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Listopadowe Âwi´to
Historia Polski, jak ma∏o jakiego kraju, pe∏na jest rocznic bitew,
powstaƒ i chwalebnych czynów. Sà jednak dwie daty szczególne,
upami´tniajàce wydarzenia niezwyk∏e nawet w skali Êwiatowej.
Pierwsze to Konstytucja 3 maja – drugi na Êwiecie i pierwszy w Europie taki dokument. Drugim jest odzyskanie Niepodleg∏oÊci.
Có˝ jest tak niezwyk∏ego w dacie 11 listopada? Nie raz wszak˝e
narody przegrywa∏y i wygrywa∏y swojà wolnoÊç. Ale ma∏o który naród, tak jak Polska, prze˝y∏ pod rozbiorami 123 lata i zachowa∏
swojà to˝samoÊç. Wszak to 6 pokoleƒ, wszak Polska by∏a podzielona wÊród trzech zaborców, wszak w I Wojnie Âwiatowej Polacy musieli walczyç przeciw sobie w ró˝nych armiach zaborczych...
A jednak, przybycie z Magdeburga Józefa Pi∏sudskiego wyzwoli∏o tkwiàcy, mimo tych przeciwnoÊci, entuzjazm. Prawie bez walki
zosta∏ rozbrojony garnizon niemiecki w Warszawie, a za tym przyk∏adem posz∏y kolejne miasta... Wtedy wystarczy∏ jeden Wielki
Cz∏owiek, jeden symbol i entuzjazm setek tysi´cy. Znów powsta∏a
Rzeczpospolita. Historia da∏a ówczesnym Polakom szans´, a oni
jej nie zmarnowali.
Stàd niezwyk∏y chrakter Âwi´ta. To nie kolejna rocznica zwyci´stwa or´˝a. To Âwi´to spe∏nionych marzeƒ i nadziei. To Âwi´to pokazuje, ˝e najwa˝niejsze sà Êmia∏e idee i wiara w ich realizacj´,
a sukces w koƒcu da si´ osiàgnàç.
W sàsiednim Sulejówku jest „Milusin” – letnia „rezydencja” Pi∏sudskiego. Skromny dworek, dar legionistów, a˝ zadziwia, ˝e móg∏ byç
siedzibà najbardziej wp∏ywowego cz∏owieka tamtych czasów. To te˝
znamienne – Józef Pi∏sudski móg∏ mieç wszystko, ograniczy∏ si´ do tego, co by∏o mu niezb´dne. DziÊ „Milusin” mieÊci ma∏e muzeum, z kolekcji którego prezentujemy jeden ze skromnych
mundurów Marsza∏ka (z lat
30-tych XX wieku).
Marsza∏ek powiedzia∏
kiedyÊ, ˝e miarà wielkoÊci
cz∏owieka jest to, ˝e przez
jednych jest wielbiony, przez
innych znienawidzony. Ale
dla nikogo nie pozostaje
oboj´tny. I taki pozosta∏
w pami´ci Polaków do dziÊ.
Marcin J´drzejewski
LeÊna Jarz´bina

pachnia∏a wiatrem
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Pomó˝my dzieciom
Nadchodzà najbardziej ciep∏e i rodzinne
Âwi´ta. Chcia∏abym, ˝eby sta∏o si´ tradycjà, ˝e
w tym okresie Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna jest organizatorem akcji charytatywnych. I kiedy zaczyna∏am ju˝ myÊleç, komu
pomóc w tym roku, przeczyta∏am artyku∏ o Interwencyjnej Placówce Opiekuƒczej w Otwocku. Jest to miejsce, do którego trafiajà bezbronne maluszki: porzucone przez matki noworodki, niemowl´ta odebrane rodzicom
po interwencjach policji. W∏aÊnie w tym domu czekajà na nowych rodziców. OÊrodek prowadzony jest przez Fundacj´ Rodzin
Adopcyjnych.
Problem w tym, ˝e nie zawsze da si´ nakarmiç i ubraç maluchy samym sercem, potrzebne sà Êrodki finansowe i pomoc
materialna.
Wielu z Was dzwoni∏o do mnie w zesz∏ym roku z pytaniami
– dlaczego taka krótka akcja i dlaczego pomagamy dzieciom akurat z Warmii. W tym roku akcja b´dzie d∏u˝sza – do 20 grudnia!
Okaza∏o si´ równie˝, ˝e mo˝emy pomóc tym, którzy sà bardzo blisko Weso∏ej.
Akcj´ b´dziemy prowadziç trójtorowo. Dla tych, którzy chcieliby wspomóc fundacj´, a nie majà czasu – proponuj´ najprostsze rozwiàzanie: oto numer konta: Interwencyjna Placówka
Opiekuƒcza w Otwocku 90 1160 2202 0000 0000 6084 1658
Mamy, które chcà oddaç ubranka po swoich pociechach
– prosimy o przygotowanie ubranek dla noworodków i dzieci
troch´ starszych – do rozmiaru 80 oraz bielizny poÊcielowej
do ma∏ych ∏ó˝eczek – w szczególnoÊci przeÊcierade∏ek z gumkà. B´dziemy je zbieraç w siedzibie Stowarzyszenia (budynek
Stra˝y Po˝arnej) w ka˝dy wtorek (poczàwszy od 29 listopada)
od godz. 2000 oraz w naszych przedszkolach (pojawià si´ plakaty informujàce o tej akcji).
Trzecià mo˝liwoÊcià – dla wszystkich ludzi dobrej woli – jest
przekazanie zakupionych: pieluch (dla dzieci do 10 kg), mokrych chusteczek, oliwek, kremów p∏ynów do kàpieli, proszków
do prania bielizny dzieci´cej oraz mleka w proszku Bebiko 1
z d∏ugim terminem wa˝noÊci.
Dla Paƒstwa wygody te produkty b´dziemy zbieraç w sklepach, w których mo˝na je kupiç (pojawià si´ w nich plakaty informujàce o zbiórce).
Przekazane przez Paƒstwa dary zawieziemy do Otwocka jeszcze
przed Âwi´tami, a po Nowym Roku przeka˝emy szczegó∏owe informacje o naszej pomocy.
Licz´ na wielkie, otwarte serca naszych mieszkaƒców i jestem
pewna, ˝e jak zwykle fantastycznie – nas organizatorów – zaskoczycie swojà otwartoÊcià i dobrocià.
Izabela Antosiewicz
Ps. Bardzo prosz´ o kontakt placówki oÊwiatowe (przedszkola
i szko∏y) oraz sklepy, które chcia∏yby si´ w∏àczyç w zbiórk´,
nr tel.: 0603-063-870. Chcia∏abym ustaliç szczegó∏y i zamówiç
odpowiednià iloÊç plakatów.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Z prac Rady Dzielnicy
Ostatni miesiàc by∏ dosyç intensywnym okresem w pracach Rady Dzielnicy. Ze wzgl´du na napi´te terminy opiniowania bud˝etu, oprócz planowej, odby∏y si´ jeszcze dwie sesje nadzwyczajne.
Na pierwszej z nich Rada zaopiniowa∏a za∏àcznik bud˝etowy dla naszej
dzielnicy zawierajàcy m.in. Plan inwestycji na rok przysz∏y (jest opisany
w dalszej cz´Êci WS).
Kolejna sesja zawiera∏a w∏aÊciwie same punkty informacyjne: informacj´
o funkcjonowaniu s∏u˝by zdrowia, informacj´ o pozyskiwaniu gruntów i sprzeda˝y mienia komunalnego na terenie
Dzielnicy, ocen´ stanu bezpieczeƒstwa
w Dzielnicy (na sesji goÊcili przedstawiciele Policji, Stra˝y Miejskiej, OSP Weso∏a i OSP Stara Mi∏osna).
Najwi´cej emocji wzbudzi∏ punkt: informacja na temat prac nad przebiegiem WOW przez teren Dzielnicy.
Niestety, przes∏ane przez GDDKiA
materia∏y by∏y bardzo ogólne i niewiele mówi∏y. Mo˝na si´ by∏o jedynie domyÊlaç, ˝e preferowanym wariantem
jest wariant IIIa, ew. nowy wariant,
idàcy od Zakr´tu nieco g∏´bszym ∏ukiem i przecinajàcy Weso∏à wzd∏u˝ linii
wysokiego napi´cia. Wobec braku
szczegó∏owych informacji o planach
GDDKiA rozwa˝ania mia∏y tylko charakter ogólny. Pada∏y propozycje ró˝nych dzia∏aƒ, m.in. spotkania w tej
sprawie z radnymi Rady Warszawy.
OczywiÊcie, w ca∏ej sprawie trzeba
pami´taç, ˝e z chwilà w∏àczenia Weso∏ej do Warszawy, wszystkie decyzje tej
rangi sà podejmowane w warszawskim
ratuszu. Lokalne w∏adze nie sà nawet
stronà w prowadzonych konsultacjach,
wi´c zajmowanie si´ tà sprawà przez
Zarzàd czy te˝ Rad´ Dzielnicy jest wyjÊciem poza przypisane kompetencje.
OczywiÊcie, budowa WOW b´dzie mia∏a olbrzymi wp∏yw na warunki ˝ycia

Dy˝ury radnych...
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. Kontakt mailowy z Przewodniczàcym
Rady: marcin@najcomp.com.pl

cz´Êci mieszkaƒców Weso∏ej (g∏ównie
Groszówki i cz´Êci Zielonej). Stàd nasze zaanga˝owanie w t´ spraw´, choç
widaç systematyczny spadek zainteresowania rzeczywistych decydentów opiniami p∏ynàcymi z Weso∏ej, tak jakby
z ich pozycji decyzje ju˝ zapad∏y.
Druga z nadzwyczajnych sesji by∏a
poÊwi´cona dwóm sprawom – zaopiniowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz poznaniu ekspertyzy
dotyczàcej stanu technicznego budynku szko∏y nr 172 w Zielonej. O ile
pierwszy z tych tematów (o dziwo) nie
wzbudzi∏ wi´kszych kontrowersji, to
przy drugim wybuch∏a prawdziwa burza. Temat ten jest szerzej opisany
w dalszej cz´Êci WS. Z mojego punktu
widzenia, szkoda tylko, ˝e w ponad 3godzinnej dyskusji tak cz´sto emocje
bra∏y gór´ nad rzeczowà argumentacjà
i ˝e w jej wyniku nikt nie postawi∏ jakichkolwiek wniosków, które mog∏yby
jà podsumowaç lub zamknàç.
ZaÊ co do WPI. JeÊli ktoÊ chce si´
z nim zapoznaç, to jest on dost´pny
w Biurze Rady Dzielnicy. Nie publikujemy go i nie b´d´ go omawia∏, gdy˝ tak
naprawd´, na obecnym etapie legislacji, mo˝e byç tylko zbiorem pobo˝nych
˝yczeƒ, bo nikt nie wie, jak za kilka lat
nowe w∏adze Warszawy b´dà podchodzi∏y do inwestycji w dzielnicach.
Kolejna sesja Rady jest planowana na 1 grudnia br., a w jej programie
znajdzie si´ m. in.: ocena stopnia zaawansowania robót inwestycyjnych,
ocena realizacji bud˝etu za III kwarta∏y, ocena stanu czystoÊci w Dzielnicy
i informacja o stanie przygotowaƒ
do zimy. Zainteresowanych zapraszam
na godz. 1400 do Urz´du Dzielnicy,
szczegó∏owy plan sesji b´dzie w og∏oszeniach na s∏upach informacyjnych.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

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

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.

Konserwacja wodociàgów
Firma LENBAW sp. z o.o.
tel. kom. 0 697 400 366
tel. kom. 0 695 581 192
Zapraszamy na stron´ Stowarzyszenia:

www.staramilosna.org.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

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
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Za∏atw spraw´ w Urz´dzie...
NOWY DOWÓD OSOBISTY
Okazanie dowodu osobistego to podstawa pomyÊlnego za∏atwienia spraw urz´dowych, bankowych czy
pocztowych. Dowód osobisty stwierdza naszà to˝samoÊç oraz potwierdza polskie obywatelstwo. W pewnym zakresie zast´puje równie˝ paszport, poniewa˝
uprawnia on obywateli polskich do przekraczania granic miedzy paƒstwami cz∏onkowskimi Unii Europejskiej.
Wszelkie sprawy dotyczàce:
• wyrobienia dowodu osobistego po raz pierwszy,
• utraty dowodu,
• wymiany starego dowodu na nowy
prowadzi dla mieszkaƒców Weso∏ej Delegatura Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Weso∏a (ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33).
W ka˝dej z powy˝szych sytuacji, aby uzyskaç dowód
osobisty, nale˝y wype∏niç odpowiedni wniosek. Formularz wniosku mo˝na pobraç w punkcie informacyjnym Urz´du, gdzie równie˝ w razie wàtpliwoÊci urz´dnik udziela pomocy w jego wype∏nieniu. Druga mo˝liwoÊç to pobranie formularza ze strony internetowej
Urz´du m. st. Warszawy: www.warszawa.um.pl.
Do wniosku nale˝y za∏àczyç:
• 2 fotografie (35x45mm) przedstawiajàce lewy pó∏profil z ca∏kowicie ods∏oni´tym lewym uchem
i równomiernie oÊwietlonà twarzà, bez nakrycia
g∏owy i okularów z ciemnymi szk∏ami,
• dowód wniesienia op∏aty za wydanie dowodu osobistego w wysokoÊci 30 z∏, którà mo˝na uiÊciç w kasie Urz´du lub przelewem na rachunek bankowy:
Dzielnica Weso∏a m. st. Warszawy,
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33,
05-075 Warszawa-Weso∏a, nr rachunku:
31 1240 2148 1111 0010 0315 0251
• Odpis skrócony aktu urodzenia – osoby, które nie
wstàpi∏y w zwiàzek ma∏˝eƒski

• Odpis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa z adnotacjà o aktualnie u˝ywanym nazwisku lub z adnotacjà o rozwodzie.
Rodzice mogà wyrobiç dowód osobisty dziecku do 13
roku ˝ycia, zaÊ osoby w wieku 13-18 lat wype∏niajà
wniosek same, ale sk∏adajà go w obecnoÊci i po z∏o˝eniu na nim podpisu przynajmniej jednego z rodziców.
Wniosek sk∏ada si´ i odbiera osobiÊcie w pokoju nr 5.
WczeÊniej nale˝y udaç si´ do pokoju nr 10 (naprzeciwko), aby uzyskaç potwierdzenie zameldowania. Jedyny wyjàtek od zasady osobistego stawiennictwa interesanta dotyczy osób starszych, niepe∏nosprawnych, które ze wzgl´du na ca∏kowità niemo˝noÊç poruszania si´ nie sà w stanie dotrzeç do Urz´du. W opisanej sytuacji urz´dnik, po uprzednim umówieniu wizyty, dwukrotnie odwiedzi interesanta: 1) aby przyjàç
wniosek, 2) aby dor´czyç nowy dowód osobisty.
Termin za∏atwienia sprawy wynosi do 1 miesiàca,
a w przypadku wydania dowodu osobistego wskutek
jego utraty termin ten mo˝e si´ w wyd∏u˝yç do 2 miesi´cy w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Wymiana starych dowodów osobistych na nowe wymaga okazania dotychczasowego dowodu i odbywa
si´ w nast´pujàcych terminach:
Data wydania
Termin wymiany
1981 r. – 1991 r.
1.01.2005 r. – 31.12.2005 r.
1992 r. – 1995 r.
1.01.2006 r. – 31.12.2006 r.
1996 r. – 2000 r.
1.01.2007 r. – 31.12.2007 r.
Dowód osobisty wa˝ny jest:
10 lat od daty wydania,
5 lat – je˝eli zosta∏ wydany osobie przed 18 rokiem ˝ycia,
bezterminowo – w przypadku osób, które ukoƒczy∏y 65 lat.
Warto pami´taç, ˝e
• ustawowa wymiana dowodów osobistych dla

mieszkaƒców Weso∏ej, którzy posiadajà dotychczasowy adres zameldowania „Weso∏a” jest bezp∏atna, poniewa˝ zbieg∏a si´ w czasie ze zmianà nazwy miejscowoÊci w wyniku przy∏àczenia do Warszawy.
• Osoba fizyczna nie prowadzàca dzia∏alnoÊci gospodarczej, która odbiera nowy dowód osobisty, ma obowiàzek z∏o˝yç do urz´du skarbowego (Urzàd Skarbowy dla Warszawy- Wawer ul. Mycielskiego 20) w terminie 30 dni zg∏oszenie NIP 3, w którym informuje
o zmianie numeru dowodu. Druk zg∏oszenia dost´pny
jest w punkcie informacyjnym Urz´du. Tam te˝, w razie wàtpliwoÊci, urz´dnik s∏u˝y pomocà przy wype∏nianiu formularza. Wype∏nione zg∏oszenie mo˝na nast´pnie przekazaç do urz´du skarbowego za poÊrednictwem Dzielnicy Weso∏a, pozostawiajàc je w tym˝e
punkcie informacyjnym bez koniecznoÊci fatygowania
si´ do urz´du skarbowego.
• Osoba fizyczna prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà ma równie˝ obowiàzek zaktualizowania danych
w zwiàzku ze zmianà dowodu osobistego. Aktualizacji
nale˝y dokonaç zg∏oszeniem NIP 1 w ciàgu 14 lub 30
dni (w zale˝noÊci od formy prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz rozliczania si´ z fiskusem). Taka
osoba musi ju˝ sama przekazaç wype∏niony formularz
do urz´du skarbowego. Druk NIP 1 równie˝ dost´pny
jest w punkcie informacyjnym Urz´du wraz z pomocà
w jego wype∏nieniu.
Ju˝ dziÊ zapraszam tych z Paƒstwa, których termin
wa˝noÊci dowodu osobistego up∏ywa z koƒcem bie˝àcego roku, aby sk∏adali wnioski o wydanie nowego
dowodu. Pozostawienie tej sprawy do za∏atwienia
w grudniu nie gwarantuje uzyskania nowego dowodu
do koƒca bie˝àcego roku oraz ∏àczy si´ zazwyczaj
z niepotrzebnie straconym w kolejkach czasem.
Wszelkie wàtpliwoÊci oraz pytania w sprawie wyrobienia lub wymiany dowodu osobistego prosimy kierowaç do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców dla Dzielnicy
Weso∏a – nr tel. 773-60-00.
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
Marta Wepa

Przychodnia z prawdziwego zdarzenia
JeÊli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to
w ciàgu dwóch lat mieszkaƒcy Weso∏ej b´dà
mogli korzystaç z nowoczesnej przychodni
przy ul. Kiliƒskiego.
Do tego tak generalnego remontu po∏àczonego
z przebudowà, urzàd oraz sami mieszkaƒcy byli
przygotowywani od d∏u˝szego czasu. By∏ nawet moment, kiedy to wÊród mieszkaƒców zacz´∏y krà˝yç
pog∏oski, ˝e przychodnia zostanie zlikwidowana,
gdy˝ nie spe∏nia nowych wymogów sanitarnych.
Wszystko zosta∏o teraz zdementowane.
Poczàtki nie by∏y ∏atwe. Przy pierwszej próbie
stworzenia nowego projektu zaistnia∏a obawa, ˝e
fundament cz´Êci przechodni, w której obecnie
mieÊci si´ przychodnia dla dzieci zdrowych, nie wytrzyma obcià˝enia zwiàzanego z nadbudowaniem
kolejnej kondygnacji. Jednak po przeprowadzeniu
dwóch, bardzo szczegó∏owych ekspertyz, komisja

wyda∏a pozwolenie na budow´ drugiej kondygnacji.
ryngologiczny i kardiologiczny. Zostanie te˝ zamonW bud˝ecie na przysz∏y rok sà ju˝ przeznaczone pietowana winda, która pozwoli na ∏atwiejszy dost´p
niàdze na t´ inwestycj´, teraz nale˝y tylko czekaç
osobom mniej sprawnym do gabinetów znajdujàna sprawne og∏oszenie i rozstrzygni´cie przetargu
cych si´ na pi´trze.
na budow´.
Teraz nale˝y tylko trzymaç kciuki. I mo˝e nie naA jest na co czekaç. Choç ca∏a inwestycja potrwa
rzekaç za bardzo, kiedy roboty ruszà ju˝ na dobre, bo
przynajmniej dwa lata, na poczàtku zostanie wybukiedy si´ skoƒczà, b´dzie o wiele lepiej.
dowana nowa kondygnacja, a nast´pnie zostanie
przeprowadzony generalny remont starej cz´Êci
Judyta Weso∏owska
przychodni. Je˝eli fundusze pozwolà, do przy- Zadbaj zimà o bezpieczeƒstwo ludzi
Dostawa
chodni powróci gabinet
wokó∏
domu
i
Twojej
firmy!
na
ginekologiczno-po∏o˝nimiejsce!
czy (nie oznacza to likwidacji tego gabinetu
w przychodni w Starej
- nowoÊç, wygodne wiaderka 10 i 20 kg
Mi∏oÊnie) oraz utworzo- worki 25 kg
ny zostanie gabinet la-

SÓL

Wystarczy zadzwoniç: 773 14 59
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

0 500 186 223, 0 500 186 227
Oferujemy tak˝e znakomite mieszanki asfaltowe „na zimno” pakowane w workach 25 kg, do ca∏orocznych remontów chodników, podjazdów, placów. Bardzo proste w u˝yciu! Teraz tylko 24 z∏. za worek 25 kg!
ASPOL sp. z o.o., ul. Jaspisowa 43
05-077 Warszawa-Weso∏a
ZAPRASZAMY!
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Obchody Dnia Niepodleg∏oÊci
W Weso∏ej obchody 87 rocznicy Odzyskania Niepodleg∏oÊci rozpocz´∏y si´
w czwartek 10 listopada mszà Êw.
w koÊciele przy parafii Âw. Brata Alberta w Zielonej. Po mszy Êw. pochód
z∏o˝ony z pocztów sztandarowych,
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego, mieszkaƒców wraz z w∏adzami dzielnicy przeszed∏ pod obelisk
znajdujàcy si´ na skraju lasu przy szkole w Zielonej. W tym w∏aÊnie rejonie
jeszcze przed odzyskaniem niepodleg∏oÊci komendant Józef Pi∏sudski dokona∏ przeglàdu oddzia∏ów P.O.W.,
a uczestnicy uroczystoÊci oddali ho∏d
bohaterom tamtych zdarzeƒ.
Po krótkim wst´pie p. Marcina J´drzejewskiego, Przewodniczàcego Rady Dzielnicy, odczytano apel poleg∏ych
a kompania reprezentacyjna trzykrot-

Êpiewem pieÊni legionowych troch´
sztywnà atmosfer´ zmieni∏a w sympatyczny piknik patriotyczny. Znaczna liczba dzieci i m∏odzie˝y Êwiadczyç
mo˝e o dobrej pracy szko∏y i rodziców,

nà salwà odda∏a im czeÊç. Po oficjalnej
cz´Êci uroczystoÊci grupa mieszkaƒców

którzy starajà si´ przekazaç tradycj´
i formowaç w∏aÊciwà postaw´ m∏odych
ludzi.
11. listopada
w Klubie Garnizonowym KoÊciuszkowiec
znany aktor Janusz Zakrzeƒski
wcieli∏ si´ w postaç marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego i przez
godzin´ mieliÊmy okazj´ obcowaç z Panem
Marsza∏kiem.
Zwróci∏ on uwag´ na udekorowane flagami
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ulice Weso∏ej, ale martwi∏ si´ skromnà
liczbà flag na naszych domach. MyÊl´, ˝e
mia∏ racj´, bo zakup flagi to przecie˝ niewielki wydatek, a jej wywieszenie powinniÊmy traktowaç jako podstawowy obowiàzek.
Od wielu lat w Sulejówku odbywajà
si´ uroczyste obchody Dnia Niepodleg∏oÊci, które majà pi´knà opraw´
i uczestników liczonych w tysiàcach.
˚a∏owaç nale˝y, ˝e w∏adze Sulejówka
nie pomyÊla∏y o tym, ˝eby zaprosiç
do siebie swoich sàsiadów. Dla zainteresowanych podaj´ informacj´, ˝e uroczystoÊci w Sulejówku rozpoczynajà si´
corocznie mszà Êw. o godz. 1600,
po której nast´puje przemarsz pod kopiec Józefa Pi∏sudskiego.
Józef WojtaÊ
foto: Piotr Szepietowski
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DZIELNICA WESO¸A
SPISIE ZADA¡ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006 - propozycje (w z∏)

Plan inwestycji
na rok 2006
W za∏o˝eniach bud˝etu ka˝dego samorzàdu dla mieszkaƒców najwa˝niejszy jest za∏àcznik dotyczàcy planowanych na nast´pny rok inwestycji.
W Warszawie decyzje, jak on ma wyglàdaç, podejmuje Rada Warszawy.
Rada Dzielnicy tylko go opiniuje, ale rzadko si´ zdarza, by po zaopiniowaniu przez Dzielnic´ ulega∏ jakimÊ wi´kszym zmianom.
W Weso∏ej, przy tworzeniu wykazu inwestycji, Êrodki inwestycyjne
sà dzielone na poszczególne osiedla proporcjonalnie do liczby zameldowanych w nich mieszkaƒców, a nast´pnie radni z poszczególnych
osiedli uzgadniajà z Zarzàdem priorytetowe zadania.
Na rok 2006 poziom Êrodków na inwestycje b´dzie zbli˝ony do tegorocznego (prawie 22 mln.). Pewne odst´pstwo od zasady równomiernoÊci podzia∏u Êrodków b´dzie mia∏o osiedle Zielona. W roku bie˝àcym, z powodu
protestów mieszkaƒców, trzeba by∏o przeprojektowaç rondo na skrzy˝owaniu ul. Brata Alberta i Wspólnej. W zwiàzku z tym nie uda∏o si´ zrealizowaç tej inwestycji w roku bie˝àcycm i pieniàdze zosta∏y zwrócone do Warszawy. Na rok przysz∏y spodziewane jest zwi´kszenie Êrodków na budow´
tego skrzy˝owania w∏aÊnie o kwot´, jaka w tym roku nie zosta∏a wydana.
W przedstawionym wykazie nie ma zadaƒ zwiàzanych z budowà kanalizacji, które od Dzielnicy przej´∏o MPWiK. Budowa kanalizacji
b´dzie realizowana bez udzia∏u Dzielnicy, wed∏ug oddzielnego harmonogramu (niestety, jeszcze nie jest znany).
Mieszkƒcy Starej Mi∏osny nie znajdà te˝ w tym wykazie pieni´dzy
na dokoƒczenie ul. Jana Paw∏a II. Jest to droga zarzàdzana przez Zarzàd Dróg Miejskich i to w∏aÊnie ta miejska agenda powinna dokoƒczyç rozpocz´tà inwestycj´. Jednak nauczone smutnymi doÊwiadczeniami roku bie˝àcego w∏adze Dzielnicy, b´dà chcia∏y, tak jak w roku
bie˝àcym (tylko wczeÊniej), przejàç t´ inwestycj´ wraz z przeznaczonymi na nià Êrodkami i dokoƒczyç samemu.
Oprócz tego, z pieni´dzy nie pochodzàcych z bud˝etu Weso∏ej, w roku
przysz∏ym b´dzie rozbudowywana przychodnia zdrowia przy ul. Kiliƒskiego oraz zostanie dokoƒczona budowa stra˝nicy OSP Stara Mi∏osna.
Marcin J´drzejewski

L.p.Nazwa inwestycji
Planowane wydatki w roku 2006
1 Budowa ul. Jana Paw∏a II na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Trakt Brzeski
- wykup gruntu
200 000
2 Budowa ul. Brata Alberta - ETAP II
2 270 000
3 Budowa ul. GoÊciniec wraz z brakujacymi odcinkami sieci wod-kan
i kanalizacjà deszczowà (dokoƒczenie inwestycji)
1 750 000
4 Budowa skrzy˝owaƒ: ul. Gosciniec/ul. Jana Paw∏a II
i ul. GoÊciniec/ul. Borkowska
800 000
5 Budowa ul. Rumiankowej
1 000 000
6 Budowa ul. Mazowieckiej – Etap I
900 000
7 Projekt budowy Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ Kana∏ku Wawerskiego
30 000
8 Budowa chodnika ul. Niemcewicza
100 000
9 Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagieloƒskiej
1 100 000
10 Budowa ul. PodleÊnej
1 200 000
11 Budowa ul. ˚eromskiego i Rejtana (od ˚eromskiego do S∏owackiego)
900 000
12 Budowa ulicy Warszawskiej II Etap
1 000 000
13 Budowa ul. Fabrycznej - II Etap
200 000
14 Projekty drogowe ulic w os. Stara Mi∏osna
150 000
15 Projekty drogowe ulic w os. Centrum
100 000
16 Projekty drogowe ulic i p´tli autobusowej w os. Zielona
300 000
17 Budowa ulicy Szosowej
200 000
18 Budowa ulicy Zagajnikowej z kanalizacjà deszczowà
500 000
19 Budowa ulic Spó∏dzielczej, T´czowej, Powstaƒców Âlàskich
550 000
20 Budowa ulicy Dwernickiego
450 000
21 Budowa ulicy Kostki Napierskiego
650 000
22 Budowa ulicy G∏owackiego – I Etap
1 150 000
23 Budowa dróg ze wspólfinansowaniem mieszkaƒców - os. Stara Mi∏osna
500 000
24 Budowa Êcie˝ek rowerowych i rekreacyjnych w os. Wola Grzybowska,
Centrum, Groszówka, Stara Mi∏osna
50 000
25 Projekt modernizacji ul. Trakt Brzeski
200 000
26 Budowa chodnika w ulicy ˚ó∏kiewskiego na odc. od Armii Krajowej
do p´tli autobusowej
50 000
27 Modernizacja uk∏adu drogowego Plac Wojska Polskiego - Etap III
300 000
28 Budowa budynku komunalno - socjalnego przy ul. Dobrej
1 300 000
29 Modernizacja Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
100 000
30 Projekt budowy Szko∏y Podstawowej w os. Stara Mi∏osna
wraz z zakupem dzia∏ki
50 000
31 Projekt modernizacji Szko∏y Podstawowej Nr 171
100 000
32 Budowa Zespo∏u Szkó∏ (Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole) w os. Zielona
- prace przygotowawcze
480 000
33 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4
1 000 000
34 Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna
- prace przygotowawcze
600 000
35 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum 119
350 000
36 Budowa kanalizacji w os. Centrum
800 000
37 Budowa oÊwietlenia: w ulicy Okuniewskiej i brakujàcych punktów
oÊwietleniowych na terenie dzielnicy
200 000
38 Projekt placów zabaw - Zielona, Centrum, Pl. Wojska Polskiego
10 000
39 Estradowy system nag∏oÊnieniowo - oÊwietleniowy
21 000
40 Prace przygotowawcze pod zakup lokalu na bibliotek´
20 000
41 Komputeryzacja procesów bibliotecznych (Filia Nr 2 - Zielona, Filia Nr 3
- Wola Grzybowska)
27 000
42 Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturà
200 000
Ogó∏em
21 858 000

Walka z czasem czy samym sobà?
Niektóre tegoroczne inwestycje mia∏y
z przyczyn formalnych spore opóênienia.
Kiedy jednak dochodzi∏o do rozstrzygni´ç
przetargów, to wygrywajàce je firmy mia∏y ÊwiadomoÊç terminów i pory roku, w jakiej przyjdzie je relizowaç. Niektóre (tak
jak firma MABAU, która budowa∏a ul.
Fabrycznà) dawno skoƒczy∏y ju˝ prac´.
A niektóre, jeszcze si´ nie obudzi∏y z zesz∏orocznego snu zimowego. A warto, bo
kolejna zima za pasem.
Szczególnà irytacj´ budzi tempo prac
na ul. Jana Paw∏a II i GoÊciniec. Zaniepokojeni tym stanem burmistrzowie codziennie odwiedzajà budowy. Od razu
mo˝na si´ o tym przekonaç, gdy˝ w takich
momentach sielankowy nastrój przeradza
si´ w gwa∏townà krzàtanin´, by po chwili
wróciç do normy, przypominajàcej wielkie place budów z okresu PRL-u. Na nic
si´ nie zdajà monity, przypominanie o ter-

minach i karach umownych. Prezesi firm w b∏ocie rozkopanych ulic. Chyba ˝e chozachowujà pe∏ny spokój, a na budowie dzi im o sprawienie wigilijnego prezentu
(szczególnie ul. GoÊciniec) mo˝na by kr´- – niespodzianki i jednak rzutem na taÊm´
ciç kolejnà cz´Êç „Misia”. A˝ przypomi- dokoƒczà inwestycje przed Êwi´tami,
na si´ stary dowcip: „Robotnik do majstra za co pewnie wszyscy trzymajà kciuki.
– panie majster, ∏opata mi si´ z∏ama∏a.
Marcin J´drzejewski
Majster na to – to
Sklep internetowy Weso∏ej i Sulejówka
Zakupy bez kolejki do kasy
oprzyj si´ o beczZamówienia dostarczamy bezp∏atnie
k´...”.
Wed∏ug Prezesów firm, wszystko
idzie zgodnie z harWWW.ZAKUPYWESOLA.PL
WWW.ZAKUPYSULEJOWEK.PL
monogramem i nie
Proponujemy Paƒstwu ponad 1400 artyku∏ów uznanych marek:
ma zagro˝eƒ w doÊrodki czystoÊci,
artyku∏y higieniczne,
kosmetyki piel´gnacyjne,
piel´gnacja niemowlàt i dzieci,
koƒczeniu robót.
sucha karma dla zwierzàt.
Pytanie tylko, czy
Zakupy dostarczamy do domu; przy wartoÊci zakupów
uzgodnili swoje staponad 50 z∏ dostawa jest bezp∏atna.
nowisko z Matkà
Nasza propozycja jest adresowana do mieszkaƒców
Naturà? Bo jak nie,
Warszawy-Weso∏ej oraz Sulejówka.
to czeka nas d∏ugie
zimowe brodzenie ZAPRASZAMY NA ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM

ZAKUPY Z DOSTAWÑ DO DOMU
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Subiektywne uwagi architekta i mieszkaƒca
Weso∏ej-Zielonej n/t rozbudowy szko∏y w Zielonej
Niedawno otwarto nowà szko∏´
w Bia∏o∏´ce, buduje si´ przedszkole.
Budynek szko∏y budzi powszechny zachwyt, przedszkole zapowiada si´ rewelacyjnie. W obydwu przypadkach
projektanta wy∏oniono w drodze konkursu architektonicznego.
A u nas?
Projekt szko∏y w Zielonej zlecono
firmie, która jako jedyna zg∏osi∏a ofert´ na og∏oszony przetarg cenowy (jedno kryterium – najni˝sza cena). W odniesieniu do tego typu zamówieƒ jest
to nielogiczne i niezgodne z Prawem
Zamówieƒ Publicznych. Co wi´cej
– podstawà projektu jest koncepcja
wskazana przez Zlecajàcego.
A jaka˝ to koncepcja?
Koncepcja mia∏a byç efektem pracy
zleconej najtaƒszemu autorowi spoÊród 3 zaproszonych. Zosta∏a jednak wybrana z 3 wykonanych (b´dàc jednym
z zaproszonych, zaproponowa∏em konkurentom, byÊmy konkurowali nie cenà,
ale jakoÊcià oferty), jako najlepsza (?).
Komisja wybra∏a projekt zak∏adajàcy
wyburzenie wszystkich istniejàcych budynków; w tym:
– solidnie zbudowanego i majàcego
ju˝ historycznà wartoÊç pi´trowego
tzw. starego budynku,
– pobudowanych nie dawniej jak 6-10 lat
temu. sali gimnastycznej i tzw ∏àcznika;

– cz´Êciowej rozbiórce zupe∏nie nowego boiska do koszykówki.
Jako budowlaniec od 28 lat oceniam,
˝e rozrzutoÊcià b´dà planowane wyburzenia „zdrowych” i ca∏kowicie przydatnych budynków. Zaprzeczeniem edukacyjnej i kulturotwórczej roli samorzàdu
jest decyzja zniszczenia jedynego na tym

terenie obiektu – trwa∏ego Êwiadectwa
historii i kultury tutejszej spo∏ecznoÊci
z okresu mi´dzywojnia. Dodatkowym
argumentem jest fakt, ˝e budynek ten
jest udanym przyk∏adem awangardy
w ówczesnym projektowaniu szkó∏.
Nie kwestionuj´ potrzeby sta∏ej troski o standard szko∏y osiedlowej. Potwierdzam koniecznoÊç modernizacji

KLUB MALUCHA w Starej Mi∏oÊnie
Ju˝ od kliku tygodni maluchy majà swoje miejsce spotkaƒ w Starej Mi∏oÊnie. Kiedy na dworze
s∏ota i zimno, a plac zabaw Êwieci pustkami, mamy
lub opiekunki z dzieçmi mogà si´ razem pobawiç
„w przedszkole”. Jest to oczywiÊcie zabawa prowadzona przez doÊwiadczonych pedagogów, których
zadaniem jest u∏atwienie dzieciom wejÊcia w grup´
rówieÊników i twórcze zagospodarowanie czasu.
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W programie zaj´ç sà piosenki z ruchem, zabawy,
wykonywanie prostych prac plastycznych i j´zyk
angielski w formie piosenek, wierszyków i wybranych elementów programu „Pingu” i „Angielski
na weso∏o”.
Podczas gdy dzieci si´ bawià, doroÊli mogà porozmawiaç, wypiç herbat´ lub kaw´, albo sami si´
pouczyç, np. na lekcji angielskiego.
Spotkania odbywajà si´ na razie dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 1030–1230,
w salach szko∏y j´zyka angielskiego „Tom Law’s
School of English”, przy ul. GoÊciniec 18 (naprzeciwko szko∏y podstawowej nr 173).
Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç pod numerem
szko∏y: 773-32-70 lub 0-601-606-948. Przed przyjÊciem na zaj´cia bardzo prosimy o kontakt telefoniczny, gdy˝ iloÊç osób, które mogà uczestniczyç
w zaj´ciach, jest ograniczona ze wzgl´du na
wielkoÊç sali. W najbli˝szej przysz∏oÊci planujemy
uruchomienie dodatkowych zaj´ç jeÊli tylko b´dzie
takie zapotrzebowanie. Serdecznie zapraszamy.

i rozbudowy szko∏y.
Ale jako mieszkaniec od 20 lat,
wa˝àc potrzeby
spo∏ecznoÊci Zielonej, uwa˝am, ˝e
wydatki konieczne
do poniesienia dzisiaj na szko∏´, nie
mogà przekraczaç
niezb´dnego minimum; nie mogà
przejmowaç Êrodków na bezwzgl´dnie priorytetowe
w Zielonej inwestycje w infrastruktur´
– g∏ównie drogowà. Tutaj zaleg∏oÊci sà
tak olbrzymie, stanowiàc najwi´kszà
i powszechnà dokuczliwoÊç, ˝e ich nadrabianie wymaga znacznych nak∏adów
jeszcze przez ∏adnych par´ lat. Nak∏adów powa˝nych, bo cz´sto zawierajàcych
koszty wykupu terenów pod budow´
dróg. Planowany wydatek 12 mln wyczerpuje limit inwestycji przypadajàcy
dla Zielonej na okres kilku lat – oznacza
brak Êrodków na inne zadania.
Reasumujàc:
• Posàdzam decydentów o nadmiernà
ch´ç realizowania spektakularnych
przedsi´wzi´ç i zarazem bagatelizowanie rzeczywistych, ale prozaicznych potrzeb ludzi.
• Zarzucam organizatorom inwestycji
– modernizacji szko∏y w Zielonej,
brak profesjonalizmu prowadzàcy
do niegospodarnoÊci;
• Kwestionuj´ roztrzygni´cia bud˝etowe Zarzàdu Dzielnicy, b´dàce skutkiem niew∏aÊciwego rozeznania potrzeb mieszkaƒców.
Powy˝sze uwagi zg∏aszam pod rozwag´ zarówno Radzie, Zarzàdowi jak
i mieszkaƒcom Zielonej.
Jacek Nawrocki
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Czwartkowe wieczory muzyczne
Przed nami ostatni tegoroczny koncert w ramach Czwartkowych Wieczorów Muzycznych. Tym razem zapraszamy Paƒstwa na „Wieczór Cygaƒski”
w wykonaniu zespo∏u „Dzikie Pola”.
Zespó∏ ten ju˝ raz goÊci∏ w naszym cyklu z repertuarem pieÊni kozackich.
Koncert cieszy∏ si´ du˝ym powodzeniem, a poniewa˝ „Dzikie Pola” majà
bardzo szeroki repertuar, postanowiliÊmy zaprosiç ich ponownie. Dla przypomnienia – grupa powsta∏a w Krakowie w 1999 r. Jej twórcami byli trzej
muzycy z by∏ego ZSRR, absolwenci
konserwatoriów w Kijowie i Moskwie.
Na repertuar najbli˝szego koncertu
z∏o˝à si´ g∏ównie pieÊni cygaƒskie, takie jak „Ruczejok”, „Awawa”, „Ciri-

kli”, „Szatrica”, ale nie zabraknie
(przyjmowanych poprzednio owacyjnie) w´gierskich czardaszy a tak˝e
pi´knych rosyjskich ballad takich jak
„Oczy czornyje”, „Dorogoj dlinnoju
(To by∏y pi´kne dni)”, czy „Bie∏yje
rozy”.
Ch´tnych do zapoznania z twórczoÊcià zespo∏u zapraszamy na ich stron´
internetowà www.dzikiepola.vel.pl.
Mo˝na tam znaleêç m.in. wersje demo
utworów, które b´dà wykonywane
na koncercie.
A sam koncert ju˝ 1 grudnia (czwartek), jak zwykle w Gimnazjum nr 119
i jak zwykle o godz. 1930. Wst´p wolny.
Serdecznie zapraszamy.
Marcin J´drzejewski

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy

zaprasza osoby d∏ugotrwale bezrobotne,
(posiadajàce status bezrobotnego powy˝ej 24 miesi´cy) do udzia∏u w

„PROGRAMIE INTEGRACJI SPO¸ECZNO-ZAWODOWEJ
D¸UGOTRWALE BEZROBOTNYCH
W DZIELNICY WESO¸A”.
Projekt realizowany przez OPS Dzielnicy Weso∏a a wspó∏finansowany
z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego b´dzie obejmowa∏ szkolenia prowadzone
m.in. przez doradc´ zawodowego, trenera umiej´tnoÊci psychospo∏ecznych,
informatyka i prawnika. Osoby uczestniczàce w projekcie b´dà mog∏y ponadto
skorzystaç ze szkoleƒ, dajàcych mo˝liwoÊç nabycia kwalifikacji zawodowych lub
zmiany (uzupe∏nienia) kwalifikacji, jeÊli dotychczasowe kwalifikacje nie
umo˝liwiajà znalezienia zatrudnienia na warszawskim rynku pracy. Zapewniamy
przygotowanie zawodowe. Nabór do projektu b´dzie prowadzony co 2 miesiàce,
poczàwszy od listopada br., zakoƒczenie projektu przewidujemy w maju 2007 r.
Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç u pracowników Klubu Pracy i pracowników
socjalnych pod adresem: OPS Dzielnicy Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A,
tel./fax 773-44-12, tel. 0 604 800 412, e-mail: mariuszpawlowski@o2.pl.
Zapraszamy. Marzenna Todorska – dyrektor OPS Weso∏a

zespo∏u

D„Cygaƒski
z i k i ewieczór”
Po l a
1 grudnia (czwartek)
w sali widowiskowej

o godz. 1930

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

wst´p wolny

II Maraton LeÊny w Weso∏ej
II Otwarte Mistrzostwa
Weso∏ej w Maratonie
26 listopada 2005 r.
start: godz. 1000 przy ul. Jana Paw∏a II (obok Kredyt Banku)
dystans: 42,195 km
oraz dodatkowo: bieg na dystansie 7 km
kontakt telefoniczny pod numerem 0510 175 461

Przedszkole Nr 261 „Pod d´bami”
w Warszawie–Weso∏ej
W dniu 25.10.2005 r. odby∏a si´ w Warszawie–Weso∏ej niecodzienna i d∏ugo wyczekiwana uroczystoÊç nadania imienia Przedszkolu nr 261
przy ul. Armii Krajowej 72.
Ca∏e wydarzenie poprzedzone by∏o wieloma przygotowaniami, które rozpoczà∏ konkurs na nazw´ przedszkola. G∏osami dzieci, rodziców oraz rady pedagogicznej zdecydowano o wyborze nazwy: Przedszkole
„Pod d´bami”. Nazwa ta nawiàzuje do przepi´knych,
starych d´bów, otaczajàcych nasze przedszkole, b´dàcych pomnikami przyrody. Niewiele warszawskich
przedszkoli mo˝e cieszyç si´ tak pi´knym placem zabaw, na którym latem drzewa chronià przed upa∏em

k o n c e r t

s∏oƒca, a jesienià dostarczajà materia∏ów potrzebnych
do wykonania ˝o∏´dziowych cudaczków.
Ca∏a uroczystoÊç odby∏a si´ w Miejskim OÊrodku
Kultury w Weso∏ej, w której obok dzieci i ich rodziców, uczestniczyli przedstawiciele w∏adz miasta, reprezentanci innych przedszkoli, a tak˝e osoby zwiàzane z placówkà i oÊwiatà w Weso∏ej.
Ta szczególna uroczystoÊç rozpocz´∏a si´ przemówieniem Pani Dyrektor El˝biety Nowosielskiej, która
zapozna∏a zebranych z historià powstania nazwy przedszkola. G∏os zabra∏ równie˝ V-ce Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a Pan Edward Zdzieborski, wr´czajàc jednoczeÊnie akt nadania nazwy przedszkola. Przedstawiciele
Rady Rodziców, wr´czyli pani dyrektor przepi´kny proporzec przedszkola. Nast´pnie wspólnie odÊpiewano
hymn u∏o˝ony w∏aÊnie na t´ okolicznoÊç.
Po cz´Êci oficjalnej mia∏y miejsce wyst´py dzieci. Ka˝da grupa przygotowa∏a pi´kne wiersze i pio-

senki, wzbogacone uk∏adem choreograficznym.
Po czym dzieci obejrza∏y przedstawienie o tematyce
ekologicznej w wykonaniu artystów z Krakowa.
UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ pocz´stunkiem i towarzyskim spotkaniem zaproszonych goÊci, na którym by∏a okazja do z∏o˝enia podzi´kowaƒ wszystkim
tym, którzy przyczynili si´ do tego, aby ten dzieƒ
mia∏ szczególny charakter i zapisa∏ si´ w historii
Przedszkola na kolejne pokolenia.
Agnieszka Ruszkowska
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Uwaga M∏odzi ArtyÊci - Konkurs Kol´dników
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna we wspó∏pracy ze Szko∏à Podstawowà nr 173 serdecznie zaprasza
wszystkie dzieci i m∏odzie˝ do Konkursu Kol´dników.

Do wspólnej zabawy zapraszamy dzieciaki z ca∏ej Weso∏ej! A o
co chodzi? Aby, zgodnie ze staropolskim obyczajem, stworzyç
grup´ kol´dników, która w okresie Êwiàtecznym b´dzie odwiedza∏a okoliczne domy i przedstawia∏a sceny
z narodzin
Chrystusa. Powinny byç one
przeplatane pi´knymi kol´dami. Przygotujcie kolorowe, tradycyjne stroje, przebranie dla
Turonia, Âmierci, Anio∏a i in-

nych postaci. Opracujcie krótkà
10-15 minutowà scenk´ (mo˝na
si´gnàç do starych ksià˝ek, poprosiç o pomoc babci´ lub
dziadka...) A potem do zabawy!
Formu∏a konkursu polega na
zaprezentowaniu
waszych
przedstawieƒ podczas kol´dy wizyt w domach sàsiadów, które
powinny si´ odbyç w okresie
Êwiàtecznym i poÊwiàtecznym.
Na okres kol´dowania (dla
bezpieczeƒstwa) koniecznie zaproÊcie
do pomocy doros∏ego opiekuna.
Na wielkà fina∏owà Gal´ Kol´dników zapraszamy w ostatnià sobot´ karnawa∏u. Odb´dzie si´ ona w Szkole
Podstawowej nr 173. Tam ka˝da grupa

TURNIEJ SZACHOWY
II Mistrzostwa Szkó∏ Podstawowych i Gimnazjów
Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
w ramach XXXIX Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y

b´dzie mog∏a zaprezentowaç pe∏ny
program i swoje stroje, a jury wybierze
najlepsze grupy.
Zg∏oszenia (wg wzoru zamieszczonego poni˝ej!!!) mo˝na przesy∏aç
faxem na nr 613 18 49, mailem na adres marcin@najcomp.com.pl lub sk∏adaç osobiÊcie w sekretariacie Szko∏y
Podstawowej nr 173 w terminie do
15 grudnia br.
Szczegó∏owy regulamin zostanie
przekazany ka˝dej grupie kol´dników
po dokonaniu zg∏oszenia.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç u Marcina J´drzejewskiego pod
numerem telefonu: 812 70 39

Na wszystkich uczestników
czekajà
atrakcyjne nagrody!

Wzór Karty zg∏oszenia
Niniejszym zg∏aszamy na Konkurs Kol´dników grup´
o nazwie: ...................................................................................

Organizatorzy turnieju:
– Urzàd Dzielnicy Weso∏a m. St. Warszawy Wydzia∏ Sportu, Turystyki i Wypoczynku
– Klub Sportowy „Weso∏a”

Imi´ i nazwisko opiekuna grupy: ...........................................

Termin: 26 listopada 2005 r. (sobota), godz. 1000

e-mail: .......................................................................................

Tel. kontaktowy: .......................................................................

Miejsce gry: Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna 1, Warszawa-Weso∏a.

Sk∏ad grupy:
Cel: wy∏onienie najlepszych zawodników, najlepszej szko∏y podstawowej
i najlepszego gimnazjum oraz popularyzacja sportu szachowego wÊród dzieci
i m∏odzie˝y

(Imi´ i nazwisko, rok urodzenia)
1. ............................................................................................

Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogà wziàç udzia∏ uczniowie szkó∏ z terenu dzielnicy Warszawa
Weso∏a w kategoriach wiekowych:
• Szko∏y podstawowe, klasy 0–3
• Szko∏y podstawowe, klasy 4–6
• Gimnazja
Zapisy odbywajà si´ w sekretariatach szkó∏ w terminie do 24.11.2005 r.

2. ............................................................................................

System rozgrywek i tempo gry: turniej zostanie rozegrany systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund, wg przepisów Kodeksu Szachowego.
Tempo gry: 15 min. dla zawodnika na parti´.

7. ............................................................................................

Nagrody:
Puchar Burmistrza dla najlepszej szko∏y i najlepszego zawodnika
Medale dla trzech najlepszych zawodników w ka˝dej kategorii wiekowej
Medale dla trzech najlepszych zawodniczek w ka˝dej kategorii wiekowej
Nagrody „niespodzianki”.
Przewidywane zakoƒczenie turnieju ok. godz. 1430.
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3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................
6. ............................................................................................

Niniejszym oÊwiadczam, ˝e b´d´ si´ opiekowaç powy˝szà
grupà kol´dników w czasie ich kol´dowania na terenie
Weso∏ej.
podpis opiekuna: ..........................................................
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Pejza˝ na przestrzeni wieków
To tytu∏ nowej wystawy w naszej staromi∏oÊniaƒskiej bibliotece. Od poczàtku listopada mo˝na tam podziwiaç
kilkanaÊcie urokliwych pejza˝y wykonanych przez mieszkank´ naszego
osiedla panià Mari´ Surawskà.
Autorka prezentowanych prac studiowa∏a w Akademii Sztuk Pi´knych
w Warszawie na wydziale Konserwacji
Dzie∏ Sztuki. Prac´ dyplomowà na temat: „Technika i metoda opracowania
Êwiate∏ w pejza˝u niderlandzkim
XVII wieku na przyk∏adzie wybranych
obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” obroni∏a w pracowni Kopii. Jest specjalistà w zakresie
konserwacji malarstwa i rzeêby polichromowanej.
Podczas wernisa˝u, który odby∏ si´
4 listopada wieczorem, Maria Surawska
krótko opowiedzia∏a o historii pejza˝u

jako samodzielnego kierunku w sztuce.
Wyodr´bni∏ si´ on dopiero w XVII w.
I najpe∏niej przejawi∏ si´ w ówczesnym
malarstwie holenderskim. Na wystawie
zaprezentowano takie w∏aÊnie typowe
holenderskie krajobrazy: ciemna tonacja, niska linia horyzontu, odtwarzane
w najdrobniejszych szczegó∏ach detale.
W Polsce pejza˝ zyska∏
popularnoÊç
dopiero
w XIX i XX wieku. Mistrzami tego gatunku byli:
Aleksander
Gierymski,
Wojciech Gerson, Józef
Che∏moƒski, W∏adys∏aw
Podkowiƒski, Józef Pankiewicz oraz Jan Stanis∏awski.
Ten ostatni przeszed∏ do historii jako jeden z najwi´kszych mistrzów w dziejach

malarstwa polskiego, prowadzi∏ katedr´ pejza˝u w krakowskiej ASP, a Maria Surawska chyba lubi go szczególnie,
czego dowodem kilka obrazów prezentowanych na naszej wystawie.
W te jesienne wieczory warto zab∏àdziç do naszej biblioteki, by nasyciç
oczy pi´knem pejza˝y – tych polskich
i tych zagranicznych.
Magdalena J´drzejewska

Rodacy z Bia∏orusi
Satyra i nastrój
W ramach organikoncertujà dla Weso∏ej
zowanych przez StoZaraz po sobotniej mszy Êwi´tej wierni zwykle wracajà
do domów, jednak tym razem OÊrodek Kultury Weso∏a i KoÊció∏ w Zielonej przygotowali dla nich niespodziank´. Zaprosili goÊcia, ale nie takiego zwyczajnego, goÊcia o którym wszyscy
d∏ugo b´dziemy pami´taç.
19 listopada to
dzieƒ wyjàtkowy
dla mieszkaƒców
Weso∏ej. W koÊciele Âw. Brata Alberta w Weso∏ej – Zielonej, po mszy
Êwi´tej odby∏ si´
wspania∏y koncert
naszych rodaków
z Bia∏orusi. Zespó∏
Polonijny „CANTUS – CORDIS”
zaprezentowa∏ nam swój program, do którego przygotowywa∏
si´ od roku. GoÊcie zostali przyj´ci bardzo goràco przez parafian zgromadzonych w koÊciele. Opiekunem i zarazem dyrygentem chóru jest pani Jana Chwalko, która znakomicie poprowadzi∏a swoich podopiecznych. A czym zachwyci∏ nas zespó∏? G∏ównie najpi´kniejszymi polskimi pieÊniami religijnymi
i patriotycznymi a tak˝e tym pochodzàcymi z Bia∏orusi, które
równie podoba∏y si´ publicznoÊci. Nast´pnego dnia chór wystàpi∏ w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej. ˚yczymy „CANTUS
– CORDIS” wiele sukcesów na swojej koncertowej drodze.
Mamy nadziej´, ˝e nie ostatni mogliÊmy s∏uchaç ich g∏osów.
Urszula Kowal

warzyszenie Sàsiedzkie i OK Weso∏a
Czwartokowych Wieczorów Muzycznych
odby∏y si´ ostatnio
dwa ciekawe spektakle. 27 paêdziernika
wystàpili Jacek Fedorowicz i Dorota Dobrowolska z autorskim programem p.
Jacka „Wieczór z Dziennikiem”. W ca∏ej serii dowcipów filmowych, s∏ownych i muzycznych dosta∏o si´ ostre lanie politykom i z prawa i z lewa. Nie zabrak∏o te˝ dowcipów bardzo
aktualnych. Jak ten o koniecznoÊci udekorowania wszystkich
portretów Marsza∏ka (w sali koncertowej wisia∏ akurat portret patrona Gimnazjum – Marsza∏ka Pi∏sudskiego), bia∏o
czerwonymi krawatami...
W kolejny wieczór 17 listopada, oczarowa∏ nas nastrojowy
recital Anny Jagielskiej oraz Marty MaÊlanki. Na program
wieczoru z∏o˝y∏y si´ pieÊni seferdyjskie czyli muzyka Êredniowiecznych ˚ydów zamieszkujàcych pó∏wysep Iberyjski. Wspania∏y g∏os pani Ani, wsparty
rytmami gitary, harfy i wirtuozerskà grà na cymba∏ach pani Marty (jej kunszt doceni∏
m.in. Andrzej Wajda, gdy˝ to
w∏aÊnie ona nagrywa∏a koncert Jankiela w ekranizacji
„Pana Tadeusza”) stworzy∏y
prawdziwie magicznà atmosfer´.
Magdalena J´drzejewska
fot. Urszula Kowal
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Sàsiedzka Liga Siatkówki coraz atrakcyjniejsza

Od tego sezonu mecze s´dziujà licencjonowani
s´dziowie z WZPS
Tabela po I kolejce rozgrywek (22.10.2005)
Miejsce Nazwa dru˝yny

Nasza liga cieszy si´ coraz wi´kszà
popularnoÊcià. Do obecnej edycji rozgrywek zg∏osi∏o si´ wi´cej dru˝yn, ni˝
mogliÊmy przyjàç. Ze wzgl´dów organizacyjnych nasza liga mo˝e pomieÊciç
najwy˝ej 9 dru˝yn i tyle dru˝yn przyj´liÊmy. Zgodnie z wczeÊniejszymi ustaleniami decydowa∏a kolejnoÊç zg∏oszeƒ. Z przykroÊcià musieliÊmy odmówiç udzia∏u w rozgrywkach kilku wspania∏ym dru˝ynom, których zg∏oszenia
wp∏yn´∏y najpóêniej. Mamy nadziej´,
˝e w najbli˝szym czasie powstanie
w Starej Mi∏oÊnie hala sportowa
przy Gimnazjum i wtedy nasza liga nie
b´dzie mia∏a takich ograniczeƒ, jak
obecnie.
Do naszej Ligi zg∏osi∏y si´ tym razem
nast´pujàce dru˝yny siatkarskie: BRACIA, ZAKR¢T, DRU˚YNA A, LEÂNE SKRZATY, SOKO¸Y, SZALONE POMIDORY, KADRA, DRINK
TEAM, KLUB TKM. Wszystkim dru˝ynom serdecznie dzi´kujemy za przystàpienie do wspólnej zabawy i ˝yczymy sukcesów na parkiecie.

W dniu 22. paêdziernika rozegrana zosta∏a pierwsza kolejka spotkaƒ
(wyniki obok). Mi∏o mi zakomunikowaç, ˝e organizatorzy Sàsiedzkiej Ligi
Siatkówki doszli do porozumienia
z Warszawskim Zwiàzkiem Pi∏ki Siatkowej i poczàwszy od tego sezonu
wszystkie mecze w naszej lidze bedà
s´dziowane przez licencjonowanych
s´dziów siatkarskich. Pierwszà kolejk´
spotkaƒ s´dziowa∏y dwie sympatyczne
panie s´dziny, które stan´∏y na wysokoÊci zadania tak, ˝e nikomu nie przysz∏o nawet na myÊl, by poddaç w wàtpliwoÊç jakàkolwiek ich decyzj´.
Wszystkie mecze odbywajà si´ w sali
gimnastycznej Szko∏y Podstawowej
nr 173 przy ulicy GoÊciniec. Mecze
rundy jesiennej b´dà rozgrywane poczàwszy od godziny 1030 wg ustalonego
harmonogramu w nast´pujàce soboty: 19. listopada, 10 grudnia, oraz
14 stycznia.
Goràco zapraszamy wszystkich mi∏oÊników siatkówki do Êledzenia rozgrywek na ˝ywo. Wyniki, tabele, harmo-

Z mapkà po Weso∏ej
Cz´Êç mieszkaƒców przyglàda∏a si´
z przera˝eniem, inni z politowaniem,
ale wi´kszoÊç nie wiedzia∏a tak
na prawd´, co si´ dzieje. A dzia∏o si´
du˝o szczególnie, ˝e pogoda i humory
dopisywa∏y wszystkim.
Weekend 22–23 paêdziernika up∏ynà∏ w Weso∏ej nie tylko pod znakiem
drugiej tury wyborów prezydenckich,
ale równie˝ pod has∏em XXVIII Ogólnopolskiego Rajdu na Orientacj´
PODKUREK 2005 w 85 rocznic´ Bitwy Warszawskiej 1920 r. Organizatorami rajdu byli Oddzia∏ PTTK Warszawa Praga Po∏udnie im. Z. Glogera oraz
HKT „TREP” PTTK Warszawa Praga
Po∏udnie, a honorowy patronat nad ca-

∏à imprezà objà∏ Przewodniczàcy Rady
Dzielnicy Warszawa Weso∏a.
Punktem startowym na wszystkie
trasy by∏a Szko∏a Podstawowa nr 171
i stàd wszyscy wyruszali na rajd. Trasy
by∏y zró˝nicowane trudnoÊcià i dostosowane do stopnia zaawansowania jej
uczestników. Z wzgl´du na to, ˝e impreza by∏a organizowana w 85. rocznic´ Bitwy Warszawskiej 1920 r. jedna z tras prowadzi∏a przez muzeum
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku. Taka impreza nie mog∏a obejÊç
si´ bez nocnego biegu na orientacj´
dla tych najbardziej „zorientowanych”
w mapach i kompasie. W sumie w zawodach wzi´∏o udzia∏ ponad 350 osób

KOSMETYKI – sklep internetowy
ATRAKCYJNE CENY!!! DU˚Y WYBÓR!!!
Dostawa GRATIS przy zamówieniach powy˝ej 100 z∏.
Zapraszamy!!!
www.kosmetykionline.pl
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Szalone Pomidory
Klub TKM
Bracia
Kadra
Drink Team
Soko∏y
LeÊne Skrzaty
Dru˝yna A
Zakr´t

Rozegrane mecze Punkty

2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
3
3
3
2
2
2

Sety

4:0
4:0
4:1
3:2
2:2
2:2
0:4
0:4
0:4

I KOLEJKA (22.10.2005)
Bracia - Kadra 2:1 (21:25, 26:18, 15:5)
LeÊne Skrzaty - Bracia 0:2 (10:25, 8:25)
Kadra - LeÊne Skrzaty 2:0 (25:12, 25:10)
Szalone Pomidory - Dru˝yna A 2:0 (25:15, 25:9)
Dru˝yna A - Drink Team 0:2 (19:25, 16:25)
Drink Team - Szalone Pomidory 0:2 (16:25, 24:26)
Soko∏y - Klub TKM 0:2 (23:25, 21:25)
Klub TKM - Zakr´t 2:0 (25:9, 25:7)
Zakr´t - Soko∏y 0:2 (21:25, 20:25)

nogram rozgrywek oraz zdj´cia z meczów publikowane sà równie˝ na stronie internetowej Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna: www.staramilosna.org.pl.
Krzysztof Kacprzak
z ca∏ej Polski. Nikt si´ nie zgubi∏
i wszyscy szcz´Êliwie powrócili do domów. W rajdzie nie zabrak∏o te˝
uczestników z Weso∏ej. Na tras´ wyruszy∏y te˝ dwie dru˝yny ze Szko∏y Podstawowej nr 171, grupka m∏odych harcerek pod opiekà dru˝ynowej
Agnieszki oraz trzecioklasiÊci z Ko∏a
Turystycznego prowadzone przez panià Ew´ Felczuk.
Pogoda sprzyja∏a uczestnikom, wi´c
zabawa by∏a jeszcze lepsza, mo˝na by∏o zakosztowaç jeszcze resztek ciep∏ego s∏oƒca i na∏adowaç si´ energia
na nadchodzàcà zim´. M∏odzi uczestnicy z∏apali bakcyla i ju˝ dopytywali
si´, kiedy kolejna impreza. A ˝e lasy
mamy pi´kne, to imprezy na orientacje
mo˝na w Weso∏ej urzàdzaç cz´Êciej.
Judyta Weso∏owska
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Badminton – pierwsze zwyci´stwo
W dniu 29 paêdziernika 2005 r. rozegrana zosta∏a druga ods∏ona Dru˝ynowych Mistrzostw Polski w Badmintonie.
W meczu II ligi ogólnopolskiej rozegranym w Szkole Podstwawowej
nr 173 spotka∏y si´ dru˝yny KS
Weso∏a oraz goÊcie z Suwalskiego
Klubu Badmintona SKB „Bialkor” – Suwa∏ki. Rywale zaliczani
sà do faworytów ligi. Zawody
otworzy∏ goÊç honorowy, a zarazem prezes klubu KS Weso∏a pan
Zbigniew Petrów. Od poczàtku
spotkania wysoki poziom gry narzuci∏
najbardziej utytu∏owany wychowanek
naszego klubu Cezary Gutowski (wicemistrz Europy Juniorów) pokonujàc
w meczu otwarcia Huberta Jaworskiego
z Suwa∏k. Dobra atmosfera walki udzieli∏a si´ ca∏emu zespo∏owi i dalsze mecze
pe∏ne kolorytu walki towarzyszy∏y obserwatorom i zawodnikom do koƒca

spotkania. Rozstrzygajàce zwyci´stwo,
decydujàce o wyniku ca∏ego spotkania,
wywalczy∏a nasza para mikstowa w sk∏adzie Rafa∏ Rykowski-Barbara Kustra,
która pokona∏a 2:1 w setach
znacznie bardziej
utytu∏owanà par´
z Suwa∏k Kamila

Raszkiewicza-Katarzyn´
Nideraus.
Los wyre˝yserowa∏ nam niezwyk∏à dramaturgi´
meczu, bowiem losy
spotkania wa˝y∏y si´

Turniej m∏odych szablistów
Turniej o Puchar Burmistrza Weso∏ej w Szabli by∏ piàtym i ostatnim w cyklu zmagaƒ o tytu∏ Mistrzostw Polski w kategoriach do lat 11
i 13 ch∏opców i dziewczàt. Przed zawodami w Weso∏ej wiedzieliÊmy
ju˝, ˝e zawodnicy z klubu Victor ze Starej Mi∏osnej w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski majà zagwarantowane medalowe pozycje.
W kategorii do lat trzynastu Adam S´czek zapewni∏ sobie tytu∏ mistrzowski, a Micha∏ Tomasiak uplasowa∏ si´
na trzecim miejscu.
Na zawodach w Weso∏ej
podwy˝szono limit ich
kategorii z 13 do 14 lat.
Nasi medaliÊci musieli
uznaç wy˝szoÊç starszych rywali i mimo ambitnej postawy uplasowali si´ tu˝ za podium. Wynik ten ju˝ nie mia∏ znaczenia w klasyfikacji
za ca∏y sezon i ch∏opcy mogli si´ cieszyç z wielkiego sukcesu osiàgni´tego w tym roku. Powody do satysfakcji mia∏ trener Victora – Krzysztof Grzegorek. Pomimo ci´˝kich warunków do treningu, potrafi∏
znakomicie przygotowaç swoich podopiecznych. Wspania∏ym wyst´pem na zawodach w Weso∏ej odp∏aci∏ si´ jego wnuk – Miko∏aj Grzegorek. Doszed∏ do fina∏u w kategorii do lat 11, gdzie stoczy∏ chyba
najbardziej dramatyczny pojedynek turnieju przegrywajàc 11: 12.
Frekwencja zawodników zaskoczy∏a nawet organizatorów. Zjawi∏o
si´ ponad setka m∏odych szablistów. Turniej by∏ bardzo intensywny.
na czterech planszach bez przerwy odbywa∏y si´ walki. Z przyjemnoÊcià obserwowa∏o si´ z jakim zapa∏em ch∏opcy i dziewcz´ta staczajà
swoje pojedynki. Miejmy nadziej´, ˝e taka impreza nie by∏a tylko epizodem i ˝e Weso∏a stanie si´ cz´Êciej arenà walk szermierczych
Adam K∏os

do samego koƒca. W 3-cim decydujàcym secie ostatniej gry mieszanej
przy stanie 14:14 nastàpi∏o regulaminowe przed∏u˝enie gry do 17 pkt. Koƒcówk´ lepiej rozegrali nasi zawodnicy. Dru˝yna KS Weso∏a, w której poza wymienionymi wy˝ej startowa∏a równie˝ Sandra Szafraƒska, nie ul´k∏a si´ dotychczasowego lidera ligi pokonujàc ostatecznie goÊci z Suwa∏k 3:2. Za 3 tygodnie jedziemy na mecz wyjazdowy
do Olsztyna, a ju˝ dziÊ zapraszamy
na kolejny mecz w Starej Mi∏oÊnie
w dniu 3 grudnia br. Kibicom gwarantujemy wiele emocji i wysoki poziom sportowy badmintona.
Jacek Szafraƒski
– trener KS Weso∏a

Zakoƒczenie sezonu
Ju˝ po raz siódmy na terenie Starej Mi∏osny odby∏y si´ zawody w biegu na orientacj´ o Puchar Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a. W imprezie organizowanej
ju˝ corocznie przez klub sportowy
GIBnO „Amator” Warszawa w jeêdzie na rowerze i biegu klasycznym
wzi´∏o udzia∏ prawie 200 zawodników nie tylko z Warszawy, ale tak˝e
z Lublina, Gdaƒska i Bia∏egostoku.
Zmagania sportowe zapoczàtkowali startem o godzinie 930 kolarze, którzy mieli do pokonania w pi´knych lasach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego tras´ o d∏ugoÊci prawie 25 kilometrów. Nast´pnie
o 1230 na trasy wystartowali uczestnicy biegu na orientacj´.
Po ponad dwugodzinnych
zmaganiach na met´ dotarli
wszyscy uczestnicy, wÊród
których by∏ 4-letni Pawe∏
i urodzony na poczàtku ubieg∏ego wieku pan Stanis∏aw.
OczywiÊcie najwi´kszych
emocji dostarczy∏y zmagania
w kategoriach mistrzowskich,
których zwyci´zcami zostali:
K21 Anna Górnicka-Antonowicz, M21 Bartosz Majewski.
Na zakoƒczenie wszyscy uczestnicy dostali kie∏baski,
które mo˝na by∏o upiec na ognisku przygotowanym przez
harcerzy z 44 MDH z Starej Mi∏osny. Przepi´kna, wr´cz
wiosenna pogoda spowodowa∏a, ˝e niektórzy zawodnicy
bawili si´ przy ognisku tak˝e po oficjalnym zakoƒczeniu.
Nagrody dla zwyci´zców, w tym przepi´kne puchary dla
zwyci´zców kategorii pucharowych, wr´cza∏ Wiceburmistrz Weso∏ej pan Edward K∏os.
Pawe∏ Lech
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Mayoral M. – Jedyna wolnoÊç
Velickovic N. – Koczownicy
Durbridge F. – Moja ˝ona Melissa
Leon D. – Morze nieszcz´Êç
Krajewski M. – Koniec Êwiata w Breslau

Kàcik bibliofila
James Conroyd Martin – Nie ponaglaj rzeki
PowieÊç „Nie ponaglaj rzeki” przypomina swoim klimatem „Doktora ˚ywago” czy „Przemin´∏o z wiatrem”.
Jest to pi´kna i wzruszajàca historia m∏odej hrabianki
Anny Marii Berezowskiej, która po Êmierci rodziców zamieszkuje u krewnych w majàtku pod Haliczem. Tam,
pod opiekà zacnej i prawej ciotki Stelli Groƒskiej, wchodzi w doros∏e ˝ycie, stawiajàc czo∏a licznym intrygom
kuzynki Zofii i poznaje swà wielkà mi∏oÊç – Jana Stelnickiego – patriot´ oddanego sprawie Tadeusza KoÊciuszki. Akcja toczy si´ w czasach okresu Konstytucji 3
maja. Autor wyznaje, ˝e kanwà do napisania powieÊci
(a jest to jego debiut) by∏ pami´tnik hrabiny Berezowskiej, przet∏umaczony na angielski przez jej potomka
Johna A. Stelnickiego. Istnienie tego˝ pami´tnika, jak
równie˝ samej postaci hrabiny, poddaje w wàtpliwoÊç
w komentarzu do wydania polskiego Gra˝yna Szelàgowska. Wydaje si´ równie˝, ˝e wiarygodnoÊç historyczna
opisanych faktów pozostawia wiele do ˝yczenia.

Wybaczmy jednak
autorowi,
gdy˝ to dzi´ki
niemu
przeczytamy
napisanà
z rozmachem
niezwyk∏ym
opowieÊç,
która w dodatku posiada
tzw.
„szcz´Êliwe
zakoƒczenie”.

Literatura popularnonaukowa:
Michalkiewicz S. – Dobry „z∏y” liberalizm
Goffman E. – Pi´tno: rozwa˝ania o z∏ej to˝samoÊci
Politkovskaya A. – Rosja Putina
Matuszkiewicz J. M. – Zespo∏y leÊne Polski
Wright J. – Jezuici: misje, mity i prawda: mi´dzy hagiografià a czarnà legendà

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
Martin J. C. – Nie ponaglaj rzeki

Listy do redakcji

Ginekolog wytrwa∏ych…
Trzeba uzbroiç si´ w du˝o cierpliwoÊci, ˝eby
zmierzyç si´ z ogromnym wyzwaniem, jakim jest dostanie si´ do pana ginekologa w Samodzielnym Publicznym Zak∏adzie Lecznictwa Otwartego w Warszawie-Weso∏ej (przychodni w Starej Mi∏oÊnie). W ka˝dym razie jest to zadanie dla wytrwa∏ych „rannych
ptaszków”…
Pan doktor przyjmuje od godziny 800, drzwi przychodni otwierane sà ok. 720, dochodzàc wi´c na
miejsce o 745 myÊla∏am, ˝e mam ca∏kiem realne
szanse na dostanie si´ do pana doktora, w tym dniu
przyjmowa∏ do godziny 1000. Niestety, gdy wesz∏am
okaza∏o si´, ˝e jestem 10, a tego dnia mia∏o byç
przyj´tych 8 pacjentek. Moja znajoma by∏a natomiast pierwsza i pouczy∏a mnie, korzystajàc z w∏asnego doÊwiadczeniem, jakie panujà tu zasady.
Prze˝y∏a ona podobne rozczarowanie poprzedniego dnia. Zjawi∏a si´ ona na 740 w przychodni i liczy∏a, ˝e uda jej si´ odbyç wizyt´ do godziny 900. Lekarz
tego dnia przyjmowa∏ do godziny 1400. Wprawdzie
w pracy powinna byç o 830, ale tym razem na ma∏e
spóênienie mog∏a sobie pozwoliç. Tymczasem okaza∏o si´, ˝e przed nià czeka∏o ju˝ 10 kobiet, w tym
w wi´kszoÊci ci´˝arnych, które znajàc „zasady”

przyjmowania tu pacjentek czeka∏y przed przychodnià ju˝ przed 7, aby mieç szanse na dostanie si´ do
lekarza. No có˝… Moja kole˝anka postanowi∏a jednak spróbowaç… czeka∏a tak do godziny 930 i wtedy
jej cierpliwoÊç si´ skoƒczy∏a. Widzàc przed sobà
jeszcze 4 pacjentki podda∏a si´ i wysz∏a, musia∏a iÊç
do pracy. Nie ukrywa, ˝e po wyjÊciu cisn´∏y jej si´
do oczu ∏zy ze z∏oÊci i bezsilnoÊci…
Nast´pnego dnia pan doktor te˝ przyjmowa∏, wi´c
postanowi∏a spróbowaç raz jeszcze. Budzik obudzi∏
jà o 525. - Jak si´ okaza∏o to jest w∏aÊnie w∏aÊciwa
godzina, ˝eby wybieraç si´ do lekarza, zw∏aszcza, jak
chce si´ dojechaç autobusem. I uda∏o si´! O 650 by∏a pod przychodnià jako pierwsza! Za chwil´ pojawi∏y si´ nast´pne pacjentki i gdy o 745 zjawi∏am si´ ja
i zobaczy∏am, ˝e tym razem „nici” z moich planów
na wizyt´.
Zastanawiajàce jest to, ˝e w innych placówkach
mo˝liwe jest zapisywanie telefoniczne na godziny.
Równie˝ w poprzedniej przychodni w Weso∏ej, gdzie
przyjmowa∏ poprzednio pan doktor, by∏o to praktykowane. Nawet po przeniesieniu poradni do Starej Mi∏osny – nie by∏o takich problemów. Dopiero teraz jest to
niemo˝liwe. Pani po∏o˝na twierdzi, ˝e nie jest w stanie

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
Label J. – Marzenie ma∏ego miasta
Ko∏odziej G. – Przechowalnia dzieciaków
Snicket L. – Seria niefortunnych zdarzeƒ (kolejne tomiki)
Szulc A. – Horacy i zawodna kobieca intuicja
GoÊcinny R. – Asterix u Reszehezady
Iza Zych
zapisaç pacjentek telefonicznie, poniewa˝ jest sama
do pomocy panu doktorowi i do odbierania telefonów,
przy czym samych kobiet w cià˝y jest obecnie 17 pod
ich opiekà. No có˝, ja mam za sobà dwie cià˝e i zawsze umawia∏am si´ na nast´pnà wizyt´ wychodzàc z
gabinetu, mia∏am pewnoÊç, ˝e czeka na mnie termin
za miesiàc i nie naprzykrza∏am si´ pani w recepcji…
MyÊl´, ˝e ka˝da przysz∏a mama ch´tnie zapisywa∏aby
si´ w ten sam sposób. Czy naprawd´ nie ma szans,
˝eby zorganizowaç to lepiej ni˝ w tej chwili? Czy jest
konieczne, ˝eby kobiety w cià˝y siedzia∏y po 3-4 godziny w kolejce do ginekologa co najmniej raz w miesiàcu? Ginekolog to nie pogotowie czy nawet lekarz
pierwszego kontaktu, do którego biegniemy z nag∏à
chorobà lub goràczkà. W tej samej placówce mo˝na
zapisaç si´ telefonicznie na konkretnà godzin´ do lekarza pierwszego kontaktu czy do pediatry, a do ginekologa trzeba si´ „wybraç” po numerek i swoje odczekaç, jak za starych czasów, kiedy telefon by∏ reglamentowanym luksusem.
No có˝, póki co, doktor ginekolog jest dost´pny
tylko dla wytrwa∏ych… W koƒcu musimy p∏aciç
sk∏adki, ale korzystaç z uprawnieƒ nie musimy. Jak
nam, pacjentkom si´ nie podoba – mo˝emy pójÊç
prywatnie, prawda? Mo˝e jednak równie wytrwa∏e,
jak stanie pod budynkiem, domaganie si´ zmiany
panujàcych tu „zasad” przyniesie jakieÊ skutki
i wkrótce zmieni si´ cokolwiek na lepsze.
Monika Zarzyƒska

SALON FRYZJERSKI "IWONA"
ul. Radosna 3, Stara Mi∏osna

strzy˝enie - 15 z∏
modelowanie od 17 z∏
balejage dwa kolory od 85 z∏
henna brwi i rz´sy 14 z∏
Serdecznie zapraszamy
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ORGANIZUJEMY

773-37-49

Promocja:
manicure - 20
pedicure - 40
tipsy akryl - 90
tipsy ˝el - 100
wype∏nianie od 50-60

z∏
z∏
z∏
z∏
z∏

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

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

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

w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300

ZAPRASZAMY
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kolejny nasz
sàWitajcie Otonajm∏odszy
siad. Jego rodzicom, a tak˝e rodzicom
wÊród wszystkich
inn y c h
weso∏owskich
nas
maluchów, ˝yczymy
wiele radoÊci. Drogi
sàsiedzie, serdecznie witaj wÊród nas! RoÊnij zdrowo i bàdê radoÊcià dla
swoich rodziców. Mieszkasz w malowniczo po∏o˝onej Dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na ciebie
spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Konstanty Ku∏akowski
urodzi∏ si´ 21.10.2005 r.
w szpitalu na ˚elaznej

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 8 grudnia
2005 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

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

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
Zni˝

➥ 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!!!

13

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Kolejny sezon w Miejskiej Lidze Pi∏ki No˝nej
Rozgrywki MLPN ze wzgl´du
na swój amatorski charakter (w ka˝dej
dru˝ynie mo˝e byç co najwy˝ej dwóch
zawodników zg∏oszonych w PZPN),
zrzeszajà osoby, dla których pi∏ka no˝na jest pasjà. Ich organizatorem jest
Stowarzyszenie Liga Miejska w Sulejówku, gdzie na boisku miejscowego liceum odbywajà si´ spotkania. Ka˝dy
zespó∏ gra z ka˝dym dwa mecze: runda
pierwsza na wiosnà, rewan˝owa – jesienià. Dru˝yny sk∏adajà si´ z bramkarza
i siedmiu zawodników grajàcych w polu. Czas trwania meczu to dwie po∏owy
po 30 minut. W zakoƒczonym w∏aÊnie
sezonie (ju˝ trzecim z kolei) startowa∏o 26 zespo∏ów podzielonych na pierwszà i drugà lig´. Mistrzem zosta∏a dru˝yna „Dziadków”, która ju˝ na kilka
kolejek przed koƒcem zapewni∏a sobie
tytu∏. Równie˝ z tej dru˝yny wywodzi

si´ król strzelców, którym zosta∏ Przemek Jackiewicz zdobywajàc 26 bramek.
Drugà pozycj´ wywalczy∏ zespó∏ P´tli,
a trzecie Faworyta. Wyjàtkowych emocji dostarczy∏a walka o utrzymanie si´
w I lidze. Dopiero ostatnie mecze zadecydowa∏y, które zespo∏y zachowa∏y status pierwszoligowy. Z drugiej ligi bez-

poÊredni
awans z wyraênà przewagà
uzyska∏y dru˝yny Hydro Instalu i Starszaków.
W momencie
oddania
Gazety do druku nieznany
by∏ jeszcze tylko wynik bara˝u o pierwszà
lig´ pomi´dzy
Zdobywca tytu∏u mistrzowskiego dru˝yna „Dziadki“. W górnym rz´dzie
dziesiàtym zeod lewej: Edward Wyganowski, Artur Burkowski, Wojciech Gruczewicz, Ryszard
spo∏em pierwTatarynowicz, Dariusz Cytrynowski, Dariusz Âwitkowski, Pawe∏ Sulik, Hubert
szej ligi MichaKopeç, Mariusz Pazura; dolny rzàd od lewej: Przemek Jackiewicz, Karol Kopeç,
∏owem i trzeWies∏aw Nidzgorski, Grzegorz Matuszewski. Pozostali zawodnicy: Andrzej
cim zespo∏em
Kalinowski, Robert Rogala, Grzegorz Kalinowski, Marek S´czek, Andrzej
drugiej ligi InZa∏uski.
ter Tradem.
Wielkà wartoÊcià ligi jest integracja rozbudowane strony internetowe za∏oludzi, którzy majà podobny pomys∏ ˝one przez uczestników ligi, na których
na sp´dzanie wolnego czasu. Wi´k- mo˝na znaleêç tabele, statystyki, inforszoÊç zawodników to mieszkaƒcy naj- macje i komentarze dotyczàce rozgrybli˝szych okolic: Sulejówka, Weso∏ej, wek. Wa˝niejsze z nich to faworyt. weHalinowa. Co ciekawe, do ostatnich bpark. pl i miejskaliga. prv. pl. Kolejne
rozgrywek zg∏osi∏ si´ równie˝ zespó∏ emocjonujàce mecze wraz z nadejÊciem
z Wo∏omina – Hydro Instal, który wiosny, kiedy to ruszy czwarta edycja
w pierwszym podejÊciu wywalczy∏ rozgrywek Miejskiej Ligi Pi∏ki No˝nej.
Adam K∏os
awans do I ligi. Choç jest to liga amatorów, to wszystko w niej jest I liga
Nazwa
Spotkania Punkty Strzelone Stracone Ró˝nica
jak najbardziej profesjonal22
59
60
21
39
ne. Mecze prowadzone sà 12 Dziadki
P´tla Team
22
45
58
24
34
przez wyznaczonych s´- 3 FC Faworyt
22
39
37
24
13
dziów, okreÊlona liczba 4 Los Torpedos
22
37
45
30
15
22
36
44
33
11
kartek skutkuje niemo˝no- 5 Legioholicy
22
35
42
34
8
Êcià wystàpienia w nast´p- 6 Fifa Squad
7 Colgate
22
29
34
39
-5
nym spotkaniu. Istniejà 8 D∏uga Szlachecka
22
25
32
42
-10

URZÑD DZIELNICY WESO¸A M. ST. WARSZAWY
SERDECZNIE ZAPRASZA
na Halowy Turniej Pi∏ki No˝nej w kategorii Szkó∏ Gimnazjalnych
Turniej odb´dzie si´ w dniu 17 grudnia 2005 (sobota)
w Hali Sportowej Zespo∏u Szkó∏ Nr 94
Dru˝yny wyst´pujà w 5-cio osobowych sk∏adach (w tym bramkarz)
Zg∏oszenia do dnia 12 grudnia przyjmuje Piotr Banaszek
pod numerem telefonu 509154288
Udzia∏ w Turnieju jest bezp∏atny, liczba miejsc ograniczona!!!!

na Turniej Koszykówki w kategorii open
Turniej odb´dzie si´ w dniu 10 grudnia 2005 (sobota)
w hali Sportowej Zespo∏u Szkó∏ nr 94
Zg∏oszenia do dnia 5 grudnia 2005 przyjmuje S∏awomir Luliƒski
pod numerem telefonu 773-60-50
lub elektronicznie na adres sport@wesola.waw.pl
Udzia∏ w Turnieju jest bezp∏atny, liczba miejsc ograniczona!!!!
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9
10
11
12
13

Impet
Micha∏ów
Husaria Hipolitów
C klasa - wycof.
Viking - wycof.

22
22
22
12
12

25
24
21
4
1

Spotkania

Punkty

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
12

53
51
46
42
41
38
34
30
24
22
16
12
3

24
24
21
6
12

40
37
40
34
41

-16
-13
-19
-28
-29

II liga
Nazwa

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

Hydro-Instal Wo∏omin
Starszaki
Inter Trade
Szakale
Gosuansa
FC Zakr´t
DKL ˚urawka
MKS Halinów
PKKL
Wichura
Nowa P∏d. Afryka
FC Sulejówek
Cyganka – wycof.

Strzelone Stracone

64
81
42
45
49
48
44
46
37
41
34
19
15

25
35
32
30
42
34
34
50
56
60
55
88
35

Ró˝nica

39
46
10
15
7
14
10
-4
-19
-19
-21
-69
-20
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Pi∏ka no˝na: liga okr´gowa
Zespó∏ KS Weso∏a w ostatnio rozegranych spotkaniach odniós∏ cztery
zwyci´stwa i pi´ç pora˝ek. Kontynuowana jest zwyci´ska seria na w∏asnym
boisku. Szczególnie wygrana z Pogonià
II Siedlce by∏a efektowna i bezdyskusyjna. Mo˝na by∏o odnieÊç wra˝enie, ˝e
mamy ju˝ zespó∏, który b´dzie wygrywa∏ z ka˝dym kolejnym rywalem. Mecz
z T´czà Stanis∏awów, mimo zwyci´stwa, pokaza∏ jednak, ˝e potrzeba na to
jeszcze troch´ czasu; do przerwy by∏
wynik bezbramkowy i to tylko dzi´ki
udanym interwencjom naszego bramkarza – Bartka Domaƒskiego. GoÊcie
raz za razem dochodzili do sytuacji
strzeleckich wykorzystujàc niezdecydowanie naszych obroƒców. Trzeba zaznaczyç, ˝e s∏absza postawa formacji
defensywnej przez pewien czas musi
byç wkalkulowana w gr´ zespo∏u. Trener Jacek Ciborski, przestawi∏ taktyk´
dru˝yny tak, aby gra∏a czwórkà obroƒców w linii. Jest to nowoczesny system,
pozwalajàcy bocznym obroƒcom
na cz´sty udzia∏ w akcjach ofensywnych. Aby zaczà∏ on funkcjonowaç prawid∏owo, potrzebny jest jednak czas.
O efektywnoÊci taktyki mogliÊmy przekonaç si´ po przerwie, gdy zawodnicy
byli bardziej skoncentrowani i nie pope∏niali wi´kszych b∏´dów. Wtedy
strzelili rywalom w krótkim czasie trzy
gole (Karol Kowalik – 2, Filip Góral)
potwierdzajàc tym samym dobre przygotowanie kondycyjne. Kolejne spotkania nie by∏y ju˝ tak udane. Z wyjaz-

dów do Ka∏uszyna i Sobolewa nie uda∏o si´ przywieêç nawet punktu. W meczu z Zorzà Sterdyƒ pi∏karze KS Weso∏a po raz kolejny udowodnili, ˝e
na swoim boisku nie ma na nich mocnych. Zwyci´stwo 2:1 po bramkach
Bartka Kostrzewskiego podtrzymuje
trwajàcà od poczàtku sezonu pass´
zwyci´stw w meczach u siebie. Ostatni
mecz z Or∏em ¸osice by∏ ju˝ niestety
czwartà pora˝kà z rz´du w meczach
wyjazdowych. Pocieszajàca jest wi´c
ÊwiadomoÊç, ˝e w rundzie wiosennej
wi´kszoÊç
meczy rozegranych b´d z i e
na w∏asnym boisku. Jednak, aby
wcià˝ liczyç si´
w walce
o awans,
konieczna
jest
umiej´tnoÊç zdoKarol
Kowalik
strzelec
dwóch goli
w meczu
z T´czà
Stanis∏awów

efektem nietuzinkowych akcji.
Ju˝ w pierwszym meczu wszyscy
przecierali oczy ze zdumienia, gdy
na boisku wÊród pi∏karzy dru˝yny
WC Pa∏er z Sulejówka pojawi∏a si´...
dziewczyna. Wi´kszoÊç kibiców myÊla∏a, ˝e jest ona tylko ozdobà dru˝yny,
ale szybko zmienili zdanie, gdy Ma∏gosia strzeli∏a pi´knà bramk´ g∏owà (takiego uderzenia nie powstydzi∏by si´
nawet sam Tomasz Frankowski). Liderka dru˝yny z Sulejówka pokaza∏a
wiele umiej´tnoÊci, a wraz z kolegami
dosz∏a do fina∏u. Fina∏ by∏ bardzo zaci´ty i emocjonujàcy. Dru˝yna WC Pa∏er pokona∏a w nim zespó∏ AC Pajace
ze Starej Mi∏osny 1:0.
W meczu o 3 miejsce zespó∏ Brygada
Kapitana ˚bika pokona∏ dru˝yn´ WieÊ
Bieniasa 2:0.

Turniej pi∏karski
Sportowa rywalizacja, wielkie emocje, radoÊç zwyci´stwa i gorycz pora˝ki
towarzyszy∏y turniejowi pi∏karskiemu,
który zosta∏ zorganizowany 22 paêdziernika na boisku przy Gimnazjum
nr 119. Do zawodów zg∏osi∏o si´ 9 dru˝yn: 3 ze Starej Mi∏osny, 2 z Zielonej
i 4 z Sulejówka.
Zmaganiom pi∏karzy towarzyszy∏o
du˝e zainteresowanie kibiców, którzy
w sposób kulturalny zagrzewali do boju swoje dru˝yny. Najwi´ksze wra˝enie
na trybunach zrobi∏a meksykaƒska fala, którà utworzono w dowód uznania
dla rywalizujàcych dru˝yn. A na boisku
dzia∏o si´ wiele. Przede wszystkim pada∏o wiele pi´knych goli, które by∏y

bywania punktów na obcych boiskach.
Mamy nadziej´, ˝e przerwa zimowa zostanie dobrze wykorzystana przez dru˝yn´ i na wiosn´ zacznie si´ systematyczny marsz w gór´ tabeli.
Ostatnio rozegrane spotkania:
18 wrzeÊnia Orze∏ Unin – KS Weso∏a 1:2, 25 wrzeÊnia KS Weso∏a – Pogoƒ II Siedlce 5:1, 2 paêdziernika
Promnik ¸ask. – KS Weso∏a 3:0, 9 paêdziernika KS Weso∏a – T´cza Stanis∏awów 3:0, 16 paêdziernika Victoria Ka∏uszyn – KS Weso∏a 2:1, 23 paêdziernika Zryw Sobolew – KS Weso∏a 5:1, 30
paêdziernika KS Weso∏a – Zorza Sterdyƒ 2:1, 6 listopada Orze∏ ¸osice – KS
Weso∏a 2:1.
Adam K∏os
Tabela liga okr´gowa
Nazwa

M.

Pkt.

bramki

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

32
30
30
28
23
22
22
17
17
17
16
16
15
13
10
10

59-14
26-12
43-21
28-13
27-23
28-28
19-12
20-26
19-26
23-25
17-26
18-28
18-39
20-26
16-41
15-46

Turniej zosta∏ zorganizowany w ramach
prowadzonych przeze mnie zaj´ç „Otwarte sale i boiska”. Pomys∏odawcà zawodów
by∏ pan S∏awomir Luliƒski, a Urzàd Dzielnicy ufundowa∏ wspania∏e puchary.
Wielkie podzi´kowania nale˝à si´
te˝ panu Gerardowi Snopkowi, który
by∏ wspó∏organizatorem i s´dzià zawodów oraz panu Krzysztofowi Rakowieckiemu, który czuwa∏ nad porzàdkiem na terenie boiska.
Sobotni turniej okaza∏ si´ bardzo
udany. Szczególnie budujàce okaza∏o
si´ zachowanie zawodników i kibiców.
Na boisku panowa∏a walka w duchu fair play, a na trybunach sportowy doping.
Ceremonii wr´czenia pucharów towarzyszy∏y oklaski, które otrzymali zarówno zwyci´zcy jak i pokonani.
Piotr Banaszek
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Mówi si´, ˝e sukcesami nale˝y si´
chwaliç? Dlatego te˝ z wielkà przyjemnoÊcià pragn´ poinformowaç, ˝e
44 Mazowiecka Dru˝yna Harcerek
„Archandraja”, dzia∏ajàca w Starej Mi∏oÊnie otrzyma∏a w tym roku miano
Dru˝yny Z∏otej Koniczynki. Co roku,
w Dniu Polskiej Harcerki (który przypada zawsze w pierwszà niedziel´ paêdziernika) og∏aszane sà wyniki kategoryzacji z Organizacji Harcerek ZHR.
Dru˝yna mo˝e byç Zielonej, Srebrnej
bàdê Z∏otej Koniczynki. Ten ostatni,
zaszczytny tytu∏ otrzyma∏y w tym roku
na Mazowszu tylko 4 dru˝yny!
W nagrod´ za prac´ Êródrocznà zosta∏yÊmy zaproszone na Zlot Dru˝yn Z∏otej
Koniczynki, gdzie spotka∏y si´ najlepsze

Harcerki ze Starej Mi∏osny
na Zlocie Dru˝yn Z∏otej Koniczynki
dru˝yny harcerek ZHR z ca∏ej Polski.
Odby∏ si´ on w Warszawie, w dniach
14-16 paêdziernika. Obrz´dowoÊcià (fabu∏à) tego biwaku by∏ bal u królowej
Marysieƒki w Wilanowie. Bra∏yÊmy
udzia∏ m.in. we wspania∏ej uczcie, nauce
taƒców z epoki i grze, której celem by∏o
przybli˝enie nam barokowej Warszawy.

Pragniemy z ca∏ego serca podzi´kowaç
wszystkim naszym Sympatykom, którzy
wsparli akcj´ „1% dla ZHR”. Dzi´ki Paƒstwa hojnoÊci uda∏o nam si´ zebraç w sumie 810,12 z∏, z czego otrzymaliÊmy:
– 432,40 z∏ (4 osoby) jako Szczep (przeznaczone na sprz´t pionierski)
– 76,20 z∏ (2 osoby) dla 44 MDH-y „Stanica”
(przeznaczone na sprz´t pionierski)
– 301,52 z∏ (7 osób) dla 44 MDH-ek „Archandraja” (dofinansowanie wyjazdu ma zlot najlepszych dru˝yn harcerek ZHR)
Jeszcze raz bardzo, bardzo dzi´kujemy i zach´camy do wsparcia nas równie˝ w przysz∏ym roku.
Czuwaj!
Szczep 44 Mazowieckich Dru˝yn Harcerskich

W niedziel´, w Dniu Papieskim,
wszystkie dru˝yny organizowa∏y
festyn dla dzieci na Starym MieÊcie. Zach´cam do obejrzenia
krótkiego fotoreporta˝u!
Czuwaj!
Dru˝ynowa 44 MDH-ek Archandraja im. El˝biety Zawackiej ZO
sam. Natalia Mileszyk
(0-503-097-145)

Nowa
ju˝ otwarta !!!
Leki gotowe i recepturowe
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Jana Paw∏a II 25, lokal U4C1
Róg Jana Paw∏a II i Pogodnej, wejÊcie naprzeciwko sklepu z pieczywem PAKO

BezpoÊrednie sàsiedztwo Przychodni ZOZ
i Przychodni Pogodna
Godziny otwacia:
poniedzia∏ek-piàtek 800-2000, sobota 800-1400
tel. 0-22 760-06-77, fax. 0-22 773-89-77
e-mail: quercus@onet.pl
Aptek´ prowadzi mgr farm. Alicja Michalska
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Nasza oferta to:
• konkurencyjne ceny!!!!
• pe∏en asortyment leków
na recept´ i bez recepty,
• dla sta∏ych klientów
zak∏adamy kart´ pacjenta
z rabatem 5%,
• przy ka˝dym zakupie
drobny upominek,
• bezp∏atna dostawa leków
do domu (w przypadku
braku pozycji w aptece).
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Zaj´cia dla naszych dzieci
Szanowni Rodzice
PostanowiliÊmy si´ zorientowaç, jakie sà
mo˝liwoÊci wyboru dodatkowych zaj´ç przeznaczonych dla dzieci w naszej Dzielnicy.
Zacz´liÊmy od najm∏odszych, czyli
od przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz od tych zaj´ç, które sà
w zasi´gu spaceru czyli w Starej Mi∏oÊnie
(w nast´pnych numerach napiszemy o zaj´ciach w Weso∏ej oraz ofercie skierowanej
dla dzieci starszych).

Opracowujàc to czysto informacyjne (nie
komercyjne!) zestawienie szukaliÊmy zarówno zaj´ç bezp∏atnych, jak i odp∏atnych
organizowanych przez firmy prywatne.
JesteÊmy mile zaskoczeni zarówno ró˝norodnoÊcià, jak i przede wszystkim wysokim poziomem zaj´ç. Szczególnie wiele
sportowych i muzycznych zaj´ç prowadzà
profesjonaliÊci, którzy w swoich dziedzinach majà nierzadko na swoim koncie du˝e sukcesy zawodowe lub wyczynowe.

Niektóre z firm sà te˝ otwarte na Paƒstwa sugestie, wi´c jeÊli chcielibyÊcie Paƒstwo zapisaç swoje dzieci na zaj´cia, których aktualnie nie ma w ofercie lub dokonaç zmian w zaj´ciach ju˝ oferowanych,
prosimy o kierowanie uwag i ˝yczeƒ na nast´pujàcy adres e-mail: stempelki@neostrada.pl.
Czekamy tak˝e na odzew firm lub osób
prywatnych, do których nie dotarliÊmy,
a które majà do zaoferowania jakieÊ ciekawe zaj´cia dla dzieci.
Katarzyna Szaszkiewicz

ZAJ¢CIA DLA DZIECI W STAREJ MI¸OÂNIE (cz´Êç 1)
FIRMA
JAZDA KONNA
Szwadron Jazdy W.P
tel. 609660801

RODZAJ ZAJ¢å
Wo˝enie dzieci na koniu
Indywidualne i grupowe lekcje jazdy konnej
na krytej uje˝d˝alni Szwadronu Jazdy W.P.

WIEK DZIECI
od 3 lat
od 6 lat

MAGICZNA AKADEMIA
ul.Cieplarniana 30
tel. 600425310
MAMBO
ul.GoÊciniec 14/16
tel. 7731753

W planach (jeÊli zbierze si´ grupa): zabawy z zabawami
fundamentalnymi
czyli zaj´cia rozwijajàce myÊlenie dla przedszkolaków
podstawy gimnastyki sportowej dla ch∏opców
z elementami gimnastyki korekcyjnej
podstawy gimnastyki artystycznej
z elementami gimnastyki korekcyjnej
ABC taƒca disco dance i hip hop
W planach break dance i hip hop dla dzieci
gimnastyka korekcyjna dla dzieci
z elementami metody Dennisona
leczenie wad postawy

przedszkolaki

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
ul.S∏onecznej Polany 5
tel. 7732253
POHULANKA
ul. Zakr´towa 12
tel. 7730070
PRYWATNE STUDIO MUZYCZNE
Marty Zamojskiej-Makowskiej
ul. Piotrusia Pana 12
tel. 7731081
STUDIO RUCHU I TA¡CA
ul. Trakt Brzeski 68
tel. 7731904

Szkó∏ka tenisowa:
zaj´cia grupowe (od 3 do 6 osób)
zaj´cia indywidualne
Program szko∏y muzycznej (kszta∏cenie s∏uchu,
rytmika, nauka gry na fortepianie)
Nauka Êpiewu solowego dla m∏odzie˝y

TERMIN
do ustalenia
wtorki, Êrody, czwartki i piàtki 930 i 1030
oraz 1630 i 1730
soboty, niedziele 930 i 1030 oraz 1330 i 1430

CENA
do ustalenia
30 z∏ godzina

Wi´cej informacji

przedszkole
dla dzieci

6-10 lat

wtorek 1630–1730

6-10 lat

Êroda 1630–1730

6-10 lat
12-15 lat
zaj´cia grupowe:
4-12 lat
zaj´cia indywidualne
od 4 lat
od 6 lat

piàtek 1630–1730
11 z∏ spotkanie
do ustalenia

30 z∏ spotkanie

do ustalenia

Uzale˝niona od charakteru
urodziny
zaj´ç (iloÊci dzieci w grupie) dla dzieci
i stopnia zaawansowania

6-15 lat

Aikido dla dzieci

6-12 lat

Balet dla dzieci

od 4 do 10 lat

Gimnastyka Akrobatyczna dla dziewczàt
Funky dla dzieci
Taniec musicalowy dla dzieci

od 12 do 15 lat
od 10-14 lat
Od 4 do 9 lat

Piosenka, Ruch i Taniec

od 4 do 10 lat

SZKO¸A PODSTAWOWA NR 173 ZAJ¢CIA DODATKOWE BEZP¸ATNE
dla uczniów szko∏y
ul. Trakt Brzeski 18
Ko∏a: informatyczne, matematyczne, regionalno-przyrodnicze,
ekologiczne, ˝ywego s∏owa, dziennikarskie, m∏odych
humanistów, turystyczno-krajoznawcze, teatralne, historyczne,
szachowe, muzyczne, plastyczne, Zaj´cia: jestem kreatywnym
uczniem, Warsztaty ortograficzne, Zaj´cia sportowe:
Nauka p∏ywania, SKS IV – VI, Pi∏ka no˝na
ZAJ¢CIA DODATKOWE P¸ATNE:
Podstawowy: dla uczniów
Badminton – tel. 501020770
szko∏y podstawowej
Zaawansowany: dla uczniów
szko∏y podstawowej
i gimnazjum
Ceramika – tel. 503413761
od 1 do 4 klasy
Plastyka – tel. 503413761
od 1 do 4 klasy
Karate – tel. 837 91 38, tel. kom. 604107118
od 6 lat
Szermierka – tel. 601595969
10-15 lat
Taniec – tel. 602732431
od 1 do 4 klasy
TOM LAW’S SCHOOL
KURSY J¢ZYKOWE:
od 5 lat
OF ENGLISH
angielski, francuski, niemiecki, hiszpaƒski, holenderski
ul. GoÊciniec 18
Klub malucha
2,5-5 lat
tel. 7733370

Grupa 6-9 lat: pon. 1800-1900 sob. 1300-1400
Grupa 9-12 lat: pon. 1900-2000 sob. 1400-1500
Grupa 4-5 lat: Êrody 1715-1800 sob. 1400-1445
Grupa 6-10 lat: Êrody 1800-1900 sob. 1445-1545
piàtki 1700-1830
czwartki 1645-1745
Grupa 4-5 lat: wtorki i czwartki 1645-1745
Grupa 6-9 lat: wtorki i czwartki 1745-1845
Grupa 4-6 lat: Êrody 1645-1730
Grupa 7-10 lat: pon. 1645-1745 Êrody 1730-1830

www.floart.waw.pl

poniedzia∏ki od 1800 i piàtki od 1730

miesi´cznie 30 z∏

Êrody od 1800

miesi´cznie 30 z∏

piàtki od 1730
czwartki od 1630
wtorki od 1730 i soboty od 1200
wtorki, Êrody, czwartki i piàtki od 1730
pon. od 1630

miesi´cznie 40 z∏
miesi´cznie 40 z∏
miesi´cznie 85 z∏
miesi´cznie 40 z∏
miesi´cznie 35 z∏
www.tomlaws.edu.pl

wt., czw. 1030-1230

miesi´cznie 80 z∏
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Szwole˝erowie na posterunku honorowym
w Ameryce
Nieoczekiwany telefon z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dowódcy stacjonujàcych w Starej
Mi∏oÊnie Szwole˝erów wywo∏a∏ poruszenie. W trybie
pilnym zorganizowano wyjazd 6 kawalerzystów
do Stanów Zjednoczonych. Przyspieszone procedury
wizowe, przystosowanie pokaênej iloÊci sprz´tu
(kompletne rz´dy kawaleryjskie, broƒ i umundurowanie) do transportu lotniczego i niekoƒczàce si´ procedury. 1 paêdziernika, w drugi dzieƒ zawodów militari w Starej Mi∏osnej, Szwole˝erowie wraz z weteranami 9 Pu∏ku Strzelców Konnych im. Gen. Pu∏askiego, wylecieli do Nowego Jorku, aby wziàç udzia∏
w uroczystoÊciach pogrzebowych gen. Kazimierza
Pu∏askiego, bohatera Konfederacji Barskiej i Wojny
o Niepodleg∏oÊç Ameryki.
Pierwszym oficjalnym wystàpieniem by∏a Parada
Pu∏askiego w Filadelfii ju˝ 2 paêdziernika. Zacz´∏a si´
ona mszà Êw. w Katedrze ss. Piotra i Paw∏a, na której
Szwole˝erowie wystawili swój poczet sztandarowy
i uroczystoÊcià na Skwerze Kopernika, gdzie podczas
swej ostatniej pielgrzymki papie˝ Jan Pawe∏ II spotka∏
si´ z Polonià amerykaƒskà. Po po∏udniu kawalerzyÊci
wzi´li udzia∏ w przemarszu ulicami Filadelfii, w której
bra∏y udzia∏ wszystkie (!) szko∏y, urz´dy i paƒstwowe
instytucje miasta oraz niezliczeni mieszkaƒcy. Dwa
przyby∏e z Polski poczty sztandarowe (1. Pu∏ku Szwole˝erów i 9. Strzelców Konnych) wzbudzi∏y wybuch
entuzjazmu widzów. Po spotkaniu z przedstawicielami
Polonii kawalerzyÊci powrócili w rejon zakwaterowania
– pokojów domu pielgrzyma w Doylestown – „amerykaƒskiej Cz´stochowy”, gdzie znajduje si´ klasztor
oo. Paulinów i sanktuarium MB. Cz´stochowskiej. Nast´pny dzieƒ sp´dziliÊmy w sanktuarium.
Kolejnym etapem podró˝y by∏ Waszyngton. Przyj´ci w jednym z domów Ambasady RP Szwole˝erowie sp´dzili tam dzieƒ na zwiedzaniu zabytkowej cz´Êci miasta i w rozmowach z przedstawicielami placówki w sprawie dalszych zadaƒ, które czeka∏y w Savannah – miejscu Êmierci i pochówku gen. Pu∏askiego. Tam te˝ mia∏y si´ odbyç g∏ówne uroczystoÊci.
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Przejazd 1000 kilometrów z Waszyngtonu
do Savannah trwa∏ ca∏y
dzieƒ, a podczas postojów odczuliÊmy, jak si´
zmienia klimat – z goràcego na jeszcze gor´tszy
i wilgotny i akcent mieszkaƒców, aby staç si´
w Georgii trudnym do zrozumienia po∏udniowym
„blurr'em”. Jednak˝e silnie przyczyni∏o si´ to
do poprawy naszych
umiej´tnoÊci j´zykowych.
W Savannah zamieszkaliÊmy w bazie Pool, gdzie
w hotelowych warunkach kwaterujà kadry Gwardii
Narodowej.
Tydzieƒ poprzedzajàcy pogrzeb sp´dziliÊmy przemiennie na çwiczeniach, uroczystoÊciach, spotkaniach z przedstawicielami Polonii, dyplomacji
i w∏adz miejskich. Ze wzgl´du na ekumeniczny charakter pogrzebu wielkiego Polaka i liczb´ religii wyznawanych przez mieszkaƒców Savannah, trumna ze
zw∏okami genera∏a by∏a wystawiona a˝ w siedmiu
z kolei koÊcio∏ach i zborach ró˝nych wyznaƒ, gdzie
odbywa∏y si´ kolejno nabo˝eƒstwa w odpowiednich
obrzàdkach. Szwole˝erowie mieli honor przy tej okazji nieÊç trumn´ ze szczàtkami genera∏a.
Podczas bankietu zorganizowanego przez Poloni´
zostaliÊmy uhonorowani przez organizatorów, a weterani 9 Pu∏ku otrzymali od organizacji Kadetów Pu∏askiego kopi´ sztandaru Legionu Pu∏askiego, który
Pu∏k ju˝ raz dosta∏ w 1936 roku, a utraci∏ w 1939.
W Savannah Szwole˝erowie dla odmiany wyst´powali w szyku konnym. Konie po˝yczyli nam artylerzyÊci z 1. Baterii Konnej Bachmana, jednostki pe∏niàcej podobne funkcje reprezentacyjne. Prze∏amujàc niekiedy podzia∏y kulturowe Êwietnie si´ porozumieliÊmy z Amerykanami i ich koƒmi, a przemarsze

i uroczystoÊci przebieg∏y niezwykle podnioÊle.
Pierwszy kontakt z koƒmi by∏ doÊç zaskakujàcy
– przedstawiono nam konie rasy ardeƒskiej, których
mieliÊmy rzekomo dosiàÊç. Pot´˝nie zbudowane konie nie mieÊci∏y si´ w wymiarach naszych rz´dów,
które mia∏y za krótkie popr´gi i za ma∏e og∏owia.
Jednak˝e ca∏a sytuacja okaza∏a si´ niewybrednym
˝artem, konie te ciàgn´∏y lawet´ z trumnà, a my dosiedliÊmy bardzo dobrych amerykaƒskich Hunterów.
UroczystoÊci przebieg∏y w najlepszym porzàdku,
a na ulice mieszkaƒcy wylegli tysiàcami. W trakcie
pogrzebu obecni byli przedstawiciele w∏adz Miasta
Savannah, Stanu Georgia i Armii Amerykaƒskiej, a ze
strony polskiej – Ambadsador Janusz Reiter i Biskup
Polowy Wojska Polskiego Tadeusz P∏oski.
Zwieƒczeniem uroczystoÊci by∏o uroczyste przyj´cie na pok∏adzie nieszczyciela USS Roosevelt,
gdzie przyj´ci ze wszelkimi honorami, mieliÊmy
przyjemnoÊç zwiedziç wskroÊ ten okr´t, uchodzàcy
za chlub´ Amerykaƒskiej Marynarki Wojennej.
Nast´pnego dnia odby∏y si´ uroczystoÊci poÊwi´cenia pomnika genera∏a Pu∏askiego, pod którym odnaleziono jego szczàtki. Jest godnym uwagi, ˝e
przez ponad 200 lat nie znano miejsca pochówku
genera∏a, jako ˝e by∏ on pogrzebany w trakcie wojny
z Anglikami, w tajemnicy, aby nieprzyjaciel nie
zbeszczeÊci∏ jego zw∏ok. Na miejscu pochówku Pu∏askiego Êwiadomi postawili pomnik, nie ujawniajàc
jednak tajemnicy o jego grobie. By∏o to tylko miejsce kultu, a prawda sta∏a si´ jedynie legendà. Dopiero w 2003 roku, podczas prac remontowych pomnika, odnaleziono grób. 2 lata poÊwi´cono na identyfikacj´ zw∏ok, a po potwierdzeniu autentycznoÊci
(226 lat po bohaterskiej Êmierci) zorganizowano genera∏owi godny pogrzeb z wojskowymi honorami.
Ostatnim etapem pobytu by∏y kolejne dwa dni
w Waszyngtonie, podczas których zaproszono nas
na spotkanie z ministrem Bogus∏awem Winidem,
szefem Ambasady, który podczas uroczystego przyj´cia gratulowa∏ nam wspólnego sukcesu – promocji tradycji i kultury Polski oraz zapowiada∏ dalszà
wspó∏prac´ na tym polu.
Jedynym mankamentem by∏ fakt, ˝e podczas
transportu lotniczego zagin´∏y gdzieÊ lance, aby dopiero po dwóch tygodniach, w momencie naszego
wylotu do Warszawy odnaleêç si´ na lotnisku w Nowym Jorku. Stàd nie mieliÊmy mo˝liwoÊci zaprezentowania naszych bia∏o-amarantowych proporczyków
podczas uroczystoÊci.
Jakub Szpetulski-¸azarowicz
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Halloween – spokojniej, Listy
ale czy koniecznie?
I znów kolejny listopad: szaroÊç, zaduma, wizyty na cmentarzach, wspomnienie zmar∏ych i... halloween. Ju˝ bez wybryków chuligaƒskich (nie liczàc kilku okien obrzuconych
jajkami), spokojniej, ale jednak. W poprzednich latach
wprowadza∏am Paƒstwa pokrótce w histori´ tego Êwi´ta, tak
kulturowo nam obcego, obchodzonego szumnie w Stanach
Zjednoczonych. Skàd u nas bierze si´ ch´ç kopiowania zachodnich tradycji? Czy ma to jakàÊ g∏´bszà wymow´, czy
po prostu jest okazjà do zabawy, wyg∏upów, dobrze jeÊli
umiarkowanych w swojej, delikatnie mówiàc, ˝ywio∏owoÊci.
M∏oda osoba, zapytana dlaczego nie kultywuje obrz´dowoÊci
rodzimej, odpowiedzia∏a zdziwiona: „Ale jakiej?”. A mo˝e
warto zastanowiç si´ nad rolà nauczycieli, którzy tu˝ po rodzicach powinni od lat najm∏odszych wszczepiaç podopiecznym mi∏oÊç do Ojczyzny, patriotyzm, dum´ narodowà, co
przecie˝ umiej´tnie i ciekawie przekazane nie musi byç jednoznaczne z zamkni´ciem si´ na inne kraje. M∏odzi ludzie sà
jednak krytyczni i byle czym nie da si´ ich zaspokoiç. Byç
mo˝e sucha, podr´cznikowa wiedza to nie wszystko. Wieczór
halloweenowy ze znanym Paƒstwu tekstem: „cukierek albo
psikus” wdziera si´ do naszych domów czy chcemy tego, czy
nie. I jeÊli nic nie zosta∏o zniszczone, uszkodzone czy sprofanowane, to tak na prawd´ gdzie i czy w ogóle jest jakiÊ problem? Ot, dzieciaki si´ bawià i tyle.
W Czechach, na S∏owacji (to tylko niektóre przyk∏ady)
trudno w radiu znaleêç piosenk´ zaÊpiewanà w obcym j´zyku, a nazwa sklepu np. Szuz-szop jest chyba w ogóle nie
do przyj´cia.
To pewnie jest w∏aÊnie ten pokojowy, codzienny patriotyzm. A jak ma si´ do tego Halloween w Polsce?
Odpowiedê pozostawiam naszym Szanownym Czytelnikom.
Iza Zych

Do Redakcji
WiadomoÊci Sàsiedzkie
We wrzeÊniowych i paêdziernikowych „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” zabrali g∏os mieszkaƒcy osiedla, dotyczy∏o to wyrzucania Êmieci
do lasu lub na skwer lasu przy
ul. Pogodnej. Ja te˝ postanowi∏em
zabraç g∏os w sprawie wyrzucania
Êmieci. Idàc ze Êwi´conkà
w 2005 r. do koÊcio∏a przy ul. Borkowskiej i ul. Jana Paw∏a stojà kosze na Êmieci a przy koszach kupa
siatek ze Êmieciami, pomimo ˝e
dzieƒ wczeÊniej kosze by∏y oczyszczone przez firm´ do tego powo∏anà. W miesi´czniku paêdziernikowym ukaza∏o si´ zdj´cie z komentarzem P. J´drzejewskiego dotyczàce
kostki na ul. Jana Paw∏a. Bardzo dobrze si´ sta∏o, ˝e Przewodniczàcy
Rady Dzielnicy zabra∏ g∏os w tej
sprawie (szkoda, ˝e tylko w tej
sprawie). Bo tu˝ niedaleko za kana∏kiem mi´dzy ul. Jaspisowà a Jod∏owà powsta∏o nielegalne wysypisko
Êmieci i odpadów ogródkowych,
za pomocà niektórych mieszkaƒców osiedla. P. J´drzejewski doÊç
cz´sto wychodzi na spacer z psem
obok tego Êmieciowiska i jakoÊ nie
raczy∏ wspomnieç nic na ten temat
(a szkoda, czy obawia si´ o utrat´
g∏osów swoich wyborców, bo ja
uwa˝am, ˝e zyska∏by ich wi´cej).
Droga Redakcjo! prosz´ o wydrukowanie tego listu w waszej gazetce,
mo˝e troszk´ przyczyni´ si´ do estetyki naszego osiedla.
Z powa˝aniem
Nazwisko i adres
do wiadomoÊci redakcji

Dzi´kuj´ za zwrócenie uwagi na kolejne miejsca, w których cz´Êç naszych
sàsiadów nie potrafi uszanowaç i przestrzegaç dobrosàsiedzkich regu∏. GdybyÊmy chcieli opisaç je wszystkie, pewnie zabrak∏oby miejsca w naszej gazetce. Dlatego opisujemy przyk∏ady, liczàc
˝e czytajàcy je sàsiedzi, zrozumiejà, ˝e
utrzymanie czystoÊci w du˝ej mierze
zale˝y od nas samych.
Wskazane przez autora listu miejsce
jest na terenie prywatnym, tym bardziej
dziwi wi´c, ˝e to sk∏adowisko nie przeszkadza w∏aÊcicielowi posesji. Bo to
on, zgodnie z obowiàzujàcym prawem
jest zobowiàzany do jego uprzàtni´cia.
A opisywany przeze mnie chodnik
jest publiczny i wyegzekwowanie jego
naprawy nale˝y do miejskich urz´dników. Poniewa˝ ci, mimo licznych interwencji jakoÊ si´ do tego nie kwapià, liczy∏em (i sàdzàc po reakcjach chyba
nie myli∏em si´), ˝e skoro nie z poczucia obowiàzku, to po prostu ze wstydu,
wreszcie spraw´ doprowadzà do koƒca.
Poniewa˝ autor listu zarzuca mi koniunkturalizm i populizm, chcia∏bym si´
odnieÊç i do tego. OczywiÊcie ka˝da
osoba publiczna musi si´ liczyç z krytykà. Ale nie rozumiem, skoro autor listu
(mnie zna i spotyka na „psich spacerach”), po prostu nie podszed∏, nie
zwróci∏ uwagi na problem, tylko od razu
zak∏ada moje z∏e intencje. I w tym si´
myli, bo osobiÊcie, jeÊli mia∏bym ju˝ koniunkturalnie zabiegaç o g∏osy wyborców, to wola∏bym tych, którzy dbajà
o porzàdek, a nie tych co Êmiecà.
A na razie staram si´ najlepiej jak potrafi´ wywiàzywaç ze swoich obowiàzków.
Z powa˝aniem
Marcin J´drzejewski

Policyjny program edukacyjno-wychowawczy POPO
Symbolem programu jest przesympatyczny s∏onik
POPO. Zaprojektowany przez uczennic´ IV klasy Szko∏y
Podstawowej w ¸´gowie. S∏onik jako symbol szcz´Êcia,
ma byç równie˝ symbolem dzieci´cego bezpieczeƒstwa. Ca∏y program edukacyjny ma za zadanie zmieniç
niew∏aÊciwe zachowania i wykszta∏ciç umiej´tnoÊci
przewidywania zagro˝eƒ.
„Dzia∏ania prewencyjne majà to do siebie, ˝e efekty
przynoszà dopiero po latach, a ich pozytywnych skutków
nie da si´ policzyç w sposób statystyczny. Ale one sà, sà
naprawd´! I sàdz´, ˝e nadejdzie taki czas, kiedy b´dziemy mogli sobie powiedzieç, ˝e na przyk∏ad zmniejszy∏a
si´ liczba zdarzeƒ, w wyniku których poszkodowane by∏y dzieci i m∏odzie˝, czy te˝ ile dzieci nie zosta∏o dotkni´tych przez czyhajàce dooko∏a ró˝nego rodzaju niebezpieczeƒstwa” – stwierdzi∏ z-ca komendanta g∏ównego
policji nadinspektor Henryk Tokarski.
W roku szkolnym 2004/2005 pierwszoklasiÊci ze sto∏ecznych szkó∏ podstawowych obj´ci zostali programem
POPO. W Weso∏ej program realizowa∏a sier˝. szt. Pani
Ma∏gorzata Mazalon Specjalista ds. Nieletnich i Patologii
z Komisariatu Policji Warszawa Weso∏a. Ka˝dy pierwszak
otrzyma∏ „Ma∏y Elementarz Bezpieczeƒstwa”, zawierajàcy

12 lekcji. Ka˝da z nich dotyczy innego zagro˝enia, o któPolicji Warszawa Weso∏a nadkom. Adamowi Karczewrym opowiada∏a Pani Policjantka, przestrzegajàc jednoskiemu, Policjantom i Pani Ma∏gorzacie Mazalon za troczeÊnie i wskazujàc, jak nale˝y unikaç danych zagro˝eƒ.
sk´ o bezpieczeƒstwo naszych milusiƒskich.
W spotkaniach zawsze towarzyszy∏ Pani Policjantce
Bernadetta Gierczycka i Agata Stajszczak
s∏onik POPO, którego dzieci bardzo polubi∏y. Zaj´cia by∏y
Koordynatorki programu w Szkole Podstawowej nr 173
bardzo
interesujàce,
zw∏aszcza, ˝e Pani Policjantka przynosi∏a ze sobà
bardzo ciekawe i niezwyk∏e
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
przedmioty zwiàzane z pospecjalista I st. stom. ogólnej
licyjnà praktykà np. prawlek. stom. Agnieszka Jankiewicz-Buczek
dziwe kajdanki. Ka˝dy maluch chcia∏ ich dotknàç!
PANTOMOGRAF CYFROWY
IMPLANTY
Ogrom wra˝eƒ mia∏y dzieci
podczas wizyty grupy szyb- • leczenie dzieci i doros∏ych • protetyka
kiego reagowania, kiedy to • laseroterapia
• leczenie chirurgiczne
mog∏y zobaczyç prawdzi- • protezy, naprawa
• diagnostyka RTG, RVG
wego robota do rozbrajania
pantomogram
bomb. Dowiedzia∏y si´ jak
Logopedia
(wszystkie
rodzaje
zaburzeƒ),
reedukacja
niebezpieczne sà zabawy
00
00
nieznanymi przedmiotami.
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 9 -21 , sobota 900-1300
Bardzo dzi´kujemy KoTel. 773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)
mendantowi Komisariatu
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Âlubowanie klas pierwszych w SP 173
Ka˝dy rocznik rozpoczynajàcy nauk´ w klasie
pierwszej w Szkole Podstawowej nr 173 jest przygotowywany do uroczystego Êlubowania oraz pasowania na ucznia. Bie˝àcego roku odby∏o si´ ono
dnia 21 paêdziernika.
UroczystoÊç t´ zaszczycili swojà obecnoÊcià: pani dyrektor Katarzyna G∏usek, pani wicedyrektor Lidia Chmielewska, ks. proboszcz Krzysztof Cyliƒski,
przewodniczàcy Rady Rodziców – Andrzej Winiarski
oraz rodzice, którzy licznie przybyli mimo póênych
godzin popo∏udniowych.
Âlubowanie poprzedzi∏y próby, na których dzieci
pod kierunkiem wychowawczyƒ: pani Gra˝yny Wyrzy-

kowskiej, pani Katarzyny Kolczyƒskiej, pani Haliny
Wi´sek i pani Ewy Walczuk uczy∏y si´ piosenek oraz
wierszyków. Efektem tego by∏ wspaniale zdany egzamin przed publicznoÊcià. Wszystkich zaskoczy∏a
pi´kna interpretacja tekstów. Efektowny by∏ równie˝
wyglàd naszych pierwszoklasistów: birety na g∏owach
oraz szkolne kamizelki prezentowa∏y si´ okazale. Dekoracja, zaprojektowana przez panià Katarzyn´ Kociomyk-Dudziƒskà by∏a ciekawa i inspirujàca.
Pani dyrektor odczyta∏a akt Êlubowania. Nast´pnie podchodzàc do ka˝dego indywidualnie ogromnym piórem pasowa∏a na ucznia. By∏o to dla
uczniów klas pierwszych wielkie prze˝ycie.

TrzecioklasiÊci przygotowali mi∏à niespodziank´
dla swoich m∏odszych kolegów, wr´czajàc im w∏asnor´cznie wykonane upominki. Od wychowawczyƒ
klas pierwszych dzieci otrzyma∏y pamiàtkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne. Z dumà przyj´∏y
swój pierwszy dokument.
Tegoroczne Êlubowanie pierwszoklasistów up∏yn´∏o w podnios∏ej a zarazem bardzo rodzinnej atmosferze. Wydarzenie to uwieƒczone zosta∏o wieloma pamiàtkowymi zdj´ciami, dzi´ki którym na d∏ugo pozostanie w pami´ci.
Halina Wi´sek
i Gra˝yna Wyrzykowska

Poznajemy naszà ma∏à Ojczyzn´ – Mazowsze
Pi´kna jest nasza Ojczyzna. Ta du˝a to Polska i ta
ma∏a, nasze Mazowsze. PostanowiliÊmy lepiej poznaç naszà ma∏à Ojczyzn´ –Mazowsze.
Odwiedzamy ró˝ne ciekawe miejsca. Chcemy
podzieliç si´ wra˝eniami z pobytu w Warszawie, ˚elazowej Woli, Puszczy Kampinoskiej, Brochowie,
Sromowie.

Naszà wycieczk´ do niezwyk∏ych miejsc w Warszawie
rozpocz´liÊmy od wizyty w Archikatedrze Âw. Jana Chrzciciela. Wys∏uchaliÊmy bardzo pi´knego koncertu organowego. Koncert wszystkim nam si´ podoba∏.
Muzyka „na ˝ywo” to coÊ zupe∏nie innego. Wielu z nas
stwierdzi∏o, ˝e wcale nie jest taka powa˝na jak si´ mówi.
W Archikatedrze sà podziemia. Zach´camy do odwie-

dzania. To wspania∏a lekcja patriotyzmu.
Sà tu równie˝ ciekawe pamiàtki kardyna∏a Józefa Glempa. Przy Pomniku Ma∏ego
Powstaƒca pani przeczyta∏a nam wiersz
„Elegia o … [ch∏opcu polskim]”. ZrozumieliÊmy ten wiersz. PatrzyliÊmy na Ma∏ego Powstaƒca i rozmawialiÊmy o trudnym
losie
dzieci w czasie
wojny i o tym,
˝e byli tak bardzo odwa˝ni,
i ˝e nale˝y im
si´ wielki szacunek. OdwiedziliÊmy „Syrenk´”, Zamek
Królewski, Belweder, Grób
Nieznanego ˚o∏nierza i oczywiÊcie pojechaliÊmy ruchomymi
schodami.. Nasze panie
i ksiàdz Hubert opowiadali
nam o historii niektórych
miejsc. Starówka jest pi´kna i wiele mo˝na si´ nauczyç,
kiedy poznaje si´ histori´.
W ˚elazowej Woli wys∏uchaliÊmy znów „na ˝ywo”
koncertu fortepianowego.
SiedzieliÊmy na ∏aweczkach w malowniczym parku, a Chopin gra∏...
To by∏o pi´kne. Du˝e wra˝enie wywar∏ na nas koÊció∏ obronny w Brochowie. Zach´camy do zobaczenia go. Tutaj ochrzczony zosta∏ Fryderyk Chopin.

Musimy wspomnieç o bardzo grubej topoli. Nie
mogliÊmy jej objàç, a by∏o nas 43. Puszcza Kampinoska to niezwyk∏y Park Narodowy, po∏o˝ony bardzo
blisko tak du˝ego miasta. Trzeba zachowywaç si´ tu
cicho i s∏uchaç, co do nas mówi przyroda. W Sromowie jest bardzo ciekawe muzeum drewnianych figur,
które wprawiane sà w ruch specjalnymi mechanizmami. MieliÊmy bardzo du˝o uciechy. Trudno to opisaç.
To trzeba zobaczyç. My prezentujemy kilka zdj´ç.
Zach´camy do poznawania Mazowsza. Czasem
w najbardziej nieoczekiwanych miejscach spotkaç
mo˝na rzeczy niezwyk∏e. My ju˝ wiemy jak pi´kna jest nasza Ojczyzna.
Pozdrawiamy.
Dzieci z klasy II A i II B
Szko∏y Podstawowej nr 173

Z ˝ycia zwierzàt ...
Szanowni Paƒstwo,
za poÊrednictwem WiadomoÊci Sàsiedzkich chc´ znaleêç
wÊród czytelników osoby o wielkim sercu, które przygarn´∏yby pod swój dach bezdomnà suczk´. Jest to wilkowaty
szczeniak o czarnej maÊci podpalany na jasno. Suczka ma
ok. 3 miesi´cy i jest pe∏nym ˝ycia i pogody stworzeniem.
Zosta∏a zabrana ze schroniska z silnym zapaleniem
oskrzeli i oparzonym noskiem. Mieszka obecnie u wolontariuszki w Mi´dzylesiu. Suczka b´dzie raczej spora o g´stym, ale nie d∏ugim futerku. Âwietnie nadawaç si´ b´dzie
do ogrodu. Oto ona na za∏àczonym zdj´ciu.
Zainteresowanych prosz´ o kontakt 0 602 704 701
z powa˝aniem Tatiana Rott
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Mam pó∏ roku, dwukrotnie straci∏em dom.
Szukam ciep∏ego kàta na niejednà zim´
tel. 773-35-53.

Ze smutkiem informujemy,
˝e 10 listopada znaleziono w okolicy
staromi∏oÊniaƒskiej poczty potràconego
kotka. Niestety weterynarzowi nie udalo
si´ go uratowaç.
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OG¸OSZENIA DROBNE
◗ „Russkaja Izbuszka“ – studio nauki j´z. rosyjskiego, t∏umaczeƒ i konsultacji lingwistycznych tel.: 77-34-087, 0-50469-79-18, www.rosyjski.blo.pl.
◗ 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
◗ Sprzedam samochód, Rover 416, srebrny metalik, ABS,
klimatyzacja, serwisowany, gara˝owany – tel. kom. 601
801 890. TANIO!!!
◗ Nawià˝emy wspó∏prac´ z osobà z wykszta∏ceniem
(pedagogika przedszkolna) i doÊwiadczeniem w pracy
z dzieçmi w wieku przedszkolnym do prowadzenia zaj´ç
w Klubie Malucha: zaj´cia ogólnorozwojowe lub plastyka
lub rytmika, lub wszystkie razem). 773-32-70, 0-601-606948.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 77328-21, 0-506-032-318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami
ze Starej Mi∏osny tel.: 0-509-222-448.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 773-28-70.
◗ 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. 0-601-62-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-511087-855.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA” tel. 783-2837.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania
tel. 773-28-07.

◗ Poszukuj´ kawalerki lub pokoju do wynaj´cia. tel. 506-249050.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691-257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504803-574.
◗ Mieszkanie w osiedlu strze˝onym „Aleja akacjowa”, 2 pokojowe z aneksem kuchennym, 57 m2 z ogródkiem, gara˝em i piwnicà, wykoƒczone i umeblowane. Sprzedam lub
wynajm´ tel. 0-698-202-369.
◗ Podejm´ si´ sprzàtania na terenie Starej Mi∏osny, Weso∏ej,
Sulejówka i okolic, tel. 7734428, prosiç Hank´.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce (0-3 lata) b. tanio tel. 77333-92.
◗ US¸UGI DOMOWE – Trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY.
Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-28-37; kom. 606752-724.
◗ Mieszkanie do wynaj´cia 67 m2, 3 pokoje, od stycznia, Stara Mi∏osna. Tel. 0693 829 901.
◗ Zatrudnie opiekunk´ do dziecka w Starej Milosnej,
tel. 502174294.
◗ Profesjonalne strony www, sklepy internetowe, prezentacje
multimedialne. Tel. 607 466 048.
◗ Sprzedam mieszkanie w Centrum Pogodna 68 m2, 3 pokoje, wysoki standard nr tel. 0602 410 714.
◗ KUPI¢ MIESZKANIE w Starej Mi∏osnej 3-4 pokojowe bezpoÊrednio tel. 603-353-233 lub artp1@op.pl
◗ Profesjonalny masa˝ w domu klienta* odchudzajàcy, leczniczy, relaksacyjny. tel. kom. 0 501-013-466.
◗ Do wynaj´cia budynek mieszkalny w Weso∏ej, 65 m2,
ogrzewany gazem. Tel. 773 73 36.
◗ Kupi´ mieszkanie 3 pokojowe w Starej Mi∏oÊnie. Tel. 0 604649-022.
◗ Szukam nauczyciela hiszpaƒskiego lub native speaker dla
studenta – poziom elementary. Tel. 503 582 849.

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

◗ 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.
◗ T∏umaczenia: j´zyk pol.-ang., ang.–pol. Szybko i profesjonalnie. mgr Katarzyna Bogdan tel. 603 941 369; e-mail: localmaj@hotmail.com
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje,
konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd.
Tel. 0506 661 672.
◗ Student UW z dyplomem CPE udzieli korepetycji z j´zyka
angielskiego. 30 z∏ za godzin´ zegarowà. Pe∏en zakres poziomów, równie˝ przygotowanie do nowej matury, pomoc
w odrabianiu prac domowych. Tel: 773 12 72, 0501 131 786. Dodatkowo j´zyk francuski – poziom podstawowy i Êrednio zaawansowany. Lekcje indywidualne.
◗ Studentka III roku Wydzia∏u Zarzàdznia UW udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego uczniom szko∏y podstawowej
i gimnazjum. Lekcje w domu ucznia. Tel. 695442879.
◗ Sprzedam nowe r´cznie wykonane w∏oskie, skórzane,
czarne damskie trzewiki rozmiar 40-41. Stara Mi∏osna
tel. 7731480.
◗ Matematyka, biologia – korepetycje. Nauczycielka z wieloletnim doÊwiadczeniem, wszystkie poziomy nauczania.
tel. 773-13-09.
◗ Tanio ROZNIESIEMY ULOTKI tel. O 695 442 901.
◗ Studentka matematyki Uniwersytetu Warszawskiego udzieli korepetycji uczniom z gimnazjum i liceum (tak˝e przygotowanie do klasówek, egzaminów i matury). Tel: 0-695491-641.
◗ Poszukuj´ opiekunki do dwójki dzieci (3+5) na 3 godziny
dziennie (1600-1900). Do obowiàzków niani nale˝eç b´dzie
odebranie dzeici z przedszkola i opieka nad nimi do powrotu rodziców. Mile widziana osoba dyspozycyjna, która w ra-

zie choroby dzieci b´dzie mog∏a zajàç si´ nimi przez ca∏y
dzieƒ (10-11 godzin). Tel. 601505355, 606314287, lub
po 1900 4978094.
◗ Ch´tnie naprawi´ drukark´, monitor, CD-ROM, DVD-ROM,
stacjonarne DVD – 773 96 35.
◗ Ma∏y, nowy, komfortowy dom Stara Mi∏osna sprzedam, tel.
773 81 18, 0604 330 412.
◗ Sprzedam rodowodowe szczeni´ta Cocker Spaniela
Angielskiego – tel. 614 83 60, 0506 33 85 30.
◗ Mieszkanie 37 m2 na Grochowie, 2 pokoje, widna kuchnia,
3 m wysokoÊci, winda. Przestrzenne, jasne, dobrze
rozmieszczone, I pi´tro kamienicy, do natychmiastowego
zamieszkania, bezpieczna okolica, emerytowani sàsiedzi,
blisko 2 parków, Êwietny dojazd do Centrum. Zamieni´ za
dop∏atà na wi´ksze lub segment w Starej Mi∏oÊnie, Weso∏ej
lub okolicy – tel. 0 696 148 748.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy MAXI-COSI,
0-13kg, granatowy, przewijak i bia∏à sukienk´ do chrztu
z trenem i kapelusikiem rozmiar 74-80 – tel. 605 435 110.
◗ Wynajmiemy mieszkanie w osobnym budynku obok naszego domu, powierzchnia 40m2, ogrzewanie wlasne, Wola Grzybowska, ul. Sikorskiego, tel. 7734428 – Hanka.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej – atrakcyjny, pilnie,
cena do uzgodnienia. Tel.: 0604497951.
◗ Dzi´kujemy kierowcy bia∏ego busa, którego przytomnoÊci
zawdzi´czamy unikni´cie czo∏owego zderzenia z wyprzedzajàcym go samochodem, wymuszajàcym pierwszeƒstwo przejazdu. ZajÊcie mia∏o miejsce 10 listopada (czwartek) o godz. 20.30 na odcinku ul. 1. Praskiego Pu∏ku pomi´dzy kompleksem Villa Weso∏a a górkà przed skrzy˝owaniem z Traktem Brzeskim. Pasa˝erowie czerwonego forda.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki,
wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas
schni´cia 1,5h. Tel. 783-28-37, kom. 606-752-724.

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

D E L I K A T E S Y

„ R O M A ”

zatrudnià dyspozycyjnà

ekspedientk´
stara Mi∏osna, ul. jana paw∏a 13B
Tel. 773 12 93

FIRMA KMS OFERUJE KOSZE DELIKATESOWE:

• Zestawy firmowe dla kontrahentów
• Zestawy Êwiàteczne dla pracowników oraz paczki dla dzieci
• Inne okazje: imieniny, rocznice, walentynki, itp.
• Komponowanie zawartoÊci kosza wg ˝yczeƒ klienta
• Krótkie terminy realizacj; atrakcyjne ceny

Ju˝ wkrótce strona internetowa z pe∏nà ofertà!

Kontakt: marzenakow@poczta.fm Tel. 0660-670-242; 0691-031-964

Firma PPHU „JUMA”
ul. Kombatantów 63 (pawilony)

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
KOMINKI
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa

Sulejówek

Firma zajmuje si´ monta˝em i pomiarami

tel. 760-10-52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00

ul. Zwoleƒska 10
tel. 615 68 33
0602 796 111
0601 930 532
www.gawryszewski.pl

U
SZAFY
TK
A
D
GARDEROBY OD PO
ISY
P
OKNA
OD

Zainteresowanych
prosimy o kontakt
tel. 612 58 83
tel. kom. 601 22 30 20
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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, ul. Bartycka 26 paw. D
tel. 022 891 12 57, pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500
Sulejówek, Trakt Brzeski 80, tel. 022 795 74 66
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-10%
do wyczerpania zapasów

W I A DSO
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9 grudnia zapraszamy dzieci

NA BAL MIKO¸AJKOWY
Zapisy przyjmujemy do 5 grudnia

MYJNIA
SAMOCHODOWA
• pranie tapicerki
• polerowanie lakieru

Dla m∏odzie˝y i doros∏ych:
• AIKIDO • TAI CHI
• TANIEC TOWARZYSKI • SALSA • HIP HOP / DANCEHALL
• M¸ODZIE˚OWA GRUPA TANECZNA „DANCEART”
• FITNESS

Taniec dla Paƒ:
• TANIEC BRZUCHA
• SALSA SOLO • TUMBAO

Dla dzieci i m∏odzie˝y:
• BALET • TANIEC Z PIOSENKÑ
• FUNKY • AIKIDO

Organizujemy przyj´cia
urodzinowe dla dzieci!!!

US¸UGI WULKANIZACYJNE
SPRZEDA˚ OPON - NOWE I U˚YWANE
MECHANIKA POJAZDOWA
Marek Karczewski
ul. Trakt Brzeski 70
05-077 Warszawa
tel. 692 969 484

Czynne: pon. - sob. 8.00 – 20.00
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LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

RA 10
BA %
TU

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 REHABILITACJI

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

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

OÊrodek 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

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– terapia manualna
– neuromobilizacje
• LECZENIE:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy
– dyskopatii
• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze i wyszczuplajàce

•

Gimnastyka korekcyjna

Nasz adres:

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

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

z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

Tel.

Aerobic –

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

773 22 53
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Warszawa-Weso∏a
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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Od kilkunastu lat zadziwiajà wszystkich: nieprzerwany wzrost gospodarczy, gdzie PKB roÊnie w tempie ok. 10% rocznie, gigantyczna stopa wzrostu produkcji, poczynajàc od tekstyliów a koƒczàc na przemyÊle motoryzacyjnym. Ostatnio posz∏a w Êwiat kolejna wa˝na informacja – stopa oszcz´dnoÊci w Chinach wynosi 40%. Tego jeszcze nie by∏o!!!

Co z tà emeryturà w Polsce?
My Polacy zachowujemy si´ wcià˝ odwrotnie
od Chiƒczyków. JesteÊmy bogatsi, ale ˝yjemy
na kredyt konsumujàc na bie˝àco wszystko, co
zarobimy dodatkowo zad∏u˝ajàc si´ w bankach
(na lodówki, pralki, samochody, mieszkania).
Trwa to nieprzerwanie od 16 lat z rz´du. Mam
przyjemnoÊç obs∏ugiwaç Klientów w zakresie doboru programów oszcz´dnoÊciowych ju˝ od 11
lat. Wnioski ogólne sà nast´pujàce: oszcz´dnoÊci sà ma∏e i êle ulokowane (nieracjonalnie), 10%- owa stopa oszcz´dnoÊciowa to w Polsce rzadkoÊç, ze Êredniej p∏acy, która wynosi
ok. 2600 PLN, 260 PLN powinno byç odk∏adane
na przysz∏oÊç. Postulowana stopa oszcz´dnoÊci
powinna wynosiç 20% t.j. odk∏adane powinno
byç 520 PLN. Wsz´dzie na Êwiecie bogactwo
bierze si´ z inwestycji oszcz´dnoÊci bie˝àcych.
Innej drogi do zamo˝noÊci nie ma i jak na razie
nikt nie wymyÊli∏ nic innego. Bez wzgl´du na rzàdy, jakie b´dziemy mieli w Polsce i jak cz´sto b´dà si´ one zmieniaç, o dobrobycie jednostek (rodzin) i ich pozycji w najbli˝szej przysz∏oÊci decydowaç b´dà: wielkoÊç oszcz´dnoÊci, racjonalne
ich inwestowanie oraz màdra dywersyfikacja ryzyka zwiàzana z ró˝nymi formami oszcz´dzania.
W Polsce na emerytur´ przechodzi wy˝ demograficzny (roczniki 47-52). Na co mogà liczyç?
Pisa∏em w poprzednim miesiàcu (800-1400 PLN)
w starym systemie emerytalnym. Od roku 2009
(w ramach nowego systemu I i II filar) dostanà
ok. 70% obecnych stawek, czyli 560-980 PLN – (pisa∏a ju˝ o tym prasa), Êrednia p∏aca wynosiç b´dzie
ok. 3000 PLN. Reforma emerytalna zak∏ada∏a dobrowolny III filar, gdzie obywatel sam wybierze form´
oszcz´dnoÊci, deklarujàc sk∏adk´ oraz dbajàc o to
aby jego „stopa zastàpienia” wynosi∏a 80100% a nie 30-40 %. Ze wzgl´dów prawnych i instytucjonalnych jest wszystko w porzàdku. Polacy
majà doskona∏à ofert´ (Towarzystwa Ubezpieczeƒ
na ˚ycie, TFI, banki, biura maklerskie). Z ka˝dym
miesiàcem oferta tych instytucji jest doskonalsza
i szersza. Wszystko to jest w zgodzie z prawem i kontrolowane przez odpowiednie instytucje kontroli paƒstwowej. Ponadto pojawiajà si´ ju˝ na naszym rynku
oferty Firm z zagranicy, które zajmujà si´ zarzàdzaniem aktywami na zlecenie – Tu jednak trzeba byç
ostro˝nym i wiedzieç, co i jak si´ podpisuje
a tak˝e, jakie daje si´ dyspozycje i upowa˝nienia wraz z pe∏nomocnictwem!!!
Firma Polrentier Sp. z o.o. poleca instytucje dzia∏ajàce na polskim rynku, w oparciu o polskie prawo
i nadzór (KPWiG, KNUiFE, nadzór bankowy). Tak jest
po prostu bezpieczniej. Natomiast oferta p∏ynàca
z naszego rynku jest bardzo szeroka. Mo˝na inwestowaç: w PLN, EUR, USD na ca∏ym Êwiecie, w ró˝ne papiery wartoÊciowe oraz ich kombinacje.
My pomagamy w doborze odpowiedniego portfela inwestycyjnego, wed∏ug potrzeb naszych
Klientów.
Najprostsza forma oszcz´dzania w III filarze, to Indywidualne Konta Emerytalne – IKE.

PolRENTIER Sp. z o. o.
ul. Boya- ˚eleƒskiego 4/14
00-621 Warszawa
tel./fax 022 825 34 09
e-mail: biuro@polrentier.pl

Sk∏adka roczna maksymalna na rok 2005 wynosi 3600 PLN.
Nasz faworyt to IKE w TFI Union Investment, poprzez
które realizujemy rejestry Indywidualnych Kont Emerytalnych. Za pierwszy rok dzia∏ania IKE
(do 31.10.2005) zarobi∏o dla Klientów odpowiednio:
- w funduszu akcyjnym – 26,48%,
- w funduszu zrównowa˝onym – 15,93%,
- w funduszu obligacyjnym – 11,25%.
TFI – Union Investment ju˝ 5 rok z rz´du jest
oceniane jako najlepsze w ogólnopolskim dzienniku Rzeczpospolita.
Kolejna prosta forma oszcz´dzania – to programy
inwestycyjne NATIONWIDE (AEGON).
Oferowane jest tu 22 polskich funduszy inwestycyjnych wyselekcjonowanych przez
Firm´ i po 6 w funduszach inwestujàcych
w euro i dolarze. Przyk∏adowo za ostatni rok
Klienci zarobili (do 8.11.2005) odpowiednio:
- w funduszu obligacyjnym – od 3,68 do 8,1%
- w funduszu stabilnego wzrostu – od 9,62
do 16,52%
- w funduszu zrównowa˝onym – od 8,08
do 25,06%
- w funduszu akcji polskich – od 18,44
do 33,65%
- w funduszu euro – od 5,17 do 25,6 %
- w funduszu dolarowym – od 1,37
do 15,82%.
Straciç mo˝na by∏o tylko w obligacjach dolarowych. Przy rosnàcych stopach procentowych FED
w USA widoczne by∏o, i˝ rentownoÊç obligacji musi spadaç. Ale czy przeci´tny inwestor o tym wie –
Êmiem wàtpiç.
Najlepszy fundusz akcyjny zarobi∏ 33,65%. Przy rozsàdnie zbudowanym portfelu 20% zysk by∏ pewny.
Przy dwóch trafionych transferach zysk móg∏by
wynosiç nawet 40% i wi´cej. Ale to jest tylko
mo˝liwe przy wspó∏pracy: inwestor (Klient) – Doradca Finansowy.
Inwestowanie mo˝emy rozpoczàç p∏acàc tylko 200 PLN miesi´cznie.
Kolejna forma inwestowania, to jednostki uczestnictwa w TFI. Na Polskim rynku istnieje prawie 20
TFI oraz ok. 200 funduszy inwestycyjnych. Rozeznanie w funduszach mogà mieç jedynie doradcy
finansowi permanentnie szkoleni przez TFI. Nasi
doradcy sà szkoleni. Dla ciekawostki nadmieni´,
i˝ jedno z TFI od 1. X. 2005 – uruchomi∏o fundusz dla ma∏ych i Êrednich spó∏ek.
Szacuje si´, ˝e du˝e spó∏ki sà przewartoÊciowane
–tzn. wskaênik P/E wynosi pow. 20pkt. Natomiast Êrednie przedsi´biorstwa sà niedowartoÊciowane i tu wskaênik P/E wynosi ok: 7,8,10 pkt.
Ocenia si´, ˝e w 2006 roku fundusze te zarobià
powy˝ej przeci´tnego wzrostu spoÊród innych
funduszy akcyjnych. Inne TFI oferujà fundusz stabilnego wzrostu o aktywnej alokacji, gdzie udzia∏
obligacji oraz instrumentów rynku pieni´˝nego
mo˝e byç od 45 do 100%.
Jest to produkt, który gwarantuje wyniki zbli˝one
do funduszy zrównowa˝onych, przy jednocze-

PolRENTIER
http://www.polrentier.pl

snym bezpieczeƒstwie Êrodków. Za pierwszy rok
dzia∏ania fundusz osiàgnà∏ rentownoÊç – 12,33%.
Inny produkt przeznaczony jest dla osób prawnych
(min. wp∏ata – 100 000 PLN) o krótkim horyzoncie czasowym, inwestowanym w krótkoterminowe
papiery d∏u˝ne. Jego wyniki za ostatni rok to
– 6,09% przy Êredniej dla rynku 5%.
Kolejna forma inwestowania to jednostki uczestnictwa w TFI inwestowanych na rynkach trzecich.
Przyk∏adowe stopy zwrotu to odpowiednio:
- Ameryka ¸aciƒska – 60,94%
- Wschodnia Europa – 57,71%
- Japonia – 40,96%
- Azja – 33,82%
- Stara Europa – 28,23%
- Europa – 22,65% (konserwatywne podejÊcie inwestycyjne: wi´ksze bezpieczeƒstwo inwestycyjne)
- rynki wschodzàce – 20,89%
- ca∏y Êwiat – 17,12%
- rynek USA – 7,12%
Najtrudniejsza forma oszcz´dzania to samodzielna gra
na GPW. Tu pomocni mogà byç maklerzy gie∏dowi
oraz biura maklerskie. Dla osób zainteresowanych tà
formà oszcz´dzania mamy tez ciekawa propozycj´.
W naszej ofercie nasi Klienci znajda równie˝ propozycje kredytowe z ró˝nych banków. Multibank
– BRE, BPH, Citi Bank Handlowy – to liderzy
rynku bankowego.
Na dzieƒ dzisiejszy kredyty hipoteczne realizujemy poprzez Multibank – lidera bankowoÊci detalicznej i depozytowej. Dogodne warunki, raty malejàce bàdê równe, sp∏aty uzgadniane z klientem,
dost´pne waluty – to USD, EUR, CHF, PLN.
Do 31.12.2005 r. trwa promocja
na kredyty hipoteczne
– oprocentowanie w CHF wynosi 2,75%,
natomiast PLN - 6%.
Dla Klientów, którzy pragnà p∏aciç mniejsze raty
za ju˝ istniejàce kredyty a tak˝e majàcych nowe
potrzeby konsumpcyjne posiadamy po˝yczki gotówkowe CitiBank HANDLOWY. Po˝yczka dost´pna od 1500-60 000 PLN, przy minimalnych
zarobkach 800 PLN netto. Potrzebny jest tylko
dowód osobisty oraz zaÊwiadczenie o zarobkach.
Dla Klientów, których wnioski kredytowe zosta∏y
odrzucone w innych bankach posiadamy tak˝e
specjalna ofert´, która jest mniej restrykcyjna i wymaga mniejszej iloÊci dokumentów.
Kredyt jest udost´pniony dla wszystkich, którzy
pragnà zrealizowaç zamierzone cele w jak najszybszym okresie.
Za poÊrednictwo Polrentier Sp. zo. o. Klient nie
p∏aci absolutnie nic. Koszty obs∏ugi Klienta ponoszà firmy, których produkty dystrybuujemy.
Z powa˝aniem
dr. n. ek. Jacek Rembiszewski
Katarzyna Ziomek
Lic. Specjalista d. s kredytów
Tel. 22 773 30 21, Tel kom. 0 606 145 587
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Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

APTEKA
ul. Fabryczna 1 (róg ul. GoÊciniec)
tel. 773 32 81
czynna: pon.-pt. 800–2000, sob. 900–1500
Zamówione leki sprowadzamy
w ciàgu 6 godzin

tanie leki sezonowe
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

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏

1 km

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.

STUDIO PAZNOKCI PROMOCJA do koƒca listopada
zaprasza na: •Przed∏u˝anie paznokci: ˝elem i akrylem - 80 z∏
•MANICURE
•PEDICURE

Najmodniejsze zdobnictwo!!!

ul. Cypr ysowa 9 (od ul. Diamentowej) , tel.
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509 097 586

Na wszystkie kosmetyki
do koƒca roku RABAT 10%

KAMIWAZA
(∏ysienie i wypadanie w∏osów)
– tylko 65 z∏

Zapraszamy
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

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Elektromechanika Pojazdowa
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

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

773 18 61 0501 560 979

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

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

rok za∏o˝enia 1992

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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PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

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
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

Zapraszamy
pon.-pt. 900-1900
sob. 800-1500

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

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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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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Pr mów tecz
za Êwià iski
na pó∏m

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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