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Karnawa∏ 2006
Biesiada Sàsiedzka
– zaproszenie na bal
karnawa∏owy

foto Adam Jankowski

Karnawa∏ jest w tym roku d∏ugi, wi´c nie zabraknie
okazji do dobrej zabawy. Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna po raz kolejny zaprasza mieszkaƒców
Weso∏ej na bal. Spotkamy si´ 18 lutego 2006 r. w sali
widowiskowej Gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie. WybraliÊmy to miejsce gdy˝: ∏atwo tu trafiç i jest du˝o miejsca.
Chcemy, ˝eby na balu wspólnie bawili si´ wszyscy ch´tni. Zapewnimy dobrà muzyk´ tanecznà oraz smakowite przekàski i ciep∏e dania. Mamy te˝ nadziej´, ˝e bal
ten stanie si´ okazjà do zawarcia nowych znajomoÊci.
Nasz sàsiedzki bal b´dzie jedyny w swoim rodzaju! I to
tylko za 150 z∏. od pary. Prosimy o dokonywanie rezerwacji stolików (minimum 4, maksium 20 osób)
u p. Magdaleny J´drzejewskiej pod nr telefonu: 609679448.
Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego

Szanowni Paƒstwo,
z przyjemnoÊcià chcemy si´ podzieliç wiadomoÊcià
z ostatniej chwili. W dniu 9 stycznia b. r., decyzjà Sàdu
Rejestrowego, nasze Stowarzysznie uzyska∏o status organizacji po˝ytku publicznego.
To dla nas szansa na rozwój i zintensyfikowanie
dzia∏alnoÊç na rzecz mieszkaƒców Weso∏ej. Jak zwykle, zapraszamy do wspó∏pracy wszystkich ch´tnych.
Naszych przedstawicieli mo˝na spotkaç w lokalu
w budynku OSP Stara Mi∏osna w ka˝dy wtorek
w godz. 2000-2200
Zarzàd
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna

Kolejny dzieci´cy
Bal Kostiumowy
u Êw. Hieronima
Wszystkie dzieci i ich rodziców serdecznie zapraszam na kolejny ju˝ Bal Karnawa∏owy, który odb´dzie si´ 4 lutego 2006 r. o godz. 1100 w sali na plebani przy koÊciele Âw. Hieronima. Zaproszenia
w cenie 1 z∏. sà do nabycia w zakrystii parafii
po ka˝dej mszy Êw. Na balu obowiàzuje przebranie
– zarówno dzieci jak i doros∏ych.
x. Stanis∏aw Popis
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Z prac Rady Dzielnicy
W grudniu Rada Dzielnicy spotka∏a
si´ na jednej sesji. Radni zapoznali si´
z przygotowaniami do akcji „Zima
w MieÊcie” i uchwalili plan pracy Rady
na rok 2006. Niespodziewanie sesj´
przed∏u˝y∏a wizyta mieszkaƒców skupionych w Obywatelskim Sztabie Antykryzysowym, którzy protestujà przeciwko budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Po kilku dosyç ostrych
wypowiedziach i wyjaÊnianiach ze strony burmistrza Edwarda K∏osa, okaza∏o
si´, ˝e nie ma sprzecznoÊci mi´dzy postulatami mieszkaƒców a dzia∏aniami
Zarzàdu Dzielnicy. Przy okazji burmistrz umówi∏ si´ na robocze spotkanie z przedstawicielami sztabu.
Kolejna planowa sesja ma odbyç si´
w czwartek 26 stycznia. Najwa˝niejszymi tematami b´dà: ocena realizacji in-

westycji w roku 2005, informacja na temat naliczania i Êciàgania podatków lokalnych oraz toczàce si´ sprawy sàdowe
z udzia∏em Dzielnicy i koszty funkcjonowania placówek oÊwiatowych, a
tak˝e ocena stanu zaawansowania
przekazywania sieci kanalizacyjnych
i wodociàgowych do MPWiK.
Ponadto, w zwiàzku z przys∏anym
do konsultacji Studium Uwarunkowaƒ
Zagospodarowania Przestrzennego,
w najbli˝szym tygodniu odb´dzie si´
zapewne sesja nadzwyczajna w tej
sprawie.
Materia∏y dotyczàce wszystkich omawianych na sesji spraw sà dost´pne dla
mieszkaƒców w Biurze Rady Dzielnicy
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Studium Uwarunkowaƒ
Zagospodarowania
Przestrzennego
Z zaledwie pó∏rocznym poÊlizgiem
(jak na standard warszawski to i tak
niewiele) pojawi∏ si´ projekt Studium
Uwarunkowaƒ Zagospodarowania
Przestrzennego. To wa˝ny dokument,
na podstawie którego b´dà powstawa∏y szczegó∏owe plany zagospodarowania przestrzennego. Miasto Weso∏a dysponowa∏o uchwalonym „Studium”, ale od przy∏àczenia do Warszawy wa˝noÊç tego dokumentu wygas∏a, a prowadzone prace nad planami zagospodarowania praktycznie zosta∏y wstrzymane. Za planowanie
przestrzenne odpowiada teraz Biuro
Naczelnego Architekta Miasta, zaÊ
Weso∏à obs∏uguje jego delegatura
w Wawrze.
Ten stan rzeczy powoduje olbrzymie
komplikacje dla osób planujàcych jakiekolwiek inwestycje, lub chcàcych
nabyç dzia∏k´, bo nie wiadomo co
i kiedy b´dzie mo˝na budowaç, a
tak˝e co mo˝e byç zbudowane w sàsiedztwie.
Jest nadzieja, ˝e wreszcie to si´
zmieni, aczkolwiek trzeba pami´taç,
˝e „Studium” to zaledwie poczàtek
prac nad planowaniem przestrzennym, a jesteÊmy dopiero na etapie
opiniowania jego projektu. Projekt
ten jest jak najbardziej jawny i jeÊli
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ktoÊ chcia∏by si´ z nim zapoznaç mo˝e to zrobiç u p. Marka Ga∏àzki
w Urz´dzie Dzielnicy. Niestety, Weso∏a otrzyma∏a tylko jeden egzemplarz tego dokumenu, jeÊli b´dzie
wi´ksza iloÊç ch´tnych do zapoznania
si´ z nim, mogà byç problemy ze znalezieniem terminu.
Józef WojtaÊ

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. 022 773 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

W razie po˝aru:
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Starej Mi∏oÊnie
ul. Trakt Brzeski 28, tel. 022-77-33-978
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31, tel. 022-77-39-008

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. 022
773 44 82 lub 504 428 098 lub Olgi Krutikow
– tel. 022 773 40 87 lub 504 69 79 18.

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

Modernizacja ul. Brata Alberta
Planowane na zesz∏y rok dokoƒczenie modernizacji ul. Brata Alberta
w Zielonej napotka∏o niespodziewane
przeszkody. Protesty mieszkaƒców
wzgl´dem projektu ronda przy
ul. Wspólnej na tyle opóêni∏y procedur´ wydania pozwolenia na budow´,
˝e prace budowlane mo˝na by∏o rozpoczàç dopiero w listopadzie. Wy∏oniony w przetargu wykonawca nie
podjà∏ si´ w takim terminie wykonania robót i pieniàdze zosta∏y w grudniu zwrócone do Warszawy z wnioskiem o ich przekazanie na t´ inwestycj´ w roku 2006.
Choç sprawa by∏a uzgadniana z Biurem Inwestycji, poczàtkowo w bud˝ecie naszej Dzielnicy na rok 2006 pieni´dzy na nià nie by∏o.

Jednak prowadzone rozmowy Zarzàdu dzielnicy przynios∏y rezultaty i
sprawa zosta∏a za∏atwiona pozytywnie.
Pieniàdze (2,2 mln z∏) ju˝ si´ w bud˝ecie dzielnicy znalaz∏y.
Pierwotne, oprotestowywane plany
dotyczàce inwestycji na ul. Brata Alberta, zosta∏y przeprojektowane. Nowy
projekt uwzgl´dnia uwagi mieszkaƒców i ju˝ zosta∏o wydane pozwolenie
na budow´.
Zagwarantowanie powy˝szej kwoty
umo˝liwi og∏oszenie do koƒca stycznia
przetargu na realizacj´ tego zadania
i wiosnà rozpocznà si´ prace budowlane. O ile tym razem nie zablokujà ich
protesty firm przegranych w przetargu.
Judyta Weso∏owska
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Za∏atw spraw´ w Urz´dzie...

Rejestracja dzia∏alnoÊci gospodarczej
Dzia∏alnoÊç zawodowa prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej
sta∏a si´ w ostatnich latach niezwykle popularna.
Wed∏ug danych statystycznych w Dzielnicy Weso∏a zarejestrowanych jest oko∏o 2340 przedsi´biorców. Ka˝dego roku przybywa ich oko∏o 300.
Z pewnoÊcià czynnikiem wp∏ywajàcym na tak du˝y przyrost liczby przedsi´biorców jest fakt zwolnienia mieszkaƒców Warszawy z op∏at zwiàzanych
z dokonaniem wpisu i zmiany we wpisie – poza Warszawà jest to koszt odpowiednio 100 i 50 z∏.
Cztery podstawowe sprawy za∏atwiane w Urz´dzie zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodarczà to:
• Wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej
(rejestracja przedsi´biorcy),
• Zmiana we wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej,
• Wydanie zaÊwiadczenia potwierdzajàcego dane obj´te ewidencjà dzia∏alnoÊci gospodarczej,
• WykreÊlenie z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Przy za∏atwianiu ka˝dej z powy˝szych spraw
konieczne jest okazanie dowodu osobistego.
Zarejestrowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
mo˝e byç dokonane w dwojaki sposób:
• poprzez z∏o˝enie wniosku w Wydziale Obs∏ugi
Mieszkaƒców dla Dzielnicy,
• poprzez wype∏nienie formularza dost´pnego
na stronie internetowej Warszawy www.um.warszawa.pl w obszarze Za∏atw spraw´ w Urz´dzie/
link: eFirma | Rejestracja firmy online. Strona internetowa Weso∏ej równie˝ zawiera specjalny
przycisk: Zarejestruj Dzia∏alnoÊç Gospodarczà
online. (www.wesola.waw.pl)
We wniosku nale˝y podaç dane przedsi´biorcy, dane dotyczàce firmy i jej siedziby oraz okreÊliç rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci wed∏ug klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci).
O ile podanie danych przedsi´biorcy i firmy nie
nastr´cza trudnoÊci, o tyle sklasyfikowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej wed∏ug PKD bywa k∏opo-

tliwe. JeÊli zdecydujecie si´ Paƒstwo na z∏o˝enie
wniosku online, na stronie internetowej znajduje
si´ wyszukiwarka, która pomo˝e Paƒstwu w∏aÊciwie zakwalifikowaç rodzaj dzia∏alnoÊci. Kody
dost´pne sà równie˝ na stronie internetowej
Urz´du Statystycznego www.stat.gov.pl, (zak∏adka klasyfikacje/PKD). W razie wàtpliwoÊci
lub problemów z klasyfikacjà PKD, pracownik
WOM w punkcie informacyjnym pomo˝e Paƒstwu prawid∏owo wype∏niç wniosek.
Termin oczekiwania na dokonanie wpisu
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej wynosi
do 14 dni, a procedura, jak ju˝ wczeÊniej wspomnia∏am, zwolniona jest od op∏at.
Je˝eli zmienià si´ którekolwiek dane zawarte
we wpisie do ewidencji (np. miejsce zamieszkania przedsi´biorcy, siedziba firmy), przedsi´biorca ma obowiàzek dokonaç ich aktualizacji w terminie 14 od zaistnienia zmiany. Podobnie rzecz
si´ ma z rozszerzeniem zakresu prowadzonej dotàd dzia∏alnoÊci. Zg∏oszenia tych faktów mo˝na dokonaç tradycyjnie – sk∏adajàc wype∏niony
wniosek w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców lub
w formie online poprzez wype∏nienie formularza
na stronie internetowej Warszawy lub Dzielnicy
Weso∏a. Dokonanie zmiany we wpisie trwa do 14
dni i jest zwolnione od op∏at.
Przedsi´biorcy przyst´pujàcy do przetargów,
za∏atwiajàcy sprawy bankowe lub sprawy zwiàzane z telefonià komórkowà b´dà zapewne potrzebowaç zaÊwiadczenia potwierdzajàcego dane obj´te ewidencjà. ZaÊwiadczenia takie wydawane sà
w ciàgu 7 dni, nie korzystajà jednak ze zwolnienia
od op∏at. I tak, za wniosek nale˝y uiÊciç op∏at´
skarbowà w wysokoÊci 5.00 z∏, 0,50 z∏ za ka˝dy
za∏àcznik oraz 11.00 z∏ za ka˝de zaÊwiadczenie
(równie˝ w znakach op∏aty skarbowej). Co prawda ustawowy termin wydania zaÊwiadczenia wynosi 7 dni, jednak˝e w Dzielnicy Weso∏a tego typu zaÊwiadczenia gotowe sà do odbioru nawet
tego samego dnia.

Komitety Osiedlowe
Komitety Osiedlowe to najni˝szy szczebel
samorzàdu terytorialnego. Jest nieobligatoryjny i ma bardzo ograniczone kompetencje.
Komitety Osiedlowe dzia∏ajà na niewielkich obszarach, skupiajà po kilka, kilkanaÊcie tysi´cy
mieszkaƒców i sà czymÊ w rodzaju g∏osu doradczego dla rady gminy. Wybierane sà
na otwartym, jawnym zebraniu wszystkich
mieszkaƒców z terenu swego dzia∏ania.
W strukturze warszawskiej, która ma obligatoryjne dzielnice, ju˝ w powa˝ny sposób okrojone z kompetencji, rola komitetów osiedlowych
jest jeszcze mniejsza. Ale, decyzjà Rady Warszawy, majà przydzielone fundusze, i to ca∏kiem spore. W Weso∏ej jest to kwota 40 tys. z∏

na rok (na wszystkie komitety). Niestety nie
ma kto tej sumy wydawaç, gdy˝ nie ma ˝adnego dzia∏ajàcego komitetu.
W czasach samodzielnoÊci Weso∏ej,
istnia∏o 6 Komitetów (Zielona, Grzybowa, Pl.
Wojska Polskiego, Wola Grzybowska, Centrum i Groszówka) oraz dzielnica – Stara Mi∏osna. Obecnie struktura terytorialna dawnych komitetów mog∏aby byç zachowana,
zaÊ Stara Mi∏osna, ze wzgl´du na swojà wielkoÊç mog∏aby wy∏oniç 3-4 komitety. Jednak
inicjatywa w sprawie powo∏ywania komitetów
nale˝y do mieszkaƒców. Rada Dzielnicy nie
ma w∏adzy nad komitetami, nie mo˝e ich sama powo∏ywaç, tylko rejestruje te, które dzia-

Zaprzestanie wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorca zg∏asza pisemnie,
przy czym data wykreÊlenia z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej nie mo˝e byç wczeÊniejsza
ni˝ 14 dni wstecz od dnia z∏o˝enia wniosku. Decyzja o wykreÊleniu przygotowywana jest w ciàgu 14 dni od dnia z∏o˝enia zawiadomienia, a post´powanie wolne jest od op∏at.
Interesanci, którzy przy sk∏adaniu wniosku zadeklarowali osobiste odebranie decyzji lub zaÊwiadczenia, nie muszà dowiadywaç si´, czy ich
sprawa jest ju˝ za∏atwiona. Pracownik WOM natychmiast po otrzymaniu gotowych do wydania
dokumentów informuje o tym interesanta za pomocà telefonu, sms-a lub maila – dlatego tak
wa˝ne jest wpisywanie w formularzach wszystkich sk∏adanych wniosków kontaktu mailowego
lub telefonicznego.
Wszelkie informacje dotyczàce spraw z zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej uzyskacie Paƒstwo
pod numerem tel. 022-773-60-00 (punkt informacyjny), natomiast w sprawie przygotowanych
do odbioru dokumentów prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 022-773-60-11.
Goràco zach´cam Paƒstwa równie˝ do korzystania ze strony internetowej Warszawy, gdzie
w menu eWOM Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców/Poradnik Interesanta/Dzia∏alnoÊç gospodarcza znajdà Paƒstwo wszystkie informacje dotyczàce za∏atwiania powy˝szych spraw oraz linki
do sk∏adania wniosków za poÊrednictwem internetu. Dodatkowo znajdziecie tam Paƒstwo wyszukiwark´ przedsi´biorców zarejestrowanych
w m. st. Warszawa.
Poniewa˝ rejestracja dzia∏alnoÊci gospodarczej pociàga za sobà koniecznoÊç z∏o˝enia stosownych dokumentów w GUS-ie, Urz´dzie Skarbowym oraz ZUS-ie, dlatego w punkcie informacyjnym WOM zosta∏y przygotowane odpowiednie formularze wniosków. Ponadto pracownik
WOM udziela szczegó∏owych informacji, jak najsprawniej dope∏niç formalnoÊci we wszystkich
urz´dach.
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
∏ajà i kontroluje zgodnoÊç ich dzia∏ania z ustawami samorzàdowymi.
Zach´ca∏bym Paƒstwa, aby spróbowaç zmierzyç si´ z tematem. JeÊli zbiorà si´ grupy inicjatywne, chcàce jakiÊ komitet powo∏aç, otrzymajà
pe∏ne wsparcie w tej sprawie (przyk∏adowe statuty, pomoc organizacyjnà, Êrodki na zorganizowanie zebrania wyborczego). Prosi∏bym zainteresowanych sprawà o kontakt z Biurem Rady Dzielnicy (tel. 022 773 60 85) i umówienie spotkania,
ew. zapraszam na swój dy˝ur radnego.
Choç formalnie komitety nie majà ˝adnej w∏adzy,
ich przedstawiciele nie otrzymujà diet, to jednak
mogà byç cennym partnerem i wsparciem w reprezentowaniu problemów mieszkaƒców i cz´stokroç pomagaç przy ich sprawnym rozwiàzywaniu.
Marcin J´drzejewski
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Jestem cz∏owiekiem sentymentalnym

wywiad z Przewodniczàcym Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a, burmistrzem Jackiem Wojciechowiczem
Czy w zwiàzku z ponownym wyborem
Pana do Sejmu RP zamierza Pan
w najli˝szym czasie zrezygnowaç
z funkcji burmistrza Weso∏ej?
W roku 2004, doÊç niespodziewanie
dla mnie, zosta∏em parlamentarzystà
na rok przed koƒcem kadencji
i od tamtej pory nauczy∏em si´ ∏àczyç
obie funkcje, co jest rzeczà bardzo

trudnà. To, ˝e by∏em pos∏em nie spowodowa∏o zaniedbania przeze mnie pracy
w Zarzàdzie Dzielnicy Weso∏a. Aczkolwiek utrzymywanie takiego stanu przez
d∏u˝szy czas jest bardzo m´czàce. Dzisiaj – po powtórnym wyborze, na par´
miesi´cy przed zakoƒczeniem kadencji
samorzàdowej – rozwa˝am mo˝liwoÊç
zrezygnowania z funkcji burmistrza,
a decyzj´ b´d´ podejmowa∏ wspólnie
z popierajàcymi mnie radnymi. Chcia∏bym jednak przedtem doprowadziç
do zrealizowania moich planów, które
jako burmistrz wyznaczy∏em sobie w tej
kadencji. Moim wielkim marzeniem
jest, by przed zakoƒczeniem mojej misji
burmistrza sfinalizowaç budow´ ulicy
Jana Paw∏a II – przynajniej na etapie
rozstrzygni´cia przetargu na budow´
jej ostatniego odcinka.
Nie chce Pan si´ jasno zadeklarowaç
– odchodz´ z dniem.....
Nie mog´ z∏o˝yç takiej obietnicy, bo
sytuacja polityczna, w jakiej znaleêliÊmy
si´ obecnie, jest bardzo dynamiczna i nikt nie wie, co b´dzie si´ dzia∏o jutro. Nie mog´ obiecaç, ˝e na pewno
do koƒca kadencji b´d´ pe∏ni∏ swojà
funkcj´. Natomiast na pewno mog´
obiecaç, ˝e bed´ burmistrzem tak d∏ugo
jak to b´dzie mo˝liwe. B´d´ stara∏ si´ ∏à-
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czyç te obie funkcje tak d∏ugo jak b´dzie
to z korzyÊcià dla mieszkaƒców Weso∏ej.
Czy nie b´dzie Panu ˝al rozstawaç si´
z pracà w samorzàdzie lokalnym?
OczywiÊcie, ˝e b´dzie mi ˝al. Praca
w samorzadzie – mimo, ˝e obarczona wieloma mankamentami (trudno
zadowoliç wszystkich mieszkaƒców),
daje ogromnà satysfakcj´. Jest
ona nieporównywalna z satysfakcjà wynikajàcà z bycia pos∏em RP. Jestem burmistrzem
Weso∏ej drugà kadencj´, uda∏o
si´ zrealizowaç – razem
ze wspó∏pracownikami – wiele
moich zamierzeƒ i dlatego trudno mi rozstaç si´ z tà pracà.
Gdyby nie sentyment, podobnie
jak inni koledzy zrezygnowa∏bym z niej w ciàgu dwóch, trzech
dni. W polityce sentymentalizm
nie jest dobrà cechà, ale taki jestem i ju˝ si´ nie zmieni´.
Czy widzi Pan nast´pc´, który móg∏by
kontynuowaç Pana prac´ w Weso∏ej?
Wydaje mi si´, ˝e przez osiem lat
uda∏o si´ nam si´ zbudowaç w Weso∏ej
silne Êrodowisko obywatelskie,
skupione wokó∏ naszego ruchu
samorzàdowego „Weso∏a 2002”,
w którym jest wielu wspania∏ych
ludzi.
Nie ma ludzi niezastàpionych.
Mam pewnoÊç, ˝e ci którzy dzia∏ajà teraz wraz ze mnà, sà zdolni
do dalszego realizowania naszego wspólnego programu rozwoju
Weso∏ej. Nie mam obaw co
do przysz∏oÊci naszej dzielnicy.
Jakie najwa˝niejsze cele chcia∏by Pan zrealizowaç do koƒca kadencji samorzàdowej?
Od samego poczàtku moimi priorytetami by∏o zrealizowanie projektu kanalizacji w Weso∏ej Centrum i Weso∏ej
Zielonej oraz budowy dróg na osiedlu
w Starej Mi∏oÊnie. ZainwestowaliÊmy
wiele milionów z∏otych w wybudowanie
tej infrastruktury. Uda∏o si´ nam tak˝e
wybudowaç i poprawiç baz´ sportowà
w szko∏ach i obecnie jest ona na przyzwoitym poziomie. JeÊli w ciàgu 4-5 lat
b´dziemy wydawali tyle, ile dotychczas
na inwestycje – czyli oko∏o 30 milionów

z∏otych rocznie – mieszkaƒcy Weso∏ej
b´dà ˝yli na przyzwoitym, europejskim
poziomie. Potem mo˝emy zrealizowaç
plany z tzw. „górnej pó∏ki” – czyli
na przyk∏ad doprowadziç do budowy
hali widowiskowo-sportowej, czy
oÊrodka kultury. To inwestycje, których
te˝ brakuje, ale o których pamiàtamy.
Najwa˝niejsze jednak, byÊmy doprowadzili do koƒca budow´ kanalizacji
i dróg.
Czekajà nas w tym roku kolejne wybory samorzàdowe. Atmosfera panujàca
wÊród radnych wp∏ywa zawsze na nastroje przedwyborcze. Jak obecnie
uk∏ada si´ Pana wspó∏praca w radzie
dzielnicy z pozakoalicyjnymi radnymi?
Obecna koalicja, która funkcjonuje
ju˝ dwa lata, dzia∏a sprawnie. W gronie
radnych nie mieliÊmy dotychczas wi´kszych spi´ç. Radni, pozostajàcy formalnie poza koalcjà, wykazujà stale ch´ç
wspó∏pracy. Nie ma mi´dzy nami konfliktu, co zresztà widaç tak˝e w lokalnej
prasie, która nie donosi o animozjach
i kontrowersjach. Wszyscy radni koncentrujà si´ na dzia∏aniach pozytywnych.
Czego ˝yczy Pan mieszkaƒcom Weso∏ej

w Nowym Roku?
˚ycz´ wszystkim mieszkaƒcom, aby
uda∏o im si´ zrealizowaç wszystkie plany
– w ˝yciu rodzinym i zawodowym. ˚ycz´
tak˝e, by ten Nowy Rok nie by∏ gorszy
od poprzedniego. Moim zdaniem wszystko wskazuje na to, ˝e b´dzie lepszy.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a
Magdalena J´drzejewska
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Spóêniony ostry finisz

500 wniosków MPZBDJiW

O tempie prac na niektórych inwestycjach pisaliÊmy wielokrotnie. Szcz´Êliwie wi´kszoÊç z nich
uda∏o si´ w pe∏ni skoƒczyç przed zimà. Wyjàtkiem
sà dwie najwi´ksze: budowa ul. Jana Paw∏a II i budowa ul. GoÊciniec. Do szcz´Êcia du˝o nie
zabrak∏o, bo przez ostatnie tygodnie na obu tych
budowach praca „sz∏a pe∏nà parà”. Szkoda, ˝e
dopiero w ostatnich tygodniach, a nie od poczàtku... Bo gdyby wykonawcy od pierwszych dni
„wrzucili takie tempo”, skoƒczyliby do koƒca listopada. Szcz´Êliwie, inwestycje uda∏o si´ doprowadziç do takiego etapu, ˝e bez wi´kszych niewygód mo˝na b´dzie przetrwaç zim´.
Na ul. GoÊciniec zrobiono w∏aÊciwie wszystko
za wyjàtkiem ostatniej, tzw. Êcieralnej warstwy asfaltu. Teoretycznie jej po∏o˝enie by∏o jeszcze mo˝liwe, ale ze wzgl´dów technologicznych (niskie temperatury), Zarzàd Dzielnicy wstrzyma∏ wykonanie
tego fragmentu robót. Nie stanowi to problemu
o tyle, ˝e budowa ul. GoÊciniec jest inwestycjà
dwuletnià i ta sama firma z nastaniem wiosny wróci na plac robót budowaç dalszy odcinek ulicy. Aby
nie przepad∏y tegoroczne pieniàdze, z kwot przeznaczonych na wierzchnià warstw´ asfaltu sfinansowano prace dodatkowe – wzmocnienie brzegu
przy stawiku na rogu z ul. Jaspisowà oraz rozpocz´to budow´ chodnika w stron´ ul. Jeêdzieckiej.
Na ul. Jana Paw∏a II asfalt zosta∏ co prawda po∏o˝ony, ale wykonawcy zabrak∏o czasu na zbudo-

Wed∏ug informacji uzyskanych w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a, przedstawiciel MPZBDJiW Sp. z o.o.
czyli „Spó∏ki Ziemskiej”, w ostatnich dniach z∏o˝y∏
ponad 500 (s∏ownie: pi´çset) wniosków o wyp∏at´
odszkodowania za grunty zaj´te przez drogi w osiedlu Stara Mi∏osna. Przypomn´, ˝e wszystkie grunty,
jakie posiada∏a Spó∏ka Ziemska, sà jej w∏asnoÊcià
„powierniczà”, gdy˝ by∏y kupione z pieni´dzy Cz∏onków Zespo∏u, a ponad 20 ha Spó∏ka otrzyma∏a
od Miasta Weso∏a na cele publiczne osiedla, w tym
w∏aÊnie na drogi. W zwiàzku z tym kilka lat temu,
Spó∏ka pisemnie zrzek∏a si´ odszkodowania. Niestety nie zrobi∏a tego notarialnie...
Bioràc pod uwag´, ˝e pod drogami znajduje si´
u nas kilkanaÊcie hektarów gruntu i cen´ 1m2 dzia∏ki, chodzi o kwoty rz´du kilkudziesi´ciu milionów
z∏otych dla 5 osób, którym przypadkiem kiedyÊ naiwnie zaufano i powierzono olbrzymi majàtek. OczywiÊcie pewnie us∏yszymy zaraz szczytne deklaracje,
˝e te pieniàdze pójdà na budow´ infrastruktury Osiedla, ale patrzàc na dokonania Spó∏ki Ziemskiej, jedyne co dla Osiedla zbudowa∏a, to Centrum Pogodna,
po zbudowaniu którego trzeba by∏o wykonawcy oddaç kilka hektarów gruntu na pokrycie strat, jakie
przynios∏a ta inwestycja.
Je˝eli si´ oka˝e, ˝e „Spó∏ka” otrzyma odszkodowania, to Weso∏a przez kilka najbli˝szych lat, zamiast budowaç drogi i szko∏y, b´dzie musia∏a swój bud˝et inwestycyjny przeznaczyç na zaspokojenie apetytu jej
pi´ciu udzia∏owców.
Józef WojtaÊ

wanie ronda przy ul. Pogodnej, nie zosta∏y tak˝e
dokoƒczone prace przy cz´Êci parkingów,
przy wjazdach w boczne ulice, zosta∏o tak˝e sporo
prac porzàdkowych. Ta inwestycja by∏a inwestycjà
jednorocznà. Aby ratowaç Êrodki przeznaczone
na niewykonane prace, Zarzàd Dzielnicy wystàpi∏
do Rady Warszawy (która to zatwierdzi∏a) o uznanie kwoty 800 tys. z∏ za tzw. Êrodki niewygasajàce
(tzn. takie, które b´dà wydane w roku 2006, ale zaliczone b´dà do bud˝etu roku 2005). Dzi´ki temu
b´dzie mo˝liwoÊç prawna rozliczenia ca∏ej inwestycji po jej zakoƒczeniu na wiosn´.
Choç ostatnie dni prac budowlanych by∏y dla
u˝ytkowników istnym koszmarem i choç nie
uda∏o si´ dopiàç wszystkiego na „ostatni guzik”,
to osiàgni´ty efekt jest ca∏kiem zadowalajàcy. Potwierdza to s∏usznoÊç decyzji Zarzàdu, ˝eby mimo rezygnacji Zarzàdu Dróg Miejskich
z budowy ul. Jana Paw∏a II w zesz∏ym roku, samemu podjàç si´ tej inwestycji. Gdyby nie to,
kolejnà zim´ t∏uklibyÊmy si´ na tym odcinku
po p∏ytach, a pozbawieni chodnika piesi przemykaliby mi´dzy samochodami po nieoÊwietlonej
jezdni. W roku obecnym Zarzàd chce od razu
przejàç od ZDM kontunuacj´ budowy. I chyba to
jest decyzja ze wszech miar s∏uszna. Oby uda∏o
si´ jà zrealizowaç w ciàgu najbli˝szych tygodni,
a nie pod koniec czerwca, jak w roku 2005.
Marcin J´drzejewski

O dzielnicowym sporcie w pigu∏ce
Ile wydajemy na sport?
Bud˝et wydzia∏u sportu w mijajàcym roku wyniós∏ 465 tys. z∏, z czego 105 tysi´cy stanowi∏y
dotacje dla stowarzyszeƒ kultury fizycznej (czyli
na kluby takie jak KS Weso∏a, UKS Victor, czy
UKS Dwójka). Warto wspomnieç, ˝e w 2003 roku na sport wydano zaledwie 175 tysi´cy z∏.
Obecne wydatki „sportowe” w przeliczeniu
na jednego mieszkaƒca stawiajà naszà dzielnic´
zdecydowanie przed najbli˝szymi sàsiadami:
Sulejówkiem i Rembertowem. W roku 2006 bud˝et „sportowy” zostanie utrzymany na tym samym poziomie – 465 tys. z∏. W∏adze Dzielnicy
zdecydowa∏y jednak, ˝e zwi´kszy si´ udzia∏ dotacji na stowarzyszenia (do 165 tys. z∏). Stowarzyszenia powinny pami´taç, ˝e taka dotacja powinna byç tylko jednà z form ich finansowania.
Pozosta∏e Êrodki dla swojego funkcjonowania
powinny zdobywaç poprzez w∏asne dzia∏ania,
takie jak organizowanie imprez sportowych czy
pozyskiwanie sponsorów.
Sport w dzielnicy
W Weso∏ej funkcjonujà cztery kluby sportowe.
Najwi´kszy z nich to KS Weso∏a, sk∏adajàcy si´
z kilku sekcji: pi∏ka no˝na (kategorie dzieci´ce, juniorskie, seniorska – klasa okr´gowa i oldboje),
tenis sto∏owy, szachy, badminton – rozgrywki 2
ligi, sekcja ∏ucznicza (utworzona w 2005 roku).
Kolejne kluby to: UKS Victor z sekcjami badmintona i szermierki, Klub Karate Weso∏a oraz UKS

Dwójka, posiadajàcy grup´ badmintonistów
i gimnastyczek. Imprezy sportowe organizuje
równie˝ Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna (Liga Siatkówki, Zlot Cyklistów). W tym roku
planuje ono równie˝ utworzenie ligi pi∏ki no˝nej.
Jednym z g∏ównych zadaƒ dzielnicy jest popularyzacja sportu i promowanie zdrowego stylu ˝ycia wÊród m∏odzie˝y. W ciàgu roku, oprócz
zaj´ç wychowania fizycznego, uczniowie majà
mo˝liwoÊç, w pewnych godzinach, bezp∏atnego
korzystania z przyszkolnych hal i boisk,
pod opiekà nauczycieli wychowania fizycznego
w ramach programu „Otwarte Sale i Boiska”.
Oprócz tego dzia∏a program „Od Zabawy
do Sportu” dzi´ki któremu odbywajà si´ zaj´cia
dla uczniów klas 1-3. Sta∏ymi pozycjami, gdzie
wa˝nà rol´ pe∏ni ruch, sà równie˝ akcje Lato i Zima w mieÊcie. Najbardziej emocjonujàcym wydarzeniem sportowym dla uczniów jest Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y na poziomie naszej dzielnicy. W du˝ej iloÊci dyscyplin wy∏aniani sà mistrzowie Weso∏ej, którzy przechodzà
do kolejnego etapu – ogólnowarszawskiego.
Najwa˝niejsze imprezy, które odby∏y si´ na terenie dzielnicy w ubieg∏ym roku to: Family Cup
– Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie
Górskim, Ogólnopolski Turniej Szermierczy Juniorów w ramach Mistrzostw Polski i Ogólnopolski Turniej ¸uczniczy. Za najwi´ksze sukcesy
mo˝na uznaç mistrzostwo do lat 13 Adama

S´czka w szabli i fakt udzia∏u dru˝yny badmintona w rozgrywkach drugiej ligi.
Koordynatorem dzia∏aƒ Dzielnicy w zakresie
sportu jest S∏awomir Luliƒski. Jego praca ale
przede wszystkim dzia∏alnoÊç takich osób jak
Zbigniew Petrów – prezes KS Weso∏a, Kszysztof
Grzegorek – trener szermierki, Jacek Ciborski
– trener pi∏ki no˝nej, Jacek Szafraƒski – trener
badmintona, Marek Piasecki – trener tenisa sto∏owego oraz wielu innych miejscowych trenerów
i dzia∏aczy sportowych sprawia, ˝e sport w Weso∏ej funkcjonuje na dobrym poziomie.
Infrastruktura
Obiekty sportowe sà jednym z najwi´kszych
dokonaƒ w∏adz Weso∏ej. Prawie przy ka˝dej
szkole istniejà boiska ze sztucznà trawà do pi∏ki
no˝nej i boiska wielofunkcyjne. W tym roku zostanie zbudowany komplet boisk przy szkole
na Osiedlu Wojska Polskiego i Gimnazjum
nr 119 w Starej Mi∏osnej, co sprawi, ˝e ju˝
wszystkie szko∏y w dzielnicy b´dà mog∏y pochwaliç si´ wspania∏ymi warunkami do uprawiania sportu. Poziom przyszkolnej infrastruktury
sportowej w Weso∏ej jest wi´c wyjàtkowy, nawet w skali kraju. A to nie koniec inwestycji. Bardzo zaawansowane sà prace przygotowawcze
budowy du˝ej hali sportowej w Starej Mi∏oÊnie.
Planowana jest równie˝ budowa kompleksu
sportowo-rekreacyjnego na Groszówce.
Adam K∏os
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Sportowa wigilia
w Ratuszu
Mi∏à uroczystoÊç przygotowano w Ratuszu
w dniu 21 grudnia ubieg∏ego roku dla Êrodowiska
sportowego Weso∏ej. Na symbolicznà wigili´ Zarzàd
Dzielnicy oraz Przewodniczàcy Rady Dzielnicy zaprosi∏ dzia∏aczy, trenerów, zawodników i sponsorów.
Spotkanie przygotowali pan S∏awomir Luliƒski z Wydzia∏u Sportu Turystyki i Rekreacji oraz pan Piotr
Szepietowski z Wydzia∏u Kultury.
Obecni na uroczystoÊci burmistrzowie Edward
Zdzieborski i Edward K∏os podzi´kowali zebranym
za ich wk∏ad w rozwój sportu w dzielnicy i jednomyÊlnie podkreÊlili fakt znacznego zdynamizowania
dzia∏aƒ sportowych, zarówno w postaci imprez sportowych, (takich jak Zlot Cyklistów, turnieje szachowe, pi∏karkie, tenisa sto∏owego i wiele innych), ale
tak˝e w formie ˝mudnej systematycznej pracy szkoleniowej, zw∏aszcza z dzieçmi i m∏odzie˝à.
W imieniu sportowców g∏os zabra∏ prezes KS
Weso∏a Zbigniew Petrów, który podzi´kowa∏ Zarzà-

dowi za tworzenie przychylnego klimatu dla sportu w dzielnicy, czego przejawem sta∏o si´ choçby
w∏aÊnie to symboliczne, ale te˝ wymowne spotkanie wigilijne, podsumowujàce ca∏y rok niezwykle
udanej wspó∏pracy Êrodowisk sportowych z w∏adzami dzielnicy.
Zarzàd zaprezentowa∏ z tej okazji zestaw „prezentów Êwiàtecznych” przygotowanych dla sportowców
dzielnicy w postaci cennego sprz´tu sportowego:
tarcz i ∏uków dla sekcji ∏uczniczej, szachów i zegarów szachowych, pi∏ek, znaczników i palików do slalomów pi∏karskich, rakietek i gum do rakiet oraz pi∏eczek dla sekcji tenisa sto∏owego, rakietek i lotek
dla sekcji badmintona i wielu innych. Wszystko bardzo cenne i w sporych iloÊciach „zabezpieczajàcych” treningi na d∏u˝szy czas.
Temperatur´ spotkania podniós∏ nast´pny punkt
uroczystoÊci, jakim by∏o wr´czanie okolicznoÊciowych Tablic-Dyplomów dla „zas∏u˝onych dla
sportu w dzielnicy” przyznanych przez Przewodniczàcego Rady pana Marcina J´drzejewskiego
i Prezesa KS Weso∏a pana Zbigniewa Petrówa.
W imieniu przewodniczàcego Rady gratulacje „zas∏u˝onym” sk∏ada∏ wiceprzewodniczàcy pan Maciej Królak, a sekundowa∏ mu osobiÊcie prezes
klubu. WÊród wyró˝nionych znaleêli si´ przedstawiciele wszystkich klubów i stowarzyszeƒ sportowych dzia∏ajàcych na terenie dzielnicy: KS Weso∏a, UKS Victor, UKS „2”, Karate Klub Weso∏a i Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna. Do nich
do∏àczono osoby wspierajàce szczodrze sport
w Weso∏ej finansowo, a wi´c sponsorów: firm´
Vena, panów: Józefa Wojtasia, Zbigniewa Putk´
i Mieczys∏awa Rybaka.
Âwiàteczny charakter spotkania zosta∏ dope∏niony akcentem „dla ducha”, a wi´c ∏amaniem si´
op∏atkiem bo˝onarodzeniowym, a ca∏a uroczystoÊç
uÊwietniona tak˝e czymÊ „dla cia∏a”, czyli pocz´stunkiem. W jego trakcie dyskutowano jeszcze d∏ugo nad perspektywami sportu w dzielnicy, wsparciem ze strony jej w∏adz i zaanga˝owaniem osobi-

stym „pasjonatów” sportu, bez których... Dopowiedzmy sobie sami.
Na Nowy Rok wszyscy ˝yczyli sobie nawzajem:
SUKCESÓW!!!
Marian Mahor

Wybory Zarzàdu

w KS Weso∏a
16 grudnia 2005 r. w Klubie „KoÊciuszkowiec”
odby∏o si´ walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego WESO¸A. Zanim odchodzàcy Zarzàd poda∏ si´ do dymisji wr´czy∏ wyró˝niajàcym si´ trenerom, zawodnikom i dzia∏aczom
w imieniu Przewodniczàcego Rady Dzielnicy Weso∏a pana Marcina J´drzejewskiego oraz w imieniu
w∏asnym – dyplomy i upominki rzeczowe w postaci sportowych toreb.
Po otrzymaniu, niemal jednog∏oÊnie absolutorium (przy trzech g∏osach wstrzymujàcych
si´)– i po powo∏aniu komisji skrutacyjnej, przystàpiono do procedury wyboru prezesa Klubu. Znów
niemal jednog∏oÊnie (przy trzech g∏osach wstrzymujàcych si´) – prezesem zosta∏ ponownie pan
Zbigniew Petrów.
W nast´pnym g∏osowaniu, po zebraniu kandydatur osób ch´tnych, wy∏oniono nast´pujàcy sk∏ad
osób do pracy w Zarzàdzie KS Weso∏a: Alicja Zawadowicz, Marek Szmit, Marek Szafraƒski, Miros∏aw Macià˝ek, Pawe∏ Staniszewski, Miros∏aw
Rawski, Marek Chojecki i Marian Mahor.
Na najbli˝szym, pierwszym w nowym roku posiedzeniu Zarzàdu zostanie dokonany podzia∏ funkcji, kompetencji i obowiàzków.
Nowemu Zarzàdowi KS WESO¸A ˝yczymy
wszystkiego najlepszego w trudnej pracy spo∏ecznej na niwie sportowej w roku 2006 i w latach nast´pnych.
Marian Mahor

Weso∏a Stówa
Bieganie to jeden z najzdrowszych sportów
i jeden z naj∏atwiejszych w treningu. Dlatego
Stowarzyszenie Sàsiedzkie od dawna propaguje ró˝ne odmiany tej dyscypliny. KiedyÊ by∏y to biegi na orientacj´, ostatnio – we wspó∏pracy z Fundacjà „Maraton Warszawski”
– biegi maratoƒskie. By∏y to jednak imprezy
skierowane do niewielkkiej liczby osób, bo
przebiec 42 km to naprawd´ spore wyzwanie.
SzukaliÊmy formu∏y, która mog∏aby byç dost´pna dla szerszego grona biegaczy, a nosi∏aby znamiona prawdziwego wyczynu.
I tak narodzi∏ si´ pomys∏ „Weso∏ej stówy” czyli sztafety na dystansie 100 km, ale bieganej
w p´tlach po 5 km. Czterech zawodników, mo˝e biegaç te p´tle w dowolnej kolejnoÊci i dowolnà liczb´ razy. Ârednio na ka˝dego zawodnika przypadnie po 25 km, ale po ka˝dej p´tli b´dzie mia∏ ok. godziny na regeneracj´ si∏. W ten
sposób, sztafet´ mo˝e utworzyç nawet czwórka
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nie trenujàcych na co dzieƒ zawodników, którzy
chcieliby sprawdziç swoje mo˝liwoÊci.
Impreza b´dzie organizowana wspólnie
przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie i Fundacj´
„Maraton Warszawski” (której szef p. Marek
Tronina jest mieszkaƒcem Starej Mi∏osny).
B´dzie mia∏a profesjonalnà opraw´, zawodnicy b´dà mieli zapewnionà opiek´ medycznà,
napoje i od˝ywki. Na wszystkich czekajà dyplomy i pamiàtkowe statuetki, a dla zwyci´zców nagrody.
Impreza odb´dzie si´ 13 maja. Zawodnicy
b´dà startowaç z centrum osiedla Stara Mi∏osna.
Zg∏oszenia i wpisowe mo˝na b´dzie przesy∏aç do 15 kwietnia. Szczegó∏owy regulamin b´dzie dost´pny na stronie www.staramilosna.org.pl. Inne szczegó∏y b´dziemy podawaç
na bie˝àco w kolejnych numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
Marcin J´drzejewski
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Najm∏odsi pi∏karze w natarciu
Wspania∏y pierwszy powa˝ny sukces sportowy odnotowali na swym koncie najm∏odsi pi∏karze KS Weso∏a, z rocznika 1995. Na koniec ubieg∏ego roku, rzec
mo˝na „na gwiazdk´”, sprezentowali sobie, klubowi
i ca∏ej Weso∏ej – Puchar Prezesa MLKS Józefovia
w turnieju halowym.
Presti˝owa impreza dla orlików z prawobrze˝nej
strony Wis∏y, zgromadzi∏a w tym roku 6 dru˝yn.
W fazie eliminacyjnej, w systemie „ka˝dy z ka˝dym” nasi ch∏opcy uzyskali z poszczególnymi konkurentami nast´pujàce rezultaty: KS Weso∏a – PKS RadoÊç 2:1, KS Weso∏a – Józefovia II 7:0, KS Weso∏a
– Mazur Karczew 2:1, KS Weso∏a – Zwar Mi´dzylesie 2:0, KS Weso∏a – Józefovia I 2:0.
Jak niezbicie wynika z tego zestawienia, pokonali
wszystkich rywali i skoƒczyli t´ faz´ turnieju na
pierwszym miejscu! Nast´pnym etapem by∏... mecz
fina∏owy dwóch czo∏owych dru˝yn. Rywalami naszych
orlików okazali si´ ich rówieÊnicy z RadoÊci. Mecz
dorówna∏ emocjami fina∏owi Mistrzostw Âwiata!!!
Niezwykle zaci´ta, ale bardzo sportowa walka, z wieloma sytuacjami podbramkowymi i rozgrzanà atmosferà na trybunach zakoƒczy∏a si´... bezbramkowym remisem!!! Zgodnie z regulaminem s´dzia podyktowa∏ seri´
rzutów karnych, po trzy dla ka˝dej dru˝yny. Nerwy
i umiej´tnoÊci by∏y po stronie ch∏opców z KS Weso∏a
i wygrali ten pojedynek 2:0. ZDOBYLI PUCHAR!!!
Warto wymieniç w tym miejscu z imienia i nazwiska ma∏ych bohaterów: Mateusz ¸ysik (barmkarz),

Kuba Ch∏opik, Adam Dêwiga∏a, Olek Szarkowski,
Maks Mahor, Marcin Konowrocki, Bartek Braniewski,
Oskar Pohulajewski, Janek Mastalski, Maciek Krawczyk, Zbyszek Korzeniewski, Damian Jach, J´drek Jezierski.
I choç w takich przypadkach zwyk∏o si´ mówiç, ˝e
na pochwa∏´ zas∏u˝y∏ ca∏y zespó∏, to nie sposób nie
wyró˝niç dwóch zawodników... Przede wszystkim
Adasia Dêwiga∏´ (tak, tak, syn Dariusza Dêwiga∏y,
czo∏owego pi∏karza warszawskiej Polonii) – zdobywc´ dwóch decydujàcych goli w dwu trudnych meczach i to pi´knymi strza∏ami z po∏owy boiska oraz
strzelca decydujàcego karnego. AdaÊ jest ponadto
niekwestionowanym liderem i mózgiem zespo∏u.
Obok niego na wyró˝nienie zas∏uguje Mateusz „Mati” ¸ysik – bramkarz, który obroni∏ kilka ostrych strza∏ów, mia∏ pewne interwencje i... w serii rzutów karnych wybroni∏ jeden strza∏!!!
Dru˝yna powsta∏a ponad rok temu... Najpierw trenowa∏ jà przez trzy miesiàce pan Darek Boczek, który
odszed∏ skuszony kontraktem trenerskim do pracy
z juniorami Legii Warszawa... Nast´pnie przez dziewi´ç miesi´cy chopcy pozostawali pod opiekà pana Piotrka Banaszka – naszego miejscowego szkoleniowca ju˝ z sukcesami w latach ubieg∏ych z innymi
dru˝ynami KS Weso∏a – i z nim w warszawskiej lidze
Orlików rozpocz´li rund´ jesiennà. Brak czasu
i wzgl´dy zdrowotne zmusi∏y trenera do rezygnacji
i na jego miejsce pozyskano pana Andrzeja Dêwiga-

∏´ (brat zawodnika Polonii). Ju˝ z nim dru˝yna ukoƒczy∏a rund´ jesiennà warszawskiej ligii Orlików
na mocnym 8 miejscu.
Praca szkoleniowa z dzieçmi i m∏odzie˝à jest dla
w∏adz Klubu rzeczà priorytetowà i taka polityka
przynosi ju˝ dziÊ po˝àdane efekty w postaci sukcesów sportowych (zresztà
tak˝e w innych dyscyplinach jak
badminton,
szachy, tenis
sto∏owy...).
O te sukcesy
by∏oby trudniej gdyby
nie wsparcie
sponsorów
i mecenasów sportu... Ch∏opcami z rocznika 95-96
od poczàtku opiekuje si´ pan Zbigniew Putka i jego Piekarnie-Cukiernie Putka. Kierownikiem dru˝yny przez ca∏y rok by∏ pan Janusz Ch∏opik, a niedawno funkcj´ t´ przejà∏ inny „rodzic”, pan Waldek
Mastalski.
Mamy nadziej´, ˝e zespo∏owy wysi∏ek wielu
osób w sezonie wiosennym i w nast´pnych zaowocuje dalszymi pi´knymi wynikami sympatycznej
dru˝yny 11-latków. ˚yczymy tego przede wszystkim im, ch∏opcom... i wypowiadamy tradycyjne:
PO¸AMANIA NÓG!!!
Marian Mahor

KS Weso∏a w rozgrywkach II ligii badmintona
Zakoƒczy∏y si´ rozgrywki w ramach II Ligi Ogólnopolskiej w badmintonie. Ostatecznie zespó∏ KS „Weso∏a” uplasowa∏ si´ na IV-tej
pozycji realizujàc zak∏adany
plan minimum. W naszej ocenie
dla KS „Weso∏a”, który w tym
sezonie wystartowa∏ jako beniaminek II ligi, wy˝sza pozycja by∏a bardzo trudna do osiàgni´cia.
Pierwsze miejsca dru˝ynowo
zdoby∏ KKS „Warmia” Olszyn
przed UKS 15 „K´dzierzyn Koê-

le”. Oba te zespo∏y co roku uczestniczà w walce
o I lig´ i na dziÊ sà poza zasi´giem naszego zespo∏u. 3-cie miejsce by∏o do
osiàgni´cia lecz pechowa przegrana 3: 2 w meczu inaugurujàcym II lig´ nie pozwoli∏a odrobiç
strat w kolejnych rundach.
Na uwag´ zas∏uguje dobry
wyst´p naszego zespo∏u w grudniowym meczu z KS „Unia”
Bieruƒ Stary, który wygraliÊmy
w stosunku 3:2.
W meczu rozegranym w Szkole Podstawowej nr 173 dru˝yn´
KS „Weso∏a” reprezentowali: Rafa∏ Rykowski,
Sandra Szafraƒska, Cezary Gutowski, Barbara
Kustra. Punkty dla naszego zespo∏u zdobywali: Rafa∏ Rykowski,
pokonujàc w grze pojedynczej Grzegorza Kadeckiego 15/6, 15/8;
debel Rafa∏ Rykowski/
Rezerwacja biletów pod nr tel
Cezary Gutowski (V-ce
Adres: ul. Trakt Brzeski 90 Warszawa-Weso∏a
mistrz Europy Juniowww.gosciniec.net
rów), pokonujàc par´

Serdecznie
zapraszamy

na Bal Ostatkowy
25 lutego 2006 roku

773-30-02

Szymon Kostka/Piotr Wato∏a 15/6,15/5 oraz mikst C.
Gutowski/Barbara Kustra, pokonujàc Grzegorza Radeckiego/El˝biet´
Olszewskà 15/2,
15/3. Dobra
atmosfera
walki udzieli∏a si´ ca∏emu zespo∏owi,
a zatem równie˝ inne mecze, choç minimalnie przegrane sta∏y na bardzo wysokim poziomie sportowym
i emocjonalnym.
Ju˝ nied∏ugo (od 1.2.2006) czeka nas rewolucja
w badmintonie, bowiem sport ten przechodzi na ca∏kowicie nowe zasady punktacji. Od tego dnia wprowadza si´ system liczenia do 21 pkt w secie ze zdobywaniem punktu z dowolnego serwisu w∏asnego
lub przeciwnika. Zabieg ten ma na celu skrócenie
czasu trwania seta, przy jednoczesnym zmuszeniu
do wi´kszej dynamiki gry, a tak˝e koncentracji zawodników na ka˝dym zagraniu. Sami badmintoniÊci
postrzegajà w nowym systemie liczenia punktów
wi´kszego kolorytu walki, a dla niewtajemniczonych
kibiców wi´kszej czytelnoÊci taktyki rozgrywania
meczów.
trener Jacek Szafraƒski
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Akcja Zima – czyli kto gdzie odÊnie˝a
KolejnoÊç odp∏u˝ania i posypywania solà i solankà ulic w naszej dzielnicy
W pierwszej kolejnoÊci

W drugiej kolejnoÊci

W trzeciej kolejnoÊci

1 Praskiego Pu∏ku
Jana Paw∏a II
GoÊciniec (przy szkole)
Plac Wojska Polskiego
Armii Krajowej (cz´Êç)
Wspólna i Szosowa +p´tla
Niemcewicza
(Dla tych ulic obowiàzuje
standard utrzymania II)

Jagielloƒska
Sosnowa
Pi´kna D∏uga
D∏uga
Brata Alberta
Urocza/Kasprowicza
Szeroka
Narutowicza
Mickiewicza
S∏owackiego
Niemcewicza
Ks. Skargi
Moniuszki
Armii Krajowej (cz´Êç)
Kiliƒskiego
G∏owackiego
Apteczna
Szarych Szeregów
Sikorskiego
Orla
˚ó∏kiewskiego /p´tla
Czarneckiego
Chodkiewicza
Mazowiecka
„Bez nazwy” do oÊ. Warszawska
KoÊciuszki
Lipowa
GoÊciniec (cz´Êç)

Akacjowa
Konopnickiej
JaÊminowa
Górna
Warszawska
Rembertowska
Wilanowska
Pstrowskiego
Urocza
PodleÊna
Rejtana
KoÊciuszki
Ks. Skargi dojazd do KoÊcio∏a
„Bez nazwy” (Trakt Brzeski)
Szkolna
Kruszyny/Tramwajowa
GoÊciniec (cz´Êç)
Jana Paw∏a II
Jeêdziecka
Fabryczna
Objazdowa
Klimatyczna Pogodna (szko∏a)
Dworkowa
Piotrusia Pana
Torfowa (do Mi´dzylesia)
Borkowska
Graniczna
Zakr´towa
Rumiankowa
Diamentowa

Przepis na
lodowisko
Dawniej, z poczàtkiem zimy wszystkie boiska przyszkolne zmienia∏y si´
w lodowiska. Dzi´ki temu, dzieciaki
nie szuka∏y zabawy na cz´sto niebezpiecznych zamarzni´tych rzeczkach
i jeziorkach. Niestety, w ciàgu ostatnich lat, w Weso∏ej zaniechano robienia takich lodowisk. By∏o to spowodowane kapryÊnà zimà, ale tak˝e brakiem
ch´tnych decydentów.
A przepis na bezpiecznà Êlizgawk´
jest prosty: potrzebny jest pomys∏, kilka
telefonów i troch´ dobrej woli. A potem wystarczy ju˝ p∏aski teren (udost´pni∏ go ks. proboszcz Krzytof Cyliƒski), spychacz (zleci∏ prace firmie zajmujàcej si´ odÊnie˝aniem burmistrz
Edward K∏os) oraz woda (wyleli jà niezawodni stra˝acy z OSP Stara Mi∏osna). Dodatkowo Stowarzyszenie Sàsiedzkie u˝yczy∏o kilka parkowych ∏awek i w ten prosty sposób na ∏àce
przy staromi∏oÊniaƒskim koÊciele
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(teren przy ul. Jana Paw∏a II róg Sagalli) powsta∏o miejsce do dobrej zabawy dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych.
Lodowisko nie jest dozorowane, wi´c
korzystajàc z niego nale˝y pami´taç, ˝e:
• z lodowiska korzysta si´ na w∏asnà
odpowiedzialnoÊç,
• w czasie zabawy nale˝y zachowywaç
si´ tak, by nie sprawiaç zagro˝enia
dla innych uczestników zabawy,
• dzieci powinny bawiç si´ pod opiekà
rodziców lub opiekunów,
W przypadku zdarzeƒ lub zachowaƒ
zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu uczestników nale˝y natychmiast wezwaç
Stra˝ Miejskà (tel: 0-22 812 70 74 lub
alarmowy 986).
Burmistrz Edward K∏os deklaruje, ˝e
jeÊli pojawià si´ pomys∏y na uruchomienie kolejnych lodowisk, natychmiast pomo˝e w ich realizacji.
A wszystkich mieszkaƒców ju˝ dzisiaj
zapraszam do dobrej zabawy na ∏y˝wach,
tak˝e wieczorem, bo stojàce przy ulicy latarnie oÊwietlajà (mo˝e nie idealnie, ale
zawsze troszk´) p∏yt´ lodowiska.
Marcin J´drzejewski

Zima wraz jej Êniegiem, b∏otem i roztopami niesie nam sporà porcj´ niewygód i przykroÊci.
Do walki z nimi stajemy rami´ w rami´ ze s∏u˝bami porzàdkowymi miasta. Warto zatem przypomnieç jaki jest, przynajmniej w teorii, podzia∏ tych
obowiàzków. Otó˝ mamy na terenie naszej dzielnicy ró˝ne drogi. Te stojàce najwy˝ej w hierarchii
wa˝noÊci tj. ulice Okuniewska i Trakt Brzeski sà
pod opiekà Zarzàdu Dróg Miejskich.
Pozosta∏e, czyli drogi powiatowe i gminne, odÊnie˝a zatrudniona przez Urzàd Dzielnicy firma
„¸apiƒscy”. Jednak droga drodze nierówna. Jest
grupa dróg wa˝niejszych, dla których musi byç
zachowany tzw. standard utrzymania II. Czyli, cytujàc przepisy: „Jezdnia odÊnie˝ona, a ÊliskoÊç zimowa zlikwidowana na ca∏ej szerokoÊci ∏àcznie
z poboczami utwardzonymi.” Przy czym dopuszczalne sà takie odst´pstwa:
– Ânieg luêny mo˝e zalegaç do czterech godzin
(po ustaniu opadów Êniegu),
– B∏oto poÊniegowe mo˝e wyst´powaç do 6 godzin
(po ustaniu opadów Êniegu),
– Przez okres oko∏o 3 godzin mo˝e wyst´powaç
warstwa go∏oledzi, szadzi lub szronu,
– ÂliskoÊç poÊniegowa, mo˝e wyst´powaç
ok. 4 godz.
Pozosta∏e drogi równie˝ sà pod opiekà gminy,
ale ju˝ bez ÊciÊle okreÊlonego standardu. KolejnoÊç obs∏ugiwania ich przez firm´ paƒstwa ¸apiƒskich obrazuje tabela obok.
Pozosta∏e ulice sà odÊnie˝ane w miar´ potrzeby i mo˝liwoÊci. JeÊli wyst´pujà wyraêne powody
do dodatkowej interwencji (wysoki Ênieg, zastoiska wody lub b∏ota, du˝a ÊliskoÊç) Urzàd Dzielnicy, na zg∏oszenie mieszkaƒców, mo˝e dawaç firmie osobne zlecenia. IloÊç Êrodków przeznaczone na te dzia∏ania jest ograniczona, wi´c lepiej tego nie nadu˝ywaç. Do nas samych nale˝y odÊnie˝anie naszych posesji oraz chodnika, który do niej
przylega (chyba ˝e jest na nim p∏atny parking lub
odgradza go od nas pas miejskiej zieleni). Nie
obowiàzujà dawne przepisy zobowiàzujàce
mieszkaƒców do odÊnie˝ania mniejszych uliczek.
Tam, gdzie chodnik graniczy z lasem, pasem
zieleni lub terenem nale˝àcym do miasta jest obj´ty opiekà s∏u˝b miejskich. O odÊnie˝anie Êwie˝o zbudowanego chodnika lub jezdni, a˝ do odbioru robót, dba firma wykonujàca roboty. Teoretycznie wi´c problemów nale˝a∏oby si´ spodziewaç jedynie na chodnikach po∏o˝onych
przy niezabudowanych dzia∏kach. Na wszelki
wypadek podajemy jednak telefony do g∏ównych
gospodarzy naszych dróg, ˝yczàc im oraz paƒstwu, ˝eby nie by∏y potrzebne.
Zarzàd Dróg Miejskich: tel. (022) 620-10-21 do 29
Urzàd Dzielnicy: tel.(022) 773 60 00
Firma „¸apiƒscy” Sp. j.: tel.(022) 773 48 14

Dorota Wroƒska
Z ostatniej chwili: Po sylwestrowych opadach Êniegu i wynikajàcych z tego k∏opotach burmistrz Edward K∏os obieca∏, ˝e przy
kolejnych opadach, odÊnie˝anie bocznych
uliczek b´dzie robione „mniej oszcz´dnie”.
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Po kilku latach odbijania si´ od Êciany, w bie˝àcym roku ma nareszcie ruszyç przebudowa
stra˝nicy OSP Stara Mi∏osna. Obecnie istniejàca stra˝nica nie spe∏nia∏a prawie ˝adnych standardów przewidzianych dla tego typu obiektów.
Zbyt krótkie i niskie stanowiska gara˝owe, brak
pomieszczeƒ socjalnych i technicznych, brak
nie tylko hydrantu, ale równie˝ bie˝àcej wody
do umycia si´ po powrocie z akcji gaÊniczej,
surowe mury bez tynków – to wszystko
znajdziemy w stra˝nicy OSP. Próby poprawy
warunków w stra˝nicy by∏y blokowane, o
ironio! przez niektórych urz´dników odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury w Weso∏ej.
Dopiero po zmarginalizowaniu ich roli, sta∏o si´
to mo˝liwe.
Wed∏ug informacji Prezes OSP, El˝biety Ko∏buk
powsta∏a dokumentacja zamienna przebudowy-rozbudowy stra˝nicy, jest ju˝ wa˝ne pozwolenie

na budow´, a w bud˝ecie Biura Bezpieczeƒstwa
m. st. Warszawy zagwarantowano kwot´ 2 mln.
z∏ na t´ inwestycj´. Pozwoli to na og∏oszenie
w I kwartale br. przez Sto∏eczny Zarzàd Rozbudowy Miasta przetargu na wykonanie prac budowlanych.

Protest OSY
Toczàce si´ od kilku lat prace
nad koncepcjà przebiegu Wschodniej
Obwodnicy Warszawy zaczynajà wchodziç w faz´ podejmowania konkretnych
decyzji. Poniewa˝ dwa najbardziej
prawdopodobne warianty przebiegajà
przez Êrodek Weso∏ej, zarówno W∏adze

Zakres prac jest
ogromny, w∏àcznie
z wyburzeniem i zalaniem na wi´kszej
wysokoÊci stropów
nad gara˝ami i wyd∏u˝eniem tych gara˝y. Konieczne jest
równie˝ wykonanie
zbrojonych zwieƒczeƒ Êcian pod dachem budynku, których braku nie zauwa˝y∏y s∏u˝by Miasta Weso∏a prowadzàcego i nadzorujàcego poprzedni
(realizowany 5 lat temu) etap rozbudowy.
W nowym rozwiàzaniu przewidziane jest
spe∏nienie obowiàzujàcych norm i przystosowanie budynku od strony funkcjonalnej dla potrzeb stra˝aków. Poza gara˝ami na samochody,
sanitariatami i biurami, stra˝acy b´dà mieli
równie˝ pokój wypoczynkowy, gdzie w dobrych
warunkach b´dà mogli oczekiwaç na wezwanie
do akcji gaÊniczej. Wyró˝niajàcym si´ elementem budynku b´dzie wysoka na cztery pi´tra
wie˝a, s∏u˝àca do suszenia i konserwacji
sprz´tu gaÊniczego. Na terenie OSP ma powstaç równie˝ stanowisko techniczne i plac
çwiczeƒ dla stra˝aków (ze Êcianà treningowà).
Optymistyczny termin zakoƒczenia przebudowy to koniec bie˝àcego roku. Ze wzgl´du na to,
i˝ na wy˝szych kondygnacjach stra˝nicy znajdà
si´ pomieszczenia o przeznaczeniu ogólnym,
mam nadziej´, ˝e stra˝acy z Panià Prezes
na czele udost´pnià je mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej. Pisz´ to tym Êmielej wiedzàc, ˝e nawet
teraz stra˝acy udost´pnili cz´Êç pomieszczeƒ
harcerzom i klubowi AA.

Nowa
stra˝nica
OSP

Modernizacja
Traktu Brzeskiego

Józef WojtaÊ

Mamy du˝o pytaƒ odnoÊnie bezpieczeƒstwa na ulicy Trakt Brzeski.
W bie˝àcym roku przewidziane jest
opracowanie projektu przebudowy
Traktu Brzeskiego, niemniej jednak
po wykonaniu drobnych napraw ju˝
teraz mo˝na znacznie poprawiç jakoÊç niektórych jej fragmentów.
W fatalnym stanie jest sàsiedztwo
przejÊcia dla pieszych na Trakcie
Brzeskim przy ul. Jeêdzieckiej.
Pracownica Wydzia∏u Inwestycji
przekonywa∏a mnie, ˝e naprawy dokona ZDM, który jest w∏aÊcicielem tej
drogi. Po interwencji u naczelnika
wydzia∏u otrzyma∏em obietnic´, ˝e naprawa zostanie szybko wykonana, jak
tylko rozmarznie teren. Zobaczymy.
Józef WojtaÊ

Dzielnicy jak i organizacje ekologiczne
(Liga Ochrony Przyrody, Klub Ekologiczny) od wielu miesi´cy czynià zabiegi o zmian´ tych planów.
Ostatnio do grona protestujàcych do∏àczy∏ Obywatelski Sztab Antykryzysowy, zorganizowany przez p. Eugeniusza
Siwka (przewodniczàcy LPR w Weso∏ej). OSA zaczà∏a swojà dzie∏alnoÊç
od pikiety Urz´du Dzielnicy, która odby∏a si´ 14 grudnia i zgomadzi∏a ok. 100
mieszkaƒców. Troch´ dziwi miejsce tej
pikiety, bo decyzj´ o lokalizacji WOW
nie sà podejmowane przez lokalne w∏adze, a przez Prezydenta Warszawy, Wojewod´ Mazowieckiego i Generalnà
Dyrekcj´ Budowy Dróg i Autostrad.
A W∏adze Dzielnicy, tak jak protestujàcy mieszkaƒcy, sà przeciwne planowanym przebiegom. Mo˝e te˝ i dlatego pi-

kieta przebiega∏a bardzo spokojnie,
a Burmistrzowie Dzielnicy do∏àczyli si´
do pikiety, deklarujàc pe∏ne poparcie
dla postulatów protestujàcych.
Nast´pnego dnia odby∏a si´ pikieta
pod Urz´dem Wojewódzkim, czyli miejscem bardziej adekwatnym. Niestety,
zjawi∏o si´ na niej zaledwie kilka osób.
Izabela Antosiewicz
foto: Bartosz Szuba
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OpowieÊç o karpiu, Harmonogram akcji Zima
który nie mia∏ g∏osu w MieÊcie w Weso∏ej
I. PUNKTY DZIENNEGO POBYTU
– reminiscencje
poÊwiàteczne
 

! " #

$  "%
 &' (")

Wiadomo karp, jak to ryba, g∏osu nie ma i mieç nie b´dzie. Nawet, jeÊli posiadanie g∏osu dotyczyç by mia∏o
spraw wa˝nych, szczególnie dla karpia, glównego bohatera tej˝e opowieÊci. Co innego taki koƒ: jest sporo wi´kszy,
obdarzony urodà i osobistym wdzi´kiem w∏aÊciwym temu
gatunkowi, a jeszcze do tego wydaje dêwi´ki i to czasem
ca∏kiem donoÊne. I jeÊli ju˝ taka jego koƒska dola, ˝e tylko nielicznym dane jest uprawianie wyÊcigowego i przeja˝d˝kowego sportu, a reszcie praca i marny koniec, to robi si´ dla nich coraz wi´cej. A taki karp, oprócz g∏osu, nie
posiada te˝ specjalnej urody, cz∏owieka nie wzruszy, nie
da si´ pog∏askaç, ani poklepaç, a w ogóle jest pozbawiony
mi∏ego d∏oniom futerka, bo nie sà mi∏e d∏oniom Êliskie ∏uski. Z tych te˝ to przyczyn karp cierpi w ciszy, wÊród innych st∏oczonych kolegów, w ciasnym akwarium. Co jakiÊ
czas buszuje po nim ∏ycha – po∏awiaczka, nieostro˝nie kaleczàca chwilowych mieszkaƒców, ale niosàca jednemu
z nich ulg´. Bo ju˝ Wigilia, Êwi´ta i dobre jedzonko na stole. A dobry karp to karp Êwie˝o z∏owiony. Na naszych
oczach. Chodzimy wi´c sobie po sklepie, przesiàkni´ci
do szpiku Êwiàtecznà atmosferà, czyÊcimy marketowe magazyny, z g∏oÊników sàczà si´ kol´dy, ogólnie nastrój goràczkowy, ale podnios∏y. Udziela si´ wszystkim – doros∏ym i dzieciom... tylko nie karpiom, pokaleczonym, ÊciÊni´tym ˝ywym istotom, cierpiàcym na naszych oczach.
Czy to jest humanitarne? Czy nie mo˝na tego porównaç
z nieludzko okaleczonymi koƒmi jadàcymi na rzeê? Dlaczego nie uczulamy na to dzieci: a mo˝e karpia boli, a g∏osu nie ma, ˝eby
Harmonogram koncertów
nam o tym powieSceny Kameralnej
dzieç? Chyba, ˝e
w Noc Wigilijnà,
Filharmonii Narodowej
w OÊrodku Kultury WESO¸A kolejnà i kolejnà
z niedotrzymanà
w sezonie artystycznym
obietnicà, ˝e kar2005/2006
pia ju˝ nigdy...
I w∏aÊciwie ju˝
8 lutego – Rozrywkowa czy
koniec
tej opowiepowa˝na? Dêwi´kowa karuzela.
Êci.
Z
karpia za8 marca – Stanis∏aw Moniuszko
pewne
nie zrezy– Verbum Nobile. Przedstawienie
gnujemy,
bo jest
operowe w kostiumach.
po
prostu
smacz5 kwietnia – Wirtuozi akordeonu.
ny.
I
to
jest
pewne.
Muzyka na piszcza∏ki i guziki.
17 maja – Kwartet Saksofonowy. Pewne jest jednak
równie˝ to, ˝e tak
Blaszane czy drewniane?
7 czerwca – Na jedwabnym p r z e c h o w y w a n y
szlaku. Co opowie nam gadu∏ka? byç nie powinien,
Muzycy Filharmonii Narodo- choç g∏osu w tej
wej oraz dyrekcja i pracownicy sprawie na pewno
OÊrodka Kultury WESO¸A ser- nigdy nie zabierze.
Iza Zych
decznie zapraszajà. Wst´p wolny.
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WOÂP w Weso∏ej
8 stycznia w ca∏ej Polsce a tak˝e
w wielu krajach Êwiata odby∏ si´ 14 Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy, wspania∏y pomys∏ Jurka Owsiaka

na pomoc dzieciom w jakikolwiek sposób poszkodowanym przez los. G∏ówna impreza odbywa si´ na Placu Defilad pod Pa∏acem Kultury i Nauki
w Warszawie. Jednak wiele miast organizuje w∏asne kwesty, by suma zebrana dla najm∏odszych by∏a jak najwi´ksza. Weso∏a równie˝ nie pozostaje oboj´tna apelom Owsiaka. Jego s∏ynne
„Sie ma” rozbrzmiewa tu ju˝ od 8 lat.

Tego roku, za sprawà OÊrodka Kultury
WESO¸A, Klubu Garnizonowego
„KoÊciuszkowiec” oraz Urz´du Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, jak co roku odbyç si´ móg∏ koncert po∏àczony ze zbiórkà pieni´dzy tym
razem dla ratowania ˝ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach, w tym na nauk´ udzielania pierwszej pomocy.
Na scenie KoÊciuszkowca wystàpi∏o wiele wspania∏ych muzyków i tancerzy. By∏y to m. in.:
Chór „Wiolinek”, Blueman
– z muzykà chrzeÊcijaƒskà, grupa taneczna OÊrodka Kultury
Weso∏a, 13th Apostle – weso∏owski zespó∏ rockowy, Orange
Dance – grupa taneczna z KoÊciuszkowca, Oktawian Zagórski – laureat I nagrody Festiwalu Piosenki „Warszawa da si´ lubiç”, Wesolinki z OÊrodka Kultury Weso∏a, Klub
Mambo Fitness, Flasch Dance z Rembertowa, The Relievers, Harry Kain,
The Lirykam Woitek Klich i jego band.
Swoje umiej´tnoÊci w udzielaniu pierwszej pomocy zaprezentowa∏a Jednostka
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej. Do licytacji wystawionych zosta∏o
wiele przedmiotów. Najwi´kszym powodzeniem
cieszy∏o si´ wielkie chlebowe serce, upieczone przez
piekarzy Piekarni Cukierni
Putka, które trzy razy
zmienia∏o w∏aÊcicieli, a˝
w koƒcu zosta∏o pokrojone
i zjedzone przez publicz-

noÊç zgromadzonà w sali klubu. By∏a
te˝ rybka podarowana przez EKO
w OK-u, sekcje ekologicznà OÊrodka
Kultury w Weso∏ej oraz strój do fitnesu,
który przynios∏y ze sobà panie z klubu
Mambo Fitness a tak˝e wiele wspania∏ych gad˝etów Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Fundusze zebrane
w Weso∏ej to tylko niewielka cz´Êç ca∏ego dochodu z Orkiestry, ale ka˝dy
grosz przyda si´ na tak szczytny cel,
dlatego te˝ bardzo goràco dzi´kujemy
tym, którzy nie ˝a∏owali pieni´dzy
na ratowanie ˝ycia maluchów. Zapewniamy, b´dzie Wam to wynagrodzone.
Urszula Kowal

Film
o Weso∏ej
rozdajemy naszym czytelnikom
Zgodnie z zapowiedzià w poprzednich numerach, redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich” otrzyma∏a 300 bezp∏atnych egzemplarzy filmu „Weso∏a – rozmowy i widoki” nakr´conego przez mieszkaƒca Weso∏ej, pana Jacka Dzika. Zapraszamy naszych czytelników do odwiedzenia
siedziby Stowarzyszenia – w budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
przy ul. GoÊciniec – we wtorki
od godz. 2000 poczàwszy od 17 stycznia.
B´dziecie Paƒstwo mogli osobiÊcie odebraç p∏yt´ DVD z tym filmem.
Iza Antosiewicz
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cych powieÊci i tych bezpoÊrednio powiàzanych z jej ˝yciem?
Iza Zych
Lit. dla doros∏ych:
1. Mankell H. – Bia∏a lwica
2. Navarro J. – Bractwo Âwi´tego Ca∏unu
3. Jelinek E. – Wykluczeni
4. Clements T. – Kod Stra Vinci i parodia Kodu Leonarda da Vinci
5. Pratchett T. – Kot w stanie czystym
i kampania na rzecz prawdziwych kotów
6. Collins L. – Czy Nowy Jork p∏onie?
Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y
1. D´bski ¸. – Pociàg z literkami
2. Banscherus J. – Awantura w cyrku
Campano
3. Byng G. – Niezwyk∏y dzieƒ Molly Moon
4. Parker K. – Moja babcia ma ch∏opaka
5. Cabot M. – Idol nastolatek
Lit. popularno-naukowa:
1. Sznajder M. Agroturystyka
2. Baka W. – BankowoÊç europejska
(podr´cznik akademicki)

Kàcik bibliofila
Anna Ma∏yszewa – Mi∏oÊç zimniejsza
od Êmierci
Znakomicie napisany i przet∏umaczony rosyjski krymina∏ zahaczajàcy o elementy równie˝ innych gatunków: powieÊci psychologiczno-obyczajowej, detektywistycznej, czy romansu. Dwoje m∏odych
ludzi: studentka wydzia∏u przek∏adu literackiego Lida i jej ch∏opak Alosza wynajmujà któryÊ z kolei ju˝ pokój. Ich ˝ycie
zaczyna si´ stabilizowaç. Alosza dostaje
prac´, Lida ciekawà i dobrze p∏atnà propozycj´ napisania zakoƒczenia powieÊci
Dickensa „Tajemnica Edwina Drood’a”.
Wszystko uk∏ada si´ pomyÊlnie i nagle
Alosza znika. Postaci otaczajàce Lid´ raptem okazujà si´ byç ze sobà przedziwnie
powiàzane, a sprawy bie˝àce przeplatajà
si´ równolegle z wàtkiem dickensowskim.
Czy dziewczyna poradzi sobie z rozwik∏aniem tajemnic – tych dawnych, dotyczà-

Wystawa gwaszy
i malarstwa w bibliotece
w Starej Mi∏oÊnie
W lutym, po d∏u˝szej przerwie zwiàzanej z remontem biblioteki, zapraszamy Szanownych
Paƒstwa na wystaw´ gwaszy i prac malarskich
Danuty J´drzejewskiej-Szmek. Pani Danuta
skoƒczy∏a Wydzia∏ Architektury na Politechnice
Warszawskiej. Po pierwszych próbach malarskich zwiàzanych z doÊwiadczeniami plenerowymi i studiowaniem rysunku postaci, przysz∏a kolej si∏à rzeczy na zainteresowanie budynkami
i budowlami. W tym okresie artystka szkicowa∏a
ulice miast, mi´dzy innymi holenderskich Delft,
czy w∏oskiej prowincji. Studia nad kolorem
przekszta∏ci∏y si´ w studia nad kreskà. W bibliotece zostanà zaprezentowane prace, które powsta∏y podczas letnich plenerów we wschodnich i po∏udniowych rejonach naszego kraju. Jedna grupa prac zosta∏a zrealizowana w wielokulturowych Odrynkach,
maleƒkiej wiosce w pobli˝u bia∏oruskiej
granicy, druga powsta∏a w Owczarach,
przedwojennej
wsi
∏emkowskiej,
do dzieÊ ozdobionej cudem ocala∏à
drewnianà cerkwià i licznymi oryginalnymi Êwiàtkami.
Wystaw´ oglàdaç b´dzie mo˝na od
po∏owy lutego do po∏owy marca w godzinach pracy biblioteki: pon., wt., pt.
1300-1800, czw. 1000-1500.
Iza Zych
Informacja przygotowana w oparciu
o materia∏ nades∏any przez autork´ wystawy.
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3. Laskowicz P. – Ksi´ga genealogiczna twojej rodziny: praktyczny poradnik
4. Dykiel B. – Moje sekrety kulinarne
5. Pilich M. – NobliÊci znad Wis∏y, Odry
i Niemna
6. Nowacki R. – Reklama: podr´cznik
Iza Zych

Po interwencji WS
Mog∏abym sukces przypisaç publikacji artyku∏ów i listów w naszej gazecie
i napisaç – za∏atwione dzi´ki nam, ale
chyba wa˝niejsze jest, ˝e nag∏oÊnienie
pewnych problemów spowodowa∏o
zmiany na lepsze dla pacjentów i tym
si´ trzeba cieszyç.
W trosce o czas i dobro pacjentek
wprowadzono zapisy telefoniczne
(022 773-84-26) na wizyty u ginekologów. Obecnie przyjmujà dwaj lekarze,
i tu kolejna dobra wiadomoÊç – dr Dutkiewicz ju˝ nied∏ugo b´dzie pracowa∏ 5 razy w tygodniu. Podaj´ godziny
przyj´ç obu lekarzy (stan na 9 stycznia
2006 r.).
dr Gzegdala: pn. 800-1400, wt. 800-1400,
Êr. 1400-1600, czw. 1200-1500, pt. 800-1400
dr Dutkiewicz: Êr. 800-1330, czw. 800-1000
od 1000 USG.
Mi∏o mi równie˝ przekazaç naszym
Czytelnikom, ˝e tak˝e w stomatologii
zmieniono system zapisów. Oprócz tego przyby∏a nowa pani doktor. Niestety,
nadal nie ma zapisów telefonicznych
(brak telefonu w gabinecie), ale mo˝na si´ zapisywaç na dowolny termin
podczas pracy gabinetu, czyli:
dr Polar: wt. 830-1300, Êr. 1330-1800,
pt. 830-1300
dr Marciniak: pn. 800-1400, Êr. 800-1330,
czw. 1100-1800
Z ˝yczeniami zdrowia w Nowym Roku
Izabela Antosiewicz

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
kolejny nanajm∏odszy
Witajcie Otoszsàsied.
Jego
rodzicom,
a tak˝e rodziwÊród com
wszystkich
innych
weso∏owskich
nas
maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci.
A ty, drogie maleƒstwo,
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 was spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Tomasz Szyprowski
urodzony 3 paêdziernika 2005 r.
Waga: 4480 g.
Wzrost: 60 cm

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 10 lutego 2006 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
022 795 71 16

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl

➥ Zdj´cia cyfrowe
➥ Zdj´cia do
dokumentów w 5 min.
➥ Mo˝liwoÊç przes∏ania
zdj´ç przez e-mail:
kontakt@fotooskar.com.pl
➥ Nowy numer telefonu
stacjonarnego

022 773 17 14
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15
tel. 0506 089 587

pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!
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Fina∏ akcji pomocy
dla dzieci z Otwocka
Zbli˝a∏a si´ nieuchronnie pora kolejnego karmienia.
Dzi´ki Paƒstwa zaanga˝owaniu i hojnoÊci zawieêliÊmy
do OÊrodka prawie
ca∏ego Forda Transita darów, o szacowanej przez nas wartoÊci ok. 20 tys. z∏.
Za naszym poÊrednictwem
Dyrekcja
i Personel Interwencyjnego Pogotowia
Opiekuƒczego sk∏adajà Paƒstwu serdeczne
podzi´kowania.

Karton na mleko, karton na zabawki...

Przez ca∏y grudzieƒ Stowarzyszenie
Sàsiedzkie prowadzi∏o zbiórk´ darów
dla niemowlaków z interwencyjnego
Pogotowia Opiekuƒczego w Otwocku.
To dzieci porzucone przez matki zaraz
po porodzie lub odebrane rodzicom po
interwencji policji.

W siedzibie Stowarzyszenia – pakowanie darów

Sala zabaw

Pokoik z niemowl´tami

Wszystkie, zebrane dary przekazaliÊmy 5 stycznia obs∏udze Pogotowia.
Placówka mieÊci si´ w budynku Szpitala Rejonowego w Otwocku. To Êlicznie
wyremontowane i bardzo ciep∏e miejsce. Opiekujàce si´ maluchami piel´gniarki i wolontariusze starajà si´
stworzyç swoim podopiecznym namiastk´ domu. Dzieci mieszkajà
w widnych i przestronnych pokoikach.
Majà ma∏à sal´ zabaw, chocia˝ w∏aÊciwie korzysta z niej aktualnie tylko trójka, bo reszta to niemowl´ta, nieÊwiadome tragedii, jaka je dotkn´∏a. Kiedy
zajechaliÊmy na miejsce, dzieci akurat
s∏odko spa∏y, ale kiedy odje˝d˝aliÊmy
siostry mia∏y ju˝ pe∏ne r´ce roboty.
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Jako osoba odpowiedzialna za koordynacj´ tej akcji zrobi∏am przeglàd,
w których miejscach zgromadziliÊmy
najwi´kszà iloÊç darów. Nie mog´
w tym miejscu pominàç godnej podziwu szczodroÊci rodziców
dzieci z przedszkola niepublicznego „ROBUÂ”
oraz
zaanga˝owania
jego w∏aÊcicieli – Paƒstwa WiÊniewskich, motywujàcych
rodziców
dzieci,
które
majà
pod
swojà
opiekà,
do naprawd´ pi´knych
gestów. Po∏owa zebranych darów pochodzi∏a
z tego punktu!!! Mieszkaƒcy Starej Mi∏osny
kilkukrotnie zape∏niali
kartonik
wystawiony
w sklepie Groszek. Paƒ-

stwu Walickim dzi´kuj´ za zaanga˝owanie nie tylko w zbiórk´, ale tak˝e
u˝yczenie samochodu z kierowcà
do przewiezienia zebranych darów.
Na koniec, przy ca∏ym entuzjazmie,
jaki towarzyszy∏ mi podczas akcji, nie mog´ ukryç
te˝ mojego rozczarowania.
W niektórych sklepach
– mimo rozmów z w∏aÊcicielami – nawet nie wywieszono plakatów lub nie
wystawiono
kartonów.
Mo˝e dlatego, ˝e w okolicy
Âwiàt zawsze jest du˝o
zbiórek i tego typu akcji,
mogliÊcie Paƒstwo byç tym
zm´czeni. Weêmiemy to
pod uwag´ przy organizacji
kolejnej akcji.
Jeszcze raz dzi´kuj´
wszystkim darczyƒcom, tym znanym
mi osobiÊcie i tym anonimowym. Dzi´ki Wam, ˝ycie tych maleƒkich sierotek
b´dzie normalniejsze.
Izabela Antosiewicz

Ulubienica personelu ma ju˝ pó∏ roku
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IV Manewry Mazowieckiego Okr´gu HOPR
Weso∏a, 9–11 grudnia 2005 roku
potem godzina instrukta˝u obs∏ugi deski ratowniczej
i pe∏na gotowoÊç. O 1000 pierwszy alarm gotowoÊci
i rozpoczyna si´ gra patroli. OÊmiu „poszkodowanych” na terenie ca∏ej dzielnicy oczekuje pomocy
„hoprowców”. Patrole otrzymujà kolejne zg∏oszenia
z dwóch stacji nadawczych rozmieszczonych symetrycznie: jednej w centrum Weso∏ej, jednej w Êrodku
osiedla Stara Mi∏osna. Pomimo ci´˝kich przypadków:
„z∏amaƒ otwartych”, „upadków z drzewa”, „poparzeƒ” oraz „kolizji drogowych” do godziny 1430 wszyscy poszkodowani sà ju˝ opatrzeni i w drodze
do „szpitala”. Od pi´tnastej na powracajàcych ratowników czeka ju˝ ciep∏y obiad.
O 1630 sjest´ przerywa nag∏y dzwi´k syreny: to
drugi alarm! Tym razem zdarzy∏ si´ „wypadek”
przy skrzy˝owaniu ulic Jana Paw∏a II i Sagalli. Ratow9 XII 2005, piàtek
nicy w ciàgu 5 minut w pe∏nym ekwipunku wybiegaåwiczenia zacz´∏y si´ ju˝ w piàtek. O godzinie 19
jà w szyku z bazy kierujàc si´ w stron´ p´tli. Mija kodo Gimnazjum zjechali si´ instruktorzy Harcerskielejne 15 minut i HOPR jest ju˝ na miejscu. Okazuje
go Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Tam,
si´, ˝e „wypadkowi” uleg∏ autokar przewo˝àcy dzieci
podczas zaj´ç wieczornych zapoznawali si´ z proce– 20 „poszkodowanych”
w Êrodku autobusu i jeden
„potràcony” na przejÊciu
pieszy. Na miejscu sà ju˝
stra˝acy z OSP Stara Mi∏osna, którzy oznaczajà teren
i przygotowujà si´ do wejÊcia do Êrodka rozbitego pojazdu. W ruch idzie sprz´t
pneumatyczny do ci´cia karoserii oraz w´˝e stra˝ackie.
Akcja rozpoczyna si´! Stra˝acy wynoszà z autokaru kolejne dzieci i przenoszà je
do punktu segregacji. Tam
poszkodowani znakowani sà
przy pomocy tzw. tria˝y,
po czym przejmujà ich „hoprowcy”. Osoby ci´˝ko i lekko ranne trafiajà do specjalåwiczenia z u˝ycia deski ratowniczej w pomieszczeniu...
nego namiotu, gdzie udzielana jest im przez harcerzy
pierwsza pomoc. Osoby, które nie odnios∏y obra˝eƒ
durami dzia∏aƒ przy ró˝nego rodzaju akcjach i obsà pod obserwacjà w strefie zielonej, gdzie nad ich
stawach oraz çwiczyli wspó∏dzia∏anie podczas zaj´ç
komfortem psychicznym czuwajà harcerki. Mija goteam-buildingowych.
dzina i akcja si´ koƒczy. O 1830 ratownicy sà ju˝
z powrotem w bazie.
10 XII 2005, sobota
Czas na kolacj´. Ale to nie koniec dnia dla ratowZasadnicza cz´Êç manewrów rozpocz´∏a si´ jednak
ników. O 2000 kolejny, trzeci ju˝ alarm i rozpoczynaw sobot´. O 800 rano do bazy dotar∏y patrole HOPR
jà si´ zawody indywidualne.
i rozpocz´∏a si´ w∏aÊciwa cz´Êç çwiczeƒ. Apel o 830,
Ka˝dy z ratowników losuje jednà z 8 sytuacji zagro˝enia ˝ycia, podczas której musi skutecznie
udzieliç pierwszej pomocy. A zadania nie sà proste:
podci´te ˝y∏y czy widelec w nodze to przypadki
standardowe. Nast´pnie çwiczenia na fantomie. Ca∏oÊç koƒczy si´ o 2400. Potem jeszcze kominek
i w okolicach 100 ratownicy k∏adà si´ spaç.
Stara Mi∏osna, Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna,
10 grudnia 2005 roku, godzina 759, sobota.
Nad osiedlem pochmurno, tylko miejscami s∏oƒce
przebija poprzez g´ste warstwy bia∏ych i szarych ob∏oków. Pada Ênieg z deszczem. WidocznoÊç doÊç s∏aba.
Na ul. Jana Paw∏a, od strony p´tli 502 widaç z daleka
mnóstwo czerwonych punktów zbli˝ajàcych si´
do Gimnazjum.
Po kilku chwilach punkty te stajà si´ bardziej widoczne... na tyle widoczne, ˝e da si´ rozró˝niç niebieskie krzy˝e z lilijkà ZHR w lewej górnej cz´Êci. Teraz staje si´ jasne, ˝e to ratownicy Harcerskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (HOPR)
przybywajà na çwiczenia!

Dowódca
najlepszej
Dru˝yny
Ratowniczej
odbiera
nagrod´

11 XII 2005, niedziela
Nie ma lekko! Pobudka o 7 rano. Na dzieƒ dobry egzamin na stopieƒ ratownika – pomoc poszkodowanym
po wybuchu gazu (gaz – rzecz jasna ju˝ od∏àczony).
O 800 wyjÊcie do remizy OSP Stara Mi∏osna, gdzie stra˝acy prezentujà swój sprz´t oraz sposoby dzia∏ania.
O 1400 koniec zaj´ç i turniejów, rozpoczyna si´ pakowanie i przygotowanie do ewakuacji z bazy.

Dyskusja
O 1500 apel koƒczàcy i rozdanie nagród... I tu mi∏a
niespodzianka: patrol MA-P0005 przy 44 MDHy
„Stanica” – czyli harcerze ze Starej Mi∏osnej
– zajmuje pierwsze miejsce w rywalizacji patroli z ca∏ego województwa! Dowódca patrolu,
Micha∏ Kurek, ratownik HOPR odbiera nagrod´
za pierwsze miejsce.
O 1530 ewakuacja i çwiczenia oficjalnie zakoƒczone!
Podsumowanie
Ogó∏em w manewrach udzia∏ wzi´∏o 61 osób: 15 instruktorów i 46 ratowników. Oprócz Warszawy pojawi∏y
si´ tak˝e ratowniczki z Radomia (dru˝yna ratonicza MA-D0001) oraz ratownicy z Pionek.
W grach wzi´∏o udzia∏ 9 patroli. Z 10 osób, które podesz∏y do egzaminu na stopieƒ wyszkolenia Ratownika
HOPR, 5 zda∏o i otrzyma∏o oznaczenia tego stopnia
– bràzowe podk∏adki pod odznak´.
Najlepszà Dru˝yna Ratowniczà zosta∏a MA-D0005 przy WHHy „Saska K´pa”.
Najlepszym Ratownikiem Okr´gu zosta∏ Daniel
Karkowski z patrolu MA-P0001 (Warszawa-Ochota).
phm. Lech Krzemiƒski

Serdecznie dzi´kuj´ stra˝akom
OSP Stara Mi∏osna
za nieocenionà pomoc
podczas organizacji
IV Manewrów Mazowieckiego Okr´gu HOPR
Komendant IV Manewrów

Mazowieckiego
Okr´gu HOPR
phm. Lech Krzemiƒski
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Rowerowa Stara Mi∏osna
Przed startem do I Szosowych Mistrzostw SMCT

Zima to dobry czas do podsumowaƒ
i snucia planów na nadchodzàcy sezon.
Miniony rok by∏ dla osiedlowych kolarzy
udany, zarówno pod wzgl´dem iloÊci
startów, zwyci´stw jak i organizowanych
imprez. Organizowany przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie zesz∏oroczny Zlot Cyklistów to VII tego typu akcja i jednoczeÊnie pierwszy organizowany na naszym terenie Fina∏ Mistrzostw Mazow-

sza MTB z presti˝owego cyklu imprez
Family Cup. Nasze zawody zosta∏y wysoko ocenione przez Dyrektora Family Cup Pana Janusza Zielonackiego, który ponownie powierzy∏
nam zaszczyt zorganizowania fina∏u w 2006 r. Tegoroczna impreza zosta∏a zaplanowana na 27 maja i b´dzie mia∏a jeszcze wi´kszy
rozmach. Sà nowi sponsorzy i nowe atrakcyjne nagrody.
W zesz∏orocznym finale
udzia∏ wzi´∏o 250 kolarzy, których wi´kszoÊç to mieszkaƒcy
naszego osiedla. Kilku z nich
bra∏o równie˝ udzia∏ w finale
ogólnopolskim, który zosta∏
rozegrany we wrzeÊniu w Kielcach na trudnej trasie wytyczonej
na zboczach góry Telegraf.
Oto nasze klubowe stroje, w których b´dziemy startowaç
Miniony sezon to nie tylko zawody

na terenie Starej Mi∏osnej. Wiosnà 2005 r. ostatecznie okrzep∏a nasza
osiedlowa grupa kolarska SMCT – Stara
Mi∏osna Cycling Team. PozyskaliÊmy
sponsora – firm´ Wincor Nixdorf, która
w latach ubieg∏ych by∏a mecenasem grupy kolarskiej, w której barwach startowa∏
utytu∏owany kolarz Cezary Zamana.
Nasi kolarze w sezonie 2005 z sukcesami brali udzia∏ w zawodach na terenie ca∏ego kraju, wielokrotnie zwyci´˝ajàc, lub stajàc na podium.
Obecnie grupa liczy 15 zawodników
i kilkunastu sympatyków, którzy regularnie spotykajà si´ na wspólnych treningach. Wszystkie informacje o naszych

Zimowy trening

dzia∏aniach (relacje, spotkania, treningi,
zdj´cia, plany) znajdziecie Paƒstwo
na stronie www.smct.prv.pl, do której odw sezonie 2006.
wiedzania serdecznie zapraszam.
Czekamy na wszystkich, dla których rower jest pasjà. Na ka˝dego,
kto chcia∏by znaleêç si´ w gronie tak
W niedziel´ 8 stycznia, w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej, zosta∏y wysta- samo zakr´conych, prze˝yç prawdziwione Jase∏ka przygotowane przez uczniów klasy IIIa ze Szko∏y Podstawowej nr 171 wà przygod´ startujàc w wyÊcigach,
pod opiekà wychowawczyni, Pani Ewy Felczuk. Opraw´ do Jase∏ek stanowi∏o t∏o maratonach lub wycieczkach (któszopki i pi´kny ˝∏óbek z Dzieciàtkiem. Oczekujàc na wyst´p parafianie wype∏nili rych w planach na nowy sezon jest
koÊció∏, a w trakcie wyst´pu panowa∏a atmosfera zas∏uchania i zadumy. Dzieci bar- bez liku).
dzo starannie przygotowa∏y si´ do przedstawienia. WczeÊniej prezentowa∏y swój
Mimo, ˝e zima w pe∏ni, my wcià˝
program na Wigilii Seniorów aktywnie realizujemy plany treningow dniu 18 grudnia oraz w Fun- we. Je˝eli warunki atmosferyczne podacji „Gniazdo Rodzinne” dla zwalajà jeêdzimy na rowerach. Kiedy
mieszkaƒców domu opieki. Ja- nasze wspania∏e lasy zasypuje Ênieg,
se∏ka mia∏y pi´kny, patriotycz- trenujemy na nartach biegowych.
ny charakter.
Podstawa to nie zapaÊç w sen ziNa zakoƒczenie – mi∏a nie- mowy, z którego trudno jest si´ wyspodzianka dla wszystkich. Po- budziç
naszemu
organizmowi
jawi∏ si´ Âwi´ty Miko∏aj i zaczà∏ na wiosn´.
rozdawaç prezenty. Od ksi´dza
Wszystkim, którzy myÊlà o dobrej konProboszcza Zbigniewa Wojcie- dycji fizycznej i w∏aÊciwym spalaniu
chowskiego, s∏odycze otrzyma∏y t∏uszczu, przypominam, ˝e trenujemy
wszystkie obecne w koÊciele w zakresie 65 do 75% t´tna maksymaldzieci.
nego, czyli „mi´kka korba”.
Judyta Weso∏owska
Pozdrawiam
Dariusz Lebiedê

Patriotyczne Jase∏ka
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UÊciÊlajàc W∏asne Cele
United World College, czyli w skrócie UWC, to
mi´dzynarodowa organizacja dzia∏ajàca w wi´kszoÊci krajów Êwiata, której celem jest pokazanie
m∏odym ludziom, jak bardzo jesteÊmy do siebie
podobni a jednoczeÊnie jak bardzo si´ od siebie
ró˝nimy i to jest najpi´kniejsze.
Towarzystwo Szkó∏ Zjednoczonego Âwiata, bo
tak brzmi polska nazwa ruchu, rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç w Anglii w latach pi´çdziesiàtych XX wieku.
Inicjatorem i g∏ównym propagatorem idei by∏ Kurt
Hahn, który za∏o˝y∏ w roku 1962 pierwszà szko∏´,
Atlantic College w Walii. Od tego czasu na Êwiecie
powsta∏o jeszcze dziewi´ç szkó∏ w Singapurze, Kanadzie, Szwajcarii, W∏oszech, Anglii, Norwegii, Wenezueli, Hong Kongu i Indiach.
W Polsce Towarzystwo Szkó∏ Zjednoczonego
Âwiata, w sposób w pe∏ni sformalizowany, dzia∏a
od roku 1991, ale pierwsi uczniowie wyje˝d˝ali ju˝
w latach osiemdziesiàtych. Od tego czasu na stypendia wyjecha∏o ponad 200 osób. Osoby z Polski
wyje˝d˝ajà g∏ównie do Anglii, W∏och, Norwegii,
Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zgodnie z polskim systemem edukacji, uczniowie wyje˝d˝ajà
na dwa ostatnie lata szkó∏ Êrednich i za granicà
zdajà mi´dzynarodowà matur´.
Siedem lat temu i ja do∏àczy∏am do grona stypendystów Szkó∏ Zjednoczonego Âwiata, wyje˝d˝ajàc na dwa ostatnie lata liceum do Adriatic College we W∏oszech. Trudno mi uwierzyç, ˝e min´∏o ju˝ osiem lat. Pami´tam, ˝e decyzj´ o ubieganie
si´ o stypendium podj´∏am w ostatniej chwili i zosta∏o mi ma∏o czasu na z∏o˝enie wszystkich dokumentów, a ˝e termin ten zbiega∏ si´ z koƒcem roku, musia∏am pami´taç, ˝e w Êwi´ta nie b´d´ mia∏a okazji na przygotowanie wszystkiego. Zacz´∏o
si´ kserowanie wszystkich dyplomów, które zebra∏am w swoim ˝yciu oraz Êwiadectw z poprzedniego roku, proszenie nauczycieli o napisanie opinii, przedstawienie, na czym polega∏a wykonywana przeze mnie praca spo∏eczna, gdy˝ jest to jednym z warunków przejÊcia przez kwalifikacje, napisanie swojego ˝yciorysu oraz najtrudniejsze:
umotywowanie swojej decyzji, dlaczego majà wybraç w∏aÊnie mnie z setek zg∏oszeƒ tak bardzo
do siebie podobnych. Nie by∏o ju˝ nawet czasu
na wysy∏anie dokumentów, wi´c uzna∏am, ˝e lepiej b´dzie jak zawioz´ je osobiÊcie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Rozpocz´∏o si´ oczekiwanie na odpowiedê.
Zawiadomienie, ˝e dosta∏am si´ do drugiego etapu kwalifikacji przysz∏o w czasie ferii. Moja radoÊç by∏a nie do opisania. Drugi etap polega∏ na
pisaniu eseju, którego temat nadal pami´tam
„Trzy pragnienia, jakie chc´ zrealizowaç w swoim ˝yciu” oraz rozmowie z komisjà, a reszta to
by∏a wspania∏a zabawa, bo co mogà robiç licealiÊci jak si´ nie wyg∏upiaç czekajàc na swojà
kolej. Teraz troch´ si´ zmieni∏o i m∏odzie˝ oczekujàca bierze udzia∏ w zabawach, które pomagajà komisji w lepszym poznaniu kandydatów. Ka˝da forma poznawania si´ jest dobra, kiedy trzeba podjàç tak ci´˝kà decyzj´ i po kilku godzinach
zdecydowaç, kto powinien przyjechaç na trzecie
spotkanie, a kto nie. W kilka dni po rozmowie
przyszed∏ kolejny list zawiadamiajàcy, ˝e mam

Êcis∏y (fizyka, biologia lub chemia) i humanistyczny
(historia, ekonomia, filozofia, itp.) oraz jeszcze
dwa, z których czujemy si´ szczególnie mocni.
Przedmioty Êcis∏e zawsze wià˝à si´ z zaj´ciami laboratoryjnymi, wi´c dla mnie by∏ to szok, kiedy
na chemii musia∏am wi´kszoÊç reakcji wykonaç
w∏asnor´cznie.
Szko∏a organizuje te˝ ró˝ne wyjazdy, które pomagajà w lepszym poznaniu kraju, w którym si´
przebywa. Jest zwyczaj, ˝e ka˝de grupy narodowoÊci przygotowujà tzw. wieczory, a czasami
i ca∏e tygodnie narodowe, które pomagajà wzajemnie poznaç kultur´ naszych krajów.
Wyjazd to niesamowite prze˝ycie, które uczy
samodzielnoÊci oraz pozwala poznaç wspania∏ych ludzi z ca∏ego Êwita. Oferta stypendialna jest
skierowana do kandydatów spe∏niajàcych
nast´pujàce warunki:
● wiek 16-17 lat (I klasa liceum ogólnokszta∏càcego),
● dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego,
● Êrednia ocen z przedmiotów ogólnokszta∏càcych minimum 4,75,
● wybitne, udokumentowane osiàgni´cia pozaszkolne,
● doÊwiadczenie w pracy charytatywnej, spo∏ecznej, artystycznej i/lub sportowej.
Podanie powinno zawieraç kserokopie nast´pujàcych dokumentów:
● osobiÊcie przygotowany list motywacyjny i ˝yciorys (w j´zyku angielskim i polskim),
● kserokopi´ Êwiadectwa szkolnego z trzeciej
klasy gimnazjum oraz kopi´ zaÊwiadczenia
o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
● dyplomy i zaÊwiadczenia z dzia∏alnoÊci pozaszkolnej.
I musi byç przes∏ane do 15 stycznia do Ministerstwa Edukacji Narodowej na adres:

si´ stawiç jeszcze raz w Ministerstwie, ale tym
razem sprawa nie by∏a ju˝ taka prosta. Okaza∏o
si´, ˝e termin tej rozmowy pokrywa si´ z terminem mojej wycieczki klasowej do W∏och i trzeba
podjàç decyzj´. Po przemyÊleniu uzna∏am, ˝e
W∏ochy to pi´kny kraj, ale mo˝e mi nie ucieknà
i zrezygnowa∏am z wyjazdu na rzecz 15 minutowej rozmowy. Rozmowy, która zmieni∏a ca∏e moje ˝ycie. Kiedy moi koledzy wrócili z wycieczki
i powiedzieli, ˝e powinnam ˝a∏owaç, ˝e nie pojecha∏am, ja odpowiedzia∏am, ˝e niczego nie ˝a∏uj´, bo tygodniowy wyjazd do W∏och zamieni∏am
na dwuletni pobyt w tym kraju.
Kiedy ju˝ w pe∏ni uÊwiadomi∏am sobie, ˝e wyje˝d˝am, troch´ si´ przestraszy∏am: sama, z daleka od domu, gdzieÊ do W∏och, nikogo tam nie
znam, a jak dam sobie rad´ z j´zykiem? Wszystko jednak okaza∏o si´ do pogodzenia, koledzy byli bardzo pomocni, a nauczyciele byli bardziej jak
rodzina, która jest w stanie pomóc o ka˝dej porze
dnia i nocy. Okaza∏o si´, ˝e problemy z j´zykiem
angielskim prawie ka˝dy ma takie same, no mo˝e poza osobami z krajów angielskoj´zycznych. I nagle m∏ody, 16–17-letni cz∏owiek musi
dorosnàç w przyspieszonym tempie. Mo˝e teraz
to jest ju˝ troch´ ∏atwiejsze, bo mówi si´, ˝e
obecni licealiÊci sà znaczne powa˝niejsi, ja jednak czu∏am si´ jeszcze dzieckiem rzuconym
na g∏´bokà wod´.
Kiedy minà∏ pierwszy szok, gór´ zacz´∏a braç
ciekawoÊç. Tylu nowych ludzi, (w szkole byli
uczniowie z 70 krajów Êwiata). Chcia∏am si´ o
nich dowiedzieç jak najwi´cej. Wtedy zacz´∏o si´
zarywanie nocy, pogaw´dki przy herbacie, poznawanie si´, wymiana spostrze˝eƒ, tego jak
wyglàdajà ró˝ne sprawy w zale˝noÊci od kraju,
Ministerstwo Edukacji Narodowej
z jakiego si´ pochodzi oraz najwa˝niejsze – naDepartament Integracji Europejskiej
wiàzywanie nowych przyjaêni. Ja przywioz∏am
i Wspó∏pracy z Zagranicà
ich kilka. I cz´sto ˝a∏uj´, ˝e niektóre kraje sà tak
daleko od Polski, bo ˝eby zobaczyç si´ z najlepJudyta Weso∏owska
szà kole˝ankà musz´
lecieç a˝ do Singapuru, a to jednak daleko.
Teraz, po pi´ciu latach,
Naczynia Kuchenne
nadal utrzymujemy ze
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
sobà kontakt, gdy˝
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana
w dobie Internetu jest
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
to o wiele ∏atwiejsze.
Nowy sklep Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 022-783-39-57
Jednak szko∏a to nie
tylko
przyjemnoÊci,
choç czasami trudno
jest pami´taç, ˝e trzeba
si´ uczyç, kiedy wokó∏
jest tyle rzeczy, które
rozpraszajà. Czy jest ∏aDr n. med. Iwona Bzd´ga
twiej? Nie sàdz´. Jest
lekarz stomatologii ogólnej
na pewno inaczej. IB,
Lek. stom. Wojciech Bzd´ga
czyli matura mi´dzynarodowa, polega na tym,
specjalista protetyki stomatologicznej,
˝e wybiera si´ szeÊç
chirurg stomatolog
przedmiotów, które si´
zdaje na zakoƒczenie
szko∏y. WÊród nich zaStara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
wsze musi si´ znaleêç
PROFILAKTYKA
WYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
LECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE CHIRURGICZNE
j´zyk ojczysty, matemaLECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO
tyka, jeden przedmiot

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

(022 773 38 83, 0 602 351 757
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Jurorzy mieli nie∏atwe zadanie przy wyborze tych,
którzy pojadà na fina∏
do B´dzina. Oceniali
uczestników w trzech kategoriach: soliÊci, zespo∏y
muzyczne oraz chóry. Urszula Smoczyƒska, Ma∏gorzata Bo˝ym i Krzysztof
Kusiel – Moros ci´˝ko pracowali przez wiele godzin,
aby wy∏oniç zwyci´zców.
W koƒcu zdecydowali, ˝e
na wielki fina∏ wyjadà:
Z kategorii solistów:
Anna Pioterczak z Koczarg Nowych oraz Arnold K∏ymkiw z T∏uszcza.
Z kategorii zespo∏ów:
Zespó∏ wokalny „ALTERNO” przy Katedrze Polowej WP w Warszawie i Zespó∏ wokalny „VOCATIO” z Zak∏adu Poprawczego
w Studzieƒcu.
Z kategorii chórów: Chór Akademicki Politechniki
Warszawskiej, a tak˝e Miejsko-Parafialny Chór
Mieszany „SCHOLA CANTORUM MAXIMILIANUM” z Józefowa.
Przyznanych zosta∏o jeszcze wiele wyró˝nieƒ. Nagrod´ specjalnà otrzyma∏ znany ju˝
w Weso∏ej Chór mieszany CANTUS CORDIS
z Miƒska na Bia∏orusi, b´dàcy pod opiekà Janiny Chwalko. Chór ten w paêdzierniku wystàpi∏ ju˝ w KoÊciele pw Âw. Brata Alberta w Weso∏ej – Zielonej i w KoÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej. Mamy nadziej´, ˝e jeszcze nie
raz b´dziemy goÊciç ten wspania∏y zespó∏.
Gwiazdà tego wieczoru by∏ Marek Ba∏ata,
który porwa∏ wszystkich swoim radosnym ko-

Festiwal kol´d i pastora∏ek

Okres Âwiàt Bo˝ego Narodzenia to jeden z pi´kniejszych w ciàgu ca∏ego roku. Wiele w nim magii i specyficznego nastroju. Uroku ca∏emu zdarzeniu dodajà specjalne na tà okazj´ pieÊni zwane kol´dami i pastora∏kami. OÊrodek Kultury w Weso∏ej, Klub Garnizonowy
KoÊciuszkowiec oraz Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.
st. Warszawy nie zapominajà o tej pi´knej tradycji,
dlatego te˝ sà jednymi z wspó∏organizatorów wielkiego przedsi´wzi´cia „Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek” – eliminacji mazowieckich.
Ogólnopolski Festiwal Kol´d i Pastora∏ek odbywa si´
ju˝ od 12 lat i jest inicjatywà ks. Piotra PilÊniaka oraz
grupki m∏odych ludzi zrzeszonych przy Parafii Âw. Trójcy w B´dzinie. Poczàtkowo by∏ to konkurs lokalny. Bra∏o w nim udzia∏ niewielu wykonawców. Od tamtej pory
zmieni∏o si´ wszystko. Wszystko, oprócz idei wspólnego kol´dowania. W tym roku, w Klubie Garnizonowym
KoÊciuszkowiec odby∏y si´ XII eliminacje do konkursu.

l´dowaniem i rozluêni∏ konkursowà atmosfer´. Nast´pnie jeszcze tylko og∏oszenie wyników i XII Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Kol´d i Pastora∏ek zosta∏y zakoƒczone, ale za rok kolejna edycja.
Urszula Kowal

Rocznica Êmierci „Orszy“
30 grudnia 2005 r. min´∏a piàta rocznica
Êmierci Stanis∏awa Broniewskiego „Orszy” Naczelnika Szarych Szeregów, dowódcy Akcji
pod Arsena∏em, który ostatnie lata swojego ˝ycia zwiàza∏ z Weso∏à, a ostatnich kilka miesi´cy
sp´dzi∏ w Domu („spokojnej staroÊci”) Fudacji
„Gniazdo Rodzinne”.

W∏aÊnie w dniu 30 grudnia odby∏a si´ szczególnie podnios∏a uroczystoÊç w tym domu. Obok
pokoju, w którym mieszka∏ Naczelnik „Orsza”,
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wmurowano pamiàtkowà tablic´. Zrobili to: córka Naczelnika
Anna Trojanowska i Sekretarz
Generalny Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa Andrzej Przewoênik. PoÊwi´cenia
tablicy dokona∏ ks. pra∏at Stefan
Wysocki – Przewodniczàcy Rady Naczelnej Stowarzyszenia
Szarych Szeregów.
W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li
równie˝: syn Naczelnika Witold
Broniewski, Przewodniczàcy ZHP Andrzej Borodzik, sekretarz generalny Zarzàdu Stowarzyszenia Szarych Szeregów Konrad Karpiƒski, cz∏onek
Rady Naczelnej Stowarzyszenia Janusz Komorowski, Harcmistrz Krzysztof Jakubiec (twórca Arswena∏u Pami´ci), przewodniczàcy Oddzia∏u
Stowarzyszenia
w
¸odzi,
wiceburmistrz Weso∏ej Edward
K∏os, pracownicy i pensjonariusze domu.
Po uroczystoÊciach w Weso∏ej
odby∏a si´ Msza Êw. rocznicowa
w KoÊciele SS Wizytek, oraz z∏o-

˝enie kwiatów na grobie Naczelnika (Powàzki
Kwatera AK).
Ligia Krajewska
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Psycholog radzi rodzicom
Kasia Szaszkiewicz: Chcia∏abym si´
dowiedzieç w jaki sposób rodzice mogà
stymulowaç rozwój dzieci w wielu przedszkolnym? Czy inwestycja w zaj´cia dla
ma∏ych dzieci ma sens? Na co nale˝y
zwróciç uwag´, aby zaj´cia takie dobrze
s∏u˝y∏y naszym maluchom?
Wanda Szaszkiewicz, psycholog dzieci´cy: Trzeba tu rozgraniczyç dwie sprawy.
Jedna to jest stymulacja aktywnoÊci ka˝dego dziecka po to, aby nie sta∏o si´ ono przys∏owiowym leniem. Ka˝da aktywnoÊç ma∏ego dziecka powinna byç nagradzana, a nie
karana. Nawet taka, której nie lubià doroÊli,
a w szczególnoÊci babcie, gdy˝ na przyk∏ad
przysparza im sprzàtania. Lenistwo nie jest
niczym innym ni˝ brakiem przyjemnoÊci
z dzia∏ania. A tego, ˝e aktywnoÊç w∏asna
– którà w dzieciƒstwie jest przecie˝ zabawa,
a póêniej praca – mo˝e byç przyjemnoÊcià,
uczymy si´ w∏aÊnie w okresie przedszkolnym. Gdy ograniczamy dziecko, na przyk∏ad
zakazujemy tupania w ka∏u˝y, przyczyniamy
si´ do ograniczania jego ciekawoÊci poznawczej, a tym samym – do lenistwa. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e eksperymentowanie
rozwija umiej´tnoÊci dziecka i nagradza najpierw naturalnà potrzeb´ poznawania Êwiata, a nast´pnie potrzeb´ zmieniania go. Ponadto pochwa∏y otrzymywane przez doros∏ych wzmacniajà poczucie w∏asnej wartoÊci dziecka. To jest bardzo charakterystyczne, ˝e rodzice na ogó∏ nie pami´tajà przykrych prze˝yç z w∏asnego dzieciƒstwa zwiàzanych z ograniczaniem ich aktywnoÊci i karami, które dostawali za tzw. psoty. Im bardziej byli karceni, krytykowani, tym bardziej
robià to w∏asnym dzieciom.
Druga kwestia dotyczy rozwijania zdolnoÊci, czy nawet talentów, zauwa˝onych
u w∏asnych dzieci. To rodzice pierwsi dostrzegajà te zdolnoÊci, chocia˝ nie zawsze
potrafià je w∏aÊciwie oceniç. Prawie ka˝dy
rodzic chcia∏by, aby jego dziecko w przysz∏oÊci by∏o wybitnym specjalistà w jakiejÊ
dziedzinie. W rzeczywistoÊci nie jest ∏atwo
tak postepowaç w dzieciƒstwie, by ten talent rozwijaç bez bólu…
Czyta∏am kiedyÊ artyku∏ o ch∏opcu, który
od najm∏odszych lat gra∏ na skrzypcach,
gra∏a jego mama, tata i starsza siostra,
skoƒczy∏ podstawowà szko∏´ muzycznà
i kiedy spotka∏ ludzi, którzy nie umiejà
graç, bardzo si´ zdziwi∏! U niego w rodzinie muzyka by∏a czymÊ tak naturalnym, jak
zaspokajanie podstawowych potrzeb. Wyrós∏ na dobrego muzyka. Zrozumia∏am
wtedy, ˝e przyk∏ad jest du˝o wa˝niejszym
narz´dziem wychowawczym ni˝ s∏owa. Jaki przyk∏ad mamy dawaç swoim dzieciom,
by w przysz∏oÊci mia∏y ambicje i radoÊç
z uczenia si´ i poznawania Êwiata, by
umia∏y i chcia∏y rozwijaç swoje talenty?

W∏asny przyk∏ad, jaki dajemy dzieciom,
jest kluczowy. Ale dzieci nie zawsze majà
cierpliwoÊç i ch´ci, by çwiczyç swoje
umiej´tnoÊci. Ten przyk∏ad z muzykiem jest
bardzo dobry, gdy˝ ta sfera wymaga ciàg∏ych çwiczeƒ. Wiele osób z mojego pokolenia w dzieciƒstwie prze˝ywa∏o katusze
çwiczenia gam na pianinie, czy na skrzypcach. JeÊli byli do tego przymuszani, cz´sto porzucali nauk´ gry – wtedy, gdy mogli
sobie na to pozwoliç, czyli w momencie,
gdy ju˝ „zaszli daleko i szkoda by∏o wczeÊniejszego wk∏adu pracy”.
Pytanie o rozwój talentu jest pytaniem
o rozwój wyobraêni u dziecka. A to ostatnie
wymaga wk∏adu pracy i tak˝e w∏asnej wyobraêni. W dzisiejszym Êwiecie jest wiele
êróde∏, z których rodzice mogà skorzystaç.
Nadal jednak nie do przecenienia jest ksià˝eczka dla dzieci. OczywiÊcie jeszcze lepsza jest bajka opowiadana przez rodzica,
taka wymyÊlana na poczekaniu. Dzi´ki niej
mo˝na „przemyciç” ró˝ne treÊci edukacyjne, a tak˝e rozwiàzaç emocjonalne problemy dziecka. G∏ównà jej funkcjà jest jednak
rozwój wyobraêni. Wyobraênia jest dana ka˝demu cz∏owiekowi i jest mu bardzo
w ˝yciu potrzebna.

trzeba zauwa˝yç, ˝e kolorowanie gotowych
rysunków ma na celu rozwijanie precyzji
manualnej. U˝ycie dowolnych farb lub kredek w czynnoÊci kolorowania mo˝e rozwijaç wyobraêni´ dziecka, ale zwykle premiowane jest ich (tak zwane) adekwatne
u˝ycie. Nie ba∏abym si´ zabijania wyobraêni dziecka w taki sposób pod warunkiem, ˝e ma ono inne mo˝liwoÊci rysowania i malowania. Ale przede wszystkim
wa˝ne jest to, ˝eby w ka˝dym wypadku
dziecko by∏o podziwiane, a jego wytwory
chwalone. I to wszelkie jego wytwory:
plastyczne, akustyczne, czy inne formy
jego „twórczoÊci”.
Idàc za tym, trudno doradziç rodzicom,
które zaj´cia z tych zorganizowanych dla
dzieci w tym wieku sà lepsze od innych.
Ka˝de mogà byç bardzo atrakcyjne i rozwijajàce, o ile rodzice wraz z dzieçmi wezmà
w nich udzia∏, a w ka˝dym razie uzyskajà
od dziecka raport o ich przebiegu, obejrzà
jego „produkcj´” i rzecz jasna, pozytywnie
je skomentujà (dotyczy do ma∏ych dzieci,
chocia˝ starsze te˝ potrzebujà uczestnictwa
rodziców). Trzeba pami´taç, ˝e ta „inwestycja” w dziecko bardzo si´ op∏aca, gdy˝ czujàc si´ pewnie dzi´ki poczuciu, ˝e wiele potrafi, staje si´ ono bardziej samodzielne,
a o to przecie˝ rodzicom chodzi.

Z Wandà Szaszkiewicz
Jestem przej´tà mamà przedszkolaka
rozmawia∏a córka Katarzyna
i obserwujàc prowadzone tam zaj´cia zastanawiam
si´ czasem, czy nie
zabijajà one wyobraêni mojej córki: ostatnio mia∏a
• FIRANY
çwiczenie
plastyczne polegajàce
• ZAS¸ONY
na tym, aby malujàc nie wychodziç
• NARZUTY
za lini´ wydrukowanej gruszki …
• KARNISZE
a jej w∏asne rysunki
odbiegajàce
• ART. POÂCIELOWE
od zadanego wzorca, Pani nazwa∏a
• MATERACE
„bohomazami”.
Jest to s∏usznie
u˝yte, naukowe okrePolecamy si´ w zakresie:
Êlenie typu rysunku
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
dziecka w tym wieku
– oznaczajàce bez• Doradztwa i kompleksowej
postaciowe i raczej
aran˝acji okien
chaotyczne rysunko• Doboru i monta˝u karniszy
we wytwory – i nie
ma to pejoratywnego
PPHU „JUMA”
znaczenia. A co
do tego, czy koloroSULEJÓWEK – PAWILONY
wanie ograniczonego
ul. KOMBATANTÓW 63
linià pola w formie
gruszki, czy nawet
tel. 022 760 10 52
prostszych figur rozpon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
wija
wyobraêni´,

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
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Serdecznie
zapraszamy

10 lutego zapraszamy dzieci na

BAL PRZEBIERA¡CÓW
11 lutego zapraszamy doros∏ych na

na Bal Ostatkowy

BAL KARNAWA¸OWY
W programie: lekcja samby dla wszystkich!!
goràce rytmy… pyszne jedzonko…wspania∏a zabawa…
ZAPRASZAMY!!!
zapisy do 1 lutego
Dla m∏odzie˝y i doros∏ych:
• AIKDO • FITNESS • TANIEC TOWARZYSKI
• HIP / HOP DANCEHALL
• M¸ODZIE˚OWA GRUPA TANECZNA „DANCEART”

25 lutego 2006 roku
Rezerwacja biletów pod nr tel 773-30-02
Adres: ul. Trakt Brzeski 90 Warszawa-Weso∏a
www.gosciniec.net

Taniec dla Paƒ:
• TANIEC BRZUCHA
• SALSA SOLO • TUMBAO
Dla dzieci:
• AIKIDO
• BALET • TANIEC MUSICALOWY
• TANIEC Z PIOSENKÑ • DISCO

ORGANIZUJEMY PRZYJ¢CIA
URODZINOWE DLA DZIECI!!

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE
mgr farm. Jolanta Borkowska

Apteka polskich farmaceutów

JUBILEUSZOWA PROMOCJA

JesteÊmy z Wami 10 lat

Z tej okazji, w styczniu 10% RABATU
na wszystkie leki bez recepty ZAPRASZAMY

TYLKO U NAS:
• aktywna bielizna TEXENERGY
• du˝y wybór leków homeopatycznych
• glukometry w cenie 85 z∏
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05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. 022-773-00-45
Godz. otwarcia: Pon.-Piàt. 800-2000 Sobota 800-1400
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Studium w Weso∏ej zaprasza m∏odzie˝ i doros∏ych do podj´cia nauki od lutego 2006r.
w zawodach: spedytor, logistyk, ochrona osób i mienia, BHP, informatyk, organizator reklamy, masa˝ysta. Studium wydaje
zaÊwiadczenia do WKU, ZUS, legitymacje
szkolne, zapewnia atrakcyjne praktyki i przyznaje stypendia, a tak˝e rekomenduje najlepszych
i pomaga absolwentom w znalezieniu pracy.
Ukoƒczenie ka˝dego kierunku w Studium daje
absolwentowi tytu∏ technika i dyplom paƒstwowy wysoko ceniony w kraju i wymagany
przy ubieganiu si´ o prac´ w krajach UE, USA
i w Australii.
Rozpoczynamy cykl informacji o nowych
kierunkach nauczania poszukiwanych zawodów. Pozwoli on kandydatom lepiej wybraç
w∏aÊciwy kierunek dalszej nauki. Mo˝liwa jest
równie˝ nauka równoczeÊnie na dwóch kierunkach ze znacznà obni˝kà w op∏atach (nawet 50%), co w krótkim czasie daje absolwentowi szczególne mo˝liwoÊci zatrudnienia. Zaj´cia teoretyczne i praktyczne b´dà prowadzili wysoko wykwalifikowani specjaliÊci z poszczególnych przedmiotów. Zespó∏ Szkó∏ w Weso∏ej,
w sk∏ad którego wchodzi Studium pracuje ju˝
czternaÊcie lat i mo˝e si´ poszczyciç wieloma
sukcesami. Kilku uczniów zosta∏o stypendystami Prezesa Rady Ministrów, mamy finalist´
olimpiady informatycznej – jedynego w kraju ze
szkól niepublicznych, szko∏a uzyska∏a trzykrotnie tytu∏ „SZKO¸Y Z KLASÑ” – na wszystkich
poziomach nauczania. Szko∏a przyk∏ada du˝à
wag´ do wysokiego poziomu nauczania, w tym
szczególnie przedmiotów informatycznych.
W zespole szkól pracujà informatycy b´dàcy
nauczycielami akademickimi. Szko∏a dba równie˝ o nowoczesnoÊç sprz´tu komputerowego
i najnowsze, najszybsze drogi przekazu internetowego. Nasza szko∏a by∏a pierwszà w kraju,
która uruchomi∏a dla uczniów program szybkiej
neostrady, o czym pisa∏ „G∏os Nauczycielski”.
Obecnie, równie˝ jako pierwsza w kraju, uruchamia najnowszy program szerokopasmowego dost´pu do Internetu o du˝ej przepustowoÊci DSL – 4, który zastàpi Neostrad´. Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a, w uznaniu zas∏ug Zespo∏u
Szkó∏ „Szko∏a Rodzinna” w kszta∏ceniu m∏odzie˝y i doros∏ych, zaprosi∏ absolwentów liceum ogólnokszta∏càcego dziennego i zaocznego na uroczystoÊç rozdania Êwiadectw dojrza∏oÊci do sali Êlubów w Urz´dzie Dzielnicy
Weso∏a, co by∏o du˝ym wyró˝nieniem dla

Szko∏y. Absolwenci Studium Zawodowego
w Weso∏ej znajdujà prac´ w kraju i za granicà,
zak∏adajà te˝ z sukcesem swoje firmy. Otwarcie
w Studium nowych kierunków pozwoli m∏odzie˝y zdobyç wykszta∏cenie w nowoczesnych,
poszukiwanych zawodach.
Wraz ze znacznym rozwojem transportu krajowego i mi´dzynarodowego oraz powstaniem
na przedmieÊciach Warszawy wielkich centrów
handlowych (np. w Jankach) i ogromnych, zaopatrujàcych je centrów logistycznych (magazyny, sk∏ady, parki transportowe sterowane
specjalistycznymi programami komputerowymi) w okolicach Warszawy, poszukiwani sà wysoko wykwalifikowani pracownicy w zawodach
logistyk i spedytor. Wykszta∏cenie w tych kierunkach jest te˝ bardzo przydatne do prowadzenia w∏asnej firmy.
Program nauczania na kierunku logistyka
obejmuje praktycznà wiedz´ z zakresu m.in.
magazynów wysokiego sk∏adowania, magazynowych systemów informatycznych, przyjmowania i wydawania materia∏ów, zasady prowadzenia dokumentacji ksi´gowej, transportu samochodowego, lotniczego, kolejowego, morskiego, wodnego Êródlàdowego i intermodalnego. S∏uchacze uczà si´ pos∏ugiwaç nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w logistyce, poznajà systemy elektroniczne do prowadzenia handlu internetowego, zasady oznaczania jednostek wysy∏kowych
kodami kreskowymi. S∏uchacze poznajà zasady
opracowywania dokumentów spedycyjnych
i transportowych: regulacje prawne w sferze
dokumentacji transportowej i spedycyjnej, krajowe i mi´dzynarodowe dokumenty transportowe i spedycyjne, umowy spedycyjne, praktyczne przygotowanie dokumentów. Uczà si´ analizowaç efektywnoÊç funkcjonowania przedsi´biorstwa transportowego. Poznajà zasady funkcjonowania transportu w UE, system zarzàdzania jakoÊcià wed∏ug norm ISO, poznajà internetowe modele biznesowe. S∏uchacze sp´dzà
a˝ 50 godzin w laboratorium spedycyjno-logistycznym i 70 godzin w laboratorium magazynowym. Przez 130 godzin b´dà si´ uczyli j´zyka angielskiego i niemieckiego dla logistyków
i dla spedytorów.
Podobny jest program nauczania na kierunku
spedytor. Oprócz podanych wy˝ej przedmiotów i umiej´tnoÊci s∏uchacze poznajà zasady
spedycji w Polsce i us∏ugi spedycyjne mi´dzynarodowe, dost´p do wykonywania us∏ug mi´-

dzynarodowych, stowarzyszenia zawodowe
sektora us∏ug spedycyjnych w Polsce. S∏uchacze zostanà zaznajomieni z podstawami prawa
w dzia∏alnoÊci spedycyjnej (kwalifikacje kierowców wykonujàcych krajowy i mi´dzynarodowy transport drogowy rzeczy i osób, przepisy w zakresie przewozu, spedycji, sk∏adu, pe∏nomocnictwa handlowe, prawo rzeczowe, zobowiàzania, umowy, por´czenia i gwarancje
bankowe, dokumentacja w ruchu drogowym
i granicznym, podatki od Êrodków transportu,
podatek VAT od towarów i us∏ug, op∏aty drogowe, formy p∏atnoÊci, czeki, weksle, kredyty).
Ponadto s∏uchacze poznajà zasady i rodzaje
ubezpieczenia ∏adunków. Przedmiot „techniki
informatyczne w rachunkowoÊci” pozwoli poznaç programy komputerowe magazynowo-zaopatrzeniowe. Przedmiot „marketing i sztuka
negocjacji” przygotuje s∏uchaczy do rozmów
z klientem, jak ustalaç ceny, prezentowaç dzia∏alnoÊç przedsi´biorstwa spedycyjnego na rynku us∏ug transportowych. A˝ 75 godz. sp´dzà
uczniowie w pracowni komputerowej, aby poznaç potrzebne programy, nauczyç si´ opracowywaç dokumenty spedycyjne.
Wybór kierunku logistyka lub spedycja pozwoli na zdobycie ciekawego, poszukiwanego
zawodu i pozwoli w przysz∏oÊci odnieÊç wiele
sukcesów zawodowych.
W nast´pnym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” omówimy kierunki: Agent ochrony
fizycznej osób i mienia oraz technik BHP.
Dla mieszkaƒców Weso∏ej specjalne
ulgi w op∏atach za nauk´.
Dyrektor Studium
mgr Halina Grzywacz
tel. 022 773 33 77
Policealne Europejskie
Studium Zawodowe w Weso∏ej
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 14a
tel.: 022 773 33 77
e-mail: biuro@szkolarodzinna.pl;
www.szkolarodzinna.pl
Dodatkowe informacje i zapisy w sekretariacie:
W dni powszednie w godz. 800–1500
W czasie zjazdów:
w soboty w godz. 1400–1830
w niedziele w godz. 800–1300
Dojazd: autobusy 137, 502, 704, 720, 722,
linie prywatne (np. „B. A. G. S.”, „Pasmo”)
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Propozycje nowych zawodów dla m∏odzie˝y i doros∏ych
w Policealnym Europejskim Studium Zawodowym w Weso∏ej

Nowy rok 2006 – kolejny start dla oferty kredytowej banków…
Wszystkie banki, komercyjne, uniwersalne czy
te˝ hipoteczne uelastyczniajà swoje oferty w bardzo
szybkim tempie, dostosowujàc w∏asne produkty
do szybko zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci. Nowy
rzàd, polityka, a tak˝e przysz∏e decyzje NBP, powodujà, ˝e oferowane przez banki produkty kredytowe
podlegajà nieustannym zmianom. Oferty bankowe
przyciàgajà Klientów przede wszystkim niskimi
kosztami, które w efekcie okazujà si´ jednak du˝o
wy˝sze od pierwotnie za∏o˝onych. Dlaczego? Bo
na ka˝dà ofert´ kredytowà sk∏ada si´ mnóstwo
czynników, które majà wp∏yw zarówno na ostateczny koszt zaciàgni´tego kredytu a tak˝e na jego praktyczne dostosowanie do indywidualnych potrzeb
ka˝dego potencjalnego Klienta.

My podpowiemy Paƒstwu,
jak szukaç korzystnej dla siebie
oferty kredytowej!!!
Oferty bankowe skierowane sà do klientów detalicznych, a tak˝e do klientów korporacyjnych. Klientem detalicznym jest zatem osoba fizyczna, która
generuje ró˝ne dochody i wykonuje okreÊlony zawód. Klientem tym, jest tak˝e osoba, która dzia∏a
prowadzàc dzia∏alnoÊç gospodarczà. Do tej grupy
osób banki stworzy∏y produkty hipoteczne, a tak˝e
wszelkiego rodzaju kredyty konsolidacyjne oraz po˝yczki gotówkowe.
Preferowanym Klientem dla ka˝dego banku jest:
– osoba posiadajàca umow´ o prace na czas nieokreÊlony
– uzyskujàca przychody netto powy˝ej 800 PLN.
– posiadajàca niedu˝e obcià˝enia finansowe w ramach kredytów odnawialnych i nieodnawialnych
– majàca dobry kontakt z innymi bankami, w których prowadzony jest np. rachunek bie˝àcy
Jednak˝e banki nie odmawiajà kredytów równie˝ innej grupie klientów, do której zaliczaç
si´ b´dzie:
– osoba zatrudniona na czas okreÊlony, lub
na umow´ zlecenie, czy te˝ umow´ o dzie∏o
– wykonujàca wolne zawody btj. architekt, lekarz, weterynarz, prawnik, ksi´gowy, stomatolog, farmaceuta
– uzyskujàca przychody netto ju˝ od 500 PLN.
– utrzymujàca si´ z renty bàdê emerytury
– wiek honorowany przez banki – nawet do 70 roku
˝ycia (tylko niektóre banki)
– osoba posiadajàca znaczne zad∏u˝enie w innych
bankach – bank refinansuje istniejàce zad∏u˝enia,
wobec czego Klient p∏aci jednà, mniejsza rat´.
Aby u∏atwiç wybór Klientom, którzy nie sà w stanie wykazaç dochodów, istnieje tak˝e ciekawy produkt tzw. „kredyt na g´b´” - kredyt na oÊwiadczenie. Klient w tym wypadku musi przedstawiç jedynie zabezpieczenie w postaci nieruchomoÊci
w∏asnej bàdê osoby trzeciej, która por´czy ten kredyt obcià˝ajàc swoja hipotek´.
Banki Êcigajà si´ w swoich ofertach, tak aby pozyskaç swoich przysz∏ych Klientów i kompleksowo
ich obs∏u˝yç.
Polrentier Sp z o.o. wÊród szerokiej oferty wybra∏ 4 najlepsze naszym zdaniem oferty i produkty
bankowe. Dla nas ka˝da grupa osób jest wa˝na i ka˝dej mo˝emy pomóc. Wspó∏pracujemy z najlepszymi bankami detalicznymi na rynku takimi jak:
Multibank – BRE, BPH oraz ING Bank Âlàski.
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Ka˝dy z tych banków posiada ofert´:
– hipotecznà – na zakup dzia∏ki, doPolRENTIER Sp. z o. o.
mu mieszkania
PolRENTIER
ul. Boya- ˚eleƒskiego 4/14
– kredyt budowlano-hipoteczny 00-621 Warszawa
na budow´ domu
tel./fax 022 825 34 09
– kredyt konsolidacyjny – na zrefie-mail: biuro@polrentier.pl
http://www.polrentier.pl
nansowanie ju˝ istniejàcego zad∏u˝enia w innych bankach
dowane budynkami mieszkalnymi, majàce do– kredyt konsumpcyjny – na bie˝àce potrzeby
st´p do drogi publicznej oraz b´dàce w rejonach
Klientów
strategicznych np. Warszawa, ¸ódê, Kraków itp.
Kredyty udzielane sà w ró˝nej walucie tj. PLN,
– spó∏ki osobowe, celowe generujàce du˝e dochody
CHF, USD, EUR.
Posiadajà ró˝ne oprocentowanie od 1,49% – posiadajà dobrà kondycj´ ekonomiczno-finansowà
Druga grupa to:
do 2,75% w CHF, PLN - od 6 do 9%.
Ró˝nice polegajà na ró˝nych warunkach ceno- – prowadzona dzia∏alnoÊç gospodarcza jest od roku
wych i proceduralnych przypisanych do poszcze- – brak zaleg∏oÊci w ZUS i US
– prowadzona jest ksi´gowoÊç uproszczona lub
gólnych rodzajów produktów kredytowych.
pe∏na
Multibank np. nie pobiera ˝adnej prowizji za:
– zabezpieczenie stanowià jedynie nieruchomoÊci
– przewalutowanie
z kredytowanej inwestycji
– za przygotowanie wniosków
– nieruchomoÊci te posiadajà statut wy˝szego
– daje mo˝liwoÊç karencji w sp∏acie kredytu
stopnia specjalizacji a co za tym idzie i wi´ksze– nalicza odsetki tylko od wykorzystanej cz´Êci krego ryzyka dla banku tj. hotele, motele, pensjonadytu
ty, oÊrodki wypoczynkowe, sportowo- rekreacyj– wczeÊniejsza sp∏ata kredytu bez ponoszenia ˝adne, nieruchomoÊci zabudowane obiektami zwiànych dodatkowych kosztów
zanymi z ochronà zdrowia lub szkolnictwem (kli– okres kredytowania nawet do 30 lat-co daj´ wi´kniki, szpitale, sanatoria itp.) itd.
szà mo˝liwoÊç sp∏aty w postaci mniejszej raty
– osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospomiesi´cznej.
darczà jednak dzia∏ajàce nie jako firma osobowa
Bank BPH natomiast:
czy celowa, ale jako odr´bna jednostka
– kredytuje do 32,5 roku
– posiadajà dobrà kondycj´ finansowo-ekonomicz– waluta dost´pna to – CHF, PLN, USD, EUR.
nà lub sytuacj´, która poprawi si´ dzi´ki udziel– raty równe lub malejàce
nemu kredytu inwestycyjnego.
– preferowane ró˝ne formy zatrudnienia
Trzecia grupa osób to:
Polrentier wie doskonale jaki produkt dopaso- – klienci prowadzàcy dzia∏alnoÊç dopiero od 6 m-cy
waç do swojego Klienta, dlatego te˝ potrafimy wy- – generujàcy niedu˝e zyski
braç z wielu ofert´ najkorzystniejszà dla naszego – posiadajàcy nieruchomoÊci nie obcià˝ane hipotekà, które mogà stanowiç zabezpieczenie dla
kredytobiorcy.
banku
Dla ka˝dego banku istotna grupa Klientów to
równie˝ ma∏e, Êrednie i du˝e przedsi´biorstwa dzia- – prowadzàcy ksi´gowoÊç na zasadach uproszczonych lub innych preferowanych przez bank
∏ajàce na polskim rynku
To w∏aÊnie z myÊlà o klientach komercyjnych – nie posiadajà ˝adnych zaleg∏oÊci w ZUS i US.
Tak wi´c ka˝da z tych grup le˝y w granicach naBanki stworzy∏y specjalne produkty kredytowe
z przeznaczeniem na finansowanie ich bie˝àcej szego zainteresowania, a co za tym idzie, jesteÊmy
w stanie pomóc w pozyskaniu finansowania prakdzia∏alnoÊci lub planowanych przez nie inwestycji.
W tym przypadku pozyskanie kredytu jest o wie- tycznie ka˝demu przedsi´biorcy. Ka˝dy potencjalny
le trudniejsze i wià˝e si´ z du˝o wi´kszà iloÊcià do- kredytobiorca uzyska w firmie Polrentier doskona∏à
kumentów potrzebnych do zweryfikowania zdolno- i dobrze dopasowanà do siebie ofert´ kredytowa.
Êci kredytowej kredytobiorców.
Z uwagi na powy˝sze nawiàzaliÊmy wspó∏prac´ Kredyty – Chcemy Paƒstwu Pomóc
z bankami, które stawiajà przed potencjalnymi kredytobiorcami najmniejsze wymagania, a ich produkKatarzyna Ziomek – lic. spec. ds. kredytów
ty sà faktycznie dostosowane do segmentu podmio- 0 606 145 587, 022 773 30 21, 022 825 34 09
tów gospodarczych. Jako najlepszà na rynku propokatarzyna.ziomek@polrentier.pl
nujemy ofert´ Multibanku– BRE a tak˝e Banku
BPH Bank Hipoteczny oraz PDK – Dom Bank.
W segmencie przedsi´biorstw banki równie˝
UWAGA NA PRZESILENIE
wprowadzi∏y pewnà segmentacj´, która umo˝liwia
INWESTYCJI GIE¸DOWYCH
oferowanie konkretnych produktów dla konkretnie
wyodr´bnionych grup Klientów. I tak:
W POLSCE
Pierwsza grupa to Klienci, którzy:
– prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarcza od co naj– jest ju˝ naprawd´ bardzo drogo (3 rok z rz´du)
mniej dwóch lat
wszystkie pozytywy p∏ynàce z rynku sà ju˝ zawar– nie posiadajà ˝adnych zaleg∏oÊci w ZUS a tak˝e w US
te w bie˝àcych cenach akcji
– prowadzà ksi´gowoÊç pe∏nà lub uproszczonà
– posiadajà nieruchomoÊci w∏asne stanowiàce do- – pomagamy w budowaniu bezpiecznych portfeli
inwestycyjnych
datkowe zabezpieczenie dla banku.
Z szacunkiem
– nieruchomoÊci te posiadajà tzw. statut nieruchoDr Jacek Rembiszewski
moÊci preferowanych przez bank, czyli min. lokaPrezes PolRentier Sp. z o.o.
le u˝ytkowe, apartamenty, nieruchomoÊci zabu-
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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

DRZWI POL-SKONE

Warszawa Powsin, ul. Waflowa 1
tel. 022 651 65 58, pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500
Sulejówek, Trakt Brzeski 80, tel. 022 795 74 66

Niedaleko jest Domeko

POD¸OGI

Serwis samochodowy MOTOLAB
05-077 Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
tel. 022 773 22 50, 022 773 22 49
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka podwozi

- komputerowa geometria kó∏
- test amortyzatorów

Elektromechanika
Elektronika

- uk∏ady wtryskowe i zap∏onowe
systemy ABS/ASR, komfortu
i Air-bag
Sprzeda˝ i wymiana opon
Obs∏uga i naprawa klimatyzacji
Instalacje gazowe
- serwis, monta˝
w okresie od 15.01.2006 do 15.02.2006
GA! A
A
w poniedzia∏ki i wtorki promocyjna
UW OCJ
obni˝ka
cen us∏ug i napraw do 50%
M
O
R
Serdecznie zapraszamy
P
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Elektromechanika Pojazdowa
• Diagnostyka komputerowa
• Alarmy
• Radiomonta˝
• Alternatory, rozruszniki
• AIRBAG, ABS itp.
Wystawiamy faktury VAT

AKTYW

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

Exp

PROTEZY • NAPRAWA

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

res

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

BIURO RACHUNKOWE

s

022 773 18 61 0501 560 979 ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna

LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

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

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. 022-795-14-97, 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

• LECZENIE:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy
– dyskopatii

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

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

• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze i wyszczuplajàce

•

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

•

tel.

Aerobic –

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

Magdalena
Gaw´cka

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

tel.

022 773 14 30

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW
ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a

SENIOR FITNESS PON.-CZW. 17.00-17.45
POD HAS¸EM „SILNE I SPRAWNE KOBIETY POZOSTAJÑ M¸ODE,
A TE KTÓRE åWICZÑ REGULARNIE MOGÑ NAWET COFNÑå CZAS”
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

WIOSNA! WIOSNA! WIOSNA!
NOWE ZAJ¢CIA RANO
ÂR.- PT. 8.30. - 9.30
LO/ABT
WT.- CZW. 9.00 - 10.00 STEP/ABT
WT.- CZW. 10.00 - 11.00 PILATES
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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

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%,
• bezp∏atna dostawa leków
do domu (w przypadku
braku pozycji w aptece).

BezpoÊrednie sàsiedztwo Przychodni ZOZ
i Przychodni Pogodna
Godziny otwacia:
poniedzia∏ek-piàtek 800-2000, sobota 800-1400
tel. 022-760-06-77, fax 022-773-89-77
e-mail: quercus@onet.pl
Aptek´ prowadzi mgr farm. Alicja Michalska
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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

Lecznica Stomatologiczna ELIXIR
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
specjalista I st. stom. ogólnej
lek. stom. Agnieszka Jankiewicz-Buczek

PANTOMOGRAF CYFROWY

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

IMPLANTY

• leczenie dzieci i doros∏ych • protetyka
• laseroterapia
• leczenie chirurgiczne
• protezy, naprawa
• diagnostyka RTG, RVG
pantomogram

Logopedia (wszystkie rodzaje zaburzeƒ), reedukacja
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 900-2100, sobota 900-1300

Tel. 022-773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏

1 km

Biuro Rachunkowe
Licencja MF nr 14424/99

Promocyjne ceny dla ma∏ych Firm
•us∏ugi ksi´gowo-podatkowe
•pe∏na obs∏uga kadr, p∏ac, ZUS
•zeznania roczne i inne
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
kom. 0512 103 278

TENY
PARAPETY – MARMUR A N
SPRZEDA˚, MONTA˚
GRANIT
KOMINKI
Warszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa
Autoryzacja: „CYFRA +”, „POLSAT cyfrowy”
oraz zestawy cyfrowe bez abonamentu
oko∏o 400 programów – 15 po polsku
Instalacja anten telewizyjnych
„LEMAG” tel. 022 815 47 25, 0501 123 566

Firma zajmuje si´ monta˝em i pomiarami
ul. Zwoleƒska 10
tel. 022 615 68 33
0602 796 111
0601 930 532
www.gawryszewski.pl

BIURO RACHUNKOWE

Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
UWAGA! Pierwszy miesiàc kosztuje tylko 1z∏
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022 773 25 69, 022 73 38 91

www.podatkiwesola.pl
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◗ POLRENTIER Sp. z o.o. przyjmie
do wspó∏pracy absolwentów szkó∏ wy˝szych o profilu ekonomiczno-finansowym z terenu: Sulejówek, Weso∏a, Stara
Mi∏osna i okolice. Zapewniamy szkolenia
w renomowanych firmach (banki, TFI,
firmy ubezpieczeniowe). Mile widziana licencja KNUiFE (PUNU). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: biuro@polrentier.pl oraz tel. 022 825 34 09.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´,
CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne
DVD tak˝e inne - 022 773 96 35.
◗ Szafy, garderoby, okna - 0601 22 30 20.
◗ Dyspozycyjna, solidna, w Êrednim wieku
zaopiekuje si´ dzieckiem. Posiadam doÊwiadczenie. Tel. 0-511-474-875, po g.18.
◗ Solidna firma instalacyjna wynajmie
dla pracowników mieszkanie lub
dom. Tel. 0-602-444-662.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie
stopnie nauczania tel. 022 773-28-07.
◗ „Russkaja Izbuszka“ – studio nauki j´z.
rosyjskiego, t∏umaczeƒ i konsultacji
lingwistycznych tel.: 022-77-34-087,
0-504-69-79-18, www.rosyjski.blo.pl.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na
Êlubach tel. 0-511-087-855.

◗ Sprzàtam tanio i solidnie. Posiadam referencje na terenie Starej Mi∏osnej, tel.
022 773 35 04 do godz.18-tej.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 022 773-28-21, 0-506032-318.
◗ 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. 022 773-28-70.
◗ 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.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel.
0-691-257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie
halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie
50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504-803-574.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce (0-3 lata)
b. tanio tel. 022-773-33-92.
◗ Niemiecki - korepetycje, przygotowanie
do egzaminów, magistrant germanista.
Dojazd gratis. Tel.: 0602-120-632.
Sklep internetowy Weso∏ej i Sulejówka
Zakupy bez kolejki do kasy
Zamówienia dostarczamy bezp∏atnie

ZAKUPY Z DOSTAWÑ DO DOMU
WWW.ZAKUPYWESOLA.PL

WWW.ZAKUPYSULEJOWEK.PL

Proponujemy Paƒstwu ponad 1400 artyku∏ów uznanych marek:
Êrodki czystoÊci,
kosmetyki piel´gnacyjne,
sucha karma dla zwierzàt.

artyku∏y higieniczne,
piel´gnacja niemowlàt i dzieci,

Zakupy dostarczamy do domu; przy wartoÊci zakupów
ponad 50 z∏ dostawa jest bezp∏atna.
Nasza propozycja jest adresowana do mieszkaƒców
Warszawy-Weso∏ej oraz Sulejówka.

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM

KOSMETYKI – sklep internetowy
ATRAKCYJNE CENY!!! DU˚Y WYBÓR!!!
Dostawa GRATIS przy zamówieniach powy˝ej 100 z∏.
Zapraszamy!!!
www.kosmetykionline.pl

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

◗ Kupi´ mieszkanie w Starej Mi∏osnej
2-3 pokojowe tel. 692-263-925.
◗ Mieszkanie w osiedlu strze˝onym „Aleja
akacjowa”, dwu pokojowe z aneksem kuchennym, 57 m2 z ogródkiem, gara˝em
i piwnicà, wykoƒczone i umeblowane.
Sprzedam lub wynajm´ tel. 0-698-202-369.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5h.
Tel. 022-783-28-37, kom. 606-752-724.
◗ Masz problemy z matematykà lub fizykà? Student Wydzia∏u Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ch´tnie pomo˝e ci w przyswojeniu sobie nowej wiedzy szybko,
∏atwo i przyjemnie. zakres szko∏y Êredniej oraz gimnazjum. Tel: 698-746-511.
◗ J¢ZYK POLSKI - nauczycielka z doÊwiadczeniem pedagogicznym pomo˝e
dziecku w nauce, szkola podstawowa,
gimnazjum. tel. 0-696-020-991.
◗ Rozniesiemy ulotki, reklamy – tanio –
zast´p harcerzy tel. 0 607 070 183,
0 607 070 184.

◗ JAR-BUD Zak∏ad Us∏ug Budowlaych.
Oferuje us∏ugi: dachy, obróbki blacharskie, przeróbki, przed∏u˝anie, monta˝
okien i wy∏azów dachowych, papa; styropian, struktura-baranek i kornik, malowanie elewacji, ocieplanie poddaszy
i stropodachów. Tel. kom. 509-476-986.
◗ GEOGRAFIA - korepetycje; gimnazjum,
szko∏a Êrednia. Z dojazdem do ucznia.
tel. 0-663-679-267.
◗ Zatrudni´ na 1/2 etatu pracownika gospodarczego bez na∏ogów (mile widziany emeryt) tel. 022 773 30 02.
◗ Trzy dziewczyny szukajà wspó∏lokatorki
do mieszkania w Starej Mi∏oÊnie
(oddzielne pokoje) Tel. 600-028-627.
◗ Rencistka, 52 lata, dyspozycyjna
z samochodem podejmie prac´
(opieka, pomoc domowa, sprzàtanie
biur i inne) tel. 502 132 551.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub osobà
starszà, wykonam drobne prace domowe, posiadam samochód. Mieszkanka Starej Mi∏osny. 773 30 13, 502
132 551.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres:

wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

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 ✦

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

OG¸OSZENIA DROBNE

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. 022-773-25-30
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 ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl

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. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
biuro@gadomska.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych

05-077 Warszawa-Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 85
tel. 022 760 85 51, tel./fax 022 773 33 53
tel. kom. 0507 76 56 46, 0608 170 501
e-mail: pphu.nadir@neostrada.pl

•odzie˝ robocza
i ochronna
•mundury
dla agencji
ochrony i WSO
•odzie˝ reklamowa
•obuwie robocze
i ochronne
•artuku∏y BHP
•Êrodki czystoÊci

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

Szeroki wybór daƒ, rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe, dania na wynos.

Przyjmujemy zapisy
na obiady firmowe
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. B1, Weso∏a – Stara Mi∏osna (Centrum „Pogodna”)
www.kuchniazapiecek.prv.pl

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000, tel. 022 773 84 92
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