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Wyborcza jesieƒ
Tegoroczna jesieƒ b´dzie niezwyk∏ym wyborczym maratonem. Ju˝
25 wrzeÊnia czekajà nas wybory parlamentarne, dwa tygodnie póêniej wybory prezydenckie, a po kolejnych dwóch
tygodniach tzw. „do˝ynki”, czyli druga
tura wyborów prezydenckich.
Tegoroczne wybory sà o tyle specyficzne, ˝e wypadajà w okresie, gdy zaufanie spo∏eczne do klasy politycznej
i instytucji parlamentu si´gn´∏o dna.
W takiej sytuacji, gdy kolejne ekipy czy
to z prawej czy z lewej strony sceny politycznej sk∏ada∏y obetnice bez pokrycia, trudno si´ zmobilizowaç i poÊwi´-

Nr

ciç trzy weekendy na wizyty w lokalach
wyborczych. Widzà to politycy i przeÊcigujà si´ w pomys∏ach, jak zmobilizowaç swoje elektoraty do pójÊcia do urn
(no mo˝e z wyjàtkiem marsza∏ka Cimoszewicza, który na finiszu kampanii
parlamentarnej strzeli∏ w tym zakresie
niez∏ego samobója SLD). Samoobrona posun´∏a si´ nawet do tego, ˝e
ufundowa∏a nagrod´ w wysokoÊci 250
tys z∏. dla gminy, w której b´dzie najwy˝sza w Polsce frekwencja.
Pomys∏ Samoobrony wydaje mi si´
nieco chybiony. MyÊl´, ˝e znacznie lepszym zabiegiem by∏oby wystawienie
znanych, kompetentnych i uczciwych kandydatów
oraz zaproponowanie realnego programu. A z tym
wi´kszoÊç z ponad tuzina ogólnopolskich ugrupowaƒ
ma nieco problemów.
Jednak niezale˝nie od tego, jak oceniamy polskich polityków, prawo wyborcze jest naszym
PRAWEM. I to prawem, które posiadamy od stosunkowo
niedawna, bo zaledwie od 16 lat. Dla
przypomnienia:
przed 1989 r. udzia∏
w wyborach by∏ socjalistycznym obowiàzkiem, a frekwencja przekracza∏a wtedy (oficjalnie) 99%. Na szcz´Êcie dla naszej zbiorowej pami´ci, w sàsiedniej Bia∏orusi
ostatnio mamy na
bie˝àco powtórk´
z historii.
Powtarzam:
udzia∏ w wyborach
jest naszym pra-
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wem. I choç wkurza nas arogancja
i przywileje w∏adzy, choç nie ufamy politykom, to w∏aÊnie teraz, raz na cztery
lata, mamy okazj´ powiedzieç im co
o nich myÊlimy. Do tej pory Weso∏a
skrz´tnie korzysta∏a z tej okazji. Praktycznie we wszystkich organizowanych
w wolnej Polsce wyborach, frekwencja
wyborcza w naszej dzielnicy by∏a wyraênie (nawet o kilka procent) wy˝sza
ni˝ Êrednia warszawska, nie mówiàc ju˝
o Êredniej ogólnopolskiej.
Mieszkaƒcy Weso∏ej g∏osujà w okr´gu warszawskim, gdzie o 19 mandatów
poselskich ubiega si´ ponad 200 kandydatów, a o 4 mandaty senatorskie
ponad 20. JeÊli wÊród nich nie znajdziemy nikogo, komu chcielibyÊmy zaufaç, zawsze mo˝emy oddaç g∏os niewa˝ny. MyÊl´, ˝e b´dzie to jaÊniejszà
manifestacjà poglàdów, ni˝ pozostanie
w domu.
My – w Weso∏ej – w tym roku b´dziemy mieli wybór nieco utrudniony, bowiem co najmniej jednego kandydata
wi´kszoÊç mieszkaƒców zna bardzo dobrze. Na liÊcie Platformy Obywatelskiej z 6 miejsca kandyduje burmistrz
naszej dzielnicy p. Jacek Wojciechowicz. Przez to, niezale˝nie od naszych
poglàdów politycznych i ch´ci g∏osowania na wybrane partie, nasze g∏osy b´dà tak˝e ocenà jego pracy jako Burmistrza Weso∏ej. I niezale˝nie od intencji
g∏osujàcych, tak b´dà póêniej interpretowane.
Poniewa˝ w tej akurat sprawie mam
bardzo jasne poglàdy, a ten felieton nie
mia∏ byç w ˝adnym stopniu agitacjà politycznà, ale zach´tà do pójÊcia na wybory, na tym skoƒcz´ ten wàtek. Mam
nadziej´, ˝e gdy 25 wrzeÊnia, oraz 9
i 23 paêdziernika zostanà zamkni´te
lokale wyborcze, po raz kolejny oka˝e
si´, ˝e mieszkaƒcy Weso∏ej sà jak zawsze bardzo aktywni i ˝e frekwencja
u nas b´dzie - jak zwykle - sporo wy˝sza ni˝ Êrednia ogólnopolska. I ˝e dla
tych, którzy poszli zag∏osowaç, b´dzie
to jakiÊ, mo˝e niewielki, ale zawsze dobry, powód do satysfakcji.
Marcin J´drzejewski

STARA MI¸OSNA

Z prac Rady Dzielnicy
Tak si´ u∏o˝y∏ terminarz sesji, ˝e
od poprzedniego wydania „WS” ˝adna si´ nie odby∏a. Bynajmniej nie znaczy to, ˝e radni mieli wolne. Zajmowali si´ przede wszystkim dopingowaniem Zarzàdu do jak najszybszego rozpoczynania inwestycji.
MyÊl´ ˝e by∏o to skuteczne, gdy˝
na dzieƒ dzisiejszy wszystkie zaplanowane inwestycje nareszcie si´ rozpocz´∏y. Mo˝e nie wsz´dzie je widaç w postaci g∏´bokich wykopów, gdy˝ zanim
w teren wyjadà koparki, najpierw kilka
dni zajmujà prace geodezyjne i przygotowanie zaplecza budowy. Ale od strony formalnej nie ma ju˝ ˝adnych prze-

szkód i jedyne, co mo˝e stanàç na drodze ich realizacji to bardzo deszczowa
jesieƒ lub wczesna, mroêna zima.
B´dàc w miar´ spokojni o tegoroczne inwestycje, najbli˝szà sesj´ Radni
poÊwi´cà g∏ównie planom na przysz∏oÊç. Omawiany b´dzie m.in. plan inwestycji na rok 2006 oraz zmiany
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
na lata 2007-2010.
Sesja odb´dzie si´ w czwartek 29 wrzeÊnia o godz. 14.00 w sali Rady Dzielnicy Urz´du Dzielnicy Weso∏a.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Ju˝ od pi´tnastu lat budowana jest stra˝nica Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
przy ul. Trakt Brzeski 28. Jak dotàd z bardzo mizernym skutkiem, poniewa˝ powsta∏a tam niefunkcjonalna prowizorka, ze zbyt niskimi gara˝ami i za ci´˝kim,
walàcym si´ pod w∏asnym ci´˝arem dachem. Lista braków w podstawowym wyposa˝eniu jest tak d∏uga, ˝e szkoda tu miejsca na wyliczanie. Wystarczy wspomnieç,
˝e wracajàcy z akcji stra˝acy nie mieli nawet prysznica ani WC. Podj´cie decyzji
o dalszych losach budynku nale˝a∏o do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ten wprawdzie okreÊli∏ go jako samowol´ budowlanà, ale nie nakaza∏ rozbiórki, tylko opracowanie projektu zamiennego, który uwzgl´dnia∏by dostosowanie budynku do wymogów jakie powinna spe∏niaç stra˝nica. Projekt, wykonany
przez Zarzàd Rozbudowy Miasta, przewiduje prawid∏owe pod∏àczenie budynku
do wody, kanalizacji, gazu i pràdu, wyposa˝enie w hydranty, suszarni´ w´˝y, stanowiska do przygotowania bojowego samochodów, plac szkoleniowy i manewrowy. ˚yczymy naszym stra˝akom, szybkiego i sprawnego wykonania robót i owocnej pracy w nowych, cywilizowanych warunkach.
Dorota Wroƒska

Budujemy hal´?
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Radni Dzielnicy Weso∏a pe∏nià dy˝ury w budynku Urz´du Dzielnicy przy ul. I-go Praskiego Pu∏ku 33 (tel. 773 60 85) w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 1700-1800.
Radni ze Starej Mi∏osnej dy˝urujà tak˝e w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budynku OSP Stara Mi∏osna przy ul. Trakt Brzeski 28 (wejÊcie od ul. GoÊciniec) w ka˝dy
wtorek w godz. 2000–2200.

i Stra˝y Miejskiej
Tak˝e w ka˝dy wtorek w godz. 1900–2000
w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budunku OSP Stara Mi∏osna mo˝na si´ spotkaç
z dy˝urujàcymi stra˝nikami miejskimi.

W razie po˝aru:
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Starej Mi∏oÊnie
ul. Trakt Brzeski 28, tel. 77-33-978
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31, tel. 77-39-008

B´dzie woda
dla stra˝aków

15-go wrzeÊnia br. odby∏o si´ spotkanie radnych naszego osiedla z przedstawicielami Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej
Mi∏osnej, w sprawie przekazania dzielnicy, wykonanego g∏ównie ze Êrodków
Zrzeszenia, projektu budowlanego hali
sportowej i basenu p∏ywackiego
przy Gimnazjum w Starej Mi∏osnej. Ze
strony Zrzeszenia w spotkaniu wzi´li
udzia∏ pp. A. Michniewicz, K. Grzegorek i T. Opieka, którym w imieniu
mieszkaƒców chcia∏bym tutaj serdecznie podzi´kowaç za tak pi´kny prezent.
Ca∏oÊç zapowiada si´ imponujàco, bo
zarówno hala sportowa jak i basen p∏y-

Dy˝ury radnych...

wacki zaprojektowane sà w sposób zapewniajàcy wielostronne wykorzystanie
po wybudowaniu. Jak to przewa˝nie
bywa, jest te˝ sporo problemów, które
nale˝y rozwiàzaç zanim zostanà rozpocz´te prace budowlane. Najpowa˝niejszym z nich jest teraz wykup gruntu,
na którym przewidziana jest budowa
basenu. Co prawda procedura wykupu
jest ju˝ rozpocz´ta, jednak przy warszawskiej biurokracji przeniesienie
na dzielnic´ praw w∏asnoÊci mo˝e potrwaç dosyç d∏ugo. Dlatego te˝ rozwa˝ana jest koncepcja wystàpienia o pozwolenie na budow´ w pierwszym etapie na hal´ sportowà, w drugim etapie

Towarzystwo opieki
nad zwierz´tami
- Oddzia∏ w Weso∏ej
uprzejmie informujemy, ˝e na naszym terenie
wszelkie zauwa˝one przez Paƒstwa problemy,
dotyczàce zwierzàt nale˝y zg∏aszaç do inspektorów TOZ: Jany Trzaskomy (jednoczeÊnie przewodniczàca TOZ - Oddz. Weso∏a)
– tel. 773 44 82 lub 504 428 098 lub Olgi
Krutikow – tel. 773 40 87 lub 504 69 79 18.
Zgodnie z Ustawà o ochronie zwierzàt w∏adze
gmin/dzielnic obowiàzane sà zajàç si´ problemem zwierz´cia, zg∏oszonym przez inspektora TOZ i wspólnie go rozwiàzaç.

zaÊ na budow´ basenu po wykupieniu
dzia∏ki, na której ma byç wybudowany.
Do pozwolenia na budow´ dzielnica
musi przygotowaç ca∏y pakiet wystàpieƒ, mam nadziej´ ˝e urz´dnik odpowiedzialny za to stanie na wysokoÊci zadania i pozwolenie na budow´ uzyskamy na tyle szybko, aby w przysz∏ym roku
mo˝liwe by∏o rozpocz´cie budowy. By∏oby niedobrze, gdyby ka˝de jego dzia∏anie musia∏o byç poprzedzane interwencjami radnych. Zaplanowana inwestycja pociàgnie za sobà wielkie wydatki,
które zamierzamy zabezpieczyç dofinansowaniem ze êróde∏ zewn´trznych,
co mo˝e nastàpiç dopiero po uzyskaniu
pozwolenia na budow´. Sprawne dzia∏anie potrzebne jest na ka˝dym etapie.
Józef WojtaÊ
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Czwartkowe wieczory
muzyczne

autorskiego programu piosenki i poezji francuskiej

Na wst´pie chcia∏em serdecznie przeprosiç Czytelników
za b∏àd w artykule z poprzednich „WS“. Z∏oÊliwy chochlik
drukarski sprawi∏, ˝e do druku posz∏a stara, zawierajàca
niepoprawne terminy wersja mojego tekstu. Zapowiadany
wóczas na 15 wrzeÊnia koncert „Zapomnieç o Mindelo“
odb´dzie si´ dopiero w najbli˝szy czwartek 22 wrzeÊnia.
A poniewa˝ nie ma tego z∏ego, co by na dobre nie wysz∏o, okazj´ obejrzenia koncertu b´dà mieli tak˝e ci z Paƒstwa, którzy nie doczytali informacji w tamtym wydaniu.
Serdecznie zapraszam.
A ju˝ tydzieƒ póêniej (29 wrzeÊnia) czeka nas egzotyczna wyprawa do Armenii. Prócz koncertu, b´dzie okazja
podziwiania tradycyjnych ormiaƒskich strojów i... degustacji regionalnych potraw!
Kolejne zaplanowane koncerty to muzyka jazzowa w wykonaniu zespo∏u Ewy Cybulskiej (13 paêdziernika), kabaret – wieczór autorski Jacka Fedorowicza (27 paêdziernika), pieÊni sefaradyjskie w wykonaniu zespo∏u Anny Jagielskiej (17 listopada). Na zakoƒczenie tegorocznego cyklu (1 grudnia) jeszcze raz b´dziemy goÊciç zespó∏ „Dzikie
Pola“, tym razem z repertuarem pieÊni i ballad cygaƒskich
oraz rosyjskich romansów.
Spektakle b´dà si´ odbywaç – jak zawsze – w czwartki
o godz. 19.30 w sali Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1. Wst´p wolny.
Serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski

k o n c e r t
ormiaƒskiej piosenkarki

AMALI

29 wrzeÊnia (czwartek) o godz. 19

30

w sali widowiskowej

Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1
Warszawa-Weso∏a

137 KONCERT W POLSCE
Aktorka, re˝yserka, piosenkarka,
choreograf, tancerka,
autorka wielu tekstów i kompozycji
AMALIA SAHAKYAN
zaprasza na muzycznà podró˝
do s∏onecznej Armenii.
W programie:
• piosenki dwuj´zyczne dla wielopokoleniowej publicznoÊci
• pokaz strojów narodowych z w∏asnej kolekcji Amalii
• degustacja kuchni armeƒskiej
– konkurs kulinarny
• warsztaty taƒca i Êpiewu
z publicznoÊcià
• poezja i alfabet armeƒski
• du˝a dawka humoru, nagrody i niespodzianki

ZAPRASZAMY
W MUZYCZNÑ PODRÓ˚
DO S¸ONECZNEJ ARMENII

wst´p wolny

El˝biety Sieradziƒskej

Zapomnieç o Mindelo
22 wrzeÊnia (czwartek) o godz. 19

30

w sali widowiskowej

Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1
Warszawa-Weso∏a
Studia na wydziale Romanistyki na Uniwersytecie
Warszawskim (praca z prowansalistyki) i podyplomowe bibliotekarskie na UMSC w Lublinie. Honorowy
cz∏onek prowansalskiego Felibrige, stowarzyszenia
pisarzy i autorów Po∏udnia Francji. Nagroda na Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie, udzia∏ w programach i wieczorach poÊwi´conych piosence francuskiej w PR (m. in. Pod dachami Pary˝a Barbary
Podmiotko, w Instytucie Francuskim, podczas Dni
Polskich we Francji, w radiowej 3 i telewizji Puls),
a tak˝e w spotkaniach autorskich znanych pisarzy
i poetów m.in.. Julii Hartwig, ks. Jana Twardowskiego, Marty Fox, Adriany Szymaƒskiej. Udzia∏
w Warszawskich Spotkaniach z Poezjà i Spotkaniu
Noblistów na Zamku Królewskim. Na co dzieƒ
pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miƒsku
Mazowieckim. T∏umacz literatury francuskiej,
g∏ównie literatury górskiej. Najwa˝niejszy przek∏ad
– biografia Cesarii Evory i piosenek z jej ostatniej
z∏otej p∏yty, nagrodzonej Grammy 2004.
Zainteresowania: góry, najlepiej wysokie
(nieustanna mi∏oÊç do Nepalu, Himalajów i Tybetu, ale tak˝e Tatry); ksià˝ki (literatura pi´kna,
lecz jeszcze bardziej podró˝nicza), kultury
prekolumbijskie, sztuka, wschodnie sztuki walki
(ju˝ tylko platonicznie), natura i zwierz´ta (prócz
pajàków – fobia) i oczywiÊcie podró˝e
(Europa, Nepal, Indie, Wyspy Zielonego
Przylàdka, Tunezja), ostatnia i najwi´ksza pasja
– Cesaria Evora i Cabo Verde.

wst´p wolny

Festiwal w Sopocie – wa˝na
impreza muzyczna czy farsa?
Dody Elektrody, Mandaryny, cz∏owiek gubi si´ wÊród tych
cia∏ przyodzianych w ma∏o eleganckie, skàpe stroje ze sceny
niczym paryskie Moulin-Rouge. A jak˝e pi´kne imiona, czy
te˝ pseudonimy warte ca∏oÊci, kobiece, tajemnicze, rzec by
mo˝na elektryczno-magnetyzujàce.
I te g∏osy, szczególnie jednej z dam, zmys∏owo chropowate,
niby niechcàcy kaleczàce dêwi´ki, ale odwa˝ne i Êmia∏e,
na przekór wszystkiemu, na przekór tym, którzy od organizatorów oczekujà czegoÊ wi´cej ni˝ promowania kiczu i tandety.
Ale przecie˝ my nie mo˝emy byç gorsi, my idziemy równo
z innymi, my te˝ mamy swoje Jeniferki Lopezki, nawet je sami wybraliÊmy, kandydatury amerykaƒsko-europejskie, które niestety bardzo dok∏adnie odzwierciedlajà gusta (lub raczej ich brak) znacznej cz´Êci spo∏eczeƒstwa.
Pozostaje pytanie, czy rodzima telewizja ma si´ do takich gustów naginaç, czy wprost przeciwnie, proponowaç rzeczy dobre,
wartoÊciowe i pi´kne, nawet jeÊli dotyczy to rozrywki troch´ l˝ejszej, kierowanej do szerszego, mniej wyrafinowanego odbiorcy.
Nie wiemy do koƒca, co kryje si´ za kulisami telewizyjnego teatru, jesteÊmy tylko biernymi odbiorcami propozycji, zawsze przecie˝ mo˝na nacisnàç guzik... Doros∏ym ∏atwiej, gorzej z dzieçmi i m∏odzie˝à, pozostawionymi z odbiornikiem
niczym zast´pczym przyjacielem na cz´sto d∏ugie godziny.
A skoro on mówi, ˝e disco polo, to widocznie tak trzeba.
Pierwsze damy polskiej sceny muzycznej cieszà si´ i liczà, liczà, liczà... A nam pozostaje pytanie: czy czas bylejakiej, plastikowej rozrywki to ju˝ norma, czy jednak sà jeszcze jakieÊ
granice ot choçby dobrego smaku.
Iza Zych
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Nowy obwód wyborczy
779

Jest nas – mieszkaƒców Weso∏ej, a
szczególnie Starej Mi∏osny, coraz wi´cej. I
w∏aÊnie z tego powodu utworzono nowy
obwód wyborczy na jej terenie. Poni˝ej zamieszczam nowe granice obwodów w Starej Mi∏oÊnie z podaniem ulic, b´dziecie
Paƒstwo mogli sprawdziç, w której Obwodowej Komisji Wyborczej b´dziecie g∏osowaç 25 wrzeÊnia. W pozosta∏ych cz´Êciach
Weso∏ej nie ma zmian.
Iza Antosiewicz
Nr obwodu
777

778

780

781

Granice obwodu
ul. Agawy: ca∏a, ul. Bankowa: ca∏a, ul. Borkowska: ca∏a, ul. Brzoskwiniowa: ca∏a, ul. Cedrowa: ca∏a, ul. Cieplarniana: strona parzysta od nr 46 do koƒca, ul. Cisowa: ca∏a, ul. Cyprysowa: ca∏a, ul. CzereÊniowa: ca∏a, ul.
Daglezji: ca∏a, ul. Daków: ca∏a, ul. Diamentowa: strona parzysta od nr 44 do koƒca, strona nieparzysta od nr
37 do koƒca, ul. Dzikiej Ró˝y: ca∏a, ul. Fabryczna: strona parzysta od nr 20 do koƒca, strona nieparzysta od
nr 35 do koƒca, ul. Flory: ca∏a, ul. GoÊciniec: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7, strona parzysta od nr 2 do
nr 20, ul. ul. Graniczna: ca∏a, ul. Grzybowa: ca∏a, ul. Hebanowa: ca∏a, ul. Hipoteczna: ca∏a, ul. Jana Paw∏a II:
strona parzysta od nr 2 do nr 162, ul. Jarz´binowa: ca∏a, ul. Jaworowa: ca∏a, ul. Jesionowa: ca∏a, ul. Jod∏owa: strona parzysta od nr 20 do koƒca, strona nieparzysta od nr 33 do koƒca, ul. Kalinowa: ca∏a, ul. Kazita:
ca∏a, ul. Klonowa: ca∏a, ul. Kruszyny: ca∏a, ul. Krzywa: ca∏a, ul. Leszczynowa: ca∏a, ul. LeÊna: ca∏a, ul. Limby:
ca∏a, ul. Mahoniowa: ca∏a, ul. Marmurowa: ca∏a, ul. Morelowa: ca∏a, ul. Objazdowa: ca∏a, ul. Olchy: ca∏a, ul.
Orzechowa: ca∏a, ul. Piotrusia Pana: ca∏a, ul. Platanów: ca∏a, ul. 1. Praskiego Pu∏ku: strona parzysta od nr 80
do koƒca, ul. PrzyleÊna: ca∏a, ul. Ptasia: ca∏a, ul. Rolna: ca∏a, ul. Sagalli: ca∏a, ul. Sekwoi: ca∏a, ul. Teodozji:
ca∏a, ul. Torfowa: ca∏a, ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 1 do nr 29, strona parzysta od nr 2 do nr 20,
ul. Tramwajowa: ca∏a, ul. Wawerska: ca∏a, ul. Wiàzów: ca∏a, ul. Wydmowa: ca∏a
al. Pi∏sudskiego: strona parzysta, ul. Astrów: ca∏a, ul. Azaliowa: ca∏a, ul. Chabrów: ca∏a, ul. Cienista: ca∏a,
ul. Cieplarniana: strona nieparzysta od nr 31 do koƒca, ul. Cyklamenowa: ca∏a, ul. Dalii: ca∏a, ul. prof. Dàbrowskiego: ca∏a, ul. Dàbrowy: ca∏a, ul. Dworkowa: ca∏a, ul. Dziewanny: ca∏a, ul. Fio∏ków: ca∏a, ul. Forsycji: ca∏a, ul. Fraszka: ca∏a, ul. Golfowa: ca∏a, ul. GoÊciniec: strona nieparzysta od nr 97 do koƒca, strona
parzysta od nr 142 do koƒca, ul. Hiacyntowa: ca∏a,ul. Irysów: ca∏a, ul. Jana Paw∏a II: strona parzysta od nr
164 do koƒca, ul. Kameliowa: ca∏a, ul. Kolendrowa: ca∏a, ul. Konwaliowa: ca∏a, ul. Krokusów: ca∏a, ul. Lasek Brzozowy: ca∏a, ul. Lawendowa: ca∏a, ul. LeÊnych Zió∏: ca∏a, ul. Liryczna: ca∏a, ul. Literacka: ca∏a, ul.
¸agodna: ca∏a, ul. ¸àkowa: ca∏a, ul. Macierzanki: ca∏a, ul. Magnolii: ca∏a, ul. Malwy: ca∏a, ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 83 do koƒca, strona parzysta od nr 84 do koƒca, ul. Melisy: ca∏a, ul. Paproci:
ca∏a, ul. Poezji: ca∏a, ul. Pogodna: strona nieparzysta od nr 27 do koƒca, strona parzysta od nr 30 do koƒca, ul. PoÊwiaty: ca∏a, ul. Promienna: ca∏a, ul. Rodziewiczówny: ca∏a, ul. Rumiankowa: ca∏a, ul. Sarenki:
ca∏a, ul. Sasanki: ca∏a, ul. Skoczna: ca∏a, ul. S∏onecznej Polany: ca∏a, ul. Stokrotki: ca∏a, ul. Szermiercza:
ca∏a, ul. Szlachecka: ca∏a, ul. Szosa Lubelska: ca∏a, ul. Âmia∏a: ca∏a, ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta
od nr 95 do koƒca, strona parzysta od nr 100 do koƒca, ul. Tymiankowa: ca∏a, ul. Wiejska: ca∏a, ul. Zakr´towa: ca∏a, ul. Zapiecek: ca∏a,
ul. Agatowa: ca∏a, ul. Alabastrowa: ca∏a, ul. Ametystowa: ca∏a, ul. Babiego Lata: ca∏a, ul. Biesiadna: ca∏a, ul.
Brylantowa: ca∏a, ul. Brzozowa: strona nieparzysta od nr 1 do koƒca, ul.Bursztynowa: ca∏a, ul. Cieplarniana:
strona parzysta od nr 2 do nr 44, ul. Cyrkonii: ca∏a, ul. Diamentowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 35, strona parzysta od nr 2 do nr 42, ul. Dolomitowa: ca∏a, ul. Fabryczna: strona nieparzysta od nr 1 do nr 33, strona parzysta od nr 2 do nr 18, ul. GoÊciniec: strona nieparzysta od nr 9 do nr 51, strona parzysta od nr 22 do
nr 100, ul. Grafitowa: ca∏a, ul. Granitowa: ca∏a, ul. Irydowa: ca∏a, ul. Jana Paw∏a II: strona nieparzysta od nr 1
do nr 17, ul. Jaspisowa: ca∏a, ul. Jod∏owa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31, strona parzysta od nr 2 do
nr 18, ul. Jutrzenki: ca∏a, ul. Kamienna: ca∏a, ul. Kamyk: ca∏a, ul. Koralowa: ca∏a, ul. Kryszta∏owa: ca∏a, ul.
Majowa: ca∏a, ul. Malachitowa: ca∏a, ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 45, strona parzysta od
nr 2 do nr 40, ul. Nefrytowa: ca∏a, ul. Opalowa: ca∏a, ul. Per∏owa: ca∏a, ul. Platynowa: ca∏a, ul. 1. Praskiego
Pu∏ku: strona nieparzysta od nr 85 do koƒca, ul. Rubinowa: ca∏a, ul. Sezamkowa: ca∏a, ul. Skalista: ca∏a, ul.
Stwosza: ca∏a, ul. Szafirowa: ca∏a, ul. Szkolna: ca∏a, ul. Szmaragdowa: ca∏a, ul. Ânie˝na: ca∏a,, ul. Topazowa:
ca∏a, ul. Trakt Brzeski: strona nieparzysta od nr 31 do nr 59, strona parzysta od nr 22 do nr 64, ul. Turkusowa: ca∏a, ul. Wapienna: ca∏a, ul. Wczasowa: ca∏a, ul. Zachodu S∏oƒca: ca∏a, ul. Z∏otej Jesieni: ca∏a
al. Pi∏sudskiego: strona nieparzysta od nr 1 do koƒca, ul. Brzozowa: strona parzysta od nr 2 do koƒca, ul.
Ciekawa: ca∏a, ul. Cieplarniana: strona nieparzysta od nr 1 do nr 29, ul. GoÊciniec: strona nieparzysta od
nr 53 do nr 95, strona parzysta od nr 102 do nr 140, ul. Husarska: ca∏a, ul. Jana Paw∏a II: strona nieparzysta od nr 19 do koƒca, ul. Jeêdziecka: ca∏a, ul. Klimatyczna: ca∏a, ul. Mazowiecka: strona nieparzysta od
nr 47 do nr 81, strona parzysta od nr 42 do nr 82, ul. Nizinna: ca∏a, ul. Pogodna: strona nieparzysta od nr
1 do nr 25, strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Polanki: ca∏a, ul. Radosna: ca∏a, ul. Rowowa: ca∏a, ul. Sadowa: ca∏a, ul. Stara Mi∏osna: 1, ul. Szafranowa: ca∏a, ul. Szklarniowa: ca∏a, ul. Topolowa: ca∏a, ul. Trakt
Brzeski: strona nieparzysta od nr 61 do nr 93, strona parzysta od nr 64a do nr 98, ul. U∏aƒska: ca∏a, ul. WiÊlana: ca∏a, ul. Zdrojowa: ca∏a, ul. èródlana: ca∏a

776

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
ul. Trakt Brzeski 18
(Szko∏a Podstawowa
nr 173)

775

772

773

774
781
780

ul. Klimatyczna 1
(Gimnazjum nr 119)
(lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepe∏nosprawnych)

777

778

ul. Trakt Brzeski 18
(Szko∏a Podstawowa
nr 173)

ul. Klimatyczna 1
(Gimnazjum nr 119)

Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531
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OÂRODEK KULTURY
Z radoÊcià oznajmiamy i˝ w niedziel´ 4-go wrzeÊnia 2005 r. rozpocz´liÊmy
kolejny sezon artystyczny.
Wakacje za nami. Ale w za∏àczonych
fotografiach przypominamy te goràce
i pe∏ne przygód dni, kiedy w trakcie akcji „Lato w MieÊcie” dzieci korzysta∏y
z szerokiej oferty warsztatów artystycznych, konkursów, wycieczek i zabaw.
Podczas „Dnia Otwartego” odwiedzi∏o
nas wielu mieszkaƒców Weso∏ej i Sulejówka. Przygotowane atrakcje, jak chocia˝by spektakl teatralny dla dzieci pt.
„Cudowna lampa Alladyna”, pokazy
i popisy sekcji wokalnej, tanecznej, plastycznej, muzycznej i wielu innych, da∏y
mo˝liwoÊç zapoznania si´ z ofertà OKu.
Mini wystawa zwierzàt „EKO w OKu”
przyciàgn´∏a wiele osób, a zaproszeni goÊcie z referatu profilaktyki i ekologii
Stra˝y Miejskiej w ciekawy sposób opowiadali o szeroko poj´tym bezpieczeƒs t w i e .
Dmuchany
z a m e k
„poci∏”

PLAN IMPREZ NA WRZESIE¡

Wtorek 20.09.05 godz. 1200 Siedziba OKu ul. Starzyƒskiego 21 „HYDE PARK” spotkanie z muzykiem Adamem Sztabà (akompaniowa∏ wykonawcom podczas I edycji „Idola”,
prowadzi∏ orkiestr´ Festiwalu Piosenki Sopot 2005).
Âroda 21.09.05 godz. 1800 Siedziba OKu ul. Starzyƒskiego 21 „Scena Kameralna Filharmonii Narodowej”. W programie muzyka w´gierska.
Czwartek 22.09.05 godz.1930 Gimnazjum nr 119 ul. Klimatyczna 1 St. Mi∏osna. Koncert poezji Êpiewanej El˝biety
Sieradziƒskiej.*
Piàtek 23.09.05 godz. 1900 Siedziba OKu ul. Starzyƒskiego
21. Otwarcie wystawa prac malarskich pt.”Nastroje” Pani El˝biety Lipiec. Otwarcie wystawy poprzedzi koncert w wyk Adama Maruszaka (klarnet) i Marka Dàbrowskiego (akordeon).
Czwartek 29.09.05 godz.1930 Gimnazjum nr 119 ul. Klimatyczna 1 St. Mi∏osna. Koncert Amalii”. W programie muzyka ormiaƒska, degustacja potraw regionalnych.*
* wspó∏organizacja za Stowarzyszeniem Sàsiedzkim Stara
Mi∏osna.
Uwaga Uwaga !!!!
8 paêdziernika zapraszamy na „MARATON ROCKOWY”.
Zagrajà : Fatum, Gen, Tele Eho, XIII Aposto∏, Rados∏aw Stolar.
Klub „KoÊciuszkowiec” Pl. Wojska Polskiego 1 godz. 1600
ZAPRASZAMY tych lubiàcych bawiç si´ rockiem bez przemocy, ksenofobii i narkotyków.

uÊmiechni´te
buêki i wytrzàs∏
niejeden obiad.
Pogoda dopisa∏a.
Za∏o˝enia
programowe

w sezonie 2005/2006 zak∏adajà przede
wszystkim na wzmocnienie statusu
OK-u jako oÊrodka kulturotwórczego
w dzielnicy.
Podstawà realizacji programu jest
zapewnienie jak najlepszych warunków
dzia∏ania i rozwoju dla istniejàcych
i nowych tzw. sekcji programowych
oraz organizacja koncertów, wystaw
i innych imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym. W ramach akcji „Lato i Zima w MieÊcie” organizujemy wypoczynek dla dzieci i m∏odzie˝y pozostajàcej w domu podczas ferii zimowych i wakacji.
Z uwagi na potrzeby naszych odbiorców prowadzimy dzia∏alnoÊç tak˝e poza naszà siedzibà w Woli Grzybowskiej. I tak dzi´ki uprzejmoÊci dyrekcji
w Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏osnej
prowadzimy zaj´cia teatralne i fotograficzne. Tak˝e „Patrol Ekologiczny” ma
swojà siedzib´ w St. Mi∏osnej przy ul.
Jeêdzieckiej 21.
UWAGA!!! Uruchamiamy nowe
sekcje programowe w osiedlu ZIELONA.
• „Teatr Rodzinnych Spotkaƒ” to kreatywne zaj´cia dla kilku pokoleƒ bez
limitu wiekowego.
• „Staƒczyk z Weso∏ej” to zaj´cia kabaretowe.
• Warsztaty break dance.
Zaj´cia w Zielonej odbywaç si´ b´dà
w budynku szko∏y lub w pomieszczeniach „Wesolandii”
Tomasz Struzik
z-ca dyrektora ds. programowych
OÊrodka Kultury w Weso∏ej

Sekcje programowe
w sezonie 2005/2006
• „Musical Babies” dla dzieci w wieku 6 m-cy/3
lata
• „Artystyczny Klub Malucha” dla dzieci w wieku 3/6 lat
• nauka gry na pianinie
• nauka gry na gitarze
• nauka gry na instrumentach perkusyjnych
• „Wesolinki” zespó∏ wokalno taneczny dla dzieci
• „Angels” zespó∏ wokalno taneczny dla m∏odzie˝y
• chór „Il Canto Magnificat”
• warsztaty wokalu jazzowego
• balet
• taniec klasyczny i nowoczesny
• break dance
• plastyka
• rysunek i malarstwo
• „M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy” (próby w PT
godz. 1800 SO godz. 1100 w St. Mi∏osnej. GM
nr 119 ul. Klimatyczna 1)
• „Teatr Rodzinnych Spotkaƒ”
• kabaret „Staƒczyk z Weso∏ej”
• studio fotografii (zaj´cia w CZW godz. 1800 w St.
Mi∏osnej ul. Jeêdziecka 21)
• „Mad Science” (nauczanie z wyobraênià)
• „EKO w OKu” + „Patrol Ekologiczny” (zaj´cia
w ÂR godz. 1600 i SO godz 1100 w St. Mi∏osnej
ul. Jeêdziecka 21)
• „Hyde Park”
• j´zyk angielski
• j´zyk w∏oski
• gimnastyka korekcyjna
• klub szachowy
• klub bryd˝owy
• klub „+- czterdziestolatek”
Ponadto oferujemy bezp∏atne konsultacje dla amatorów plastyków i muzyków.
Jak widaç dzia∏ania OK-u adresujemy
do wszystkich grup wiekowych.
W tym sezonie stawiamy sobie za cel rozszerzenie
oferty dla m∏odzie˝y mieszkajàcej w Weso∏ej i okolicach. Stàd w∏aÊnie wspomniany „M∏odzie˝owy
Teatr Poszukujàcy”, „Hyde Park” czyli spotkania
z ciekawymi ludêmi ze Êwiata kultury, nauki, polityki, biznesu, Rowerowy „Patrol Ekologiczny” czyli
aktywna forma ochrony przyrody oraz warsztaty
break dance. Do dyspozycji zespo∏ów rockowych
oddajemy sal´ prób. Otrzymacie mo˝liwoÊç nagrania Waszej w∏asnej p∏yty demo. W ramach programu „Scena Talentów” wspieramy rozwój uzdolnionej artystycznie m∏odzie˝y z regionu poprzez organizacj´ recitali przed comiesi´cznym koncertem
muzyków Filharmonii Narodowej w OKu. Realizujàc
nasze projekty mamy nadziej´ stworzyç wokó∏ OK-u w Weso∏ej przyjemnà i przede wszystkim twórczà atmosfer´. Chcemy, byÊcie Paƒstwo odnaleêli
u nas Wasz w∏asny oÊrodek kultury.
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Otwarcie boiska przy S. P. 173

Niedziela 18 wrzeÊnia up∏yn´∏a
mieszkaƒcom Starej Mi∏osny na piknikowej zabawie, która odby∏a si´ z okazji otwarcia nowych boisk przy Szkole
Podstawowej nr 173. Pogoda dopisa∏a
i nic nie psu∏o dobrego nastroju mieszkaƒców, którzy od godz. 1300 zacz´li
t∏umnie przybywaç na piknik. Od poczàtku imprezy by∏o gwarnie, weso∏o
i kolorowo – nawet oficjalne podzi´kowania wyg∏aszane na tle barwnych baloników brzmia∏y wyjàtkowo ciep∏o
i serdecznie. A dzi´kowaç by∏o
za co: wysi∏ki i zabiegi burmistrzów
– Jacka Wojciechowicza, Edwarda K∏o-

sa, Edwarda Zdzieborskiego, radnych
reprezentowanych na pikniku przez
przewodniczàcego Rady Dzielnicy
Marcina J´drzejewskiego oraz oczywiÊcie dyrekcji Szko∏y p. Katarzyny G∏usek i Lidii Chmielewskiej sprawi∏y, ˝e
uczniowie mogà korzystaç teraz z pi´knych, bezpiecznych i doskonale oÊwietlonych obiektów sportowych.
Kiedy ju˝ oficjalna cz´Êç zosta∏a zakoƒczona na zaimprowizowanej scenie
wystàpi∏ Reprezentacyjny Zespó∏ Wojska Polskiego „Victoria”. By∏a to uczta
dla ucha i dla oka, bowiem artyÊci
ubrani w epokowe stroje wykonali
osiemnastowieczne pieÊni biesiadne
i wojskowe, a póêniej przenieÊli nas
do wspó∏czesnoÊci wykonujàc repertuar nieco l˝ejszy.
Nasi uczniowie przedstawili kilka scenek o tematyce sportowej. ByliÊmy te˝
Êwiadkami debiutu zespo∏u „Kocury”,
a uczniowie klas III brawurowo wykonali piosenk´: „Gimnastyka”.
Niewàtpliwà atrakcjà by∏y rozgrywki
sportowe, rzuty karne wykonywane
przez uczennice nauczycielkom
oraz mecz pi∏ki no˝nej rozegrany
pomi´dzy reprezentacjà SP 173 z∏o˝onà z pracowników szko∏y
i uczniów a reprezentacjà Dzielnicy. Mecz zakoƒczy∏ si´ wynikiem 9:4 dla reprezentacji Urz´du,
którà to popularnie nazywano
„Bia∏ymi”.
Impreza nie mia∏a ∏aby tak ˝ywio∏owego charakteru, gdyby nie p.
Piotr Wyrzykowski, który wspólnie

z „m∏odszà kole˝ankà po fachu” Marysià Szafraƒskà prowadzi∏ konferansjerk´, a póêniej mistrzowsko podgrzewa∏
emocje komentujàc mecz. Sformu∏owania tj. „grajà bardzo ekonomicznie”,
„pi∏ka wraca jak bumerang” czy „tuli pi∏k´ jak najwi´kszy skarb” na d∏ugo wejdà
do j´zyka sportowców z naszej szko∏y.
Nie zabrak∏o te˝ strawy dla cia∏a.
Nad wzmocnieniem nadwàtlonych si∏

czuwali ˝o∏nierze jednostki z Weso∏ej,
którzy serwowali pysznà grochówk´,
kie∏baski z grilla i herbat´.
Piknik by∏ bardzo udany i z pewnoÊcià
spe∏nià si´ s∏owa p. Katarzyny G∏usek,
która wyrazi∏a nadziej´, ˝e piknik na d∏ugo pozostanie w pami´ci mieszkaƒców.
Barbara Bugaj, Gra˝yna ˚a∏obka
fot Izabela Antosiewicz

Nabór do dru˝yn pi∏karskich KS WESO¸A
Poczàtek roku szkolnego za nami. Uczniowie poznali ju˝ swoich nauczycieli, otrzymali rozk∏ad lekcji, dopasowali do tego zaj´cia dodatkowe. Te powa˝ne, takie jak nauka j´zyków obcych, kó∏ka matematyczno-fizyczne, ogniska muzyczne, warsztaty plastyczne itp. i bardziej
rekreacyjnie traktowany udzia∏ w szkolnych sekcjach sportowych, chórach, dru˝ynach harcerskich...
Swà ofert´ chce przedstawiç tak˝e sekcja pi∏karska KS Weso∏a i og∏asza szeroki nabór do dru˝yn pi∏karskich dla ch∏opców z roczników 1991 – 1996. Ch∏opcy wybiegani, sprawni fizycznie i z tzw. smyka∏kà do gry w pi∏k´ b´dà przyjmowani goràco przez trenerów
i swych rówieÊników w dru˝ynach, które ju˝ rozpocz´∏y rozgrywki ligowe. Ale poniewa˝ to tak˝e zabawa, wi´c nie nale˝y mieç kompleksów i obaw, czy podo∏a si´ i dorówna kolegom. Z czasem wszystkie ró˝nice si´ zacierajà i poziom wyrównuje, potrzebna jest tylko odrobina zapa∏u i wytrwa∏oÊci.
Szczególnie pilnie poszukujemy nowych twarzy – i nóg – do dru˝yny rocznika 95-96 tzw. „orlików”, bo ta dru˝yna zadebiutowa∏a
w tym sezonie w lidze mazowieckiej i potrzebuje wzmocnieƒ, by dzielnie stawiaç czo∏a takim dru˝ynom jak KS Legia Warszawa, Pogoƒ Siedlce, czy AON Rembertów.
Klimat w tej, jak i innych dru˝ynach jest wyÊmienity, wi´c zach´camy do zasilania ich szeregów. Dodatkowe informacje na temat treningów, trenerów i zasad przynale˝noÊci klubowej mo˝na uzyskaç u nast´pujàcych osób: Prezes KS Weso∏a Zbigniew Petrów,
tel. 0604 656 155, Wiceprezes KS Weso∏a Marian Mahor, tel. 0606 248 743.
Serdecznie zapraszamy!
Marian Mahor
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Parada kawalerii w Wilanowie

10 wrzeÊnia ju˝ po raz trzeci odby∏a si´
Wielka Parada Kawalerii w Wilanowie
organizowana przez firm´ Polish Prestige
i w∏adze gminy Wilanów z okazji rocznicy
zwyci´stwa pod Wiedniem w 1683 roku.
Oprócz Szwadronu Kawalerii Wojska
Polskiego przyjechali reprezentanci
wielu pododdzia∏ów ochotniczych
z ca∏ej Polski w barwach: 1 Pu∏ku
Szwole˝erów JP (w tym sekcja
amazonek w strojach Krakusów)
ze Starej Mi∏osnej, 2 Pu∏ku U∏anów Grochowskich (sekcja RKM)
z Podkowy LeÊnej, 3 PU Âlàskich
z armatkà p. panc Boforsa ze Zbros∏awic, 5 PU Zas∏awskich z Ostro∏´ki, 7 PU Lubelskich z Warszawy, 10 PU Litewskich z Bia∏egostoku, 13 PU Wileƒskich z Warszawy, 14 PU
Jaz∏owieckich z Sochaczewa, 15 PU Poznaƒskich oraz Szwadron Dywizji Kawalerii „ZAZA” z Bia∏egostoku. Ró˝norodnoÊci mundurów dope∏nia∏a grupa kaskaderów Andrzeja Kostrzewy przebrana za husari´.

Razem na placu stan´∏o prawie 130 kawalerzystów. Ca∏oÊcià
dowodzi∏ por. rez. Robert Woronowicz, komendant wyszkolenia kawaleryjskiego
Stowarzyszenia
Szwadron Jazdy RP. UroczystoÊci
rozpoczà∏ gen. Micha∏ Gutowski,
dokonujàc przeglàdu pododdzia∏ów. Po krótkich przemowach jego
i organizatorów nadszed∏ czas
na „program artystyczny”.
Jako pierwsze wystàpi∏y amazonki ze Starej Mi∏osnej w mundurach lekkiej kawalerii Ksi´stwa Warszawskiego, tzw. Krakusów, prezentujàc si´ w precyzyjnym kadrylu. Nast´pna w kolejnoÊci by∏a musztra paradna Szwadronu Wojskowego, po której
trzej szwole˝erowie ze Starej Mi∏osnej

odegrali potyczk´ u∏ana polskiego
z kozakami. Reprezentanci ró˝nych
pododdzia∏ów wykonali pokaz w∏adania bronià bia∏à (szablà i lancà) na pozornikach. Kolejnymi punktami programu by∏y: musztra paradna Orkiestry Reprezentacyjnej, szar˝a husarii

Komunikat w sprawie Sàsiedzkiej
Ligi Siatkówki w Starej Mi∏oÊnie
W dniu 22 paêdziernika wystartuje po raz
trzeci Sàsiedzka Liga Siatkówki. Z regulaminem
rozgrywek mo˝na zapoznaç si´ na stronie
www.staramilosna.org.pl. Zasady rozgrywek ligowych nie uleg∏y zasadniczym zmianom. Podobnie jak w poprzednim sezonie, zostanà one
podzielone na dwie rundy: jesiennà oraz wiosennà. Rund´ jesiennà planujemy rozegraç
od paêdziernika do stycznia. Wszystkie dru˝yny
zg∏oszone do ligi rozegrajà mecz i rewan˝ systemem „ka˝dy z ka˝dym”. Runda wiosenna b´dzie
rundà rewan˝owà. Zwyci´zca zostanie wy∏oniony oczywiÊcie po rozegraniu rundy rewan˝owej.
Zg∏oszenia dru˝yn (tylko pisemne) nale˝y
przesy∏aç faksem na numer 677-14-28 lub sk∏adaç w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
w ka˝dy wtorek w godzinach 20.00 – 21.00.

Pierwszeƒstwo udzia∏u w rozgrywkach majà
dru˝yny ze Starej Mi∏osny. W przypadku zbyt
du˝ej liczby dru˝yn organizator zastrzega sobie
prawo przyj´cia dru˝yn w kolejnoÊci zg∏oszenia.
Zg∏oszenia nale˝y dokonaç najpóêniej
do dnia 15 paêdziernika 2005 roku.
Prawid∏owe zg∏oszenie dru˝yny powinno zawieraç:
1. Imiona i nazwiska wszystkich zawodników
(od 6 do 12 osób).
2. Nazw´ dru˝yny, pod którà b´dzie uczestniczyç w rozgrywkach.
3. Imi´ nazwisko i kontakt telefoniczny do wyznaczonego kapitana dru˝yny (jeÊli to tylko
mo˝liwe, prosimy o podawanie numeru telefonu komórkowego). Wszelkie informacje
organizacyjne w trakcie rozgrywek b´dà

oraz odegranie epizodu walk wojny
z 1939 roku. Kulminacj´ stanowi∏a
szar˝a wszystkich pododdzia∏ów (ponad 100 koni), z powodu suszy wzbijajàca pokaêne tumany kurzu. Wyst´py
konne zakoƒczy∏a defilada po˝egnalna w galopie, po której rozpoczà∏ si´
piknik kawaleryjski.
W tym samym czasie, 10 i 11 wrzeÊnia, w Starej Mi∏osnej odby∏y si´ Regionalne
Zawody
Jeêdzieckie
w WKKW dla kuców oraz Ogólnopolskie Oficjalne Zawody w WKKW.
Pierwszego dnia rozegrano dwie konkurencje: uje˝d˝anie i skoki na parcourze.
Dnia drugiego odby∏ si´ cross czyli skoki w terenie. Klasyfikacja zawodów
ogólnopolskich obejmowa∏a dwie klasy: L (∏atwiejsza) i CNC (trudniejsza).
Dwa pierwsze miejsca w klasie CNC
przypad∏y zawodnikom Klubu Jeêdzieckiego Szwadron Jazdy RP w Starej Mi∏osnej. Jaros∏aw Pogodziƒski
zwyci´˝y∏ na koniu Nepal, a Ma∏gorzata Âwiderek-Baran uplasowa∏a si´
na drugiej pozycji z koniem Juhasem.
Iwona Marczak
przesy∏ane do wyznaczonych kapitanów
w formie SMS.
Prosimy o czytelne podawanie wszystkich
danych.
Zgodnie z regulaminem rozgrywek zg∏oszenie
jest dokonywane na ca∏y okres rozgrywek, dlatego radzimy zg∏aszanie sk∏adów 12 osobowych, aby nie by∏o póêniej problemów ze skompletowaniem 6-osobowej dru˝yny do ka˝dego
meczu.
Wpisowe na pokrycie kosztów rozgrywek wynosi 120 z∏otych od dru˝yny. Wpisowe b´dzie
zbierane przez organizatora w dniu 22 paêdziernika, w dniu rozpocz´cia rozgrywek.
Wszystkie mecze odbywaç si´ b´dà w soboty w Szkole Podstawowej Nr 173 w Starej Mi∏oÊnie przy ul. GoÊciniec.
Ewentualne pytania mo˝na kierowaç bezpoÊrednio do Dyrektora Ligi – Krzysztofa Kacprzaka tel. 602-229-054.
Krzysztof Kacprzak
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KS Weso∏a walczy o awans do ligii okr´gowej
Pi∏karze KS Weso∏a, bioràcy udzia∏ w
rozgrywkach ligi okr´gowej, rozegrali
ju˝ szeÊç meczy uzyskujàc 10 punktów.
Jest to dobry wynik bioràc pod uwag´,
˝e cztery spotkania odby∏y si´ na wyjazdach. Trener zespo∏u Jacek Ciborski
uwa˝a, ˝e g∏ównà bronià naszego zespo∏u b´dà mecze u siebie. Mamy dru˝yn´, która potrafi graç szybki, techniczny futbol, a temu sprzyja dobrze
przygotowane boisko zlokalizowane na
osiedlu Plac Wojska Polskiego przy
szkole podstawowej. W ubieg∏ym sezonie pi∏karze byli o krok od awansu.
Obecna dru˝yna jest jeszcze silniejsza.
Do zespo∏u do∏àczy∏o kilku utalento-

wanych zawodników m.in. Bartosz Domaƒski (bramkarz), Robert Nowak
(obroƒca), Filip Góral i Karol Kowalik
(napastnicy). Trener jest przekonany,
˝e zespó∏ jest wystarczajàco mocny, aby
skutecznie walczyç o awans do Mazowieckiej Ligi Seniorów, która stanowi
zaplecze czwartej ligi. Ostatni mecz
udowodni∏, ˝e zawodnicy si´ coraz lepiej rozumiejà. Wygrana 2:1 z dru˝ynà
Êcis∏ej czo∏ówki Naprzód Skórzec by∏a
najni˝szym wymiarem kary na jaki zas∏u˝yli goÊcie. Gole dla naszej dru˝yny
zdobyli Filip Góral i Karol Kowalik.
Dobrà atmosfer´ wokó∏ klubu tworzà
kibice, którzy ca∏ymi rodzinami przy-

chodzà na mecze. Wszystko
wskazuje na
to, ˝e mo˝e to
byç bardzo dobry sezon dla
klubu KS Weso∏a. Aby dru˝yna
mog∏a
prawid∏owo
funkcjonowaç
oraz w dobrych warunkach przygotowywaç si´
do
spotkaƒ
potrzebne sà
pieniàdze.
Bardzo wa˝ny
w perspektywie rundy rewan˝owej mo- Trener Jacek Ciborski
˝e byç zimowy
obóz przygotowawczy. Sà firmy, które
ju˝ teraz wspierajà klub, jak Domeko i
Wena, ale ka˝dy kto chcia∏by pomóc
zespo∏owi i mieç swój wk∏ad w jego sukcesy, b´dzie mile widziany.
Adam K∏os

Pi∏karze KS Weso∏a (˝ó∏te stroje)

Krajoznawcza trasa na orientacj´
w ramach XXVIII Ogólnopolskiego Rajdu na Orientacj´ „PODKUREK 2005”
w 85 rocznic´ „Bitwy Warszawskiej 1920 r.”
Komisja Imprez na Orientacj´ Oddzia∏u PTTK
Warszawa Praga P∏d. zaprasza wszystkich ch´tnych, którzy lubià leÊne spacery lub jazd´ na rowerze, a tak˝e osoby osoby poczàtkujàce nie majàce ˝adnego doÊwiadczenia w w´drówkach
z mapà (i ewentualnie kompasem) do udzia∏u
w imprezie na orientacj´, która poÊwi´cona jest
wydarzeniom zwiàzanym z Bitwà Warszawskà 1920 r. Zasada uczestnictwa w marszach
na orientacj´ jest bardzo prosta i sprowadza si´
do przebycia trasy pomi´dzy zaznaczonymi
na mapie punktami kontrolnymi (PK) wed∏ug wybranej przez uczestnika (zespo∏u) drogi. Swojà
obecnoÊç na w∏aÊciwym punkcie kontrolnym
uczestnik (zespó∏) potwierdza sam poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do karty startowej.
Na proponowanej trasie punktami kontrolnymi
b´dà konkretne obiekty, z którymi sà zwiàzane
szczegó∏owe pytania. Odpowiedzi wpisane
do karty startowej, wynikajàce z dok∏adnej obserwacji obiektu lub sàsiadujàcego z nim terenu b´dà potwierdzeniem obecnoÊci przy punkcie.
Start nastàpi w sobot´ 22 paêdziernika
(sobota) o godzinie 1000 z przed Szko∏y Podstawowej nr 171 przy ul. Armii Krajowej 39
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w Weso∏ej, gdzie po wp∏aceniu wpisowego
w wysokoÊci 5 (m∏odzie˝) lub 7 z∏ (doroÊli)
uczestnicy otrzymajà Êwiadczenia i map´
z zaznaczonà trasà oraz uzyskajà dodatkowe
wyjaÊnienia u kierownika trasy.
W kategorii seniorów, juniorów i m∏odzie˝owej
b´dà rywalizowaç uczestnicy z ca∏ej Polski.
W tych kategoriach organizatorzy przygotowali
dwa etapy dzienne i jeden nocny. Rywalizacja
na tych trasach przyciàgnie najlepszych z ca∏ego
kraju, gdy˝ impreza zaliczana jest do Pucharu
Polski w marszach na orientacj´ i jest okazjà
do zdobycia cennych punktów, a tak˝e zwiedzenia
nowych, ciekawych historycznie miejsc.
Natomiast w niedziel´ od godziny 1000 b´dzie
mo˝na spróbowaç swoich si∏ na trasach biegowych na orientacj´, gdzie uczestnik otrzyma kolorowà map´, a o zwyci´stwie b´dzie decydowa∏
najkrótszy czas i wi´ksza iloÊç potwierdzonych
punktów kontrolnych. Najlepsi w rywalizacji
otrzymajà upominki i pamiàtkowe koszulki.
Szczegó∏owe informacje b´dzie mo˝na znaleêç
na stronie http://www.podkurek.prv.pl
Andrzej Krochmal

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

Nazwa
Zryw Sobolew
MKS Ma∏kinia
Promnik ¸askarzew
¸KS ¸ochów
KS Weso∏a
Naprzód Skórzec
Korona Olszyc
Victoria Ka∏uszyn
Orze∏ Unin
Miedzanka Miedzna
T´cza Stanis∏awów
Zorza Sterdyƒ
Orze∏ ¸osice
Pogoƒ II Siedlce
B∏´kitni Stoczek W.
Czarni W´grów

M.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Rozegrane spotkania:
Korona Olszyc 4-4 KS Weso∏a
¸KS ¸ochów 1-4 KS Weso∏a
MKS Ma∏kinia 4-0 KS Weso∏a
KS Weso∏a
3-0 (wo) Czarni W.
Miedzanka M. 3-0 KS Weso∏a
KS Weso∏a
2-1 Naprzód Skórz.

Pkt.
16
15
13
13
10
10
9
7
7
7
7
7
6
6
4
0

bramki
32-4
22-9
12-5
9-6
13-13
8-6
13-12
10-11
8-13
10-10
13-14
9-11
10-15
7-21
8-18
5-21

14 sierpnia,
17 sierpnia,
21 sierpnia
27 sierpnia
4 wrzeÊnia
11 wrzeÊnia,

Mecze rundy jesiennej w Weso∏ej
KS Weso∏a – Pogoƒ II Siedlce 25.09.2005,g. 13.00
KS Weso∏a – T´cza Stanis.
09.10.2005,g. 12.00
KS Weso∏a - Zorza Sterdyƒ
30.10.2005,g. 13.00
KS Weso∏a - B∏´kitni St. W´gr. 11.11.2005,g. 12.00
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Walkathon – charytatywny spacer
24 wrzeÊnia odb´dzie si´ w warszawskim Parku Agrykola impreza charytatywna – ECCO Walkathon. Pieniàdze zebrane w trakcie imprezy zostanà
przekazane na jednà z trzech organizacji wybranà przez uczestników.
Czym jest Walkathon? To spacer,
podczas którego uczestnicy zbierajà
fundusze w∏asnymi stopami, a przy okazji Êwietnie si´ bawià. Idea Walkathonów na Êwiecie jest bardzo popularna,
gdy˝ ka˝da firma lubi, gdy zaanga˝owanie w prac´ charytatywnà jest wykazywane przez wi´kszà grup´ osób.
Jak zawsze, czym wi´cej osób przyjdzie
tym wi´cej pieni´dzy zostanie zebrane.
Jednak tym razem nie uczestnicy b´dà
musieli wrzucaç datki, ale ka˝dy b´dzie
je zbiera∏ „na w∏asnych nogach”. G∏ówny
sponsor akcji Wakathon, firma ECCO,
przeka˝e na wybranà przez nas organizacj´ tyle pieni´dzy ile kilometrów przejdziemy, p∏acàc za ka˝dy kilometr 4 z∏.
Mo˝na wybraç pomi´dzy projektami
Polskiej Akcji Humanitarnej „Chodêcie
z nami – afgaƒskie dzieci czekajà!”, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

„Defibrylatory dla Warszawy” oraz projektu organizacji ekologicznej WWF
„Pozwólmy im zostaç w domu”.
Punktem startu i mety jest Park
Agrykola, skàd wyruszajà trzy trasy,
ka˝da z przewodnikiem, w trakcie, których mo˝na zobaczyç ró˝ne zakàtki,
bardziej lub mniej znanej Warszawy:
• 6 km „Zielona Warszawa” – spacer
przez Park ¸azienkowski i Ujazdowski ze zwiedzaniem Muzeum ¸azienki Królewskie, Starej Kordegardy,
Pa∏acu Na Wyspie, Amfiteatru i Nowej Pomaraƒczarni,
• 10 km „Warszawa kulturalna” – wiodàca do nowoczesnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), nast´pnie secesyjnym Wiaduktem Markiewicza na Pl. Pi∏sudskiego, pod gmach Galerii Zach´ta i z powrotem Traktem
Królewskim na Agrykol´,
• 15 km „Warszawa historyczna” – pierwsze kilka kilometrów trasy 10 i 15 kilometrowej b´dà si´ pokrywa∏y, a nast´pnie od Mariensztatu, Podzamczem
do ulicy Sanguszki do starego Fortu Legionów i dalszà drog´ do Cytadeli.

W drodze powrotnej
trasa
wiedzie
przez
Nowe
Miasto
do
Barbakanu
i Plac Zamkowy
do Traktu Królewskiego,
a poêniej z powrotem na Agrykol´.
W trakcie ca∏ej imprezy w Parku
Agrykola b´dà si´ odbywa∏y ró˝ne pokazy i koncerty.
Rejestracja na Walkathon odbywa
si´ w sklepach ECCO na terenie Warszawy, w sklepach sieci VIA Twoje Rachunki oraz na stronie internetowej
www.eccowalkathon.com.pl (wi´cej informacji mo˝na uzyskaç na tej stronie).
Ka˝dy z uczestników otrzymuje plecaczek, koszulk´ i drugie Êniadanie.
Ja ju˝ si´ zapisa∏am, gdy˝ pami´tam
jak bra∏am udzia∏ w Walkathonie organizowanym kilka lat temu we W∏oszech.
Zabawa jest super i b´dzie mo˝na sp´dziç sobotni dzieƒ bardziej aktywnie.
Zapraszam i do zobaczenia w jak najwi´kszym gromie.
Judyta Weso∏owska

Hieronimowa CARITAS dzi´kuje
Grupa Caritas przy parafii Êw. Hieronima w Starej Mi∏oÊnie dzia∏a od jesieni 2004 r. Sà w niej osoby zaanga˝owane w pracy spo∏ecznej na rzecz najbardziej potrzebujàcych parafian
– dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Stàd
te˝ w caritasowym kolektywie sà m∏ode, dynamiczne dziewcz´ta, które, jak
dotàd, znakomicie rozpoznajà Êrodowisko m∏odzie˝y szkolnej; jak i doÊwiadczone ˝yciowo panie i panowie, którym
bliskie sà potrzeby ludzi starszych.
Przewodzi ksiàdz proboszcz, który najbardziej zna problemy parafian. Dysponujemy pieni´dzmi z∏o˝onymi przez
darczyƒców po wszystkich Mszach
Êwi´tych w ka˝dà pierwszà Niedziel´
miesiàca – za co w tym miejscu serdecznie dzi´kujemy. Szczególnie jednak
chcemy uczyniç to w stosunku do dzieci, które coraz liczniej wrzucajà ofiary
do puszek i ich rodzicom, bo to oni
uczà je, jak mo˝na pomagaç innym.
Wzruszajà nas takie zachowania.
Teraz ma∏e sprawozdanie. Do czerwca 2005 r. tj. przez 8 miesi´cy zebraliÊmy 7733,95 z∏, z tego oko∏o 69% przeznaczyliÊmy dla dzieci na m.in. paczki

miko∏ajowe i Êwiàteczne, dofinansowa- by∏o by to mo˝liwe bez udzia∏u wszystnie posi∏ków, zaj´ç na p∏ywalni, wyciecz- kich paƒstwa, którzy czynnie uczestniczyki szkolnej i zimowiska. DoroÊli otrzy- cie w naszych zbiórkach. Zapraszamy
mali paczki ˝ywnoÊciowe i dofinansowa- wszystkich ch´tnych do wspó∏pracy, któnie pielgrzymki. Zorganizowano te˝ rzy chcà si´ w∏àczyç w ten ∏aƒcuszek ludzi
zbiórk´ odzie˝y i ˝ywnoÊci. Obie te akcje dobrej woli.
Dzi´kujemy w imieniu obdarowaprzeprowadzono nadzwyczaj sprawnie,
a ofiarodawcy, co szczególnie podkre- nych i grupy Caritas, którà tutaj repreÊlamy, z∏o˝yli wartoÊciowe produkty zentuj´.
Zofia Tyszkiewicz
˝ywnoÊciowe i dobrej jakoÊci ubrania.
W poÊrednictwie pracy nie odnotowaliÊmy
du˝ych sukcesów, ale
Zapraszamy na festiwal, który chce przyciàgnàç mi∏oÊników nauki i sztuka˝da próba
ki szeregiem imprez poczàwszy od odczytów o szerokiej tematyce z dziepomocy jest
dzin: chemii, fizyki, mikologii, infrastruktury technicznej, nauk ekonocenna.
micznych i stomatologii; przez spotkania i gaw´dy: m.in.: „Dlaczego piwo
Praca nasi´ pieni?”, „Jak powstaje gobelin?”, „Kawa w ˝yciu cz∏owieka”; a˝ po
sza wymaga
warsztaty:
„I ty mo˝esz zostaç architektem” czy „Intelektualne zmagania
zaanga˝owadla uzdolnionych matematycznie”.
nia, ale daje
Festiwalowi towarzyszyç b´dà liczne wystawy i spotkania na ˝ywo
du˝o zadoz ciekawymi ludêmi nauki i sztuki.
wolenia
z niesienia
Wi´cej informacji znajdziecie Paƒstwo na stronie: http://www.ap.siedlce.pl
pomocy inSerdecznie zapraszamy.
nym. Nie

VII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
13–16 paêdziernika 2005

9

STARA MI¸OSNA
kolejni nasi
sàWitajcie Otonajm∏odsi
siedzi. Ich rodzicom, a tak˝e rodzicom wszystwÊród kich
innych
weso∏owskich
maluchów, ˝yczynas
my wiele radoÊci. A
wy, drogie maleƒstwa,
serdecznie witajcie wÊród
nas! RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich
rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej
Dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na was spore
grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Maciej Wolter
urodzi∏ si´ 6.11.2004 r.

3 urodziny
ju˝ w sobot´,

1 paêdziernika!

Z tej okazji kolekcje szkolne

DIDDL
NICI
BATMAN
SPIDERMAN

taƒsze
o 20%!

Zapraszamy te˝ na ∏akocie i po kolorowe balony dla wszystkich dzieci.
Baby Boom, ul. Dolomitowa 2, Stara Mi∏osna, pn-pt: 10-19, sb 10-14

Tereska Rybaczyk
urodzi∏a si´ dnia 5.04.2005 r.

Jakub Âwierczyƒski
urodzi∏ si´ 14.02.2005 r.

A ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny
upominek od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà
do odbioru w sklepie. Nie posiadajàcym portretu nowourodzonego
maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma Foto OSKAR, takie zdj´cie
wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice
otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia
mo˝na zostawiç w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia
do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 12 paêdziernika 2005 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców
Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl
➥ Zdj´cia do dokumentów
w 5 min.
➥ Zdj´cia amatorskie w 1 godz.
➥ Fotografia kolorowa,
czarno-bia∏a, sepia
➥ Zdj´cia studyjne i w plenerze
➥ Filmy, ramki, aparaty, baterie

lientów
sta∏ych k
la
d
i
k
i˝
Zn

➥ Robimy zdj´cia ze wszystkich
noÊników cyfrowych

➥ Ksero
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15

tel. 0506 089 587
pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!
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ni∏am pozycj´, do której tepanny m∏odej: prawdziwe historie doraz chcia∏abym powróciç
ros∏oÊci na niby
i w sposób szczególny jà
Gartner Potschke – Elementarz ogrod- Paƒstwu poleciç.
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
nika: co, jak, kiedy.
„Elementarz ogrodnika” to ksià˝ka Palazzolo V. – Podr´cznik przygody
W jednym z poprzednich numerów dla animatorów uprawiajàcych choçby
Kasolepke G. – Detektyw Pozytywka
W. S. poÊród innych nowoÊci z naszej najmniejszy ogródek, czyli ogródek jaDalton A. – Melania w Hollywood
staromi∏oÊniaƒskiej biblioteki wymie- kich mamy tutaj najwi´cej. Pan PotschParker K. – Gorzej byç nie mo˝e
ke, oprócz przydatnych, zwi´z∏ych in- Marvell P. – Kiedy wejdziesz mi´dzy
formacji, dotyczàcych m.in. ogólnych
wrony
prac ogrodniczych przekazuje wiedz´
„w pigu∏ce” niezb´dnà do za∏o˝enia Literatura popularnonaukowa:
np. ogródka zio∏owego. Autor, cz∏o- Czarnecki M. W. – Skarby Kultury
wiek ciep∏y obdarzony poczuciem hu- Duda J. – Parki narodowe
moru okrasi∏ rozdzia∏y króciutkimi, Walczak M. – Parki krajobrazowe i readekwatnymi do tematu wierszykami.
zerwaty
Ksià˝ka niedu˝a, ∏adnie wydana, po- B∏aszczyk E. – WejÊç tam nie mo˝na
lecam.
Stirling J. D. – Psychopatologia
Iza Zych Iden K. – Dieta ziemniaczana
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
Iza Zych
Kowszewicz M.
– Zakazane gry
Higgins J. – Noc
Lisa
We wtorek 6 wrzeÊnia oko∏o godziny 20, na oczach zmieMorrel D. – Ostre
rzajàcych
na swoje spotkanie cz∏onków redakcji Wiadomoci´cie
Êci
Sàsiedzkich,
jadàcy bez Êwiate∏ samochód zabi∏ na miejPilcher R. – Odscu
m∏odà
jamniczk´.
Nie wiadomo kim by∏ kierowca samog∏osy lata
chodu
i
dlaczego
na
nie
oÊwietlonym GoÊciƒcu jecha∏ bez
Notaro L. – AutoÊwiate∏.
Przejechany
pies
znalaz∏ si´ na ulicy biegnàc za robiografia grubej
werzystà, który nie by∏ jego w∏aÊcicielem. Pies biega∏ bez
opieki, do tego nie mia∏ obro˝y, dlatego nie mamy innej
mo˝liwoÊci zawiadomienia jego w∏aÊcicieli jak opisanie tego
SPECJALISTYCZNY GABINET
smutnego zdarzenia w gazetce. Do tego jeszcze apel. Sàsiedzi, jeêdêcie ostro˝nie i uwa˝ajcie na swoje psy, które bez
Waszej opieki zarazem stanowià zagro˝enie i same nie sà
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
bezpieczne.
lekarz stomatologii ogólnej
Dorota Wroƒska

Kàcik bibliofila

Zginà∏ pies

STOMATOLOGICZNY
Lek. stom. Wojciech Bzd´ga
specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

(

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

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

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

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

ZAPRASZAMY
00

00

w godzinach 10 - 21
w niedziele od 1300

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Nowy sklep Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57
PHU „KOBRUK”

Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki brukowej
• nawierzchnie na terenach posesji
• chodniki
• parkingi
• podjazdy
• place zabaw

• wywóz ziemi i gruzu
• odwodnienia

04-566 Warszawa, ul. Potockich 27
tel./faks 613 24 93, tel. kom. 601 335 964, 603 20 24 24

e-mail:

biuro@kobruk.pl
www.kobruk.pl
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Felieton subiektywny...
Na stronie tytu∏owej stara∏em si´ obiektywnie szanownych Paƒstwa Czytelników zach´ciç do udzia∏u w wyborach. Teraz zupe∏nie
subiektywnie, chc´ si´ wypowiedzieç o jednym z kandydatów. (Zastrzegam to, aby jego zagorzali oponenci nie mieli pretensji, ˝e przypadkowo musieli ten tekst czytaç...).
Najpierw refleksja osobista – pisz´ ten tekst nie dlatego, ˝e chcia∏em si´ dowartoÊciowaç, ˝e moje poparcie widnieje obok poparcia
Jana Rokity... Po prostu z braku czasu odmówi∏em panu Jackowi
Wojciechowiczowi zaanga˝owania si´ w jego komitet wyborczy
i majàc nadziej´, ˝e tym tekstem przekonam kilku niezdecydowanych, tak próbuj´ mu to zrekompensowaç.
A teraz zacznijmy od poczàtku. Gdy 7 lat temu odbywa∏y si´ wybory Burmistrza Weso∏ej, dyskretnie popiera∏em innego kandydata
(nie mia∏em wówczas prawa g∏osu, bo nie by∏em radnym miejskim
tylko powiatowym). Gdy wybory wygra∏ pan Jacek Wojciechowicz,

wyrwa∏o mi si´ (i to tak ˝e us∏ysza∏) „ale ˝eÊmy
przegrali...„(do tej pory, w ˝artach mi to wypomina). Ale tak powa˝nie, by∏a to jedna z tych moich
pora˝ek, która z perspektywy czasu bardzo mnie cieszy. Bo choç nie
wygra∏ „mój” kandydat, to wygra∏ kandydat naprawd´ dobry.
W Weso∏ej zacz´∏y si´ naprawd´ dynamiczne zmiany i choç obecny
poziom infrastruktury na pewno jeszcze nie jest zadowalajàcy, to
w porównaniu z tym co by∏o 7 lat temu, nastàpi∏ niewiarygodny
wr´cz post´p.
Mo˝na wi´c zadaç sobie pytanie, skoro jest dobry Burmistrz, to
czy nie szkoda go na pos∏a? Jest w tym stwierdzeniu troch´ racji, ale
przecie˝ wybór na pos∏a, przy obecnej ustawie warszawskiej, nie
zmusza do rezygnacji z funkcji burmistrza. A pan Jacek Wojciechowicz, przez ostatni rok, na pewno bez uszczerbku dla funkcji burmistrza i z tego co s∏ysza∏em tak˝e bez zaniedbywania mandatu pos∏a,
ca∏kiem udanie te funkcje ∏àczy∏. Nowe wybory samorzàdowe ju˝
za rok i zapewne wtedy i tak nastàpià jakieÊ zasadnicze zmiany
w naszej Dzielnicy.

Co prawda
stwowej, ale
które wa˝ne
go” pos∏a. I ta
˝e majàcy olb
chowicz. Z
dzie 6–7. Han
b´dzie wi´ksz
mà ci, którzy
Nawet 2–3 ty
daç sukces w
Nie czarujm
so∏ej g∏osy ni
mogà zadecy
poparcia w w
istym votum z
mistrz.
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a parlament zajmuje si´ g∏ównie sprawami rangi paƒminiony rok pokaza∏, ˝e aby sprawnie za∏atwiaç niedla lokalnej spo∏ecznoÊci sprawy, warto mieç „swojeakim pos∏em mo˝e byç (zwa˝ywszy na ostatnie sondabrzymie szanse na wybór) w∏aÊnie pan Jacek Wojcie19 warszawskich mandatów PO zapewne zdob´nna Gronkiewicz-Waltz jako liderka listy zapewne zdozoÊç oddanych na PO g∏osów. Pozosta∏e mandaty obejy w swoich Êrodowiskach zdob´dà najwi´cej g∏osów.
ysiàce g∏osów zdobyte w Weso∏ej mo˝e z powodzeniem
wyborczy.
my si´: w bilansie ogólnopolskim nasze oddane w Weie wp∏ynà na ogólny wynik poszczególnych partii. Ale
ydowaç o wyborze konkretnego kandydata. Nasz g∏os
wyborach dla Jacka Wojciechowicza - b´dzie wi´c swozaufania dla pracy, jakà wykonuje w Weso∏ej nasz BurMarcin J´drzejewski

Na Jacka Wojciechowicza mog∏em liczyç w Klubie Platformy Obywatelskiej zawsze. Zw∏aszcza w sprawach samorzàdowych. S∏u˝y∏ swojà wiedzà i pracowitoÊcià. By∏ zawsze przygotowany i merytoryczny.
Chcia∏bym bardzo, aby wszyscy pos∏owie pracowali
w Sejmie tak jak Jacek Wojciechowicz.

STARA MI¸OSNA

Weso∏a w filmie
– 90 min. o naszej dzielnicy

Zaj´cia Plastyczne
dla maluchów

Czy zdajecie sobie Paƒstwo spraw´,
jak pi´kna jest nasza dzielnica? Wiem,
wiem: z∏e drogi, za ma∏o oÊwietlenia
i mnóstwo innych problemów. A jednak
nie zmienia to faktu, ˝e w∏aÊnie ten kawa∏ek ziemi, na którym przysz∏o nam
mieszkaç zaliczany jest do jednych z naj∏adniejszych w obr´bie m. st. Warszawy.
Z prawdziwà przyjemnoÊcià przekazuj´
Czytelnikom naszej gazetki informacj´
o powstaniu 90-minutowego filmu,
przedstawiajàcego obszar Weso∏ej wraz
z jej osiedlami. Film zosta∏ nakr´cony
przez p. Jacka Dzika mieszkaƒca Weso∏ej-Zielonej, a opatrzony muzykà Micha∏a Âmigielskiego. W zgrabnej ca∏oÊci
poznajemy histori´, czasy obecne i plany
na przysz∏oÊç naszego regionu, regionu

Proponujemy Paƒstwa dzieciom
bardzo urozmaicone zaj´cia plastyczne, które uczà, bawià i przede wszystkim podobajà si´ maluchom. W pracy
z dzieçmi stosowane sà ró˝ne techniki plastyczne tj. origami z kó∏ek i kwadratów, spotkania z bajkà po∏àczone
z wykonaniem kukie∏ki, wycinanki,
gry planszowe i zr´cznoÊciowe, zabawy z plastelinà, proste elementy dekoracyjne z wykorzystaniem ró˝nych
materia∏ów. Zaj´cia prowadziç b´dzie absolwentka pedagogiki WSSE,
która ma kilkuletnie doÊwiadczenie
jako instruktor plastyki podczas zaj´ç
prowadzonych w przedszkolach i klubach osiedlowych.
Tom Law, tel. 773 32 70, 773 33 70

z niezwykle ciekawà przesz∏oÊcià i ludêmi, unikalnà w skali europejskiej przyrodà i bardzo ambitnymi planami rozwojowymi. I pomyÊleç, to wszystko tak
nie daleko od centrum stolicy...
Film powsta∏ dzi´ki kilku sponsorom
oraz dotacji Urz´du Dzielnicy. Dzi´ki
temu b´dzie dost´pny na p∏ytach DVD
nieodp∏atnie. Obecnie wyprodukowano tylko kilkadziesi´t egzemplarzy
wersji testowej, ca∏y nak∏ad (kilka tysi´cy sztuk) b´dzie dost´pny jeszcze w
tym roku. UzyskaliÊmy obietnic´, ˝e
dla naszych czytelników otrzymamy tysiàc sztuk p∏yt z filmem. Jak tylko dotrà, zaprosimy Paƒstwa do siedziby redakcji po ich odbiór.
Iza Zych

BIOTERAPIA; terapia transowa; choroby uk∏adu
pokarmowego, guzy, torbiele, nerwice, przem´czenie
certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów

MASA˚ KLASYCZNY; elektrostymulacja Suboshi;
certyfikat Ministerstwa Zdrowia

Âwiecowanie metodà HOPI
NUMEROLOGICZNA ANALIZA OSOBOWOÂCI
doradztwo ˝yciowe – doroÊli i dzieci

NUMEROLOGICZNA ANALIZA FIRM
prognoza rozwoju, dobre i z∏e dni na podpisywanie umów, dobór kontrahentów
Gabinet: Stara Mi∏osna ul. Promienna 17
Zapisy: tel. 0-601 309 089, 773 16 40 w godz. 800-900, 1900-2000.

Systemy alarmowe, domofony, kontrola dost´pu,
TV przemys∏owa, instalacje antenowe.
ul. Rumiankowa 35/10
tel. (022) 353-58-87
05-077 Warszawa Weso∏a
fax (022) 499-79-16
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468

ANTENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

Autoryzacja: „CYFRA +”, „POLSAT cyfrowy”
oraz zestawy cyfrowe bez abonamentu
oko∏o 400 programów – 15 po polsku
Instalacja anten telewizyjnych
„LEMAG” tel. 815 47 25, 0501 123 566

Warszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29

rok za∏o˝enia 1992

zaprasza w wieku od 3-6 lat
na zaj´cia dodatkowe od paêdziernika

Z A B A W Y
z zabawami fundamentalnymi

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu
oferujàcego szeroki wybór

DROBIU, MI¢SA,
W¢DLIN DROBIOWYCH I WIEPRZOWYCH
Codziennie Êwie˝a dostawa towaru
Weso∏a – Stara Mi∏osna
Jana Paw∏a II 15C vis a vis „Groszka“
tel. 795 80 83
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Zapraszamy
pon.-pt. 900-1900
sob. 800-1600

Zapisy w Magicznej Akademii: Stara Mi∏osna, ul. Cieplarniana 30
lub telefonicznie 600 42 53 10, 501 699 626

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 900-2100, sobota 900-1300

Tel. 773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

STARA MI¸OSNA

Kronika obozowa
Rok szkolny ju˝ rozpocz´ty, wakacje
dawno za nami… Powróçmy jednak
raz jeszcze do minionego okresu, czasu
wyjazdów, odpoczynku. Powróçmy
do najwa˝niejszego momentu w roku
harcerskim – obozu. Jako dru˝ynowy
dru˝yny m´skiej chcia∏bym przybli˝yç
to co dzia∏o si´ w naszym podobozie.
Zatem zacznijmy od poczàtku…

20 maja - spotkanie przedobozowe.
Ju˝ postanowiono. Na obóz jako 44 Mazowiecka Dru˝yna Harcerzy ZHR „Stanica” jedziemy wraz z 44 Mazowieckà
Dru˝ynà Harcerek „Archandraja” oraz
Szczepem 49. z Rembertowa. Miejsce?
urokliwe okolice Brodnicy (a uÊciÊlajàc
jezioro Part´czyny Wielkie). Osób? Du˝o – ponad 130. Nas ze Starej Mi∏osny
jedzie ponad po∏owa ogó∏u.
21 maja-3 czerwca. Machina przygotowaƒ ruszy∏a. Finanse, pozwolenia,
kuratorium, sanepid… Dokumenty,
du˝o dokumentów…
4 lipca, godzina 5:00, Stara Mi∏osna.
Zbiórka wyjazdowa. Dru˝ynowy z nogà
w gipsie, autokar wype∏niony po brzegi
(ale zgodnie z przepisami…), t∏um rodziców ˝egnajàcy swoje pociechy, których nie zobaczà przez miesiàc. Zapowiada si´ „ciekawy” i na pewno weso∏y
obóz.
5-9 lipca, gdzieÊ poÊrodku Polski.
Tylko My, las, ˝erdki oraz masa narz´dzi. Po czterech dniach zamiast dzikiej
puszczy b´dzie tutaj sta∏o ma∏e miasteczko namiotów, wype∏nionych w∏asnor´cznie zbudowanymi meblami (fachowa nazwa: pionierka).
10-28 lipca, nadal gdzieÊ poÊrodku Polski (choç z przerwà na zwiedzanie Trójmiasta). Zacz´∏o si´!!! Obóz ruszy∏ pe∏nà

parà. Gry, zabawy, zwiady,
Êpiewanie. Jednym s∏owem
to, co harcerze lubià najbardziej. Przyj´liÊmy obrz´dowoÊç rozbitków, stàd
te˝ ukierunkowanie naszych dzia∏aƒ- wpierw zdobywaliÊmy umiej´tnoÊci
przetrwania w niesprzyja-

jàcych warunkach (budowa
kuchni polowych,
skryte
podchodzenie
innych podobozów, rozpalanie
ognisk, ale tak˝e lepienie naczyƒ z gliny).
Nast´pnie poprzez gry terenowe,
biegi
na orientacj´ podj´liÊmy próby odbudowania statku… Wymienione zaj´cia to
tylko u∏amek tego co dzia∏o si´ na obozie
29-30 lipca. Rozbijamy, demontujemy, zwijamy wszystko w czym mieszkaliÊmy przez ostatni miesiàc. „Ju˝
za chwileczk´, ju˝ za momencik” wrócimy do st´sknionych za nami rodzin.
To co przed chwilà przedstawi∏em to
„obóz w pigu∏ce”. W moim przekonaniu udany. Co sàdzà na ten temat inni

– prosz´ si´ ich spytaç. Na pewno
w Paƒstwa sàsiedztwie ktoÊ nale˝y
do dru˝yny harcerskiej.
1- 30 lipiec 2006 rok, gdzieÊ w Polsce.
Przed nami kolejny obóz, kolejne wyzwania. Kolejny wspania∏y okres w ˝yciu ka˝dego harcerza…
p. o. dru˝ynowego
çw. Micha∏ Kurek

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

Teraz tak˝e wszystkie marki

PROFESJONALNE AUTO NAPRAWY
Bezp∏atne przeglàdy samochodów

–
–
–
–

WESO¸A – STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 88
tel. 773 20 03
www.auto-serwis.info

naprawy i przeglàdy
szyby, radioodbiorniki
opony, t∏umiki, haki
alarmy, immobilizery,
blokady
– komis
– myjnia r´czna

wysoka jakoÊç us∏ug
gwarancja 12 miesi´cy
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OG¸OSZENIA DROBNE
◗ "Russkaja Izbuszka" – studio nauki j´z. rosyjskiego, t∏umaczeƒ i konsultacji lingwistycznych
tel.: 77-34-087, 0-504-69-79-18.
◗ Polrentier Sp. z o.o. – us∏ugi finansowe zatrudni absolwenta studiów ekonomicznych lub studenta 5 roku do sprzeda˝y wszelkich us∏ug finansowych (fundusze inwestycyjne, kredyty,
ubezpieczenia, dotacje z Unii Europejskiej). e-mail: jacek.rembiszewski@plusnet.pl
◗ Zatrudni´ do sprzeda˝y w sklepie bran˝a meble
z doÊwiadczeniem kasa fiskalna, fakturowanie,
na etat. CV: info@merita.pl
◗ Zatrudni´ dorywczo osob´ sprzàtajàcà, najch´tniej ze Starej Mi∏osny tel. 773-30-02.
◗ Zatrudni´ na terenie Starej Mi∏osny osob´ prowadzàcà zaj´cia z Aerobicu, Yogi lub Pilatesu.
Tel. 773-22-53 lub 694 672 978.
◗ ROZNIESIEMY ULOTKI, REKLAMY – TANIO
– zast´p harcerzy tel. 0 607 070 184.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej 87 m2,
2 poziomy, 4 pokoje, dó∏: aneks +salon 35m2,
2 pokoje po 10m2, du˝a ∏azienka i balkon, poddasze 20m2, w cen´ wliczony gara˝. Cena 285
tys. – tel. 0604 793 828.
◗ Ch´tnie naprawi´: monitor, drukark´, CD-ROM
lub stancjonarne DVD – tel. 773 96 35.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0-506-032-318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0-509-222-44
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia:
zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 773-28-70.
◗ Firma RADAN – profesjonalny monta˝ i serwis
instalacji gazowych, atrakcyjne ceny, wieloletnie doÊwiadczenie, wtrysk gazu, instalacje tradycyjne. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 53 tel. 0888-90-85-68.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy marki „Chicco”
do 36 kg, rowerek trzyko∏owy tel. 773-26-93.
◗ Solidny, uczciwy student podejmie dowolnà prac´ na terenie St. Mi∏osnej tel. 0-509-043-962.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo,
lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-501-423-424.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504-803-574.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie stopnie
nauczania tel. 773-28-07.

◗ Sprzedam ma∏o u˝ywane podwy˝szane krzese∏ko dla malucha firmy VOX (posiada te˝ drugà funkcj´, gdy dziecko podroÊnie-ma∏e krzese∏ko plus biureczko). Cena do uzgodnienia.
Tel.: 0604497951.
◗ Francuski w domu ucznia, doroÊli i dzieci, wszystkie poziomy tel.: 773-11-03, 0-606-317-818.
◗ Wynajm´ lokal w dobrym punkcie, od 10
do 60m2 tel.: 773-11-03, 0-606-317-818.
◗ Remonty, malarskie, glazura panele pod∏ogowe,
sufity podwieszane, g∏adz gipsowa scianki dzia∏owe malowanie elewacji itp tel. 602 635 354.
◗ Matematyka - Studentka Politechniki Warszawskiej udzieli korepetycj z matematyki na terenie
Weso∏ej w zakresie szko∏y podstawowej i gimnazjum. tel: 0661-536-717.
◗ Niemiecki – korepetycje, przygotowania do egzaminów, magistrant germanista. Dojazd gratis.
Tel. 0602-120-632.
◗ Fortepian, flet, umuzykalnienie, rytmika. Nauka
gry oraz pomoc w çwiczeniach pod okiem pedagoga muzycznego na terenie Weso∏ej-St. Mi∏osnej. tel: 0608 67 77 55.
◗ J´zyk francuski, rosyjski – lekcje i t∏umaczenia,
tel. 600485773.
◗ Matematyka – korepetycje. Udziela student.
Tel. 0-609-360-189.
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców, czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego
urzàdzenia firmy KIRBY tel.: 0 (22) 812-55-72,
tel. kom.: 0 506 365 676.
◗ Kupi´ mieszkanie 3 pok. w Starej Mi∏osnej, bezpoÊrednio. tel. 0 507 800 105.
◗ Sprzedam wózek wielofunkcyjny Bebecar
(krzese∏ko+stolik VOX gratis!), przewijak
na kó∏kach z wanienkà, 7731544.
◗ Kupi´ dzia∏k´ kier. Stanis∏awów 1-2ha tanio. 7731544.
◗ Sprzedam komod´ z przewijakiem Drewex i kombinezon zimowy dwucz´Êciowy na
104 cm. Tel. kom. 600 913 241.
◗ Angielski, Matematyka. Nauka i korepetycje
w domu ucznia. Ju˝ 10 lat na terenie Starej Mi∏osny. Pierwsza lekcja gratis!!! Tel. 773 30 13.
◗ Sprzedam rodowodowe szczeniaki Golden Retriever po championach tel. 501 555 185.
◗ Wizytówki, pieczàtki, zaproszenia, druk ulotek,
kalendarze. Tel.: 773 21 04, 509 288 549.
◗ Sprzedam nowe mieszkanie 3 pok.-Miƒsk Mazowiecki tel. 0-507-800-105.
◗ Studentka, doÊwiadczona w opiece nad dzieçmi
poszukuje pracy. Referencje. tel. 503-553-622.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

PRODUCENT

SOLIDNIE •TERMINOWO

˚ALUZJE

VERTIKALE

- aluminiowe
- drewniane

- materia∏owe
- PCV

ROLETY

Dojazd do klienta gratis -POMIARY • MONTA˚ • SERWIS -

783 54 74, 0503 323 609

standardowe
w kasetkach
do okien dachowych
rzymskie
drewniane (maty
rolowane)

Markowa odzie˝ u˝ywana
najwy˝szej jakoÊci
dla dzieci i doros∏ych
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 17 (nad pubem „Cherry Wall“)
tel. 600 386 232, 773 04 45
Godziny otwarcia: pon.–pt. 11-19; sob. 10-14.

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
KOMINKI
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa
Firma zajmuje si´ monta˝em i pomiarami
ul. Zwoleƒska 10
tel. 615 68 33
0602 796 111
0601 930 532
www.gawryszewski.pl

Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:
• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.
pon.–pt. 900–2000, sob. 900–1500
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
tel. 773 22 27
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Zainteresowanych zapraszamy
do siedziby w Sulejówku przy ul. Kombatantów 59,
tel. 783 10 30, tel. kom. 601 22 30 20

STARA MI¸OSNA
Zbiórka!!! To sygna∏, ˝e uczestnicy
sekcji Warszawskiego Klubu Karate
Kyokushinkai w Starej Mi∏oÊnie rozpoczynajà trening. Trenerem prowadzàcym i jednoczeÊnie za∏o˝ycielem tej
grupy jest posiadacz stopnia mistrzowskiego Sensei Zbigniew Ostrowski III Dan. Treningi odbywajà si´ we
wtorki o 1630 i soboty o 1200 w SP 3 ul.
Trakt Brzeski 18. Sekcja karate Kyokushinkai w Starej Mi∏oÊnie istnieje
od 1997 roku. Dzi´ki uprzejmoÊci Dyrektora Szko∏y pani Katarzyny G∏usek,
çwiczàcy majà dost´p do sali gimnastycznej, sprz´tu treningowego oraz
mo˝liwoÊç prezentowaniu swoich
umiej´tnoÊci na terenie szko∏y.
Twórcà tego stylu jest nie˝yjàcy ju˝
Sosai Masutatsu Oyama. Cz∏owiek,
który przez upór i ci´˝kà prac´, dà˝y∏
do osiàgni´cia ka˝dego wyznaczonego
sobie celu. Swoje ˝ycie poÊwi´ci∏ karate,
które w dzisiejszych
czasach jest coraz
bardziej rozpowszechnione. åwiczà dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli.
Dzi´ki filozofii karate
∏atwiej jest im uporaç
si´ z problemami ˝ycia
codziennego.
Uczestnicy
sekcji
w Starej Mi∏oÊnie to
w wi´kszoÊci m∏odzi ludzie, którzy poszukujà sensu ˝ycia
i aprobaty ze strony spo∏eczeƒstwa.
Ci´˝ka praca i w pocie wypracowane
efekty, dajà poczucie prawdziwego
spe∏nienia. Wiek çwiczàcych jest nieograniczony. Swoich si∏ próbujà ju˝
siedmiolatki. Niektórzy z trenujàcych
to uczniowie tutejszej szko∏y. Ze
wzgl´du na stopieƒ umiej´tnoÊci istniejà dwie grupy: poczàtkujàca i zaawansowana. Rozpoznanie mo˝liwoÊci
w∏asnego cia∏a, stapiania si´ z nim
w ca∏oÊç, w czasie kihon (çwiczenia
podstawowych technik), odkrycie spokoju, w∏asnej g∏´bi to szczyt szcz´Êcia
jaki mo˝e w karate tylko ci´˝ki trening
tysiàca powtórzeƒ. W çwiczeniach treningowych uwzgl´dniane sà równie˝
elementy samoobrony jak i specjalnie
przygotowany sprz´t do sportów walki
min.: tarcze, r´kawice, ∏apy, worki.
Ka˝dy karateka ma mo˝liwoÊç sprawdzenia swoich umiej´tnoÊci na egzaminie, odbywajàcym si´ dwa razy w roku
jak równie˝ udzia∏ w zawodach ogól-

Klub Karate Kyokushinkai
w Starej Mi∏oÊnie

nopolskich i mi´dzynarodowych. Dla ch´tnych
w okresie wakacji i ferii, organizowane sà
obozy sportowo-wypoczynkowe. Ostatni obóz odby∏ si´
w Mielnie w dniach od 25 czerwca do
7 lipca. Dla wielu sempai, obozy zapisane zostanà w pami´ci na d∏ugie lata.
Tworzà oni grup´, której si∏a nie polega na iloÊci, ale na jednoÊci i wzajemnym zrozumieniu. Razem mieszkajà,
razem trenujà, poznajà si´. Ogólna atmosfera panujàca na zaj´ciach pozwala uczestnikom zrozumieç sens jaki zawiera sztuka karate. Czasem decyzje
o udziale w zaj´ciach podj´li rodzice,
ale sà tacy którzy sami postanowili
spróbowaç. Ci najbardziej wytrwali,
którzy çwiczà od poczàtku istnienia tej
grupy to: Dagmara Grzegorczyk i Dariusz Lewandowski. Swojà postawà,
stanowczoÊcià i pracà dajà przyk∏ad
tym, którzy dopiero zaczynajà swojà
przygod´ z karate. Oprócz nich do wyró˝niajàcych si´ uczestników zaj´ç na-

le˝à: Alicja i ¸ukasz Woêniak,
Grzegorz Dudek, Pawe∏, Tomasz i Mariusz Szamaƒscy, Kamil Stankiewicz,
Pawe∏ i Szymon Menio, Cyprian Widomski, Jerzy Wiàcek, Aleksandra
Graduszyƒska, Maciej Mrozek, Piotr
Wierciƒski, Micha∏ Jarczewski oraz
Konrad Rzadkiewicz.
Sensei Ostrowski mówi na treningach o historii i filozofii karate. Opowiada o osiàgni´ciach Masutatsu Oyamy i motywach, jakie nim kierowa∏y.
Dzi´ki karate ∏atwiej jest si´ w ˝yciu
skoncentrowaç, osiàgnàç korzystny
stan ducha i cia∏a, przyjmowaç wszystkie zagro˝enia ze spokojem, a trudnoÊci pokonywaç.
Przyjdê, spróbuj, przekonaj si´. Czekamy na Ciebie.
OSU
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KLUB
MALUCHA w Starej Mi∏oÊnie
(Program autorski szko∏y Tom Law’s School of English)
Ka˝de dziecko jest zdolne, choç nie
ka˝de w ten sam sposób. JeÊli zapewnimy maluchowi odpowiednio stymulujàce otoczenie w pierwszych latach ˝ycia,
jego szanse na sukces w przysz∏oÊci b´dà o wiele wi´ksze. Zapraszamy dzieci
w wieku od 2 do 5 lat na zaj´cia, które
rozwijajà, zapewniajàc jednoczeÊnie
dobrà zabaw´. W ramach zaj´ç w Klubie Malucha proponujemy nauk´ piosenek, wierszyków, prostych uk∏adów
tanecznych, zaj´cia plastyczne (malowanie, lepienie) i elementy gimnastyki
korekcyjnej. B´dziemy równie˝ realizowaç program nauki j´zyka angielskiego
„PONS:
Angielski
Êpiewajàco”.
Wszystkie proponowane przez nas zaj´cia b´dà odbywa∏y si´ w formie zabawy. Uwa˝amy i˝ nauka poprzez zabaw´
jest najlepszà i najbardziej skutecznà
formà przyswajania wiedzy. Jednym
z g∏ównych celów naszego Klubu Malucha jest uspo∏ecznienie dzieci przez
stworzenie grupy rówieÊniczej, a tym
samym przygotowanie ich do dobrego
startu do przedszkola i szko∏y.

Nasz Klub Malucha jest adresowany
do dzieci, które nie chodzà do przedszkola i sp´dzajà czas w domu z rodzicami lub opiekunami. Ogranizujemy
równie˝ zaj´cia dodatkowe dla dzieci,
które chodzà ju˝ do przedszkola lub zerówki, ale w niepe∏nym wymiarze godzin.
Zapraszamy dzieci i rodziców na spotkania Klubu Malucha, które b´dà odbywaç si´ w budynku szko∏y j´zyka angielskiego Tom Law’s School of English
znajdujàcym si´ przy ul. GoÊciniec 18
(naprzeciwko szko∏y podstawowej
nr 173 w Starej Mi∏oÊnie). Nasza szko∏a posiada przestronne sale, w których
bezpiecznie mogà bawiç si´ dzieci.
Grupy b´dà liczy∏y do 10 osób. Opiekunowie dzieci b´dà mieli mo˝liwoÊç zostawienia dzieci u nas, obecnoÊci na zaj´ciach bàdê poczekania na dzieci w sali obok. Klub Malucha b´dzie dzia∏a∏
przed po∏udniem w godzinach od 11-ej
do 13-ej lub od 13-ej do 15-ej.
Klub Malucha poprowadzi absolwentka pedagogiki specjalnej pani Te-

resa Konopka,
która
oprócz typowych zaj´ç
przedszkolnych
ma
w swoim repertuarze
równie˝ zaj´cia muzyczne
(akompaniament na gitarze, oraz nauka taƒca dla
dzieci) i zaj´cia usprawniajàce z kinezjologi edukacyjnej (patrz artyku∏ na
stronie 20).
Dodatkowo, w Klubie Malucha prowadzone b´dà równie˝ zaj´cia plastyczne. Istnieje mo˝liwoÊç zapisania dziecka na zaj´cia podstawowe i plastyczne,
albo na poszczególne zaj´cia indywidualnie. W celu uzyskania szczegó∏owych
informacji prosimy o kontakt ze szko∏à
j´zyka angielskiego pod numerami podanymi na og∏oszeniu poni˝ej.

Tom Law’s School of English
w Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

Ma∏gorzata Krukowska

773-32-70
773-33-70

Zapraszamy od wrzeÊnia na kursy j´zykowe:
Angielski, Francuski, Niemiecki, Hiszpaƒski, Holenderski.
Dzieci i m∏odzie˝

DoroÊli

–
–
–
–
–

– Program ca∏oroczny i kursy intensywne
– Wszystkie poziomy
– Lekcje indywidualne i grupowe

Ma∏e grupy, konwersacje i warsztaty z gramatyki
Gry, video, zaj´cia specjalne, internet, e-mail
Odpowiednio opracowane kursy
DoÊwiadczeni i lubiani nauczyciele
Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE i do Matury

Oferta dla firm
– Modu∏y tematyczne prowadzone przez doÊwiadczonych Native Speakers,
– Spotkania poranne lub popo∏udniowe oraz sesje weekendowe,
• Angielski dla sekretarek i dzia∏ów obs∏ugi klienta
• Angielski dla specjalistów ds. sprzeda˝y i marketingu
• Angielski dla mened˝erów
– Specjalnie opracowane çwiczenia, konwersacje, pomoc nauczyciela
w trakcie kursu (e-mail).

Przygotowanie do egzaminu TELC (The European Language Certificate)
40-godzinny kurs zakoƒczony egzaminem w naszej szkole
Weso∏a – Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 2B na przeciwko Szko∏y Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏oÊnie
tel: 773-32-70, 773-33-70, kom. 0-601-606-948 lub 0-504-123-283.
www.tomlaws.edu.pl
Zapisy codziennie od 9-tej do 18-tej, w soboty od 9-tej do 12-tej.
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DRZWI POL-SKONE

05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55, fax (022) 773 30 41
pn.–pt. 800–1900 sob. 900–1500
Warszawa Powsin, ul. Waflowa 1
tel. (022) 651 65 58, pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500
Sulejówek, Trakt Brzeski 80, tel. 795 74 66

POD¸OGI

Niedaleko jest Domeko

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty organizowane
przez Firm´ „Miluszek” na terenie przedszkola
w Starej Mi∏osnej.

Jak mówiç, ˝eby dzieci nas s∏ucha∏y,
jak s∏uchaç, ˝eby dzieci do nas mówi∏y
„Sposób, w jaki rodzice i nauczyciele mówià do dziecka, informuje dziecko, co do niego czujà. Ich stwierdzenia maja wp∏yw na jego szacunek
do samego siebie i poczucie w∏asnej
wartoÊci.”
S∏owa te napisa∏ psycholog Haim
Ginnot, nauczyciel mi´dzy innymi
dwóch bardzo màdrych i wra˝liwych
kobiet, matek szóstki dzieci, wykonujàcych zawód psychologa – Adele Faber
i Elaine Mazlish. Na podstawie swoich
dziesi´cioletnich doÊwiadczeƒ osobistych i pracy warsztatowej oraz wychowawczej z rodzicami, napisa∏y one cykl
ksià˝ek dla rodziców. Tytu∏ jednej
z nich „Jak mówiç, ˝eby dzieci nas s∏ucha∏y, jak s∏uchaç, ˝eby dzieci do nas
mówi∏y” sta∏ si´ oficjalnà nazwà warsztatów umiej´tnoÊci wychowawczych dla
rodziców i nauczycieli, realizowanych
na skal´ ogólnopolskà. Druga cz´Êç
tych warsztatów jest pog∏´bieniem wiedzy i umiej´tnoÊci, nosi nazw´ „Rodzeƒstwo bez rywalizacji”.

Uczestnicy kursu wywodzà si´ z ró˝nych Êrodowisk, ró˝nych zawodów, majàcych dzieci w ró˝nym wieku.
Jest to cykl kilku spotkaƒ, oko∏o trzy-czterogodzinnych odbywajàcych si´
raz w tygodniu.
Z ka˝dego spotkania rodzice wychodzà
bogatsi o nowe doÊwiadczenie, nowe refleksje, wiedz´ teoretycznà i praktycznà
do zastosowanie w domu. Wspólna, grupowa praca to dzielenie si´ swoimi doÊwiadczeniami, praca w parach, odgrywanie scenek – wcielanie si´ w rol´ dziecka lub rodzica, uczestnictwo w pisemnych lub ustnych çwiczeniach, s∏uchanie osoby prowadzàcej i dzielenie si´ swoimi refleksjami.
Warsztat wprawdzie jest prowadzony
przez pedagoga lub psychologa, lecz
tak naprawd´ jest on wspólnym dzia∏aniem, prze˝yciem mo˝liwym dzi´ki aktywnemu uczestnictwu wszystkich kursantów i ka˝dy g∏os jest tu jednakowo
wa˝ny, zwraca si´ uwag´ na ka˝dà spraw´ poruszonà w grupie i w indywidualnym kontakcie z osobà prowadzàcà.

Wszystkie wychowawcze problemy,
z jakimi wyst´pujà kursanci, znajdujà
w∏aÊciwy czas na omówienie.
Tematy, jakie omawiamy mi´dzy innymi:
• Uczucia – rozpoznawanie, akceptowanie, nazywanie, umiej´tne wyra˝anie – j´zyk empatii.
• Zach´canie dziecka do wspó∏pracy.
• Rozwiàzywanie problemów i konfliktów.
Opinie rodziców po warsztatach:
• mam lepsze zrozumienie uczuç i potrzeb dziecka,
• uÊwiadomi∏am sobie swoje b∏´dy,
• poprawi∏y si´ relacje w rodzinie.
Zach´cam do uczestnictwa. Jest to
warsztat wychowawczy o najwy˝szej
Êwiatowej jakoÊci. Jestem realizatorkà
tych warsztatów od dziesi´ciu lat.
Mira K´pka – pedagog
Zaj´cia rozpocznà si´ w paêdzierniku.
Dok∏adny termin ustalamy z ch´tnymi.
– Szko∏a dla rodziców
i wychowawców
tel. (022) 870 02 24, kom. 0607 249 770
www.miluszek.pl
e.miluszek@wp.pl
Domowe przedszkole „ROBUÂ”
ul. Magnolii 6, Weso∏a-Stara Mi∏osna
tel. 773-28-91
Bogusia-robus@02.pl
www.robus.hg.pl
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Gimnastyka

mózgu
Kinezjologia Edukacyjna to nauka i praktyka o wykorzystaniu i aktywizacji naturalnych mechanizmów
rozwoju i uczenia si´ poprzez specjalne ruchy i çwiczenia.
Misjà Kinezjologii Edukacyjnej jest udost´pnienie
dzieciom i osobom doros∏ym zarówno wiedzy jak
i dzia∏ajàcego narz´dzia do samodzielnego wykorzystania zasobów, którymi obdarzy∏a nas natura, byÊmy
mogli uczyç si´ lekko i radoÊnie, rozwijaç si´ zgodnie
z naturà.
Narz´dziem Kinezjologii Edukacyjnej sà proste
ruchy i çwiczenia pobudzajàce naturalne mechanizmy rozwoju i integrujàce:
• Procesy motoryczno-sensoryczne,
• Ró˝ne etapy i kierunki rozwoju ruchowego,
• Funkcjonowanie prawej i lewej pó∏kuli,
• Rozwój ruchowy i emocjonalny,

• Rozwój emocjonalny i motywacyjny,
• Rozwój motywacyjny i konceptualny.
Kinezjologia Edukacyjna ma skuteczne zastosowanie w pracy z dzieçmi i doros∏ymi ukierunkowanej na:
• Wyznaczanie i integracj´ celów osobistych,
• Poprawienie mo˝liwoÊci uczenia si´ i poznania
(wzmocnienie koncentracji uwagi i pami´ci, aktywizacja procesów myÊlenia),
• Rozwiàzanie problemów dysleksji, chronicznego
opóênienia,
• Rozwiàzanie problemów hiperaktywnoÊci,
• Ró˝nego rodzaju symptomy obcià˝ajàce: opóênienie rozwoju ogólnego, zespó∏ Downa, agnezja (brak
cia∏a modzelowatego), choroba Alzheimera,
• Lepszà integracj´ i koordynacj´ ruchowà zarówno
dla osób zdrowych jak i z trudnoÊciami fizycznymi
(parali˝ i inne).
Podstawowym zadaniem tej metody jest przekazanie wiedzy i nauki
do naszego cia∏a i mózgu
oraz wypracowanie jak najlepszej koordynacji mi´dzy
nimi.
Kinezjologia Edukacyjna daje szerokie mo˝liwoÊci okreÊlenia:
1) dominacji narzàdów
– percepcji (oczy, uszy)
– ruchu (r´ce, nogi)
– pó∏kul mózgowych,

2) wyspecjalizowanych funkcji – analizy i obrazu,
3) poziomów i kierunków rozwoju ruchowego,
4) poziomu rozwoju wiodàcych mechanizmów
kszta∏towania si´ ruchowego.
Nasza metoda oferuje zaj´cia rozwijajàce, korekcyjne i korekcyjno-rozwijajàce wed∏ug programów
o zró˝nicowanym poziomie oddzia∏ywania: fizjologicznym, motywacyjnym, emocjonalnym, konceptualnym (osobiste przekonania).
Zaj´cia prowadzone sà przez konsultantów i instruktorów Kinezjologii Edukacyjnej w formie indywidualnej
i grupowej.
Teresa Konopka
tel. 773 32 70, 773 33 70

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE

Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy
Firma PPHU „JUMA”
ul. Kombatantów 63 (pawilony)

Sulejówek
tel. 760-10-52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
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PEDIATRA NEFROLOG
WIZYTY DOMOWE CA¸ODOBOWO
Dr n. med. Tadeusz St. Dorywalski
Specjalista Chorób Dzieci´cych
Specjalista Nefrolog
- Pediatria ogólna (infekcje, biegunki, inne dolegliwoÊci)
- Choroby nerek (zaka˝enia uk∏adu moczowego, moczenie nocne,
kamica nerkowa, bia∏komocze i krwinkomocze, nadciÊnienie t´tnicze)
- Dziecko przewlekle chore

Diagnostyka — Leczenie — Profilaktyka
05-077 Warszawa-Weso∏a
Os. Stara Mi∏osna
ul. Cienista 71

tel.: 0-602 690 459
(22) 795 71 16

STARA MI¸OSNA

RA 10
BA %
TU

LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

RAMY

PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER

AKTYW

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jana Paw∏a II 23/B4
(Centrum Pogodna)

tel./fax (0 22) 773 84 60
tel.kom. 0 609 53 77 47
e-mail : renfafa@op.pl

na ˝yczenie - oprawa u klienta odbiór i dostawa do domu

PRYWATNY GABINET REHABILITACYJNY

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. Wspólna 20b
tel./fax

773 47 54 e-mail: cmw@waw.pdi.net
www.cmw.pl

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista

➣ TERAPIA MANUALNA

Nasz adres:

➣ LECZENIE:
– BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
– ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
– BÓLÓW G¸OWY
– WAD POSTAWY
– DYSKOPATII
➣ REHABILITACJA PO URAZACH
➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA

KOREKCYJNA

dla dzieci z elementami metody Dennisona.

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. 795-14-97, 773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

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

➣ AEROBIC – pilates, stretching, çw. kszta∏tujàce

pon., wt., Êr., czw. – 19:30
pon. i Êr. – 9:00
sob. – 9:30
Tel.

773 22 53

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5

tel.

Magdalena
Gaw´cka

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW

773 14 30

ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a
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STARA MI¸OSNA

W tej chwili macie Paƒstwo mo˝liwoÊç szybkiego i prostego dost´pu do kapita∏u, który b´dziecie mogli przeznaczyç
na bie˝àcà dzia∏alnoÊç, inwestycje, sp∏at´ zobowiàzaƒ lub cel dowolny. W ciàgu 10 minut dowiecie si´ Paƒstwo na jakà
kwot´ kredytu mo˝ecie liczyç.
EKSPRES KAPITA¸ to:
• 15-letni okres kredytowania, który przek∏ada si´ na niskie obcià˝enia miesi´czne z tytu∏u sp∏aty posiadanego zad∏u˝enia;
• 1.000.000 pln, mo˝liwego do uzyskania kredytu, ograniczonego
jedynie zdolnoÊcià kredytowà i wartoÊcià nieruchomoÊci;
• kredyt do wysokoÊci 50% wartoÊci nieruchomoÊci komercyjnej
lub mieszkalnej;
• brak koniecznoÊci wnoszenia udzia∏u w∏asnego;
• ró˝ne waluty kredytu pln, eur, usd, chf, co oznacza ni˝sze oprocentowanie kredytu i wyeliminowanie ryzyka kursowego;
• mo˝liwoÊç uruchomienia kredytu po z∏o˝eniu i op∏aceniu wniosku o wpis hipoteki, bez koniecznoÊci czekania na jej prawomocny wpis.
LINIA BIE˚ÑCA to:
• jeden wspólny limit kwotowy do wykorzystania w dowolnej formie: kredyt obrotowy, linia kredytowa w r-ku bie˝àcym, wykup
faktur, dyskonto weksli, gwarancja bankowa, akredytywa,
• 2-letni okres kredytowania
• mo˝liwoÊç przed∏u˝enia okresu kredytowania
• mo˝liwoÊç zabezpieczenia wekslem
• nieograniczona kwota kredytu zale˝na od zdolnoÊci kredytowej
Klienta
• ró˝ne waluty kredytu pln, eur, usd, chf, co oznacza ni˝sze oprocentowanie kredytu i wyeliminowanie ryzyka kursowego.

DOCHODè SWOICH PRAW Z OC
JeÊli by∏eÊ lub jesteÊ poszkodowany w wypadku:
• b´dàc pasa˝erem,

• pieszym,
• kierowcà,
• ktoÊ bliski zmar∏ na skutek wypadku i nie otrzyma∏eÊ odszkodowania, zadoÊçuczynienia od Zak∏adu Ubezpieczeƒ albo czujesz
si´ pokrzywdzony wskutek decyzji Zak∏adu Ubezpieczeƒ, to:
ADVERSUM KANCELARIA PRAWNICZO-MEDYCZNA zajmuj´
si´ Êwiadczeniem kompleksowej pomocy w dochodzeniu odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadku obj´tym odpowiedzialnoÊcià OC.
Kancelaria zatrudnia profesjonalny zespó∏ ekspertów z dziedziny
ubezpieczeƒ, medycyny i prawa.
W ustawie z dnia 22.05.2003r (z póêniejszymi uzupe∏nieniami) zosta∏y dok∏adnie okreÊlone obowiàzki stron w zakresie: Ubezpieczeƒ
Obowiàzkowych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Ubezpieczenia Obowiàzkowe (OC) – obejmujà szkody powsta∏e
w zwiàzku z ruchem pojazdów na drodze.
W chwili obecnej jest to poj´cie szersze ni˝ jazda na drodze.
A wi´c sà to szkody powsta∏e:
• przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego
• bezpoÊrednio przy za∏adowaniu i wy∏adowaniu pojazdu mechanicznego
• podczas zatrzymania, postoju lub gara˝owania
Wypadek komunikacyjny kojarzy si´ ze szkodà Majàtkowà i Niemajàtkowà.
Szkoda majàtkowa – to odszkodowanie
Szkoda niemajàtkowa (szkoda na osobie) – krzywda, zadoÊçuczynienie
Przy szkodzie na osobie czasami konieczne jest ustalenie odpowiedzialnoÊci sprawcy za skutki, które mogà ujawniç si´ w przysz∏oÊci. Wtedy konieczny jest wyrok sàdu.

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA SEZON 2005/2006
PROMOCJA!!! – jeÊli przyprowadzisz 2 nowe osoby
– dostaniesz rabat 30 %!!!
NowoÊci!!
E
YTMICZN
Dla m∏odzie˝y i doros∏ych
R
O
N
L
A
Ñ
WOK
TANIEC TOWARZYSKI
ZAJ¢CIA ELSKI Z PIOSENK
I
J¢Z. ANG
HIP HOP / DANCEHALL
Taniec dla Paƒ: RAGGA JAM • TUMBAO
AIKIDO • TAI CHI
TRENINGI WZMACNIAJÑCE
I KSZTA¸TUJÑCE SYLWETK¢
GRUPA TA¡CA NOWOCZESNEGO
Dla dzieci i m∏odzie˝y
BALET • TANIEC MUSICALOWY
FUNKY • AIKIDO
GIMNASTYKA AKROBATYCZNA
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PolRENTIER Sp. z o. o.
ul. Boya- ˚eleƒskiego 4/14, 00-621 Warszawa PolRENTIER
tel./fax 022 825 34 09
e-mail: biuro@polrentier.pl
http://www.polrentier.pl
Typowe szkody na osobie to:
• uszkodzenie cia∏a – naruszenie integralnoÊci cielesnej, w tym
tkanek i narzàdów wewn´trznych
• zak∏ócenie funkcji poszczególnych organów lub ich prawid∏owego dzia∏ania cz´sto ∏àczy si´ z uszkodzeniem cia∏a.
W przypadkach uszkodzenia cia∏a lub wywo∏aniu rozstroju zdrowia
naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynik∏e z tego powodu
koszty: a wi´c koszty: dojazdu na leczenie, leki, konsultacje specjalistyczne, pomoc piel´gniarskà, okulary, aparaty s∏uchowe, wózek inwalidzki, koszty rehabilitacyjne i sprz´t do niej itp.
JeÊli poszkodowany utraci∏ mo˝liwoÊç wykonywania zawodu – to
koszty zwiàzane z przygotowaniem (ksià˝ki, dojazdy, kursy) dla
podj´cia innego zawodu.
Prawo do renty-powstaje, gdy ca∏kowicie lub cz´Êciowo poszkodowany utraci∏ zdolnoÊç do pracy, a wi´c zmniejszy∏y si´ widoki
na przysz∏oÊç lub wzros∏y potrzeby (ciàg∏e koszty leczenia).
JeÊli poszkodowany na skutek uszkodzenia cia∏a lub wywo∏ania
rozstroju zdrowia ZMAR¸, sprawca zwróci koszty pogrzebu i leczenia osobie, która te koszty ponios∏a. Roszczenie o naprawienie
szkody wyrzàdzonej poszkodowanemu ulega przedawnieniu z up∏ywem 3 lat lub 10 lat.
Przedstawione wy˝ej zagadnienia sà wymienione w zarysie. Zapytaj o szczegó∏y, przedstaw swojà spraw´ i skontaktuj si´ z nami
(kontakt w nag∏ówku).
Prosz´ pytaj i rozmawiaj. To nic nie kosztuje. Dochodê swoich praw.
W nast´pnym miesiàcu informacja o ró˝nych sposobach inwestowania.
Z szacunkiem
Jacek Rembiszewski (601 801 890)

artyku∏ sponsorowany

SZYBKI KREDYT DLA FIRM

STARA MI¸OSNA

Urodziny
w Klubie Tenisowym

Rezerwacja: tel. 773 00 70,
0 602 240 800
Stara Mi∏osna, ul. Zakr´towa 12
(przy Rumiankowej)

„ POHULANKA “ d l a d z i e c i o d 4 d o 1 4 l a t
Specjalnie przygotowana sala zabaw i sala dyskotekowa
Gry, zabawy i konkursy prowadzà profesjonalni animatorzy
Zapewniamy pocz´stunek

Elektromechanika Pojazdowa
• Diagnostyka komputerowa
• Alarmy
• Radiomonta˝
• Alternatory, rozruszniki
• AIRBAG, ABS itp.
Wystawiamy faktury VAT

773 18 61 0501 560 979

Konkursy i zabawy na korcie tenisowym

ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

PROTEZY • NAPRAWA

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
UWAGA! Promocyjne ceny na obs∏ug´ firm
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 773

25 69, 773 38 91

BIURO RACHUNKOWE FISMAG
(Licencja Ministerstwa Finansów nr 14424/99)

us∏ugi ksi´gowo-podatkowe
Siedziba: Warszawa-Weso∏a, ul. Irydowa 16

tel.

773 26 93

kom.

0 505 868 173

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

DOJAZD GRATIS 24 h

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

D E L I K AT E S Y

✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦
✦ NABIA¸ ✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦
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PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 773 29 67•760 86 74•605 40 38 42

s

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

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

1.60 z∏

1 km

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho
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POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

tel. 870 55 55
www.gadomska.pl
biuro@gadomska.pl

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

Szeroki wybór daƒ,
rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe,
dania na wynos.
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ul. Jana Paw∏a II 23 lok. B1,
Weso∏a – Stara Mi∏osna (Centrum „Pogodna”)

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000

tel. 773 84 92
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