Miłosnej (ul. Trakt Brzeski) lub

Centrum Warszawy,
 2 razy w tygodniu lub codziennie (w czasie ferii),
 małe grupy (4–6 osób).

tel. 791-750-197
www.torus.edu.pl

Matura bez ˝adnych niewiadomych

SUSHI

NAJATRAKCYJNIEJSZA
OFERTA W WESOŁEJ!

ZAPRASZAMY!
PRALNIA LAGUNA
PRANIE NA TELEFON

OTWARTE

900–2000

DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!

Tel. 888-146-230
ul. Sezamkowa 30 (na ty∏ach sklepu Roma)
Specjalizujemy si´ w praniu wodnym:
• koszul,
• poÊcieli, kocy i narzut,
• firan i zas∏on,
• kurtek ocieplanych i puchowych.

Pranie chemiczne:
garnitur, garsonka – 28 z∏
magiel – 6 z∏ / kg

DLA STA¸YCH KLIENTÓW 10% RABATU

www.geishasushi.pl
tel. 22 224 69 96
Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna
Trakt Brzeski 50A, I piętro
(przy stacji BP)
Czynne od 12.00 do 22.00
Przy zamówieniu na min. 40 zł
na terenie Wesołej

DOSTAWA GRATIS

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

