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Pami´tamy
To ju˝ rok czasu, odkàd odszed∏ od nas Jan Pawe∏ II. Wtedy,
zaskoczeni i wstrzàÊni´ci tym wydarzeniem, spontanicznie organizowaliÊmy si´ aby wyraziç swój ˝al. Teraz, rok póêniej, choç
emocje opad∏y, nadal o Nim pami´tamy. W Weso∏ej, w kwietniu, odb´dzie si´ kilka uroczystoÊci poÊwi´cony Jego pami´ci.
Poni˝ej przedstawiamy te, o których uda∏o nam si´ dowiedzieç:
2 kwietnia 2006 r.
godz. 900 w koÊciele Âw. Antoniego (przy ul. Borkowskiej w Starej Mi∏oÊnie) msza Êw. w specjalnej
oprawie poÊwi´conej Janu Paw∏owi II przygotowanej przez harcerki z 44 szczepu ZHR.
Przed koÊcio∏em, tak˝e przygotowana przez harcerki, specjalna wystawa o spotkaniach z Ojcem
Âwi´tym.
godz. 1700 w Gimnazjum nr 119 (przy ul. Klimatycznej 1)
OÊrodek Kultury Weso∏a i Fundacja Szko∏y
Spo∏ecznej organizujà widowisko s∏owno-muzyczne pt. „Nie mówi´ ˝egnaj” poÊwi´cone Ojcu Âwi´temu. Wystàpià dzieci z Weso∏ej i aktorzy scen warszawskich.
godz. 1800 kaplica Êw. Hieronima przy ul. Rumiankowej,
po mszy Êw. wystawienie NajÊwi´tszego Sakramentu.
godz. 2000 Stowarzyszenie Sàsiedzkie serdecznie zaprasza
wszystkich na krótkie spotkanie modlitewne
przy krzy˝u na rogu ul. Fabrycznej i Jana Paw∏a II. Modlitw´ poprowadzà proboszczowie parafii ze Starej Mi∏osny. Zach´camy Paƒstwa
do przyjÊcia ze zniczami, aby, jak rok temu,
udekorowaç Êwiat∏em ca∏à ulic´ Jego imienia.
godz. 2100 Apele Jasnogórskie b´dà odprawiane w obu
koÊcio∏ach w Starej Mi∏oÊnie. W koÊciele Êw.
Hieronima po apelu program poetycko-muzyczny przygotowany przez zespó∏ m∏odzie˝owy grajàcy przy parafii. O godz. 21.37 zabijà
dzwony i rozpocznà si´ msze Êw. w intencji beatyfikacji Ojca Âwi´tego.
8 kwietnia 2006 r.
UroczystoÊci z udzia∏em ks. biskupa S∏awoja
Leszka G∏ódzia. Rozpocznà si´ w kaplicy Êw.
Hieronima mszà Êw. o godz. 1800, nast´pnie
z inicjatywy m∏odzie˝y gimnazjalnej ma odbyç
si´ przejÊcie ulicà Jana Paw∏a II z odprawieniem Drogi Krzy˝owej opartej na tekstach Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II i przygotowanej
przez m∏odzie˝. Droga Krzy˝owa zakoƒczy si´
w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa.
27 kwietnia 2006 r.
godz. 1930 Stowarzyszenie Sàsiedzkie oraz chór „Il Canto
Magnificat” zapraszajà na specjalny koncert poÊwi´cony Janowi Paw∏owi II do Gimnazjum nr 119.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej do licznego udzia∏u w zaplanowanych obchodach.
Iza Antosiewicz
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Z prac Rady Dzielnicy
W ciàgu ostatniego miesiàca Rada
Dzielnicy spotka∏a si´ ∏àcznie trzy razy.
Odby∏y si´ dwie sesje nadzwyczajne oraz
jedna zwyczajna. Pierwsza sesja nadzwyczajna by∏a wspólnà sesjà z radami Rembertowa, Wawra i Pragi Po∏udnie a poÊwi´cona by∏a rocznicy Bitwy o Olszynk´
Grochowskà. Na sesji tej zosta∏ uchwalony apel do w∏adz Warszawy o wsparcie
prowadzonych przez dzielnic´ Rembertów prac nad zagospodarowaniem terenu wokó∏ pomnika bitwy. Druga sesja
nadzwyczajna by∏a poÊwi´cona uchwaleniu stanowiska o zaskar˝eniu do Wojewody Mazowieckiego, regulaminu
MPWiK przyj´tego przez Rad´ Warszawy, a niezgodnego z ustawà o dostarczaniu wody i zagospodarowaniu Êcieków .
Na sesji zwyczajnej przedstawione by∏y informacje o stanie prac nad sporzàdzaniem planów zagospodarowania
przestrzennego, o stanie realizacji inwestycji wykonywanych przez MPWiK,
o funkcjonowaniu oÊrodków kultury,
organizacji i stowarzyszeƒ kultury,
o stanie przygotowaƒ do tegorocznych
inwestycji oraz o planach wakacyjnych

Sprostowanie
Niniejszym dzia∏ajàc w imieniu Spó∏ki MPZBDJiW Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie-Weso∏ej, w trybie art. 31 Ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. nr 5/24 z 1984 roku ze zm.), korzystamy z prawa do publikacji sprostowania do artyku∏u
autorstwa Józefa Wojtasia pod tytu∏em „500 wniosków
MPZBDJiW”, który ukaza∏ si´ w redagowanym przez
Pana CzasopiÊmie „WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna” – numer 65, na styczeƒ 2006 r., strona piàta
wydania.
Wnosimy o zamieszczenie w najbli˝szym numerze
czasopisma „WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna”
sprostowania o nast´pujàcej treÊci:
Korzystajàc z prawa do sprostowania do artyku∏u Pana Józefa Wojtasia pt. „500 wniosków MPZBDJiW”, który ukaza∏ si´ w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Stara Mi∏osna” numer 65 (m-c styczeƒ 2006 r., strona 5) niniejszym wyjaÊniamy szereg nieÊcis∏oÊci i nieprawid∏owoÊci, które – co z przykroÊcià zauwa˝amy – znalaz∏y si´
w ww. tekÊcie.
Po pierwsze: Stanowczo protestujemy przeciwko zamieszczeniu k∏amliwych insynuacji i opinii w sprawach
podejmowanych przez Spó∏k´ w interesie i na rzecz
mieszkaƒców osiedla, w zgodzie ze statutowymi zadaniami Spó∏ki i przepisami prawa.
Po drugie – wyjaÊniamy: Spó∏ka dla pe∏nego i ostatecznego uporzàdkowania stanu prawnego dróg z∏o˝y∏a
wnioski o ewentualne odszkodowanie. Sprawa wyw∏aszczeƒ terenów drogowych nie zosta∏a do dnia dzisiejszego prawnie i formalnie za∏atwiona przez upowa˝nione
do tego organy samorzàdowe. Brak wydania decyzji odszkodowawczej powoduje stan rzeczy nie zakoƒczonego
wyw∏aszczenia terenów drogowych. Chodzi o to, aby
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remontów placówek oÊwiatowych.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zosta∏a
zaplanowana na 30 marca br.
o godz. 14.00 w budynku Urz´du Dzielnicy. Z wa˝niejszych planowanych tematów
b´dà przedstawione: informacje o funkcjonowaniu publicznej s∏u˝by zdrowia,
o stanie bezpieczeƒstwa na terenie Dzielnicy, o stanie istniejàcej infrastruktury
oraz o budownictwie komunalnym.
Sesja jest, oczywiÊcie, otwarta dla
publicznoÊci. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Pozwol´ sobie tak˝e przypomnieç, ˝e radni
Dzielnicy sà do Paƒstwa dyspozycji
podczas swoich cotygodniowych dy˝urów i aby poruszyç jakàÊ spraw´, nie
trzeba koniecznie si´ fatygowaç na sesj´, która nota bene toczy si´ zgodnie
z okreÊlonym porzàdkiem obrad i nie
zawsze jest mo˝liwoÊç podj´cia dowolnych tematów. Znacznie skuteczniej
jest o problemach porozmawiaç z radnymi na ich dy˝urach.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
drogi mia∏y jednoznacznie swojego w∏aÊciciela i gospodarza (Miasto Warszawa), który b´dzie mia∏ prawo i obowiàzek je budowaç i konserwowaç.
Obowiàzek z∏o˝enia takich wniosków przez Spó∏k´
wynika z przepisów kodeksu spó∏ek handlowych.
Ewentualne zaÊ odszkodowanie (w formie pieni´˝nej
lub innej) pozostanie w∏asnoÊcià Spó∏ki a nie Wspólników i zostanie zgodnie z Uchwa∏a, Wspólników w ca∏oÊci przeznaczone na popraw´ infrastruktury spo∏ecznej
i technicznej naszego osiedla. Le˝y to zatem w interesie
wszystkich mieszkaƒców osiedla.
Z zatroskaniem o stan wiedzy autora wskazujemy, i˝
miasto Warszawa ewentualnej wyp∏aty odszkodowaƒ b´dzie dokonywaç nie z bud˝etu inwestycyjnego Dzielnicy
Weso∏a, lecz z kwot specjalnie na ten cel zabezpieczonych w innych pozycjach bud˝etu.
Po trzecie: Spó∏ka nie tylko nie otrzyma∏a od Gminy 20 ha gruntów, ale nawet 1 cm2 gruntu – odwrotnie,
przekaza∏a nieodp∏atnie ponad 3,5 ha pod nowà szko∏´,
stacj´ uzdatniania wody, a lokalnej spo∏ecznoÊci teren
pod KoÊció∏ i plac zabaw dla dzieci, oraz rzeczone kilkanaÊcie hektarów pod drogi.
Ewentualne odszkodowanie za grunty przekazane
Gminie pod drogi jest wi´c uzasadnione.
A przeznaczenie tych Êrodków na wspólne cele naszego osiedla nie mo˝e budziç ˝adnych wàtpliwoÊci.
Zarzàd MPZBDJiW Sp. z o.o.
(Skutki prawne wezwania do publikacji ww. sprostowania zastrzega si´.)
„Uderz w stó∏ a no˝yce si´ odezwà” g∏osi stare polskie
przys∏owie. Nerwowa reakcja, „zastrzeganie skutków
prawnych”, zarzucanie „k∏amliwych insynuacji i opinii”
zdajà si´ potwierdzaç t´ tez´. ZaÊ samo sprostowanie,

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

Biuro Poselskie Pos∏a
Jacka Wojciechowicza
Platforma Obywatelska
ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a
tel. 22 773 94 94, kom. 0607 666 676
jacek.wojciechowicz@sejm.pl
Pracujemy w pon.-Êr. godz. 10-14, czw.-pt. 12-16.

Zapraszamy na stron´ Stowarzyszenia:

www.staramilosna.org.pl
tak˝e wymaga sprostowania. Poczàwszy od rzekomo zarezerwowanych specjanych kwot w bud˝ecie Warszawy
na wykup gruntów pod ulicami (wykup gruntu pod inwestycj´ zawsze obcià˝a koszt tej inwestycji i jest realizowany ze Êrodków inwestycyjnych, co ∏atwo sprawdziç w bud˝ecie Warszawy), poprzez obowiàzek z∏o˝enia wniosków
o odszkodowania (˝adne przepisy nie mogà zmusiç w∏aÊciciela do dochodzenia swoich roszczeƒ, to tylko jego
prawo, z którego, kilka lat temu Spó∏ka pisemnie ju˝ raz
si´ zrzek∏a, a teraz zmieni∏a zdanie i z powrotem zacz´∏a
si´ jego domagaç) a˝ po rzekomo darowane na ró˝ne
cele grunty (w szczególnoÊci ten pod koÊció∏, za który
parafia zap∏aci∏a o ile pami´tam okràg∏e 100 tys. z∏ i odda∏a w drodze zamiany 1.700 m2 gruntów z terenu parafialnego przy ul. Jana Paw∏a II). ZaÊ sam wàtek dotyczàcy oddawania czegokolwiek jak nic przypomina mi rozmow´ Zag∏oby z pos∏em króla Karola Gustawa, kiedy to
w swej ∏askawoÊci Zag∏oba ofiarowa∏ królowi Niderlandy.
Dok∏adnie tak samo jest z darowywaniem czegokolwiek
przez MPZBDJiW. Bo ca∏y majàtek Spó∏ki to 6,00 PLN,
wp∏acone przez jej udzia∏owców jako kapita∏ za∏o˝ycielski.
Wszystko pozosta∏e to mienie powierzone przez cz∏onków Zespo∏u, o czym chyba czasem niektórzy udzia∏owcy Spó∏ki zapominajà.
Faktem jest, ˝e organy samorzàdowe nie dope∏ni∏y do
koƒca procedur zwiàzanych z uregulowaniem stanu
prawnego ulic. Jednak jeÊli to by∏o g∏ównym celem Spó∏ki, to metoda jego ralizacji (wniosek o wyp∏at´ odszodowaƒ, wynaj´cie kancelarii prawnej specjalizujàcej si´
w uzyskiwaniu odszkodowaƒ od samorzàdów, sk∏adanie
oÊwiadczeƒ o rzekomym wymuszeniu zrzeczenia si´ odszkodowania przez urz´dników miasta Weso∏a) zosta∏a
przyj´ta delikatnie mówiàc niefortunnie.
Marcin J´drzejewski
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Za∏atw spraw´ w Urz´dzie...
Rozpoczynamy budow´
Przepi´knie po∏o˝ona, bogata w walory przyrodniczo-krajobrazowe Weso∏a przyciàga swym urokiem przysz∏ych mieszkaƒców, którzy tu w∏aÊnie
chcà si´ osiedliç i wybudowaç dom.
Tryb uzyskania pozwolenia na budow´ jest doÊç
skomplikowany, a jego poszczególne etapy wyglàdajà nast´pujàco:
• Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub
uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• Zlecenie architektowi wykonania dokumentacji
projektowej inwestycji,
• Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow´,
• Wybór kierownika budowy (inspektora nadzoru
– w razie takiego obowiàzku zapisanego w decyzji o pozwoleniu na budow´),
• Uzyskanie dziennika budowy,
• Zg∏oszenie rozpocz´cia budowy w Paƒstwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Procedura uzyskania wszystkich wymaganych
do rozpocz´cia budowy dokumentów zale˝y
w znacznej mierze od tego, czy dzia∏ka gruntu,
na której ma stanàç budynek, obj´ta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
czy te˝ nie. Dla pewnoÊci, warto przyjÊç do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców dla Dzielnicy Weso∏a
(okienko nr 1 lub 2) lub skontaktowaç si´ telefonicznie (022 773 60 11), aby urz´dnik sprawdzi∏,
czy dla okreÊlonej nieruchomoÊci gruntowej
uchwalony zosta∏ plan zagospodarowania przestrzennego – zdarzajà si´ bowiem wy∏àczenia dotyczàce poszczególnych dzia∏ek.
Tylko dla 7% powierzchni Weso∏ej uchwalone
zosta∏y plany miejscowe, a zatem zacznijmy
od trudniejszej sytuacji, czyli...
... gdy planu nie ma...
W∏aÊciciel nieruchomoÊci powinien wystàpiç
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Aby
w∏aÊciwie przygotowaç wniosek, warto ju˝ wczeÊniej skontaktowaç si´ z architektem, by ustaliç
parametry techniczne przysz∏ej inwestycji. Mo˝na te˝ samemu wybraç typowy projekt, który pos∏u˝y do wydania warunków zabudowy.
Do wniosku, którego formularz dost´pny jest
w punkcie informacyjnym Wydzia∏u Obs∏ugi
Mieszkaƒców lub na stronie internetowej Warszawy (menu eWOM Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców/Poradnik Interesanta/Architektura/Realizacja
urbanistyczna/ Wydanie decyzji o warunkach zabudowy) nale˝y do∏àczyç:
• Dwie odbitki z mapy zasadniczej – mapy mo˝na uzyskaç w Powiatowym OÊrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Warszawa, Al. Jerozolimskie 28. Na mapie powinna znaleêç si´ dzia∏ka oraz obszar wokó∏ niej
o wielkoÊci trzykrotnej szerokoÊci frontu dzia∏ki – nie mniej jednak ni˝ 50 m.
• Kserokopi´ powy˝szej odbitki z przedstawionà
wst´pnà poglàdowà koncepcjà zagospodarowania
dzia∏ki (obrys budynków, budynków gospodarczych,
gara˝y, dojazdu do gara˝y, wjazdu na dzia∏k´). Nale˝y równie˝ uwzgl´dniç zabudow´ sàsiednià, tzn. istniejàce lub b´dàce w trakcie budowy obiekty, które
nie zosta∏y jeszcze naniesione na map´.
• Koncepcj´ architektonicznà budynku –elewacje
(wysokoÊç budynku i kszta∏t dachu),
Wniosek powinien zawieraç dokumenty zaÊwiadczajàce, ˝e istniejàce lub projektowane

uzbrojenie terenu jest wystarczajàce dla zamierzenia inwestycyjnego lub umowy dotyczàce zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu zawarte
pomi´dzy gestorem sieci a inwestorem.
Gdy wnioskodawcà jest przedsi´biorca b´dàcy
osobà prawnà, do wniosku za∏àcza on wypis z Krajowego Rejestru Sàdowego, przy czym wypis nie
mo˝e byç wydany póêniej ni˝ 3 miesiàce
przed z∏o˝eniem wniosku.
W sprawach budownictwa mieszkaniowego ca∏a procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy korzysta ze zwolnienia od op∏at skarbowych.
Tylko w sytuacji, gdy wnioskodawca dzia∏a przez
pe∏nomocnika, do wniosku nale˝y do∏àczyç dokument potwierdzajàcy jego ustanowienie oraz dokonaç op∏aty w znakach skarbowych w wysokoÊci 15 z∏. JeÊli inwestycja nie jest zwiàzana z budownictwem mieszkaniowym, do wniosku nale˝y
do∏àczyç znaki op∏aty skarbowej w wysokoÊci 5 z∏
za wniosek oraz 0,50 z∏ za ka˝dy za∏àcznik, a ponadto 100 z∏ op∏aty skarbowej za wydanie decyzji.
Przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby, gdy inwestycja nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego kosztuje 50 z∏, przy czym op∏ata równie˝ wnoszona jest w znakach skarbowych.
W trakcie post´powania organ mo˝e zwróciç si´
do wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych
dokumentów potwierdzajàcych np. uzbrojenie terenu, dost´p do drogi publicznej. Wnioskodawca
otrzymuje wówczas wezwanie do uzupe∏nienia
braków w terminie 7 dni.
Je˝eli dzia∏ka nie ma jeszcze urzàdzonego wjazdu z drogi na dzia∏k´ lub gdy chcemy go inaczej
umiejscowiç, w decyzji o warunkach zabudowy
pojawi si´ zapewne zobowiàzanie wnioskodawcy
do wystàpienia o wydanie decyzji o ustalenie zjazdu z drogi lub jego przebudow´. Poniewa˝ jednak
jest to zobowiàzanie, którego nale˝y dope∏niç
przed uzyskaniem pozwolenia na budow´, architekt, któremu zlecono wykonanie projektu, powinien zawrzeç w nim równie˝ to uzgodnienie.
Ustawowy termin oczekiwania na wydanie decyzji wed∏ug Kodeksu post´powania administracyjnego to 1 miesiàc lub 2 miesiàce w sprawach
szczególnie skomplikowanych. Ze wzgl´du jednak
na koniecznoÊç dokonywania ró˝nych uzgodnieƒ
wymaganych ustawà, warunki zabudowy wydawane sà zwykle w terminie oko∏o 4 miesi´cy.
Ka˝da decyzja administracyjna wymaga potwierdzenia prawomocnoÊci przez organ, który jà
wyda∏. Nast´puje to zazwyczaj po up∏ywie 2 tygodni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawc´ oraz pozosta∏e strony post´powania, którymi
w tym przypadku sà sàsiedzi. W celu przybicia
klauzuli prawomocnoÊci nale˝y zg∏osiç si´ z egzemplarzem decyzji do pokoju nr 206
(tel. 022 773 60 30), przy czym warto wczeÊniej
telefonicznie upewniç si´, ˝e nadanie prawomocnoÊci jest ju˝ mo˝liwe.
Warto pami´taç, ˝e z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy mo˝e wystàpiç ka˝dy, nie tylko
w∏aÊciciel nieruchomoÊci. Decyzja taka jest potwierdzeniem, i˝ na danej dzia∏ce mo˝liwa jest
do zrealizowania okreÊlona inwestycja.
... gdy jest plan...
W∏aÊciciel wyst´puje z wnioskiem o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej dzia∏ki. Do wniosku do∏àczyç

nale˝y kserokopi´ odbitki z mapy zasadniczej.
Wypis i wyrys, w których znajdujà si´ wszelkie
niezb´dne parametry mo˝liwej zabudowy (jak iloÊç
kondygnacji budynku, max. powierzchnia zabudowy, dopuszczalnoÊç us∏ug, linie rozgraniczajàce)
pos∏u˝à architektowi do przygotowania odpowiedniego projektu budynku. Na wypis i wyrys z planu
oczekuje si´ zwykle nie d∏u˝ej ni˝ 14 dni. Op∏aty
zwiàzane z wnioskiem to:
Op∏aty skarbowe: 5 z∏ za z∏o˝enie podania
oraz 0,50 z∏ za ka˝dy za∏àcznik.
Op∏ata administracyjna: za wydanie wypisu
– 15 z∏ za ka˝dà stron´ formatu A4, za wydanie
wyrysu – 10 z∏ za ka˝dà stron´ formatu A4.
Wp∏aty op∏aty administracyjnej nale˝y dokonaç na konto Urz´du m. st. Warszawy – Dzielnica Weso∏a, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33, 05-075
Warszawa-Weso∏a, PEKAO S.A.
81 1240 2148 1111 0010 0314 9545
Pozwolenie na budow´
Kolejnym krokiem b´dzie wystàpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budow´,
przy czym mo˝na z nim wystàpiç dopiero po uprawomocnieniu si´ decyzji o warunkach zabudowy.
Do wniosku do∏àczamy:
• cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz
z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczególnymi, w tym z decyzjà o warunkach zabudowy lub wypisem i wyrysem z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
• oÊwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoÊcià na cele budowlane,
• upowa˝nienie udzielone osobie dzia∏ajàcej
w imieniu wnioskodawcy.
Konsekwentnie, nie podlegajà op∏acie skarbowej
podanie dotyczàce budownictwa mieszkaniowego.
Op∏aty za pozwolenie na budow´ nowego obiektu budowlanego (nie mieszkaniowego) oraz urzàdzeƒ budowlanych innych ni˝ zwiàzanych z budownictwem
mieszkaniowym, uzale˝nione sà od rodzaju inwestycji.
Pozwolenie na budow´ wydawane jest w terminie do 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku i równie˝ wymaga uprawomocnienia po up∏ywie 14 dni
od dnia otrzymania decyzji przez ka˝dà ze stron
post´powania.
Nast´pnym krokiem jest wybór kierownika budowy, a gdy taki obowiàzek wynika z decyzji o pozwoleniu na budow´ – równie˝ inspektora nadzoru. Kierownik budowy prowadzi dziennik budowy,
o który inwestor, ewentualnie jego pe∏nomocnik,
wyst´puje po uprawomocnieniu si´ decyzji o pozwoleniu na budow´. Wniosek w tej sprawie nale˝y z∏o˝yç w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców,
a dziennik wydawany jest niezw∏ocznie.
Ostatni etap to zg∏oszenie budowy przez inwestora w Paƒstwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (00-585 Warszawa, ul. Bagatela 14)
na 7 dni przed jej rozpocz´ciem.
Zagadnienia budowlane nale˝à do jednych z bardziej skomplikowanych, dlatego w razie wàtpliwoÊci prosimy o kontakt z pracownikiem Wydzia∏u
Obs∏ugi Mieszkaƒców pod nr tel. 022 773 60 11.
Tych z Paƒstwa, którzy w szczegó∏ach chcieliby
zapoznaç si´ z procedurami zwiàzanymi z budowà,
zapraszam na stron´ internetowà Warszawy
(www.warszawa.um.pl). W menu eWOM/Architektura znajdujà si´ karty informacyjne, które mówià
o trybie uzyskania kolejnych decyzji, jak równie˝
zawierajà informacje dotyczàce nietypowych inwestycji, op∏at oraz szablony wniosków do pobrania.
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
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Dzieƒ Kobiet w OÊrodku Kultury WESO¸A
Dzieƒ Kobiet nie ka˝dy obchodzi.
Cz´Êç panów jak i paƒ uwa˝a dzieƒ ten
za zupe∏nie niepotrzebny, bo przecie˝
o kobiecie trzeba pami´taç zawsze,
a nie tylko 8 marca. OÊrodek Kultury
WESO¸A postanowi∏ jednak uczciç
jakoÊ ten czas, bo z drugiej strony, zawsze to kolejna okazja to Êwi´towania
i wspólnej zabawy w mi∏ym gronie.

Wchodzàc do oÊrodka nikt nie by∏ pewny
czy dobrze trafi∏. Stoliczki nakryte bia∏ymi
obrusami, talerzyki i fili˝anki
rozstawione
na ka˝dym z nich oraz
niedu˝e lampioniki,
dajàce ciep∏e Êwiate∏ko
Êwiec – prawie jak
w sali balowej, do której zaraz wejdzie pi´kny ksià˝´. To wszystko
tworzy∏o niezwykle romantyczny
nastrój,
w∏aÊnie taki, jaki w ten
dzieƒ powinien byç. Gdy zgas∏o Êwiat∏o, a na scenie pojawi∏ si´ Tomasz
Wachnowski, muzyk i twórca w∏asnych
piosenek, a gdy zaczà∏ graç na gitarze
oraz Êpiewaç poetyczne utwory, atmosfera zrobi∏a si´ jeszcze bardziej
przyjemna. Tego dnia w OÊrodku Kultury przy ulicy Starzyƒskiego 21

RozÊpiewany Wawer

W dniach 27 i 28 lutego w Klubie Kultury „Zastów” odby∏ si´ X Przeglàd Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „Roz-

Êpiewany Wawer” .
Udzia∏ w przeglàdzie
wzi´∏o oko∏o 180 wykonawców w kilku kategoriach
wiekowych
z ró˝nych dzielnic Warszawy i okolic.
Weso∏à reprezentowa∏y dzieci ze Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12:. zespó∏
wokalny „Studio 12 junior”
i zespó∏ wokalny „Studio 12”. Oba zespo∏y zaprezentowa∏y si´ wspaniale i uzyska∏y
nast´pujàce
nagrody: II miejsce (I nie przyznano)
w kategorii wiekowej 5-6 lat
otrzyma∏o „Studio 12 junior”
i II miejsce w kategorii 10-12 lat „Studio 12”.
Zespo∏y prowadzone sà
przez panià Renat´ Struzik.
Koncert laureatów i wr´czenie nagród odby∏o
si´ 13 marca.
Ligia Krajewska
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wszystkie kobiety dosta∏y kwiaty. ˚aden z m´˝czyzn, którzy równie˝ przyszli wys∏uchaç koncertu, nie mia∏ nic
przeciwko. Panowie przy∏àczali si´
do ˝yczeƒ i razem z paniami pili kaw´,
jedli pyszne ciasto i s∏uchali... romantycznych ballad.
Urszula Kowal
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Rozpoczà∏ si´ remont koÊcio∏a
Rozpocz´∏a si´ odbudowa zniszczeƒ
po po˝arze koÊcio∏a w Starej Mi∏oÊnie.
Po kilku tygodniach negocjacji z panià
konserwator Ewà Nekandà-Trepkà zosta∏y przyj´te uzgodnienia o odbudowie
wn´trza koÊcio∏a do stanu jaki by∏
przed po˝arem. Zosta∏a ju˝ wydana decyzja konserwatora zatwierdzajàca pierwszy
etap prac, dokumentacja dalszych etapów
jest w trakcie opracowywania.
Sporzàdzono szczegó∏owy kosztorys
prac remontowych. Same tylko prace
budowlane (bez elementów wyposa˝enia i dekoracyjnych) zosta∏y wycenione
na 457,8 tys. z∏ brutto. To sà ceny wg tabel kosztorysowych, a poniewa˝ w dzie∏o odbudowy w∏àczy∏o si´ naprawd´
du˝o ludzi dobrej woli, jest szansa, ˝e
rzeczywiste wydatki b´dà sporo mniejsze. Wszystkie prace projektowe, kostorysowe i wiele innych prac jest wykonywanych przez parafian spo∏ecznie.
Uda∏o si´ znaleêç kilka firm, które
przekazujà nieodp∏atnie potrzebne
materia∏y. To wszystko pozwala szacowaç niezb´dne wydatki na kwot´
ok. 300 tys. z∏. Niestety, trzeba pami´taç tak˝e o tym, ˝e zniszczeniu uleg∏o
praktycznie ca∏e wyposa˝enie koÊcio∏a,
polichromie, zdobienia, a co najwa˝niejsze organy. Wydatków na te cele
jeszcze nie oszacowano, ale b´dà one

na pewno nie mniejsze ni˝ koszt samych prac budowlanych.
Na szcz´Êcie, mimo nie naj∏atwiejszych czasów, ca∏y czas mo˝na liczyç
na ofiarnoÊç ludzi dobrej woli,
mieszkaƒców Weso∏ej. Od po˝aru,
na konto parafii wp∏yn´∏o ju˝ 251 wp∏at
na ∏àcznà sum´ 102080z∏. PZU wyp∏aci∏o ju˝ zaliczk´ odszkodowania w kwocie 45 tys. z∏. Do tego dochodzà pieniàdze, (ponad 80 tys. z∏) jakie parafia mia∏a na budow´ parkingu przed koÊcio∏em,
a które teraz zostanà przeznaczone
na jego remont. To wszystko daje nadziej´, na szybkie dokoƒczenie prac budowlanych. Jednak wyposa˝enie, odtworzenie dekoracji i pe∏ne przywrócenie
pi´kna i uroku jaki mia∏ koÊció∏
przed po˝arem b´dzie wymaga∏o jeszcze
wiele pracy i ofiarnoÊci o którà w imieniu proboszcza Krzysztofa Cyliƒskiego
serdecznie apeluj´. Osoby, które chcia∏yby jeszcze wesprzeç odbudow´ koÊcio∏a mogà dokonywaç wp∏at na konto:
Rzymsko-katolicka parafia NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa,
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Borkowska 1
Konto: 26 1500 1878 1218 7002 6885 0000

Pojawiajà si´ tak˝e inne inicjatywy zdobywania funduszy na odbudow´: dzieci
ze szko∏y podstawowej nr 173 sprzedajà

Kto podpala koÊcio∏y
Ka˝de podpalenie, a podpalenie koÊcio∏a
w szczególnoÊci, nale˝y analizowaç bardzo ostro˝nie i wnikliwie. KoÊció∏ bowiem jako instytucja zajmujàca si´ mi´dzy innymi sferà ocen moralnych,
budzi w ludziach emocje, zwykle pozytywne, ale
czasem, niestety, tak˝e i negatywne, a nawet wrogie
i odwetowe.
Szczególne silne nastawienia negatywne ˝ywià
wobec KoÊcio∏a te ugrupowania, które zorientowane
sà na wartoÊci przeciwstawne do tych, które g∏osi
KoÊció∏. Takimi ugrupowaniami sà na przyk∏ad niektóre sekty. Najbardziej bodaj znanà i radykalnà ich
odmianà sà sekty i ugrupowania satanistyczne.
W Polsce nie istniejà legalne sekty satanistyczne,
ale funkcjonuje niema∏o nieformalnych m∏odzie˝owych ugrupowaƒ podkulturowych zwiàzanych z kultem szatana. W ich „ideologii” wyst´puje cz´sto
wzorzec zachowaƒ i presja wobec swoich cz∏onków,
nak∏aniajàca ich do zdobywania zas∏ug w oczach
szatana poprzez dokonywanie z∏ych, grzesznych
uczynków, w myÊl zasady „im gorzej, tym lepiej dla
wyznawcy”. Najwy˝ej cenione sà „zas∏ugi” polegajàce na wyrzàdzeniu „z∏a w czystej postaci” (a wi´c
nie dla zysku, dla zemsty, czy dla innej korzyÊci. Takim przyk∏adem mo˝e byç na przyk∏ad zabójstwo

ma∏ego dziecko, które jeszcze nikomu nic z∏ego nie
mog∏o zrobiç. Otó˝ czynem równie˝ wysoko cenionym w takiej grupie jest dzia∏anie skierowane przeciwko najwi´kszemu antagoniÊcie szatana – koÊcio∏owi. Podpalanie jego Êwiàtyƒ jest w oczach reprezentantów grup satanistycznych dowodzeniem pot´gi i przewagi szatana nad chrzeÊcijanami i jego koÊcio∏em. Budzi te˝ zwykle l´k wÊród ludzi odwiedzajàcych koÊció∏, co z ich punktu widzenia jest cennym osiàgni´ciem. Dlatego te˝ cz´sto tego rodzaju
wyczyny poleca si´ kandydatom do ugrupowania satanistycznego jak sprawdzian ich odwagi, determinacji s∏u˝enia szatanowi i uczynienie z∏a. Jest to te˝
cz´sto rodzaj „haka” grupy na nowego cz∏onka, który nie doniesie o nich, skoro sam pope∏ni∏ przest´pstwo zagro˝one wi´zieniem.
Innà kategorià podpalaczy koÊcio∏ów sà ludzie
dotkni´ci zaburzeniem psychicznym – piromanià.
Odczuwajà oni szczególnego rodzaju silne pobudzenie euforyczne w chwili wzniecania po˝aru. Z ich
punktu widzenia najbardziej efektowne sà podpalenia budowli drewnianych, gdy˝ szybko i skutecznie
uzyskujà ogieƒ o du˝ych rozmiarach. Odmianà tego
zaburzenia mo˝e byç piromania seksualna, kiedy to
podpalacz uzyskuje podczas podpalenia silnà satys-

jako cegie∏ki na odbudow´ koÊcio∏a broszurki z napisanymi przez siebie wierszami. GimnazjaliÊci ze Starej Mi∏osny b´dà
gromadziç pieniàdze, organizujàc specjalne loterie fantowe. Ciekawà inicjatyw´ podj´li uczniowie ze szko∏y spo∏ecznej nr 12 przy ul. Armii Krajowej. Wykonali kartki Êwiàteczne, które sà darem
dzieci i jednoczeÊnie symbolicznà cegie∏kà na odbudow´ koÊcio∏a. Kupujàc takie
kartki za symbolicznà z∏otówk´ ka˝dy
z nas mo˝e wesprzeç remont koÊcio∏a.
Karty do nabycia we wszystkich parafiach w Weso∏ej oraz Sulejówku.
Marcin J´drzejewski

Wszystkim dobroczyƒcom naszego koÊcio∏a, ludziom wielkiego serca, którzy bezinteresownie i z wielkim zaanga˝owaniem wsparli dzie∏o odbudowy koÊcio∏a p. w. Âw. Antoniego, wszystkim, którzy wp∏acili
pieniàdze na odbudow´, którzy bezp∏atnie wykonujà prace projektowe
i budowlane, którzy przekazujà
materia∏y budowlane, którzy poÊwi´cajà swój czas pomagajàc
w organizacji odbudowy i w poszukiwaniu Êrodków na jej przeprowadzenie, którzy nocami pilnujà koÊcio∏a przed powrotem podpalaczy,
serdeczne Bóg zap∏aç!
Ks. Proboszcz
Krzysztof Cyliƒski
fakcj´ seksualnà. Zwykle wtedy jest on w pobli˝u
po˝aru, aby obserwowaç swoje dzie∏o.
Bez rozwijania charakterystyki nale˝y wymieniç
jeszcze inne typy podpalaczy: odwetowcy (podpalenie jest zemstà za prawdziwe lub tylko urojonà krzywd´ doznanà na przyk∏ad ze strony kogoÊ zwiàzanego
z koÊcio∏em, wandale (podpalajàcy np. dla rozrywki),
materialiÊci (jeÊli przewidujà, ˝e spalenie koÊcio∏a
mo˝e byç zyskowne dla nich, np. gdy wchodzà w rachub´ jako kontrahenci na odbudow´), chorzy psychicznie (ich urojenia kierujà ich do czynów niezrozumia∏ych dla osób postronnych, np. kiedy sà przekonani ˝e ratujà w ten sposób ludzkoÊç przed siedzibà diab∏a), ekstremiÊci (np. reprezentanci innych „wojujàcych” religii), podpalacze przypadkowi (po˝ar jest
niezamierzonym skutkiem ich dzia∏aƒ, np. podczas
zabawy racami), inni przest´pcy (zaprószenia ognia
np. oÊwietlania ogniem okradanego wn´trza, czy dla
zatarcia Êladów innego zdarzenia przest´pczego.
Dopiero wi´c dok∏adna analiza wszystkich
okolicznoÊci zwiàzanych z konkretnym podpaleniem i zgromadzenie odpowiedniej liczby
przes∏anek umo˝liwia weryfikowanie hipotez
i wyciàganie wià˝àcych wniosków.
Dr Maciej Szaszkiewicz,
bieg∏y psycholog sàdowy,
Instytut Ekspertyz Sàdowych w Krakowie
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Czas twórczych dokonaƒ
Ch´ç bycia zauwa˝onym to jedno z wielu pragnieƒ cz∏owieka, które muszà byç
spe∏nione, by móg∏ od dobrze funkcjonowaç. Jednym wystarczy zauwa˝enie
bliskiej osoby inni natomiast marzà
o wielkiej scenie i du˝ej widowni. Mo˝liwoÊç pokazania si´ dajà ró˝ne zespo∏y, czy to taneczne, czy wokalne, zaj´cia
zespo∏owe czy te˝ indywidualne. Takà
mo˝liwoÊç daje te˝ OÊrodek Kultury
WESO¸A, który najpierw kszta∏ci,
a potem pokazuje „swoje” osiàgni´cia.
26 lutego w Gimnazjum nr 119
przy ulicy Klimatycznej 1 w Weso∏ej
– Starej Mi∏osnej odby∏ si´ koncert – widowisko zatytu∏owane „Czas twórczych
dokonaƒ”. By∏a to druga prezentacja
sekcji artystycznych OÊrodka Kultury
w Weso∏ej przy ulicy Starzyƒskiego 21.
Koncert rozpoczà∏ chór „Il Canto Magnificat” pod dyrygenturà Marty Zamojskiej-Makowskiej. Dziewczyny swoim
pi´knym Êpiewem wprowadzi∏y ca∏à wi-

downi´ we wspania∏y nastrój, odpowiedni do dalszego podziwiania wykonawców. Kolejne chwile
przeznaczone by∏y dla najm∏odszych uczestników zaj´ç w OÊrodku Kultury.
Dzieci z Artystycznego Klubu Malucha
pod pilnym okiem swoich opiekunek
– Beaty Szmelkowskiej, Bogumi∏y Stachurskiej i Olgi Stachwiuk, wykona∏y
trzy piosenki a nast´pnie, zachwycone
debiutem na scenie, z uÊmiechem pobieg∏y do rodziców.

W pewnym momencie sal´ szko∏y zala∏a przeÊliczna ró˝owa fala, tak s∏odka, ˝e oczu nie mo˝na by∏o od niej oderwaç. To baletnice rozpocz´∏y swój wyst´p. Jedne bardzo malutkie jeszcze
troszk´ nieporadnie macha∏y ràczkami
i nó˝kami, ale obserwujàc nieco starsze
i bardziej doÊwiadczone kole˝anki, coraz lepiej sobie radzi∏y. WÊród kilkudziesi´ciu uczennic instruktorki baletu
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Ewy Górskiej, by∏y te˝ takie, które
sztuk´ tego wytwornego taƒca opanowa∏y do tego stopnia, ˝e zas∏u˝y∏y
na wyst´p solowy lub w ma∏ych grupkach. By∏y to: Zuzanna Skipirzewska,
Kaja PrzepaÊniak, Zuzanna i Julia
Kruschewskie, Karolina Ga∏àzka, Zuzanna Antosiewicz i Adrianna Iwanek.
Co jakiÊ czas w chwile zadumy wprowadzali widowni´ podopieczni Swiet∏any Parki grajàc na pianinie (Urszula Sota, Jan Jastrzàb, Joanna Kuczerowska
i El˝bieta Jankowska) a „M∏odzie˝owy
Teatr Poszukujàcy” szkolony przez Bogumi∏´ Stachurskà, rozÊmiesza∏ skeczami kabaretowymi parodiujàc najbardziej znane reklamy. Swoje umiej´tnoÊci zaprezentowali te˝ uczniowie Ewy
Cybulskiej ze Studia Wokalno – Jazzowego: Anna Lisiecka,
Zuzanna Pogorzelska oraz
Robert
Grudkowski. Wystàpi∏a te˝ sama
Ewa
Cybulska
przy akompaniamencie Mateusza Olejnika i Ryszarda Rutkowskiego. Swój czas na scenie mia∏y równie˝ Wesolinki – sekcja
wokalno-taneczna Olgi Stachwiuk i sekcja taƒca Magdaleny Ko∏tuniuk. Nie
mog∏o tak˝e zabraknàç Klubu „+/czterdziestolatek” czyli najstarszych
uczestników pokazu, którzy w du˝ej
cz´Êci z weso∏owskim OÊrodkiem Kultury byli od chwil jego „narodzin”. Wystàpi∏a te˝ Aleksandra Gawroƒska, gitarzystka spod oka Henryka Albera oraz
Julia Potarczyk, która pi´knie wyrecytowa∏a wiersz pt. „˚elazowa Wola”.
Na sam koniec ch∏odny zimowy wieczór
rozgrza∏a Uliczna Szkó∏ka Perkusyjna z goÊcinnie wyst´pujàcym na gitarze
Piotrem Rutkowskim.
Koncertowi towarzyszy∏y dwie wystawy: sekcji przyrodniczo – ekologicznej
„Eko w Oku” prowadzonej przez Magdalen´ Rawickà oraz prac plastycznych
sekcji Gra˝yny Bany.
Organizatorzy specjalne podzi´kowania kierujà na r´ce Pani Dyrektor
Ewy Tucholskiej za udost´pnienie pomieszczeƒ gimnazjum. Oby taka impreza mog∏a odbywaç si´ co roku albo
nawet cz´Êciej.
Urszula Kowal
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Spotkanie autorskie z Dorotà Gellner

3 marca 2006 r. goÊciem w Szkole
Podstawowej nr 173 by∏a Dorota Gellner, poetka, autorka ksià˝ek dla dzieci,
programów telewizyjnych, s∏uchowisk
radiowych, bajek muzycznych oraz tekstów piosenek. Przez wiele lat wspó∏pracowa∏a z radiem i redakcjami czasopism dla dzieci takich, jak: „Âwierszczyk”, „MiÊ”, „P∏omyczek”, „Pentliczek” i „Ciuchcia”.
Napisa∏a ponad sto tekstów piosenek
dzieci´cych, Êpiewanych i lubianych
przez kolejne pokolenia dzieci m.in.
„Zuzia – lalka niedu˝a”, „Ogórek wàsaty”, „A ja rosn´” Inscenizacje jej pióra ukaza∏y si´ w zbiorze „Deszczowy
król. Teatrzyki dzieci´ce”. Za tomik

wierszyków p. t.: „Dorota Gellner dzieciom” otrzyma∏a w 1999 r. Nagrod´ Literackà im. Kornela Makuszyƒskiego.
Spotkanie z panià Dorotà Gellner
by∏o dla naszych wychowanków prawdziwà wyprawà w krain´ bajek. Autorka wprowadzi∏a dzieci w magiczny
Êwiat poezji pe∏en weso∏ych zdarzeƒ
i znanych bajkowych postaci: Kopciuszka, smoka, czarodziejek i krasnoludków. Wszyscy wspaniale si´ bawili,
Êpiewali piosenki i oczywiÊcie uk∏adali
rymy do wierszy razem z poetkà.
Mamy nadziej´, ˝e spotkanie pozostawi∏o niezapomniane wra˝enia.
Na zakoƒczenie wszystkie dzieci
otrzyma∏y kolorowe ksià˝eczki z wierszami poetki z uÊmiechni´tym, pamiàtkowym autografem.
Spotkanie z panià Dorotà Gellner by∏o
kolejnym w cyklu spotkaƒ z twórcami lite-

ratury dla dzieci, organizowanymi przez
bibliotek´ szkolnà. Sà one bardzo wa˝ne
w kszta∏towaniu kultury czytelniczej dzieci i sprzyjajà cz´stszym kontaktom z literaturà. Ch´tniej bowiem si´ga si´ po ksià˝k´ autora, którego pozna∏o si´ osobiÊcie.
Beata Grochowska,
Anna Grzymkowska,
Agata Stajszczak

Spo∏ecznoÊç Gimnazjum nr 119
serdecznie dzi´kuje darczyƒcom
wspomagajàcym organizacj´ szkolnej loterii fantowej
organizowanej w dniu 21.03.06 r. na rzecz spalonego koÊcio∏a.
O efektach akcji i kolejnych przedsi´wzi´ciach poinformujemy wkrótce.

Czwartkowe wieczory muzyczne
Pokoncertowo
Cz∏owiek z kabaretu
Karnawa∏ zakoƒczony, a nasz cykl koncertów po chwilowej przerwie ruszy∏
na nowo. Tak w∏aÊnie karnawa∏owo, tylko
troszk´ spokojniej i delikatniej. Gwiazdà
wieczoru, ju˝ po raz drugi w goÊcinnym
gimnazjum, by∏a eteryczna i bardzo kobieca Anna Jagielska ze swoim zespo∏em.
W klimacie latynoskim pomkn´liÊmy muzycznie przez mi´dzy innymi takie kraje,
jak: Argentyna, Peru, czy Brazylia, wys∏uchaliÊmy samby, bossanovy – rytmów niezwykle tanecznych i przyjemnych dla ucha.
Kolejny wieczór czwartkowy za nami,
sp´dziliÊmy go wspólnie w du˝ym gronie.
Dla nas to informacja, ˝e potrzeba organizowania koncertów jest jak najbardziej
zasadna.
Do zobaczenia na nast´pnym koncercie
23 marca
Iza Zych

Jan Pietrzak to chyba najbardziej
znany polski satyryk. Obdarzony
bardzo ci´tym j´zykiem, bezkompromisowy i bezpoÊredni. Potrafiàcy wyjàtkowo celnie skomentowaç
absurdy i bolàczki naszej rzeczywistoÊci. Na jego skeczach i dowcipach wychowa∏y si´ ju˝ trzy pokolenia, gdy˝ na scenie wyst´puje ju˝
prawie 40 lat. Czy ktoÊ taki jeszcze
mo˝e nas rozbawiç? OczywiÊcie, bo
jego dowcip jest ponadczasowy. Pami´tam jeden z jego monologów
z roku 1980, w którym naÊmiewa∏
si´ z w∏adców PRL-u, którzy t∏umaczyli si´, ˝e zawsze chcieli dobrze.
Skomentowa∏ to zdaniem „idea∏em
by∏by przywódca, który zawsze
chcia∏by êle i te˝ by mu nie wysz∏o”.
Min´∏o 25 lat, a tekst zosta∏ aktual-

ny jak nigdy... A wspania∏a pieÊƒ
„˚eby Polska by∏a Polskà”, która
w czasach stanu wojennego budzi∏a
w nas narodowà dum´, a pe∏ne màdroÊci wykonanie piosenki „Czy te
oczy mogà k∏amaç”?
Teraz „cz∏owieka z kabaretu” b´dziemy goÊciç u nas. W ramach cyklu „Czwartkowych wieczorów muzycznych”, zamiast kolejnej porcji
muzyki, chcieliÊmy zaproponowaç
Paƒstwu o˝ywczo-wiosennà porcj´
Êmiechu.
W czwartek 23 marca, jak zwykle
o godzinie 19.30, jak zwykle w goÊcinnej auli Gimnazjum nr 119 recital Jana Pietrzaka „Cz∏owiek
z kabaretu”. Wst´p wolny.
Serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski
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„Program integracji spo∏eczno-zawodowej d∏ugotrwale bezrobotnych w dzielnicy Weso∏a”– projekt wspó∏finansowany
ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
CELE EFS – Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie
mo˝liwoÊci zatrudnienia, ducha przedsi´biorczoÊci, równych szans
oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

SZANSA DLA OSÓB D¸UGOTRWALE
BEZROBOTNYCH
W grudniu 2005 roku rozpocz´∏a si´ realizacja Programu integracji spo∏eczno-zawodowej d∏ugotrwale bezrobotnych w dzielnicy Weso∏a realizowanego przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej, ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego. Program jest skierowany do osób d∏ugotrwale
bezrobotnych, zarejestrowanych w Urz´dzie Pracy, powy˝ej 24 miesi´cy.
Celem projektu jest integracja spo∏eczna i zawodowa uczestników
programu poprzez kompleksowe dzia∏ania podejmowane w formie
zaj´ç grupowych i konsultacji indywidualnych. Osobom bioràcym
udzia∏ w programie zapewniamy mo˝liwoÊç odbycia 8-tygodniowego,
szkolenia wewn´trznego prowadzonego przez:
• doradc´ zawodowego – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
i konsultacje indywidualne,
• psychologa/trenera – trening umiej´tnoÊci psychospo∏ecznych, grup´ wsparcia oraz konsultacje indywidualne,
• informatyka – zaj´cia z podstaw obs∏ugi komputera (Office, Windows),
• prawnika – zaj´cia z prawa pracy i konsultacje indywidualne.
Osoby koƒczàce szkolenie wewn´trzne mogà skorzystaç ze szkoleƒ
zawodowych, w wyborze których, pomaga doradca zawodowy.
Na wybór szkoleƒ zawodowych majà wp∏yw osobiste preferencje, zainteresowania osób bezrobotnych, jak i potrzeby warszawskiego rynku pracy.
Szkolenia zawodowe sà prowadzone na terenie Warszawy, g∏ównie przez Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego. Dajà one mo˝liwoÊç nabycia nowych kwalifikacji zawodowych (w przypadku braku kwalifikacji lub ich zmiany), uzupe∏nienia, jeÊli dotychczasowe kwalifikacje nie
umo˝liwiajà uzyskania zatrudnienia.
Oferujemy, po zakoƒczeniu szkoleƒ szeÊciomiesi´czne przygotowanie zawodowe.
Udzia∏ we wszystkich szkoleniach jest bezp∏atny, poniewa˝ sà one
finansowane ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego.
Szkolenia wewn´trzne odbywajà si´ przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21A,
od poniedzia∏ku do czwartku w godzinach 1600–2000, w soboty 900–1700. Szkolenia i przygotowanie zawodowe jest ustalane indywidualnie.
Do dnia 18 marca prowadzimy nabór do trzeciej grupy szkoleniowej, rozpoczynajàcej zaj´cia w dniu 1 kwietnia br. IloÊç miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje m. in. kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
Aby uzyskaç wi´cej informacji na temat projektu, prosimy kontaktowaç
si´ z pracownikami socjalnymi OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy i pracownikami Klubu Pracy OPS, ul. 1. Praskiego
Pu∏ku 21A, tel. 022 773 44 12, lub kierownikiem projektu,
tel. 0604800412.
Zapraszam
Marzenna Todorska – dyrektor OPS
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OÊrodek Kultury WESO¸A
zaprasza do wzi´cia udzia∏u w konkursach recytatorskich:

XXIX Konkurs Recytatorski
dla Dzieci
„Warszawska Syrenka 2006”
– eliminacje odb´dà si´ 21 marca br.
Zg∏oszenia przyjmowane b´dà do 17 marca wy∏àcznie.
Fina∏ konkursu – 8 i 9 kwietnia 2006 r.
w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki ul. Elektoralna 12.

51. Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski
dla uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych
oraz osób doros∏ych
– eliminacje 31 marca br.
Zg∏oszenia przyjmowane b´dà do 28 marca wy∏àcznie.
Fina∏ konkursu – 6 i 7 maja w Mazowieckim Centrum Kultury
w Warszawie ul. Elektoralna 12.
Formularze zg∏oszeniowe, regulaminy konkursów
oraz pe∏ne informacje dost´pne
w sekretariacie OÊrodka Kultury
przy ulicy Starzyƒskiego 21 w Warszawie-Weso∏ej
oraz na stronie internetowej www.domkultury.wesola.net

Harmonogram koncertów
Sceny Kameralnej Filharmonii Narodowej
w OÊrodku Kultury WESO¸A
w sezonie artystycznym 2005/2006
5 kwietnia –

Wirtuozi akordeonu.
Muzyka na piszcza∏ki i guziki.

17 maja –

Kwartet Saksofonowy.
Blaszane czy drewniane?

7 czerwca –

Na jedwabnym szlaku.
Co opowie nam gadu∏ka?

Muzycy Filharmonii Narodowej oraz dyrekcja i pracownicy OÊrodka Kultury WESO¸A serdecznie zapraszajà.
Wst´p wolny.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Pi∏karska wiosna
w KS WESO¸A
Na wiosn´ czekajà nie tylko znu˝eni d∏ugà i surowà zimà tzw. ciep∏otulni, czyli ci wszyscy,
którzy najzwyczajniej w Êwiecie preferujà wy˝sze temperatury, a najch´tniej wprowadziliby
w Polsce klimat tropikalny. Nie tylko wielbiciele budzenia si´ natury po g∏´bokim Ênie i rozkwitu si∏ witalnych, zielonych p´dów i wybuja∏ej roÊlinnoÊci... Za wiosnà t´sknià te˝ sportowcy, zw∏aszcza tych dyscyplin, które owszem, mo˝na uprawiaç tak˝e w warunkach halowych, ale
których ca∏y urok w równoczesnym kontakcie z naturà: kolarstwo, biegi, pi∏ka no˝na... Do rewan˝owej rundy wybiegnà ju˝ lada moment pi∏karskie dru˝yny KS WESO¸A, od najm∏odszych 10- latków, czyli Orlików, po najstarszych, w nieokreÊlonym bli˝ej wieku, czyli Oldboyów. Ale za rozpocz´ciem sezonu t´sknili nie tylko sami pi∏karze, ale tak˝e kibice... Rodzice
i ca∏e rodziny, znajomi, kole˝anki i koledzy, i po prostu ci, którzy lubià popatrzeç na pi∏k´... Dla
nich publikujemy dziÊ:

TERMINARZ SPOTKA¡ RUNDY WIOSENNEJ DRU˚YN PI¸KARSKICH KS WESO¸A
NA W¸ASNYM BOISKU (Plac Wojska Polskiego w Weso∏ej)
Seniorzy Ligi Okr´gowej Siedleckiej
1. KS WESO¸A – KORONA OLSZYC
2. KS WESO¸A – ¸OCHÓW
3. KS WESO¸A – MKS MA¸KINIA
4. KS WESO¸A – MIEDZANKA MIEDZNA
5. KS WESO¸A – ORZE¸ UNIN
6. KS WESO¸A – PROMNIK ¸ASKARZEW
7. KS WESO¸A – VICTORIA KA¸USZYN
8. KS WESO¸A – ZRYW SOBOLEW
9. KS WESO¸A – ORZE¸ ¸OSICE

18.03.2006 godz. 15.00
25.03.2006 godz. 15.00
01.04.2006 godz. 16.00
13.04.2006 godz. 16.00
29.04.2006 godz. 16.00
06.05.2006 godz. 16.30
17.05.2006 godz. 17.00
20.05.2006 godz. 17.00
03.06.2006 godz. 17.00

Po rundzie jesiennej dru˝yna KS WESO¸A zajmuje 6-te miejsce w tabeli.
Seniorzy Klasy B Gr. II
1. KS WESO¸A II – ISKRA STOJAD¸A
2. KS WESO¸A II – POGO¡ ZAMIENIE
3. KS WESO¸A II – WYGODA
4. KS WESO¸A II – T¢CZA PIASECZNO

30.04.2006 godz. 16.00
07.05.2006 godz. 16.30
14.05.2006 godz. 16.30
27.05.2006 godz. 16.00

Po rundzie jesiennej dru˝yna KS WESO¸A II zajmuje 5-te miejsce w tabeli
Orliki ur. w 1995 r. Gr. II
1. KS WESO¸A – AON REMBERTÓW
2. KS WESO¸A – WICHER KOBY¸KA
3. KS WESO¸A – LEGIA S. S.A. WARSZAWA
4. KS WESO¸A – SEMP URSYNÓW
5. KS WESO¸A – MAZUR KARCZEW
6. KS WESO¸A – KS PIASECZNO

25.03.2006 godz. 11.00
08.04.2006 godz. 13.00
22.04.2006 godz. 14.00
07.05.2006 godz. 14.00
20.05.2006 godz. 14.00
03.06.2006 godz. 14.00

Liga siatkówki
Tabela po V kolejce rozgrywek (4.03.2006)
Miejsce

1
2
3
4
5
7
8
9

Nazwa dru˝yny

Bracia
Klub TKM
Kadra
Soko∏y
Szalone Pomidory
Drink Team
Dru˝yna A
Zakr´t
LeÊne Skrzaty

Rozegrane mecze

Punkty

Sety

10
10
10
10
10
10
10
10
10

18
18
17
17
16
16
12
11
10

17:6
16:7
15:7
14:6
14:8
14:8
4:16
2:18
0:20

Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´ 2 punkty, za przegranà 1, a za przegranà walkowerem 0.

Runda rewan˝owa
I KOLEJKA (22.10.2005)

BRACIA - KADRA 2:1
LEÂNE SKRZATY - BRACIA 0:2 (10:25, 8:25)
KADRA - LEÂNE SKRZATY 2:0 (25:12, 25:10)
SZALONE POMIDORY - DRU˚YNA A 2:0 (25:15, 25:9)
DRU˚YNA A - DRINK TEAM 0:2 (19:25, 16:25)
DRINK TEAM - SZALONE POMIDORY 0:2 (16:25, 24:26)
SOKO¸Y - KLUB TKM 0:2 (23:25, 21:25)
KLUB TKM - ZAKR¢T 2:0 (25:9, 25:7)
ZAKR¢T - SOKO¸Y 0:2 (21:25, 20:25)

V KOLEJKA (4.03.2006)

2:0 (25:5, 25:12)
0:2 (6:25, 13:25)
2:0 (25:8, 25:13)
2:0 (25:4, 25:16)
0:2 (15:25, 23:25)
2:0 (25:18, 25:16)
2:0 (25:17, 25:15)
2:0 (25:8, 25:9)
0:2 (13:25, 14:25)

Najbli˝sza kolejka rozgrywek ju˝ w sobot´ 25. marca. Odb´dà si´ nast´pujàce
mecze rewan˝owe (podane wyniki dotyczà rundy jesiennej):
BRACIA - ZAKR¢T 2:0 (25:7, 25:11)
DRU˚YNA A - BRACIA 0:2 (6:25, 12:25)
ZAKR¢T - DRU˚YNA A 0:2 (21:25, 11:25)
LEÂNE SKRZATY - SOKO¸Y 0:2 (14:25, 8:25)
SOKO¸Y - SZALONE POMIDORY 2:0 (25:17, 25:19)
DRINK TEAM - SZALONE POMIDORY 0:2 (16:25, 24:26)
SZALONE POMIDORY - LEÂNE SKRZATY 2:0 (25:16, 25:17)
KADRA - KLUB TKM 2:0 (25:13, 25:21)
KLUB TKM - DRINK TEAM 2:1 (28:26, 19:25, 15:9)
DRINK TEAM - KADRA 2:0 (25:21, 27:25)

Po rundzie jesiennej dru˝yna KS WESO¸A zajmuje 8-me miejsce w tabeli.

Mazowiecka Liga M∏odzików ur. w 1993 r. Gr. II
1. KS WESO¸A – MSZCZONOWIANKA MSZCZONÓW
2. KS WESO¸A – NAPRZÓD ZIELONKI
3. KS WESO¸A – OLIMPIA WARSZAWA
4. KS WESO¸A – POGO¡ SIEDLCE
5. KS WESO¸A – ZNICZ PRUSZKÓW
6. KS WESO¸A – VICTORIA G¸OSKÓW
7. KS WESO¸A – OSIR SOKO¸ÓW PODLASKI

18.03.2006 godz. 12.00
01.04.2006 godz. 10.30
13.04.2006 godz. 13.00
19.04.2006 godz. 16.00
30.04.2006 godz. 11.00
14.05.2006 godz. 13.00
27.05.2006 godz. 13.00

Po rundzie jesiennej dru˝yna KS WESO¸A zajmuje 13-te miejsce w tabeli.
Trampkarze M∏odsi ur. w 1992 r. Gr. II
1. KS WESO¸A – WILGA GARWOLIN
2. KS WESO¸A – DRUKARZ WARSZAWA
3. KS WESO¸A – VICTORIA SULEJÓWEK
4. KS WESO¸A – BÓR REGUT
5. KS WESO¸A – GWARDIA WARSZAWA

02.04.2006 godz. 12.00
13.04.2006 godz. 10.30
29.04.2006 godz. 13.00
06.05.2006 godz. 10.30
20.05.2006 godz. 11.00

Po rundzie jesiennej dru˝yna KS WESO¸A zajmuje 1-sze miejsce w tabeli
Trampkarze ur. w 1991 r. Gr. I
1. KS WESO¸A – ROTAWIA NIEPOR¢T
2. KS WESO¸A – HURAGAN WO¸OMIN
3. KS WESO¸A – AON REMBERTÓW
4. KS WESO¸A – WATRA MROZY
5. KS WESO¸A – MAZUR RADZYMIN

01.04.2006 godz. 13.00
08.04.2006 godz. 16.00
30.04.2006 godz. 13.00
06.05.2006 godz. 13.00
11.06.2006 godz. 14.00

Po rundzie jesiennej dru˝yna KS WESO¸A zajmuje 11-te miejsce w tabeli.
Terminarz Mazowieckiej III Ligi Oldboyów dla KS WESO¸A nie zosta∏ jeszcze ustalony
do zamkni´cia tego nr WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Decyzjà Mazowieckiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej, ze wzgl´du na niesprzyjajàce warunki atmosferyczne, mecze z terminów 11-12 marca i 18-19 marca zosta∏y odwo∏ane i rozegrane zostanà w terminach póêniejszych.
Wszystkich sympatyków pi∏ki no˝nej, fanów lokalnej rywalizacji naszych zawodników, a tak˝e
tych, którzy byç mo˝e jeszcze nigdy nie uczestniczyli w dopingowaniu naszych pupili „na ˝ywo”,
zapraszamy serdecznie na Stadion na Placu Wojska w Weso∏ej. Ze sportowym pozdrowieniem,

Marian Mahor Wiceprezes KS WESO¸A

Weso∏a Stówa
Wiosenne s∏oƒce powoli roztapia Êniegi.
Jeszcze chwila, a przyroda zacznie budziç
si´ z zimowego snu. Najwy˝sza pora, aby
z zimowego snu zaczàç budziç tak˝e nasze cia∏a. A jak wiadomo, najlepszym lekarstwem na wiosenne os∏abienie jest ruch
na Êwie˝ym powietrzu. Na przyk∏ad bieganie.
Motywacjà do rozpocz´cia treningów mo˝e byç
najnowsza inicjatywa Stowarzyszenia Sàsiedzkiego i fundacji
Maraton Warszawski – Weso∏a Stówa, czyli bieg sztafetowy
na 100 km. Brzmi groênie, ale zasady zosta∏y tak ustalone, ˝e
impreza mo˝e byÊ Êwietnà zabawà tak˝e dla tych mniej doÊwiadczonych i wytrenowanych biegaczy. Bowiem 100 km ma
przebiec ca∏a 4-osobowa sztafeta. Biega si´ po p´tlach 5-km,
po ka˝dej p´tli mo˝na robiç zmiany, a poszczególni biegacze
nie muszà przebiec takiej samej iloÊci p´tli.
Weso∏a Stówa jest zaplanowana na sobot´ 13 maja.
Start i meta b´dà na osiedlu Stara Mi∏osna, a trasa b´dzie prowadziç leÊnymi Êcie˝kami. Wi´cej o imprezie
mo˝na przeczytaç i zapoznaç si´ z regulaminem
na www.staramilosna.org.pl. Termin zg∏oszeƒ sztafet mija 15 kwietnia, a ju˝ dzisiaj mamy pierwszych 6 zg∏oszeƒ.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
Marcin J´drzejewski
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Przejàç Cyraneczk´

Warszawa, marzec 2006
List otwarty do Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy, Pl. Bankowy 3/5

Oczyszczalnia Cyraneczka, pomimo sympatycznie
Adres do korepondencji zwrotnej:
brzmiàcej nazwy, od dawna jest przyczynà wielu proMieszkaƒcy Dzielnicy Warszawa-Weso∏a
blemów osiedla Stara Mi∏osna. Zarzàdzajàca obecnie
za poÊrednictwem Rady Dzielnicy
oczyszczalnià MPZBDJiW Sp. z o.o. po wybudowaniu
My, ni˝ej podpisani, apelujemy do Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy o podj´cie natychmiastow latach dziewi´çdziesiàtych by∏a zobowiàzawych dzia∏aƒ dla skutecznego przej´cia oczyszczalni Êcieków komunalnych „Cyraneczka” w Warszawie-Wena do niezw∏ocznego przekazania jej na majàtek koso∏ej. Przed∏u˝anie procedur zmierzajàcych do przej´cia rabunkowo zarzàdzanej oczyszczalni, mo˝e dopromunalny miasta Weso∏a. Min´∏o wiele lat, miasto
wadziç do katastrofy ekologicznej w Osiedlu Stara Mi∏osna i w ca∏ej Warszawie.
Weso∏a sta∏o si´ jednà z dzielnic Warszawy, a CyraOczyszczalnia Cyraneczka oraz system kanalizacyjny wybudowane zosta∏y w latach dziewi´çdziesiàtych ze
neczka w dalszym ciàgu wchodzi w sk∏ad majàtku
sk∏adek i na ziemi mieszkaƒców oraz ze Êrodków publicznych. Zgodnie z warunkami finansowania mia∏a zoSpó∏ki. Taki stan jest nie do przyj´cia, przede wszyststaç niezw∏ocznie przej´ta na majàtek komunalny. Mimo to, niemal 10 lat po zakoƒczeniu budowy, zarzàdzakim ze wzgl´du na koniecznoÊç rozbudowy oczyszna jest przez „Mi´dzyresortowy Pracowniczy Zespó∏ Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych”
czalni, której Spó∏ka nie zamierza realizowaç.
sp. z o.o. (dalej zwany SPÓ¸KÑ), w sposób preferujàcy doraêny interes udzia∏owców Spó∏ki.
Docelowo oczyszczalnia mia∏a sk∏adaç si´
Spó∏ka nie prowadzi koniecznej rozbudowy oczyszczalni, dopuszcza równie˝ do jej dekapitalizacji nie doz dwóch instalacji oczyszczajàcych Êcieki, wybudokonujàc niezb´dnych napraw i konserwacji. Pieniàdze pozyskiwane od mieszkaƒców za zrzut Êcieków sà
wana zosta∏a tylko jedna, która zbli˝a si´ do granicy
przeznaczane na pokrycie bie˝àcych wydatków Spó∏ki. Spó∏ka zarzàdza oczyszczalnià bez stosownych zewydajnoÊci. Obecnie, prawdopodobnie ze wzgl´du
zwoleƒ, w tym równie˝ bez wa˝nego pozwolenia wodno-prawnego.
na du˝à iloÊç Êcieków, w Cyraneczce stosowane sà
W roku 2004 kosztem kolejnych 3 mln z∏ Dzielnica Warszawa-Weso∏a wybudowa∏a kanalizacj´ w pó∏nocpreparaty przyspieszajàce ich rozk∏ad, co trudno
nej cz´Êci osiedla Stara Mi∏osna. Do tej pory nie zosta∏a ona pod∏àczona a w tym samym czasie Spó∏ka poduznaç nawet za pó∏Êrodek. Docelowym rozwiàzaniem
∏àczy∏a do oczyszczalni na niejasnych zasadach m.in. dwie stacje benzynowe.
jest albo rozbudowa oczyszczalni, albo w∏àczenie kaWe wrzeÊniu 2004 roku Prezydent Miasta Sto∏ecznego Warszawy powo∏a∏ komisj´ do spraw przej´cia
nalizacji w system ogólnowarszawski. Dopóki
oczyszczalni. Po 9 miesiàcach pracy, w maju 2005 roku, Komisja sporzàdzi∏a odpowiednie raporty i plany.
oczyszczalnià w∏ada Spó∏ka Ziemska ˝adne z tych
Mimo to do tej pory oczyszczalnia nie zosta∏a przej´ta.
rozwiàzaƒ nie nastàpi. Stara Mi∏osna jest terenem inSytuacja ta nieuchronnie prowadzi do katastrofy ekologicznej z konsekwencjami nie tylko dla spo∏ecznotensywnej zabudowy, ka˝dego roku do u˝ytkowania
Êci mieszkaƒców Starej Mi∏osnej, najwi´kszego osiedla dzielnicy Weso∏a, ale równie˝ dla ca∏ej Warszawy.
oddawanych jest wiele domów i mieszkaƒ. Strach
Wystarczà intensywne deszcze lub roztopy, by nieoczyszczone Êcieki komunalne znalaz∏y si´ w WiÊle powypomyÊleç, co mo˝e si´ u nas dziaç w przypadku awa˝ej uj´cia wody pitnej! Konsekwencje wieloletnich zaniedbaƒ i tolerowania karygodnej sytuacji ˝erowania
rii Cyraneczki.
przez Spó∏k´ na oczyszczalni wybudowanej ze sk∏adek mieszkaƒców oraz w trzech czwartych ze Êrodków puNa sesjach Rady Dzielnicy sprawa Cyraneczki jest
blicznych, prowadzà prostà drogà do katastrofy.
tematem dy˝urnym od poczàtku kadencji, dlatego
Po ulewnym krótkim deszczu latem 2004 roku oczyszczalnia Cyraneczka z powodu niesprawnych urzànowy wówczas Zarzàd Dzielnicy dn. 14.06.2004 r.
dzeƒ wst´pnego oczyszczania, nie by∏a w stanie przyjàç Êcieków i zalaniu Êciekami bytowymi uleg∏o kilkazwróci∏ si´ do Prezydenta Warszawy z wnioskiem
dziesiàt domów.
o przej´cie oczyszczalni przez MPWiK. We wrzeOd tamtej pory stan oczyszczalni uleg∏ dalszej degradacji. Kolejna ulewa lub roztopy doprowadzà do awaÊniu 2004 r. zosta∏a powo∏ana komisja, która pracurii o pora˝ajàcych konsekwencjach.
jàc do maja 2005r. przyj´∏a harmonogram przewiduApelujemy o natychmiastowe przej´cie oczyszczalni i systemu kanalizacji w Starej Mi∏osnej.
jàcy przej´cie Cyraneczki przez Dzielnic´ Weso∏a
przed koƒcem 2005 r. Jednak˝e w wyniku dzia∏aƒ
Z powa˝aniem, Mieszkaƒcy Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy (lista podpisów na odwrocie)
MPWiK harmonogram ten zosta∏ podwa˝ony, MPWiK
zastanawia∏o si´, co robiç, ˝eby nic nie zrobiç, wprowadza∏o zmiany, pomimo ˝e ich przedHarmonogram przej´cia o.Ê. „Cyraneczka”
stawiciel znajdowa∏ si´ w sk∏adzie komiEtap Zadanie
Podmiot odpowiedzialny
Termin rozpocz´cia
sji. Ostatecznie kilkanaÊcie dni temu poza realizacj´
i realizacji
jawi∏ si´ nowy przedstawiony obok har- I. 1. Post´powanie przetargowe na przeprowadzenie audytu systemu kanalizacji
Biuro Infrastruktury,
luty – paêdziernik
monogram.
w oÊ. Stara Mi∏osna wraz z o.Ê. „Cyraneczka”, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
Biuro Zamówieƒ Publicznych,
2006 r.
na 1 km sieci i 300 szt. przykanalików.
Komisja Przetargowa
Chcàc uniknàç kolejnych przesuni´ç
2. Post´powanie przetargowe na przeprowadzenie audytu przejmowanego mienia
MPWiK S. A.
marzec -kwiecieƒ
terminów grupa kilkunastu osób reprew zakresie prawym, finansowym i Êrodowiskowym.
2006 r.
zentujàcych mieszkaƒców Starej Mi∏o3. Podpisanie trójstronnego Porozumienia (MPZBDJiW Sp. z o.o., Miasto,
Biuro Infrastruktury,
marzec 2006 r.
snej postanowi∏a przes∏aç list otwarty
MPWiK S.A.) zobowiàzujàcego MPZBDJiW Sp. z o.o. do przekazania posiadanych
MPWiK S. A.
dokumentów technicznych i finansowo-ksi´gowych dot. przejmowanego mienia.
do Prezydenta Miasta Sto∏ecznego War4. Przygotowanie projektu uchwa∏y Rady Warszawy w sprawie nabycia w drodze
Biuro Infrastruktury,
kwiecieƒ 2006
szawy z apelem o natychmiastowe przedarowizny przez m. st Warszawa nie obcià˝onych nieruchomoÊci gruntowych wraz
Biuro Gospodarki
j´cie oczyszczalni Cyraneczka wraz
ze sk∏adnikami majàtkowymi stanowiàcymi system kanalizacyjny na os. Stara Mi∏osna
NieruchomoÊciami
z systemem kanalizacji. Zamierzamy
w dzielnicy Weso∏a.
5. Utworzenie w ramach Wydzia∏u Infrastruktury dla Dzielnicy Weso∏a 2-osobowego
Dzielnica Weso∏a
kwiecieƒ 2006 r.
w ten sposób wesprzeç burmistrzów Jacreferatu ds. przej´cia oczyszczalni Êcieków i sieci.
ka Wojciechowicza i Edwarda K∏osa wy6. Zawarcie z MPZBDJiW Sp. z o.o. umowy darowizny w formie aktu notarialnego
Biuro Infrastruktury,
maj 2006 r.
deptujàcych w tej sprawie Êcie˝ki w warwraz z umowà okreÊlajàcà warunki przejmowania obiektu i urzàdzeƒ o.Ê. „Cyraneczka”,
Biuro Gospodarki
szawskim ratuszu.
jak te˝ rozwiàzania spraw pracowniczych.
NieruchomoÊciami
7. Przej´cie w imieniu Miasta obiektu o.Ê. „Cyraneczka” wraz z przepompownià,
Dzielnica Weso∏a,
maj 2006 r.
Zach´cam wszystkich mieszkaƒców
siecià przesy∏owà i uk∏adem kanalizacyjnym na os. Stara Mi∏osna.
Biuro Gospodarki
do sk∏adania podpisów pod listem do PreNieruchomoÊciami
zydenta, zechciejmy pomóc sobie sami.
8. Przej´cie ww. majàtku do eksploatacji przez MPWiK S.A. wraz z zawarciem
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a,
maj – czerwiec
Musimy podejmowaç dzia∏ania, pow imieniu m. st. Warszawy umowy eksploatacyjnej z MPWiK S.A.*
MPWiK S. A.
2006 r.
9. Podj´cie dzia∏aƒ zwiàzanych z odroczeniem podwy˝szonych op∏at za korzystanie
Dzielnica Weso∏a,
niewa˝ póki oczyszczalnia dzia∏a, Spó∏ka
ze Êrodowiska.
Biuro Infrastruktury,
kwiecieƒ – maj
Ziemska nie wykazuje ochoty pozbycia
MPWiK S.A.
2006 r.
si´ przys∏owiowej kury, która znosi z∏ote II. 1. Wykonanie uzupe∏niajàcych czynnoÊci zwiàzanych z inwentaryzacjà i wycenà
Dzielnica Weso∏a,
jajka, a MPWiK obawiajàc si´ (chyba
przej´tego majàtku w celu przekazania go aportem do MPWiK S.A.
Biuro Infrastruktury,
paêdziernik 2006 r.
MPWiK S. A.
– IV kwarta∏ 2007 r.
s∏usznie) ˝e oczyszczalnia w ka˝dej
Biuro Nadzoru
IV kwarta∏ 2007 r.
chwili mo˝e przestaç dzia∏aç, robi III. 1. Zawarcie stosownej umowy w formie aktu notarialnego w sprawie przekazania
na majàtek MPWiK S.A. obiektu o.Ê. „Cyraneczka” wraz z przepompownià, przesy∏owà
W∏aÊcicielskiego,
wszystko, aby jej nie przejàç.
i uk∏adem kanalizacyjnym oraz podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego MPWiK S.A.
MPWiK S. A

Józef WojtaÊ
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*eksploatacja obiektów musi rozpoczàç si´ równolegle z zakoƒczeniem ich przekazywania na rzecz m. st. Warszawy przez MPZBDJiW Sp. z o.o.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Targowisko nadal na swoim miejscu
W ostatnim czasie do mieszkaƒców Weso∏ej dosz∏y niepokojàce s∏uchy, ˝e czwartkowe targowisko,
które ma miejsce na terenie TKKFu zostanie zlikwidowane. Sprawa ju˝ zosta∏a wyjaÊniona i „bazarek” pozostanie na swoim miejscu.
Jeszcze w latach dziewi´çdziesiàtych Weso∏a podpisa∏a porozumienie z Zarzàdem TKKF, w którym to
Zarzàd wyrazi∏ zgod´ na targowisko na swoim terenie
(TKKF ma ten teren w u˝ytkowaniu wieczystym),
a Weso∏a przekazywa∏a do kasy TKKF, co miesiàc 1000z∏ na cele statutowe.
Gdy Weso∏a zosta∏a dzielnicà Warszawy obowiàzujàce w mieÊcie sto∏ecznym przepisy uniemo˝liwi∏y
kontynuacji takiej formy dotowania. Poniewa˝ ówczesny zarzàd dzielnicy nie rozwiàza∏ porozumienia,
TKKF skierowa∏ spraw´ do sàdu, który w 2005 na-

kaza∏ zap∏aciç zaleg∏e pieniàdze. Nast´pnie m. st.
Warszawa, zgodnie ze swoimi kompetencjami, z datà 31 stycznia 2005 r. wypowiedzia∏o porozumienie.
Z chwilà, gdy Zarzàd Weso∏ej uzyska∏ informacje
o wypowiedzeniu porozumienia, podjà∏ rozmowy
z TKKF w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania
targowiska. W czasie rozmów Zarzàd TKKF zapewni∏
Zarzàd Weso∏ej, ˝e targ b´dzie nadal funkcjonowa∏.
Zarzàd Dzielnicy poinformowa∏ TKKF o obowiàzujàcych obecnie zasadach dotowania stowarzyszeƒ i zach´ca∏ do skorzystania z takiej dotacji. Niniejsza propozycja ma byç rozwa˝ona przez Zarzàd TKKF.
Na kolejnym spotkaniu Zarzàd TKKF poinformowa∏,
˝e wprowadzi∏ op∏aty za korzystanie kupców z terenu
w wysokoÊci 1 z∏/m2 zajmowanej powierzchni
pod handel. Jest to suwerenna decyzja TKKF, do któ-

Sieç czy rura? Harmonogram
G∏ównym celem budowy kanalizacji powinno byç
przy∏àczenie do niej jak najwi´kszej iloÊci mieszkaƒców. Niestety, budujàce u nas od zesz∏ego roku
MPWiK zdaje si´ nie podzielaç tego poglàdu i dzia∏a
tak, jakby celem samym w sobie, by∏o po∏o˝enie
w ulicach jak najwi´kszych iloÊci rur kanalizacyjnych.
Bo jak inaczej rozumieç dziwny upór MPWiK, aby
fragmenty sieci kanalizacyjnej od g∏ównego kolektora
do granicy posesji odbiorcy (a wi´c pod terenem publicznej drogi) budowali za w∏asne pieniàdze i we w∏asnym zakresie sami mieszkaƒcy? Owszem, przez lata 2004-2005 obowiàzywa∏a ustawa, która jednoznacznie nakazywa∏a takie rozwiàzanie. Ale w lipcu ur. zosta∏a znowelizowana. W styczniu br minister infrastruktury
Jerzy Polaczek, rozes∏a∏ nawet pismo do wojewodów,
przypominajàce, aby regulaminy jednostek zajmujàcych si´ utylizacjà Êcieków by∏y w tym zakresie zgodne
z ustawà. Niestety, ani to, ani interwencje Zarzàdu
Dzielnicy, ani radnych, ani sporej grupy mieszkaƒców
nie przekona∏y radnych Rady Warszawy, którzy
na wniosek MPWiK uchwalili zmiany regulaminu
MPWiK, nie uwzgl´dniajàce uregulowaƒ ustawowych.
Zapewne uchwa∏a ta zostanie zaskar˝ona do wojewody mazowieckiego, a póki co obowiàzywaç b´dzie
bubel nie tylko prawny, ale i ekonomiczny.
Bo pami´tajmy, ˝e aby zbudowaç ten fragment sieci (od w∏asnego p∏otu do kolektora) wymagany jest
projekt budowlany, pozwolenie na budow´, projekt organizacji ruchu, zamkni´cie pasa drogowego i gigantyczne koszty zwiàzane z odtworzeniem nawierzchni
zniszczonej drogi. I ca∏à tà procedur´ musi przejÊç
ka˝dy indywidualny mieszkaniec. Gdyby to robi∏ inwestor, móg∏by to robiç raz, przy budowie kolektora. A co
najwa˝niejsze, po jego zbudowaniu mo˝na by∏oby zrobiç kompleksowy remont nawierzchni. A tak, przez 23 lata, co kwarta∏, kiedy na przy∏àczenie zdecyduje si´
kolejna osoba, na takiej ulicy mamy nowe „wykopki”.
A po nawierzchni pozostaje tylko wspomnienie...
MPWiK argumentuje, ˝e pe∏ny zakres inwestycji
podniós∏by ich koszt. Ale jeÊli do kanalizacji nikt si´
nie b´dzie pod∏àcza∏, to jej koszt w przeliczeniu
na abonenta b´dzie jeszcze wy˝szy! I wy˝sze b´dà
op∏aty za eksploatacj´ (bo dzielone na mniejszà liczb´ abonentów). Szkoda, bo wydawaç by si´ mog∏o,
˝e Rada Warszawy powinna do takich spraw podchodziç bardziej po gospodarsku.
Józef WojtaÊ

inwestycji 2006
Nadchodzi wiosna, a z nià powinny na terenie Weso∏ej pojawiç si´ pierwsze prace – najpierw porzàdkowe, a potem inwestycyjne. O zakresie planowanych
przez Dzielnic´ na ten rok inwestycji pisa∏em ju˝
w grudniu. Poni˝ej prezentujemy przybli˝ony harmonogram realizacji najwa˝niejszych z nich. W harmonogramie tym, niestety, nie ma inwestycji planowanych
przez MPWiK, postaramy si´ je przedstawiç w nast´pnym numerze WS. Nie ma te˝ budowy stra˝nicy OSP,

rej ma prawo jako w∏aÊciciel terenu.
PorównaliÊmy przyk∏adowe kwoty op∏at targowych
na innych targowiskach:
Stawka op∏aty obowiàzujàcej w Sulejówku – 28 z∏
za pojazd do 3,5 tony.
Stawka op∏aty obowiàzujàcej w Otwocku – 25 z∏
za pojazd do 3,5 tony.
Stawka op∏aty obowiàzujàcej obecnie na targowisku
w Dzielnicy Weso∏a, po doliczeniu kwoty pobieranej
przez TKKF, za pojazd do 3,5 tony nie przekracza 16 z∏.
Informujàcy mnie o powy˝szym Burmistrz K∏os zapewnia∏, ˝e tak˝e jest zainteresowany funkcjonowaniem bazarku, gdy˝ jest potrzebny okolicznym mieszkaƒcom.
Judyta Weso∏owska
którà b´dzie prowadzi∏a nie Dzielnica, a bezpoÊrednio
Warszawskie Biuro Bezpieczeƒstwa (17 marca ma byç
otwarcie ofert przetargowych, zaÊ inwestycja ma byç
ukoƒczona do koƒca listopada). Nie ma te˝ najwa˝niejszej dla Starej Mi∏osny inwestycji – dokoƒczenia budowy ul. Jana Paw∏a II. Tà inwestycj´ mia∏ dokoƒczyç
ZDM. Na wniosek Zarzàdu naszej Dzielnicy, jest jednak
szansa, ˝e tak jak w ubieg∏ym roku (tylko wczeÊniej)
zadanie i pieniàdze na jego realizacj´, zostanà przypisane w∏aÊnie Dzielnicy. W ubieg∏ym tygodniu burmistrzowie Jacek Wojciechowicz i Edward K∏os spotkali
si´ w tej sprawie z p. o. Prezydenta Warszawy p. Miros∏awem Kochalskim i otrzymali od niego obietnic´, ˝e
stosowne decyzje zostanà podj´te do koƒca marca.
Marcin J´drzejewski

Wykaz najwa˝niejszych inwestycji w roku 2006
lp Inwestycja

Og∏oszenie
Otwarcie
przetargu
ofert
2 Budowa ul. GoÊciniec wraz z brakujàcymi odcinkami sieci wod-kan
Inwestycja rozpocz´ta
i kanalizacjà deszczowà
w roku 2005
3 Budowa ul. Brata Alberta – etap II
03.02.2006 29.03.2006
4 Budowa skrzy˝owaƒ: ul. Gosciniec/ul. Jana Paw∏a II
22.05.2006 17.07.2006
i ul. GoÊciniec/ul. Borkowska
5 Budowa ul. Rumiankowej
25.04.2006 16.06.2006
6 Budowa ul. Mazowieckiej
05.05.2006 03.07.2006
9 Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta
05.05.2006 30.06.2006
do ul. Jagieloƒskiej
10 Budowa ul. PodleÊnej
05.05.2006 30.06.2006
11 Budowa ul. ˚eromskiego i Rejtana (od ˚eromskiego
01.06.2006 31.07.2006
do S∏owackiego)
12 Budowa ulicy Warszawskiej II Etap
09.05.2006 07.07.2006
17 Budowa ulicy Szosowej
02.02.2006 21.02.2006
18 Budowa ulicy Zagajnikowej z kanalizacjà deszczowà
15.05.2006 10.07.2006
19 Budowa ulic Spó∏dzielczej, T´czowej, Powstaƒców Âlàskich
09.05.2006 05.07.2006
20 Budowa ul. Dwernickiego
23.05.2006 17.07.2006
21 Budowa ul. Kostki Napierskiego
22.05.2006 18.07.2006
22 Budowa ulicy G∏owackiego – I Etap
09.05.2 06.07.2006
25 Projekt modernizacji ul. Trakt Brzeski
15.03.2006 31.03.2006
26 Budowa chodnika w ul. ˚ó∏kiewskiego na odc.
15.05.2006 30.05.2006
od Armii Krajowej do p´tli autobusowej
27 Modernizacja uk∏adu drogowego Plac Wojska polskiego – Etap III 10.02.2006 28.02.2006
31 Projekt modernizacji Szko∏y Podstawowej Nr 171
16.03.2006 15.04.2006
33 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4
30.03.2006 29.05.2006
Plac Wojska Polskiego
35 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum 119
07.06.2006 01.08.2006
36 Budowa kanalizacji w os. Centrum
22.02.2006 14.04.2006
37 Budowa oÊwietlenia w ulicy Okuniewskiej
23.02.2006 18.04.2006

Zakoƒczenie
realizacji
30.08.2006
31.08.2006
30.10.2006
12.10.2006
15.11.2006
31.10.2006
31.10.2006
10.11.2006
31.10.2006
30.04.2006
20.11.2006
05.10.2006
15.10.2006
15.10.2006
15.11.2006
15.11.2006
20.07.2006
15.06.2006
30.10.2006
31.10.2006
31.10.2006
31.08.2006
30.06.2006
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Wolstencroft D. – Dobra wiadomoÊç,
z∏a wiadomoÊç
Bystrzycki P. – Nocny kajak
Szymaƒska-Warda M. – Ominàç Pary˝
Buck P. S. – Peonia: powieÊç o Chinach

Kàcik bibliofila
Iwona Jurczenko-Topolska „Bociany
przylatujà zimà”
Adopcja – temat
trudny i rzadko poruszany. Z tym wi´kszà
przyjemnoÊcià oddaj´ w Paƒstwa r´ce pozycj´ pt. „Bociany
przylatujà zimà”. Autorkà jest Iwona Jurczenko-Topolska, mama trójki zaadoptowanych dzieci.
Paƒstwo Topolscy,
dobrze sytuowane
ma∏˝eƒstwo, postanowili zaopiekowaç
si´ jednym z wychowanków domu dziec-

ka. W koƒcu pojawi∏a si´ trójka i da∏o
to zaczàtek wspania∏ej, pe∏nej ciep∏a
i mi∏oÊci rodzinie.
A wszystko dzi´ki
i za poÊrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia
Niep∏odnoÊci
i Wspierania Adopcji
„Nasz bocian” i w∏aÊnie
ludziom z Bociana autorka t´ ksià˝k´ dedykuje.
Serdecznie polecam ten
swoisty przewodnik dla
wszystkich, którzy majà,
wychowujà i uczà dzieci.

Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y:
Ogilvy I. – Lichotek i Dragoden
Brandi Ch. – Niania Matylda
Fabsiƒska L. – Amor i porywacze duchów
Gerber M. – Barry Trotter i bezczelna parodia
Funke C. C. – Atramentowe serce
Lit. popularnonaukowa
Baraƒski M. – Dynastia Piastów w Polsce
Gregory J. – Mama kaza∏a mi chorowaç
Uryn B. – Mongolia: wyprawy w tajg´ i step
Schneider N. – Vermeer: 1632-1675:
ukryte emocje
Wieczorek K. – Wprowadzenie do logiki.
Iza Zych

Lit. dla doros∏ych:
Picoult J. – Zagubiona przesz∏oÊç

Uczniowie klasy Id ze Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie

zach´cajà Paƒstwa do zakupu

„Zimowych Opowiastek”
– zbioru rymowanek o Êniegu, Ênie˝kach,
sankach, kuligu i zimie.
Ksià˝eczk´ mo˝na nabyç w Sekretariacie Szko∏y.
Dochód z jej sprzeda˝y przeznaczony jest na fundusz
odbudowy koÊcio∏a P. W. Êw. Antoniego w Starej Mi∏osnej.
Pierwszaki

mieszkamy w igloo – sprawdêcie to sami.
I chocia˝ ch∏odno w noski i uszy,
to zimà ciep∏o ka˝demu w duszy.

RoÊnie ba∏wan w mig.
Oczka, nosek, pi´ç guzików,
Miot∏a w r´ku tkwi.
Hej˝e hola, dajcie r´ce
Zataƒczymy przy piosence.
Teraz pr´dko na saneczki,
Jazda czeka nas.
OÊnie˝one pagóreczki,
Wokó∏ bia∏y las.
A gdy zmrok zapada
Do domu wracaç czas.

Mama, Tata i Micha∏
Zima

Paulinka
***

Pani Zima
Zwisajà z dachów sople kryszta∏owe.
Lecà z nieba p∏atki bia∏e, koronkowe.
Mróz na szybach pi´kne wzory rysuje.
Tak Pani Zima swe przyjÊcie zwiastuje.

Na nartach je˝d˝´ sam.
Na sankach z bratem.
A na wyciàgu
– co nie zale˝y ode mnie –
jest tyle ludzi, ile w pociàgu.

Zima jest tà roku porà,
kiedy choç zimno jest nam weso∏o.
Lepimy ba∏wana, rzucamy Ênie˝kami,

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

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

12

***

Zima

***
Pada Ênieg ju˝ od rana,
Biegnà dzieci lepiç ba∏wana.
Jedna kula, druga kula,

Julia

Igor

Ada

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300

Zima sroga, zima bia∏a,
Wszystko Êniegiem zasypa∏a.
Bia∏e drzewa, bia∏e pola
Taka jej zimowa rola.
Dzieci ju˝ zaprz´g∏y sanie,
Ruszaj z nami bia∏y ba∏wanie.
B´dzie kulig i zabawa,
To wspania∏a jest wyprawa.

Zima Êniegiem zasypa∏a domy i ogrody,
Nie by∏o ju˝ dawno tak Ênie˝nej pogody.
Ba∏wanka ze Êniegu dzieci ulepi∏y,
Oczka i guziki z w´gielka zrobi∏y.
Z wysokiej górki na sankach zje˝d˝a∏y,
Bitw´ na Ênie˝ki potem rozegra∏y.
Kuba

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

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

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
kolejni nanajm∏odsi
Witajcie Otosisàsiedzi.
Ich
rodzicom,
a tak˝e rodziwÊród com
wszystkich
innych
weso∏owskich
nas
maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci.
A wy, drogie maleƒstwa,
serdecznie witajcie wÊród nas! RoÊnijcie zdrowo
i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie
w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne
lasy i czeka na was spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.
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 kwietnia 2006 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

WojtuÊ Sawicki
urodzony 10 listopada 2005 r.
mieszka z braciszkami
Tomciem i Bartusiem

Tomasz Kisiel
urodzony 9 stycznia 2006 r.
Waga: 3580 g.
Wzrost: 53 cm

PiotruÊ Kierner
urodzony 7 lutego 2006 r.
Waga: 3500 g.
Wzrost: 59 cm

Julia Anna Postu∏a
urodzona 26 sierpnia 2005 r.
w Szpitalu Êw. Zofii
Waga: 3000 g.
Wzrost: 54 cm

Laura Karolina Wawer
urodzona 2 kwietnia 2005 r.
w Szpitalu w Mi´dzylesiu
Waga: 3540 g.
Wzrost: 53 cm

Miko∏aj Zwoliƒski
urodzony 17 sierpnia 2005 r.
Waga: 3350 g.
Wzrost: 53 cm

24 lutego 2006 r. zaginà∏ pies
rasy wy˝e∏, wabi si´ Aro,
mia∏ czerwonà obro˝´
ze skórzanym serduszkiem
z telefonem do domu.
Bardzo prosz´ o informacj´
pod nr telefonu 0604148258
lub na adres Konwaliowa 64,
Stara Mi∏osna.
Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 52B
tel. 022 773 39 50
pn.-pt. 10.00-18.30
sob. 10.00-14.00

ww
w.d
esen.c
om.pl

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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Tajemnicza wyspa

Znajomi w Polsce mówili: wariat! Ludzie,
których spotyka∏em w podró˝y, powtarzali:
crazy! Sam tak naprawd´ nie zdawa∏em sobie
sprawy, w co si´ pakuj´. Wiedzia∏em, ˝e na Islandii nie zabraknie ani wiatru, anie deszczu,
ani s∏oƒca. S∏ysza∏em te˝ o czekajàcych
na mnie górach, pustyniach i lodowatych rzekach. ˚eby si´ o tym przekonaç, musia∏em
wsiàÊç na rower.
Brama
Po dwóch dniach sp´dzonych na otwartym morzu
statek dobija do islandzkiego Seydisfjordur. To spokojna zatoka otoczona wokó∏ niskimi górami. Z jednej
tylko strony, tam gdzie góry nie ∏àczà si´, choç bardzo tego chcà, pozostaje wàski przesmyk z widokiem
na ocean. To takie okno na Êwiat. Regularnie co tydzieƒ, w tym oknie pojawia si´ mechaniczny olbrzym
pod banderà Smiryl Line, ze Êwie˝à porcjà szaleƒców
na pok∏adzie.
Skala szaleƒstwa jest ró˝na. Poczàwszy od dobrze
przygotowanych, choç nastawionych na krótkie zwiedzanie turystów weekendowych, po zaprawione w boju motocyklowe grupy ekspedycyjne. Zdarzajà si´
równie˝ wypadki skrajne. Ich nie uwzgl´dniajà ˝adne
statystyki. To masochiÊci rowerowi.
Paszcza statku otwiera si´. Wyje˝d˝ajàce kolejno
samochody, w obliczu otaczajàcych gór wyglàdajà
jak resoraki. Harmonia miejsca zostaje zachwiana a przyt∏aczajàca pustka odbija si´ w oczach przybyszów blaskiem przera˝enia. Pierwsze wra˝enia
ograniczajà si´ do lakonicznego stwierdzenia: czy
ktoÊ tu mieszka?
Górka
T∏um turystów stopniowo si´ przerzedza. Jedni
obierajà tras´ pó∏nocnà w kierunku Akureyri, drugiego pod wzgl´dem wielkoÊci, po Reykjaviku, znanego
miasta na wyspie. Inni ruszajà na po∏udnie, w krain´
lodowców. Ja na podj´cie decyzji mam czas, bo
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przede mnà droga na szczyt wzgórza. Lekko nie b´dzie, ale sam tego chcia∏em. 14-kilometrowy odcinek
serpentyny umila mi rosnàcy przy drodze mech.
Temperatura przy starcie nie przekracza∏a 10 stopni Celsjusza. Im wy˝ej, tym zimniej i wietrzniej. Zaczyna padaç marznàcy deszcz, zimowe r´kawiczki
chronià palce przed odmro˝eniami, podobnie jak
warstwa kremu na twarzy. Ju˝ pierwszego dnia zaskakuje mnie pomys∏owoÊç Islandczyków. Kiedy bowiem warunki jazdy osiàgajà apogeum trudnoÊci,
na horyzoncie pojawia si´ nagle czerwony domek ratownika. To zbawienie dla mojej psyche. Czas
na przekàsk´ i odpoczynek. Wniosek: czerwone chatki na mapie to obszar szczególnie ryzykowny.
WolnoÊç
Zgodnie z zasadà, ˝e wjechaç ktoÊ musi, by zjechaç móg∏ ktoÊ, po osiàgni´ciu wierzcho∏ka góry,
czas na rozrywk´ z pr´dkoÊcià 60 km/h. I choç zjazd
zajmuje zaledwie kwadrans, to jest to kwadrans wolnoÊci absolutnej. WolnoÊci o zapachu palonych ha-

mulców i dêwi´ku Êwiszczàcego wiatru w uszach. Tak
na Islandii bywa cz´sto.
Droga
Obok drogi numer 1 (tzw. Ring Road) biegnàcej
wokó∏ wyspy, której asfaltowa nawierzchnia cz´sto
przechodzi w bezpostaciowà glin´, na Islandii wyst´pujà jeszcze trasy drugiej i trzeciej kategorii. Podró˝
nimi to walka z b∏otem, py∏em, kamieniami i mnóstwem zdradliwych dziur. Trzecia kategoria oznacza
dodatkowo rzeki, które trzeba pokonywaç wp∏aw. Bo
na Islandii mostów nie ma.
Rowerowa przeprawa przez te tereny uczy pokory
i cierpliwoÊci. Dzieƒ sp´dzony na trasie drugiej kategorii to samopoczucie tak˝e drugiej kategorii. Ale Islandi´ bez tych dróg poczuç trudno. To one prowadzà
do wodospadu Dettifoss – najg∏oÊniejszego wodospadu Europy, wodospadu Gullfoss, który s∏ynie z intensywnych t´cz tworzàcych si´ w jego bliskoÊci,
os∏awionego gejzeru Strokkur czy znakomitego wulkanu Krafla.

Islandia w bibliotece staromi∏oÊniaƒskiej
Od 3 kwietnia w osiedlowej bibliotece b´dziecie mogli Paƒstwo podziwiaç
zdj´cia pi´knych krajobrazów Islandii. Prezentowane prace to efekt podró˝y
mieszkaƒca Starej Mi∏osnej, studenta Politechniki Warszawskiej – ¸ukasza
Króla, który postanowi∏ w nià wyruszyç... rowerem. I zamiar, pokonujàc
trudnoÊci, zrealizowa∏. Oddaj´ mu „pióro”, bo zanim wybierzecie si´ Paƒstwo
na wystaw´ autor zaplanowa∏ pokrótce wprowadziç odwiedzajàcych w klimat
cudownej, niepowtarzalnej i, jak sam mówi, „tajemniczej wyspy”.
Wystawa, jak zawsze udost´pniana jest w godzinach pracy biblioteki, a trwaç
b´dzie, przypominam, od 3 kwietnia do po∏owy maja br.
Do koƒca marca mo˝na jeszcze oglàdaç malarstwo p. Danuty J´drzejewskiejSzmek.
Iza Zych

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
Mchy, porosty, gdzie
niegdzie skàpe k´pki
traw. Szlak wije si´
w oddali, przecinajàc
pustk´ drapie˝nà rysà.
Przez cztery kolejne dni
b´d´ zupe∏nie sam.

Pustka
Jest 15 sierpnia. Islandzkie lato zbli˝a si´ ku koƒcowi. Dni sà coraz krótsze, na niebie dominujà o∏owiane chmury a powietrze przesiàkni´te jest mg∏à.
Przede mnà szlak numer 35 przecinajàcy Islandi´
na osi pó∏noc – po∏udnie. To interior – obszar wulkanicznej pustyni, prawdziwy „no man’s land”. Droga
Kjolur pozwala odkryç ja∏owe wn´trze Islandii, gdzie
˝ycie ogranicza si´ do najbardziej pierwotnych form.

Pi´kno
Jedzenia starczy mi
na tydzieƒ. Przy sprzyjajàcych warunkach, Kjolur mo˝na pokonaç nawet trzy razy szybciej.
Nie licz´ jednak na tyle
szcz´Êcia. Tym bardziej,
˝e ju˝ po kilkunastu kilometrach jazdy mam
pierwszà awari´. Zerwany w rowerze ∏aƒcuch
i zab∏ocony osprz´t skutecznie krzy˝ujà dalsze
plany. Po kilkugodzinnym postoju ruszam
przed siebie. I tak a˝
do w0eczora. Dojeºd˝am nad jezioro, rozstawiam namiot, ] lacja i sen. A na horyDzoncie majaczy czapa
lodowca Langjokull. Jest pi´knie.
Wiatr
Poranek nie by∏ ju˝ tak ∏askawy. Namiot chwiejnie
trzyma∏ si´ pod∏o˝a, co oznacza∏o, ˝e w ka˝dej chwili,
mo˝e si´ od tego pod∏o˝a oderwaç. Wyjrza∏em na z3wnQtrz i zrozumia∏em. Nadszed∏ islandzki ∑i›tr. P—
CsOÚnowi∏em nie ruszaç si´ z miejsca. Z modlitwà

Podaruj swój 1% podatku
Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna zosta∏o za∏o˝one w 1999 roku. Od poczàtku g∏ównym celem osób zrzeszonych w tym stowarzyszeniu by∏o wspólne dzia∏anie
na rzecz poprawy ˝ycia na osiedlu Stara Mi∏osna. Jednak z czasem poznaliÊmy wielu
przyjació∏ z innych osiedli Weso∏ej i systematycznie rozszerzamy naszà dzia∏alnoÊç
na ca∏à Weso∏à. Taka praca wyra˝a si´ mi´dzy innymi w wysi∏kach na rzecz integracji
mieszkaƒców poprzez imprezy plenerowe i sportowe, jak chocia˝by: Rodzinne Zloty
Cyklistów, Mega mecze czy Liga Siatkówki. JesteÊmy inicjatorami i organizatorami
udanego cyklu „Muzycznych Czwartków”. Anga˝ujemy si´ w dzia∏alnoÊç charytatywnà i dzi´ki ofiarnoÊci Paƒstwa co roku mo˝emy komuÊ pomóc.
Teraz zwracamy si´ do Paƒstwo z proÊbà o wsparcie naszych dzia∏aƒ i przekazanie
swojego 1% podatku na nasze Stowarzyszenie. One wrócà do Paƒstwa w postaci m.in.
Êwietnych imprez: sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych czy integracyjnych,
a mo˝e w postaci du˝o Êmielszych projektów, które sà w naszych g∏owach od dawna przygotowane, ale niezrealizowane z powodu braku Êrodków.
Prosimy Was o przekazywanie nawet bardzo drobnych sum. Rozumiem, ˝e wysy∏aç przelew za 3 z∏ przekazujàc 1 z∏ to gra niewarta Êwieczki, ale ju˝ 20 z∏ wys∏ane np.
przez 20, 40 czy 100 osób? To dla naszego Stowarzyszenia kwota znaczàca.
Wp∏at mogà Paƒstwo dokonywaç na konto:
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 28
Konto nr: 67 1240 2148 1111 0000 3032 1568
Tytu∏ wp∏aty: 1% podatku dla organizacji po˝ytku publicznego
Izabela Antosiewicz – Wiceprezes SSSM

na ustach sp´dzi∏em dzieƒ w namiocie. To by∏ dobry
wybór. Nazajutrz zapanowa∏a cisza. Ruszy∏em w dalszà
drog´.
Na Islandii wieje prawie zawsze. Wieje na wielkich
pustkowiach i tam, gdzie daje o sobie znaç ciep∏y
pràd morski Golfsztrom. Raz jes to podmuch delikatny˜ˇwr´czfprzyjemny. Cz´sto to jednak ˝ywio∏,
któremu nie sposób stawiç czo∏a. Przewraca, niszczy,
porywa. Sztukà staje si´ wówczas rozbicie namiotu.
Potem ju˝ tylko pozostaje cicha akceptacja i wiara, ˝e
nic nie mo˝e przecie˝ wiecznie trwaç.
Ostatni dzieƒ w interiorze to chyba nagroda za wytrzyma∏oÊç. Bo na Islandii prawie zawsze sprawdza
si´ zasada „coÊ za coÊ”. Daj sobie w udo, a prezent
b´dzie na ciebie czeka∏. Po dotarciu do Hveravellir,
obszaru geotermalnego fumaroli i kolorowych goràcych basenów, zupe∏nie przestaj´ myÊleç o trudnoÊciach. Ksi´˝ycowy krajobraz, zapach siarki w powietrzu i zewszàd buchajàca para akcentujà niesamowitoÊç tego miejsca.
Tajemnica
Mistyk´ Islandii mo˝na te˝ poczuç na dobre podró˝ujàc po∏udniowym wybrze˝em. Jest to obszar o wyjàtkowej ró˝norodnoÊci form krajobrazu. Pustynne
równiny przechodzà w piaszczyste sandury. Pola lawy
ust´pujà kraterom i b∏´kitnym górom lodowym dryfujàcym po lagunie Jokulsarlon. Przemierzanie tych terenów rowerem, to jakby pokonywanie ich w∏asnà
stopà. Wieje wiatr, pada deszcz, jest zimno. Czasem
brakuje si∏ i motywacji. Jednak coÊ nakazuje jechaç
do przodu. To coÊ to tajemnica Islandii, o której si´
Êni. A ˝e tak si´ ka˝dy sen sprawdza jak si´ go t∏umaczy, tajemnica pozostaje tajemnicà.
¸ukasz Król

Tylko do koƒca kwietnia
mo˝esz zdecydowaç.
To nic nie kosztuje.
Przeka˝ 1% podatku.
Jak?:
Kwot´ z pola 180 (dla PIT 36) lub 178 dla PIT37 nale˝y pomno˝yç przez 0,01. Uzyskana
kwota to TWÓJ 1%. Wpisujesz jà w pole nr
181 (dla PIT 36) lub nr 179 (dla PIT 37). Uwaga, wpisujàc musimy zaokràgliç do dziesiàtek
groszy w dó∏. Czyli zamiast 55, 13 wpisujemy
55,10. Nast´pnie wpisujemy t´ kwot´ do za∏àczonego polecenia przelewu i wp∏acamy na
poczcie lub w banku. Uwaga! Na poczcie taniej – kosztuje tylko 1 z∏.
JeÊli oczekujesz zwrotu z urz´du skarbowego
– wraz z nim otrzymasz zwrot 1% podatku
wp∏aconego na Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna.
JeÊli musisz dop∏aciç do US – pomniejsz kwot´ o przekazany ju˝ 1% podatku
* przekazane dane osobowe zostanà umieszczone
w bazie danych Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna, je˝eli nie wyra˝asz na to zgody
prosimy o przekazanie tej informacji w formie
oÊwiadczenia wys∏anego na nasz adres pocztowy lub e-mailowy.
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B´d´ gra∏ tak d∏ugo, jak mi na to pozwoli zdrowie
Z Dariuszem Dêwiga∏à, pi∏karzem ekstraklasy, mieszkaƒcem Weso∏ej, rozmawia Adam K∏os.
Adam K∏os: Jak wyglàda sytuacja w dru˝ynie Polonii przed rundà rewan˝owà?
Dariusz Dêwiga∏a: Przygotowania trwa∏y do poprzedniej Êrody (1 marca – red.). Ca∏y plan transferów,
jaki prezesi sobie za∏o˝yli, zosta∏ zrealizowany w stu
procentach. Przed tygodniem zmar∏ nasz prezes, który
utrzymywa∏ ca∏y klub. W klubie panuje ˝a∏obna. Ale
wiadomo, ˝ycie toczy si´ dalej. My pi∏karze zrobimy
wszystko, aby si´ utrzymaç w ekstraklasie. Dla prezesa, bo by∏ on najwi´kszym kibicem Polonii
Czy kadra zespo∏u jest wystarczajàco silna, aby skutecznie walczyç o punkty?
MyÊl´, ˝e tak. Nasza liga jest bardzo wyrównana.
Pokaza∏ to ju˝ mecz pierwszej kolejki, tj. Legii z Be∏chatowem, w którym gospodarze zapewnili sobie
zwyci´stwo w ostatniej minucie... Przypomn´, ˝e
Be∏chatów, tak jak my, broni si´ przed spadkiem,
a Legia walczy o tytu∏ mistrza Polski. MyÊl´, ˝e znakomite dla Polonii by∏o Êciàgni´cie trenera Jana ˚urka, który jest jednym z najlepszych trenerów w Polsce. Mia∏em przyjemnoÊç trenowania z nim kiedyÊ
w Górniku Zabrze, wi´c wiem, ˝e jest to fachowiec
z najwy˝szej pó∏ki. W ka˝dej formacji jest dwóch dobrych zawodników na ka˝dà pozycj´. Na kilku pozycjach trener do ostatniej chwili b´dzie mia∏ ból g∏owy, na kogo si´ zdecydowaç. Przysz∏o do nas paru
naprawd´ Êwietnych zawodników m.in. Marek Citko,
który mieszka niedaleko, w Sulejówku. Na ka˝dym
treningu pokazuje ogromne umiej´tnoÊci. Kontuzje
w pewnym momencie zahamowa∏y jego karier´, ale
jest to zawodnik o ogromnym potencjale.
Jak przebiega∏y przygotowania do sezonu?
Bardzo dobrze. Na pierwszym obozie byliÊmy
w Chorzowie. TrenowaliÊmy na sztucznych boiskach.
GraliÊmy wiele sparingów. Poza przegranym meczem z ¸KS-em ¸ódê, wszystkie wygraliÊmy. Póêniej
byliÊmy na obozie w Turcji, gdzie graliÊmy z bardzo
silnymi dru˝ynami. Bilans to dwa remisy i jedno
zwyci´stwo.
W ubieg∏ym sezonie Pana bramka w meczu
z Górnikiem Zabrze okaza∏a si´ na wag´ utrzymania Polonii w ekstraklasie. Jak Pan wspomina te chwile?
To by∏o coÊ wspania∏ego. Tak jakbym drugi raz si´
narodzi∏. Ten strza∏ przed∏u˝y∏ Polonii „˝ycie”
w pierwszej lidze. Daj Bo˝e, aby tym razem nie trzeba by∏o czekaç do ostatnich kolejek. Choç sytuacja
nie jest weso∏a. Jest szeÊç punktów straty do wyjÊcia ze strefy bara˝owej. Mamy siedem meczów
u siebie. i gdybyÊmy je wszystkie wygrali da∏oby to
nam utrzymanie. Ale nie b´dzie ∏atwo bioràc
pod uwag´, ˝e b´dà to mecze min. z Legià, Groclinem, czy za chwil´ z Koronà Kielce.
Ostatnio w∏asne boisko nie by∏o atutem Polonii…
No w∏aÊnie. W poprzednich sezonach za trenera
Chrobaka praktycznie wszystkie punkty zdobywaliÊmy u siebie. W bie˝àcym sezonie za to wi´kszoÊç
punktów zdobyliÊmy na wyjazdach Wi´c troch´
przewrotnie to si´ uk∏ada…
Jak dosz∏o do tego, ˝e podjà∏ si´ Pan pracy
z m∏odzie˝à w Weso∏ej?
Po moim przyjeêdzie tutaj z Turcji, po tym jak
skoƒczy∏em gr´ w Pogoni Szczecin, szuka∏em miejsca, gdzie moi synowie mogliby si´ troch´ poru-
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szaç. MyÊla∏em o Polonii, ale ze wzgl´du na odle- lonii mam do czerwca [uÊmiech].
No w∏aÊnie, ma Pan 37 lat i wcià˝ jest podg∏oÊç i swoje obowiàzki, by∏o to raczej nierealne,
abym móg∏ ich regularnie dowoziç na zaj´cia. Do- stawowym zawodnikiem zespo∏u ekstraklasy.
wiedzia∏em si´, ˝e tu gdzie mieszkam, czyli w Starej Jak Pan utrzymuje tak wysokà dyspozycj´ miMi∏oÊnie istnieje szkó∏ka pi∏karska Polonik. Okaza∏o mo wieku?
Takie mam uwarunkowania genetyczne. Nigdy nie
si´, ˝e za∏o˝ycielem jej jest mój znajomy Pan Marek
K´ska, a jego syn Sebastian – pi∏karz Polonii – by∏ mia∏em ˝adnej powa˝nej kontuzji. W ka˝dym klubie,
jej trenerem. Gdy Sebastian podpisa∏ kontrakt w którym gra∏em, by∏em wiodàcà postacià. W Poloz GKS-em Katowice, wiedzàc, ˝e ja tu mieszkam, nii nie jest inaczej. Jestem ju˝ doÊwiadczonym zapoprosi∏ mnie o zaj´cie si´ dru˝ynà. OczywiÊcie si´ wodnikiem, ale te˝ fizycznie nie odstaj´ od reszty zezgodzi∏em. Po pewnym czasie jednak pan Marek K´- spo∏u. Na t´ chwil´ czuj´ si´ mocno zarówno pi∏karska powiedzia∏, ˝e ju˝ nie chce zajmowaç si´ szkó∏- sko jak i fizycznie. Dlatego nie wyznaczam sobie jakà i jak mam ochot´, to mog´ jà przejàç. W porozu- kiÊ terminów na zakoƒczenie kariery. B´d´ gra∏ tak
mieniu z rodzicami postanowiliÊmy, ˝e dru˝yna b´- d∏ugo, jak mi na to pozwoli zdrowie i sytuacja w kludzie istnia∏a jako sekcja klubu KS Weso∏a. Akurat te- bie.
A jakie ma Pan plany na przysz∏oÊç?
go rocznika (rocznik 92 – red.) do tej pory w klubie
Na pewno przy pi∏ce. M∏odzie˝ to jest taki dodanie by∏o i bez przeszkód tak si´ sta∏o. Jak na dzieƒ
dzisiejszy wszystko idzie w dobrym kierunku; ch∏op- tek, który sprawia mi ogromnà satysfakcj´. Ci ch∏opcy zajmujà pierwsze miejsce w tabeli, a ja jestem cy, których ja prowadz´, sà w pewnym stopniu
szcz´Êciarzami. JeÊli chcà graç w pi∏k´, majà
zadowolony z ich post´pów.
Trenerem innego rocznika jest równie˝ Pa- wszystko na bie˝àco tak jak jest wykonywane
w pierwszej lidze. OczywiÊcie, z ni˝szymi obcià˝ena brat…
Tak, brat Andrzej prowadzi z bardzo dobrymi efek- niami i z innym zaawansowaniem technicznym. Gdy
tami rocznik 95. Zdà˝y∏ poprowadziç dru˝yn´ w ostat- gramy mecze w lidze i s∏ysz´ podpowiedzi innych
nim meczu ligowym, który wygra∏, a ostatnio zespó∏ trenerów, to czasami a˝ za g∏ow´ si´ ∏api´. Takie
dziecko nie majàc odpowiedniego trenera nie ma
odnosi∏ same zwyci´stwa w turniejach halowych.
Jak ocenia Pan infrastruktur´ sportowà szans si´ rozwinàç. Chyba ˝e ma wybitny talent.
Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ sukcesów.
w Weso∏ej? I czy jest coÊ jeszcze do zrobieDzi´kuj´
nia?
Ka˝da dzielnica powinna mieç pe∏nowymiarowe
Dariusz Dêwiga∏a (ur. 22 marca 1969
boisko ze sztucznà nawierzchnià. W Starej Mi∏oÊnie przy gimnazjum istnieje ju˝ boisko, choç nie w Warszawie). Wyst´puje na boisku na pozype∏nowymiarowe, ale do celów szkolenia m∏odzie- cji pomocnika. Wychowanek Drukarza War˝y jest wr´cz wymarzone. Jeszcze przy szkole pod- szawa, w latach 1985-1989 zawodnik Polonii
stawowej istnieje mniejsze boisko, które te˝ wyko- Warszawa, nast´pnie Gwardii Warszawa, Urrzystywa∏em do treningów. Raz w tygodniu mamy susa Warszawa, ponownie Polonii (1991mo˝liwoÊç odbycia treningu na g∏ównym boisku. 1995, 1993 awans do ekstraklasy na jeden seWi´c nie mog´ narzekaç. Jest jednak pewna rzecz, zon), Happoelu Kefar Saba (Izrael), Hetmaktórà mo˝na poprawiç. Administrator obiektów na ZamoÊç, Górniku Zabrze (1997-1999), GKS
sportowych, czyli szko∏y, mog∏yby w zim´ odÊnie- Katowice (1999), ponownie Górnika (1999),
˝aç boiska. Za ich wynajem szko∏a mo˝e tak˝e w w Pogoni Szczecin (2000-2001), tureckiego Diytym okresie troch´ zarobiç. Podam przyk∏ad: arbak›rsporu (2001), ponownie Pogoni
na ¸abiszyƒskiej jest pe∏nowymiarowe boisko. Gdy (2002), ponownie Polonii (od 2003). Rozegra∏
le˝a∏ Ênieg, ani Polonia, ani nikt inny nie móg∏ tre- w ekstraklasie (do koƒca 2005) 247 spotkaƒ
nowaç. Nikt z korzystajàcych nie mia∏ interesu, i strzeli∏ 33 bramki. ˚ona – Magdalena, trzech
aby samemu podjàç si´ odÊnie˝ania. W koƒcu, synów: JaÊ, AdaÊ i StaÊ. Mieszka w Starej Migdy ktoÊ si´ zdecydowa∏ i je odÊnie˝y∏, boisko jest ∏oÊnie.
zaj´te non-stop.
Czy liga okr´gowa
to szczyt mo˝liwoÊci
pierwszej dru˝yny KS
Weso∏a?
To wszystko jest uwaKlub Sportowy WESO¸A poszukuje pilnie trenera bàdê
runkowane finansami. instruktora tenisa sto∏owego z kwalifikacjami do pracy
Aby piàç si´ w gór´, trze- z m∏odzie˝à i dzieçmi., najlepiej z terenu Weso∏ej lub okolic.
ba mieç odpowiednich
Pr´˝nie dzia∏ajàca od dwu lat sekcja tenisa sto∏owego mo˝e
zawodników. Znam osoposzczyciç
si´ ju˝ dziÊ interesujàcymi wynikami w lidze mazobiÊcie trenera Jacka Ciborskiego. Twierdzi ˝e wieckiej juniorów i posiada kilka m∏odych talentów, ktore wyzespó∏ si´ wzmocni∏ magajà tylko szlifu i ... systematycznej pracy z trenerem.
i mówi, ˝e jak teraz nie
Ch´tni do podj´cia si´ tej ci´˝kiej ale i pasjonujàcej roli
awansujà to chyba nigdy. proszeni sà o kontakt z Klubem:
Mo˝e wi´c nied∏ugo b´Prezes KS WESO¸A Zbigniew Petrów – 0 604 656 155
d´ mia∏ transfer do WeWiceprezes
KS WESO¸A Marian Mahor – 0 606 248 743
so∏ej, bo kontrakt w Po-

POSZUKIWANY TRENER
TENISA STO¸OWEGO
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Pierwsze Niepubliczne Przedszkole
artyku∏ sponsorowany

w Starej Mi∏osnej
Z radoÊcià zawiadamiamy wszystkich rodziców ze Starej Mi∏osnej i okolic, ˝e Przedszkole „ROBUÂ” zosta∏o zarejestrowane
(2005 rok) jako pierwsze i jedyne w Starej
Mi∏osnej w Ewidencji Szkó∏ i Placówek Niepublicznych m.st. Warszawa.
Co oznacza to dla rodziców?
Niepubliczne Przedszkole „ROBUÂ” spe∏nia wszystkie wymogi UE.
Uzyska∏o zgod´ rzeczoznawców i pozytywne opinie Urz´du Gminy Warszawa-Weso∏a,
Kuratorium OÊwiaty m.st. Warszawy, Sanepidu, Komendy G∏ównej Stra˝y Po˝arnej.
Macie teraz paƒstwo pewnoÊç, ˝e poza niezmiennie rodzinnà atmosferà placówka jest
bezpieczna, zatrudnia wysoce wykwalifikowa-

nà kadr´ (po pedagogice przedszkolnej),
a program edukacyjny jest prowadzony zgodnie z wymogami Kuratorium OÊwiaty.

„ROBUÂ” istnieje w Starej Mi∏osnej ju˝
od 13 lat, ciàgle rozwija si´ i przekszta∏ca
do potrzeb rodziców. Placówka mieÊci si´
na Osiedlu Stara Mi∏osna przy lesie, we w∏asnym nowym budynku z ogrodem, na którym
znajduje si´ plac zabaw pe∏ny atrakcji dla
podopiecznych. Przedszkole zajmuje dwa pi´tra, na których znajdujà si´ sale wyposa˝one
w kolorowe mebelki i kàciki zabaw, toalety,
szatnie oraz kuchni´, w której na miejscu
przygotowywane sà zdrowe, smaczne, Êwie˝e
i ró˝norodne posi∏ki.
Przedszkole jest czynne ca∏y rok, 5 dni
w tygodniu od 700–2000.
Niepubliczne Przedszkole „ROBUÂ” oferuje ciep∏à, serdecznà rodzinnà atmosfer´,
wykwalifikowanà kadr´, 4
ma∏e grupy, ciekawy program edukacyjny, rytmik´,
plastyk´, gimnastyk´ korekcyjnà, angielski, logoped´.
Profil przedszkola jest artystyczno-plastyczny dlatego w ofercie jest taniec towarzyski (udzia∏ dzieci
z „ROBUSIA” na Sulejówek
Open 2005), obozy taneczne, kó∏ko teatralne „ROBUÂ”, comiesi´czne
spotkania ze sztukà, przyjazd teatrzyków,
widowiska estradowe, przedstawienia dla ro-

dziców i dziadków, spotkania z przedstawicielami ró˝nych zawodów, a w ramach dni europejskich spotkania z goÊçmi i tradycjami
krajów europejskich.
Przedszkole bierze czynny udzia∏ w konkursach pozaprzedszkolnych.
Od 1 marca 2006 r. „ROBUÂ” uruchomi∏
zapisy na sezon 2006/2007. Poniewa˝ iloÊç
miejsc jest ograniczona o przyj´ciu dziecka
decydowaç b´dzie kolejnoÊç zawarcia umowy
z przedszkolem.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy:
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ROBUÂ”
Warszawa Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Magnolii 6, tel. 022 773 28 91
www.robus.pl
bogusia-robus@o2.pl

Firma „KOMPLEKS“
• Pranie dywanów
Sulejówek, ul. Sobieskiego 35
• Pranie tapicerek meblowych
tel. 022 783 46 06, 602 581 285
• Pranie wyk∏adzin dywanowych
• Pranie i czyszczenie tapicerek samochodowych ATRAKCYJNE CENY

Stara Mi∏osna, ul. Torfowa 1, tel. 022 773 39 52
(bia∏y dom przy rondzie, obok klubu „Atlas”)

zapraszamy: wt.-pt. 12-20, sob.-nied. 12-15
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Zaproszenie do udzia∏u w programach
profilaktycznych
Samodzielny Zespó∏ Publicznych Zak∏adów Lecznictwa Otwartego Warszawa Weso∏a zaprasza wszystkich zainteresowanych do udzia∏u w programach profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niezb´dnym warunkiem do uzyskania
Êwiadczeƒ, w ramach programów, jest posiadanie
aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz nieuczestniczenie w tego typu akcjach organizowanych
przez SPZLO w okresie ostatnich trzech lat. Zapraszajàc Paƒstwa do udzia∏u w akcji promujàcej zdrowie
gwarantujemy nieodp∏atne uzyskanie Êwiadczeƒ
zdrowotnych, w tym dost´p, do badaƒ diagnostycznych w ramach nast´pujàcych programów:
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób uk∏adu krà˝enia
Choroby uk∏adu krà˝enia sà g∏ównym problemem
zdrowotnym mieszkaƒców Warszawy. Sà cz´stym
powodem niezdolnoÊci do pracy, obni˝enia jakoÊci
˝ycia i pierwszà przyczynà przedwczesnej Êmierci.
Dominujàcym schorzeniem, w tej grupie, jest choroba niedokrwienna serca, która w Polsce, w skali
roku, prowadzi do wystàpienia ok. 100 tys. zawa∏ów.
JednoczeÊnie istniejà niezbite dowody na to, ˝e
wczesne zidentyfikowanie czynników ryzyka rozwoju
chorób uk∏adu krà˝enia, a tak˝e wczesne ich wykrycie, pozwala, poprzez zmian´ stylu ˝ycia i w∏aÊciwe
leczenie, skutecznie zapobiegaç lub zwolniç tempo ich rozwoju, a tym samym przed∏u˝yç ˝ycie.
• Do udzia∏u w programie zapraszamy osoby w wieku 35 do 55 lat, u których dotychczas nie stwierdzono chorób uk∏adu krà˝enia. U ka˝dej osoby
uczestniczàcej w programie zostanie okreÊlone
indywidualne ryzyko zagro˝enia chorobami uk∏adu krà˝enia.
• W ramach programu zostanà wykonane nast´pujàce badania: cholesterol z frakcjami LDL i HDL,
trójglicerydy, glukoza, badanie EKG oraz okreÊlone
nast´pujàce parametry: ciÊnienie t´tnicze, wzrost,
masa cia∏a oraz wyliczony tzw. wskaênik masy cia∏a (BMI).
• W oparciu o ich wyniki, lekarz oceni stan zdrowia
i zakwalifikuje Panià / Pana, w przypadku nieprawid∏owych wyników badaƒ, do okreÊlonej grupy
ryzyka wystàpienia choroby, a tak˝e okreÊli sposób dalszej opieki medycznej.
• W celu zg∏oszenia swojego uczestnictwa w programie prosimy o osobiste lub telefoniczne skontaktowanie si´ z rejestracjà:
Przychodni Rejonowej nr 1, Weso∏a-Centrum
ul. Kiliƒskiego 50, telefon 022-773 53 63,
Przychodni Rejonowej nr 2, Weso∏a Zielona
ul. Warszawska 55, telefon 022-489 72 70,
Przychodni Rejonowej nr 3, Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 23, telefon 022-773 83 96.
Program profilaktyki przewlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc (POCHP)
Przewlek∏a obturacyjna choroba p∏uc (POCHP),
znana te˝ pod nazwà rozedmy lub przewlek∏ego zapalenia oskrzeli, jest chorobà bardzo rozpowszechnionà. Wyst´puje najcz´Êciej u wieloletnich palaczy
tytoniu i stanowi czwartà przyczyn´ zgonów. W Pol-
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sce zapada na nià co piàta osoba palàca czynnie lub
biernie. Choroba nadal rozpoznawana jest zbyt póêno, przy znacznym zaawansowaniu objawów, i wówczas post´puje, mimo prawid∏owego leczenia. Zidentyfikowanie czynników sprzyjajàcych chorobie
pozwala na ich eliminacj´ i zapobiega rozwojowi
POCHP, zaÊ wczesne wykrycie choroby daje szanse
na skuteczne leczenie i unikni´cie szeregu powik∏aƒ
stanowiàcych jej nast´pstwa, m.in. niewydolnoÊci
oddechowej i krà˝enia. Choroba zaczyna si´
od przewlek∏ego kaszlu i odpluwania niewielkiej iloÊci wydzieliny – szczególnie po wstaniu z ∏ó˝ka.
Z czasem pojawia si´ dusznoÊç, poczàtkowo tylko
w czasie wysi∏ku a potem równie˝ w spoczynku.
W koƒcowym okresie choroba powoduje niedotlenienie, niewydolnoÊç serca, zmiany zakrzepowo-zatorowe i przedwczesny zgon.
• Do udzia∏u w programie zapraszamy osoby w wieku od 40 do 65 lat, palàce papierosy aktualnie
lub w przesz∏oÊci albo majàce kaszel i dusznoÊç
podczas wysi∏ku.
• Proponujemy Paƒstwu wype∏nienie ankiety s∏u˝à-

cej do ustalenia czy jest Pani/Pan zagro˝ony, czy
te˝ mo˝e jest chory na POChP.
• JeÊli znajdziecie si´ Paƒstwo w tzw. grupie ryzyka
chorób p∏uc lub b´dziecie mieli niepokojàce objawy ze strony uk∏adu oddechowego, zapraszamy
do wykonania badania spirometrycznego, które pozwala na ocen´ funkcji p∏uc. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.
• W przypadku wykrycia zmian w badaniu spirometrycznym, zostaniecie Paƒstwo obj´ci odpowiednià opiekà lekarskà, w tym konsultacjà lekarza
pulmonologa.
• Termin badania mo˝na ustaliç telefonicznie
pod nr telefonu 022 773 53 63 lub osobiÊcie
w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Warszawie
Weso∏ej, ul. Kiliƒskiego 50.

Trudne
tematy
O zdrowie trzeba dbaç, wie to ka˝dy. I jak bo-

wzrastajàca izolacja, depresja i problemy seksualne cz´sto obni˝ajà jakoÊç ˝ycia.
Nietrzymanie moczu zwykle jest objawem a nie
odr´bnà jednostkà chorobowà. Etiopatogeneza najcz´Êciej wieloczynnikowa skutkuje wyst´powaniem wielu postaci klinicznych. Najcz´Êciej
wyst´pujàca to wysi∏kowe nietrzymanie moczu,
pojawia si´ w zwiàzku z kaszlem, kichaniem,
Êmiechem, dêwiganiem ci´˝kich przedmiotów lub
innà aktywnoÊcià fizycznà. Kolejna postaç to naglàce nietrzymanie moczu objawiajàca si´ bezwiednym oddawaniem moczu poprzedzonym silnym, niemo˝liwym do zahamowania parciem
na p´cherz. Wyciekanie moczu kroplami mo˝e
wskazywaç na wyst´powanie nietrzymania moczu
z przepe∏nienia lub obecnoÊç przetoki moczowo-p∏ciowej. Wymieniç nale˝y równie˝ przyczyny jatrogenne, niepo˝àdane dzia∏anie niektórych leków
(moczop´dnych, antydepresyjnych, nasennych
i innych).
MnogoÊç przyczyn zaburzeƒ w oddawaniu mocze
powoduje, ˝e nie ma jednego skutecznego sposobu
leczenia. Rozwik∏anie tego problemu nale˝a∏oby zaczàç od wizyty w poradni ginekologicznej. Zebrany
w trakcie wizyty wywiad i badanie przedmiotowe
pozwalajà cz´sto ustaliç przyczyn´ lub ukierunkowaç dalsze post´powanie diagnostyczne i teraputyczne. W wi´kszoÊci przypadków wystarczajà çwiczenia rehabilitacyjne mi´Êni dna miednicy, cz´sto
w po∏àczeniu z leczeniem farmakologicznym, co
pozwala uzyskaç popraw´ u oko∏o 90% pacjentek.
Brak skutecznoÊci leczenia zachowawczego wymusza leczenie operacyjne, opracowano wiele nowoczesnych, skutecznych technik operacyjnych.
Na zakoƒczenie dodam, ˝e o wiele ∏atwiej, taniej
i skuteczniej leczyç chorob´ w jej poczàtkowej fazie
ni˝ przypadki przewlek∏e, zaniedbane. Dlatego zach´cam do odwiedzenia „swego” ginekologa.

li nas zàb, albo noga, to biegniemy to specjalisty, ˝eby nam pomóg∏. Okazuje si´, ˝e bywajà
dolegliwoÊci, które choç dokuczliwe, nie powodujà jednak potrzeby szukania pomocy u specjalisty. Wynika to albo z szeroko poj´tego wstydu lub z braku wiedzy, ˝e danà dolegliwoÊç
mo˝na skutecznie wyeliminowaç.
Stàd nasz nowy cykl artyku∏ów pisanych przez
pracujàcego w SPZLO Weso∏a, w przychodni
w Starej Mi∏oÊnie, dr Zbigniewa Dutkiewicza. B´dà to krótkie teksty o tych „szczególnych” dolegliwoÊciach, które mo˝na i trzeba leczyç.
Iza Antosiewicz

Nietrzymanie
moczu u kobiet
DolegliwoÊç cz´sto traktowana przez pacjentki
i ich otoczenie jako wstydliwa. Inne uwa˝ajà, ˝e
na pewnym etapie ˝ycia to normalne. A przecie˝
tak nie musi byç!
Nietrzymanie moczu definiowane jest jako epizod niekontrolowanej utraty moczu i jest jednà
z najcz´Êciej wyst´pujàcych przewlek∏ych chorób
kobiet. Uwa˝a si´, ˝e cierpi na nie ok. 30% kobiet,
ale cz´Êç z nich ukrywa objawy traktujàc je jako nieunikniony proces starzenia. Najcz´Êciej dotyczy
kobiet w okresie oko∏omenopauzalnym w 5 dekadzie ˝ycia, ale chorujà równie˝ inne grupy wiekowe
np. w 30-39 roku ˝ycia ok. 12%, w ósmej dekadzie
ok. 34%.
Bezwiedne oddawanie moczu mo˝e nie jest
bezpoÊrednim zagro˝eniem ˝ycia, ale stanowi istotny problem spo∏eczny, wp∏ywajàc negatywnie
na psychik´ kobiet i ich aktywnoÊç spo∏eczno-zawodowà. Utrata poczucia godnoÊci osobistej,

Program profilaktyki raka szyjki macicy
Rak szyjki macicy (rszm) jest drugim, co do cz´stoÊci, nowotworem w Polsce dotyczàcym populacji
kobiet. Wspó∏czynnik zachorowania na rszm jest
w naszym kraju jednym z najwy˝szych w Europie.

Lek. med. Zbigniew Dutkiewicz
specjalista ginekolog-po∏o˝nik
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Rocznie w Polsce umiera, z powodu raka szyjki macicy, ok. 2 000 kobiet. W tym samym czasie w krajach Europy Zachodniej odnotowuje si´
spadek umieralnoÊci na t´ chorob´, spowodowany
g∏ównie wprowadzeniem programów profilaktyki raka szyjki macicy opartych o wykonywanie badaƒ
cytologicznych. W wyniku przeprowadzenia badania mo˝na wykryç zmiany przedrakowe oraz raka we
wczesnym okresie. Zmiany przedrakowe sà wyleczalne w 100%, a rak inwazyjny, leczony we wczesnym okresie rozwoju, daje wysoki odsetek wyleczeƒ.
• Do programu zapraszamy Panie w wieku od 25
do 59 lat, u których nie rozpoznawano rszm i które, w okresie ostatnich 36 miesi´cy nie uczestniczy∏y w w/w programie na terenie SPZLO Warszawa-Weso∏a.
• Poza badaniem i konsultacjà lekarza ginekologa
wszystkim, kobietom zaproszonym do programu
wykonujemy badanie cytologiczne wymazu z ujÊcia zewn´trznego kana∏u i z tarczy szyjki macicy. Materia∏ jest oceniany przez renomowanà
pracowni´ diagnostyki przy Instytucie Matki
i Dziecka, co gwarantuje wysokà jakoÊç badania.
• Miejscem realizacji programu jest poradnia ginekologiczno-po∏o˝nicza w Przychodni Rejonowej Nr 3 w Starej Mi∏osnej, ul. Jana Paw∏a II nr 23, telefon 022 773 84 26.
Mamy nadziej´, ˝e dbajàc o swoje zdrowie, skorzystacie Paƒstwo z oferty naszych przychodni. Zapraszamy do uczestnictwa w programach oraz
do osobistego i telefonicznego kontaktu z pracownikami SPZLO Warszawa Weso∏a w celu uzyskania
szczegó∏owych informacji dotyczàcych us∏ug
Êwiadczonych w naszych placówkach tj.;
Przychodni Rejonowej nr 1, Weso∏a-Centrum
ul. Kiliƒskiego 50, telefon 022-773 53 63,
Przychodni Rejonowej nr 2, Weso∏a Zielona
ul. Warszawska 55, telefon 022-489 72 70,
Przychodni Rejonowej nr 3, Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 23, telefon 022-773 83 96
Koordynator ds. medycznych
SPZLO Warszawa Weso∏a
lek. med. Tomasz Droƒ

VIII Zlot Cyklistów
w Starej Mi∏oÊnie
ju˝ 10 czerwca
W zesz∏ym roku nasz Zlot Cyklistów by∏
mazowieckà eliminacjà cyklu Family Cup. Niestety, w
bie˝àcym roku cykl ten zostanie zapewne odwo∏any.
Co bynalmniej nie oznacza, ˝e mi∏oÊnicy rowerów nie
b´dà mieli swojej imprezy. Niezale˝nie od decyzji
organizatorów Family Cup, Stowarzyszenie
Sàsiedzkie zaprasza wszystkich 10 czerwca
na wielkie Êwi´to rowerzystów - Zlot
Cyklistów w Starej Mi∏oÊnie. Tradycyjnie b´dzie
to rodzinny festyn po∏àczony z zawodami, które zostanà rozegrane na naszej znanej ju˝ z poprzednich edycji trasie. Podzia∏ na kategorie wiekowe, dostosowane
do wieku trasy i wiele innych atrakcji gwarantujà
dobrà zabaw´ dla ca∏ych rodzin. Kolejne informacje
w nast´pnych WiadomoÊciach Sàsiedzkich.
Dariusz Lebiedê

RowerzyÊci -

chudniemy i trenujemy

Choç zima nie odpuszcza, wiosna jest coraz bli˝ej
a tegoroczny sezon rowerowy zapowiada si´ niezwykle interesujàco. ˚eby czerpaç pe∏ni´ szcz´Êcia z jazdy, warto wziàç si´ za siebie ju˝ dziÊ. Przede wszystkim schudnàç! Waga to g∏ówna przyczyna z∏ego samopoczucia i braku wytrzyma∏oÊci nie tylko w kolarstwie, ale w ka˝dym sporcie, gdzie intensywny ruch
jest istotnym elementem. Oto kilka prawd, które pomogà zwalczyç nadwag´ i poprawiç nasze samopoczucie.
Wysi∏ek fizyczny i dieta, czyli minimum kalorii
i minimum 45 minut çwiczeƒ nie rzadziej ni˝ cztery
razy w tygodniu. To oczywiÊcie modelowe podejÊcie
do problemu „du˝ego brzucha”. RzeczywistoÊç jest
jednak inna i nie ka˝dy mo˝e sobie pozwoliç na cz´ste treningi, ale iloÊç dostarczanych kalorii mo˝e
ograniczyç ka˝dy. Je˝eli b´dziemy staraç si´ choçby,
zbli˝yç do podanych ni˝ej za∏o˝eƒ, mamy szanse
na popraw´ swojego wyglàdu i kondycji fizycznej.
Dieta
Proponuj´ znanà maksym´ w Êwiecie sportu
– 1000 kcal na dob´. Tyle wystarczy i zaczniemy
doÊç intensywnie chudnàç. Je˝eli chodzi o szczegó∏owy opis, co jeÊç, odsy∏am do specjalistycznych
opracowaƒ. Nie jestem dietetykiem i nie udziel´ w tej
kwestii wyczerpujàcych porad. Z w∏asnych doÊwiadczeƒ mog´ poleciç warzywa, ryby oraz pieczywo pe∏noziarniste. Odpowiednie zbilansowanie tych produktów pozwoli nam na osiàgni´cie spadku wagi bez
uszczerbku na zdrowiu. Ja straci∏em na takiej diecie
przez dwa miesiàce 6kg. Wa˝ne jest, aby w znacznym stopniu ograniczyç spo˝ywanie t∏uszczy, które
∏atwo magazynujà si´ na naszym organizmie, a jednoczeÊnie trudno si´ spalajà. Podobnie z w´glowodanami, To doskona∏e paliwo dla sportowca, ale
pod warunkiem, ˝e jest ono potrzebne do wytwarzania energii, a nie do „nap´dzania” kibica siedzàcego
w fotelu przed telewizorem.
Ruch
Bez niego nie ma sukcesu! ˚eby nasz wysi∏ek mia∏
sens, musi trwaç jednorazowo i nieprzerwanie minimum 45 minut, a najlepiej godzin´. Je˝eli chcemy
w nadchodzàcym sezonie braç udzia∏ w wyÊcigach
lub maratonach rowerowych, idealnà formà ruchu b´dzie, rzecz jasna, jazda na rowerze. Wa˝ne jest, aby
intensywnoÊç wysi∏ku by∏a kontrolowana. Zbyt intensywny wysi∏ek jak równie˝ o intensywnoÊci zbyt ma∏ej nie da nam po˝àdanych efektów. Powszechni panuje przekonanie, czym ci´˝ej trenujemy, tym lepsze
efekty osiàgamy. Nic bardziej mylnego! Widywa∏em
w naszych lasach szczególnie panów z du˝ym brzuszkiem, biegajàcych lub je˝d˝àcych na rowerach z maksymalnà mo˝liwa dla nich do utrzymania intensywnoÊcià. Zlani potem i zasapani prawdopodobnie po kilku takich treningach nie przynoszàcych efektów w postaci ubywania wagi, zarzucali ca∏e ambitne przedsi´wzi´cie i wracali do dawnego stylu ˝ycia. Podobnie
rzeczy majà si´ w przypadku drugiej skrajnej grupy,
która uwa˝a, ˝e po zjedzeniu t∏ustej golonki oraz kilku
ciastek na deser wystarczy 30minut niedzielnego
spaceru i po sprawie. Otó˝ nie. Sekret skutecznego
spalania tkanki t∏uszczowej to ruch z umiarkowanà intensywnoÊcià przez minimum 45 minut. Najlepsze
efekty spalania t∏uszczu uzyskamy trenujàc w zakresie
t´tna mieszczàcego si´ w zakresie od 65 do 75% na-

szego t´tna maksymalnego. Jak obliczyç taki przedzia∏? Najprostsza metoda zak∏ada, ˝e maksymalne
t´tno cz∏owieka wynosi 220 uderzeƒ serca na minut´.
Od tej wartoÊci odejmujemy swój wiek. Powiedzmy 39 lat. Otrzymujemy wynik 181. To w∏aÊnie nasze
t´tno maksymalne. Teraz mo˝emy obliczyç zakres t´tna, który b´dzie odpowiada∏ przedzia∏owi od 65
do 75% jego wartoÊci maksymalnej. Dla zawodnika
w wieku 39 lat b´dzie to wartoÊç od oko∏o 118 do 136
uderzeƒ na minut´. Trenujàc w∏aÊnie z takà intensywnoÊcià najefektywniej spalamy zasoby t∏uszczu. Godzinny trening przeprowadzony w odpowiedni sposób
pozwoli spaliç od 400 do 600 kcal! I jeszcze jedna wa˝na zasada. Nie liczy si´, ile kilometrów przejecha∏eÊ lub przebieg∏eÊ. Wa˝ne jest, jak d∏ugo przebywa∏eÊ w odpowiedniej strefie wysi∏ku.
Aby odpowiednio kontrolowaç wysi∏ek, najproÊciej
wyposa˝yç si´ w nieskomplikowany pulsometr, który
w sposób ciàg∏y monitoruje prac´ naszego serca, a dodatkowo znajdziemy w nim stoper, zegarek i licznik
okrà˝eƒ. Cena takiego pomocnika to od 150 do 250 z∏.
Maratony MTB
W poprzednich WiadomoÊciach wspomnia∏em
o samej idei maratonów MTB i charakterze tych zawodów. Teraz kilka informacji o tym, czego mo˝na si´ spodziewaç na trasie. Wszystkie maratony
MTB to jazda prawie wy∏àcznie w terenie. Czasami
zda˝ajà si´ krótkie odcinki dojazdowe po drogach asfaltowych. W zwiàzku z tym, ˝e skupi´ si´ na naszych
mazowieckich imprezach, jest rzeczà jasnà, ˝e nie
spotkamy tu ekstremalnie trudnych tras ani fragmentów, których nie da si´ pokonaç bez odpowiedniego
sprz´tu i doÊwiadczenia. Ale do koƒca tak dobrze to
nie jest. Nawet na Mazowszu organizatorzy starajà si´
utrudniç ˝ycie startujàcym i jak tylko si´ da „uatrakcyjniajà” tras´. Na pewno mo˝na si´ spodziewaç
krótkich, ale intensywnych i m´czàcych podjazdów,
piasku i kr´tych Êcie˝ek. Wszystko to oczywiÊcie stanowi przeszkod´, ale nie jest nie do pokonania.
Oprócz choçby minimalnego przygotowania kondycyjnego b´dzie nam potrzebny rower górski. W naszych warunkach terenowych wystarczy nawet najprostszy model ze sprawnie dzia∏ajàcym osprz´tem
i koniecznie z amortyzatorem. Do przejechania maratonu w wersji amator, którego trasa liczy maksymalnie 40km wystarczy samozaparcie i odpowiednia
iloÊç picia i jedzenia, które w ∏atwo przyswajalnej postaci bierzemy ze sobà lub korzystamy z bufetu
na trasie. Dla poczàtkujàcych zawodników zalecam
aby jechali z podobna intensywnoÊcià, jak podczas
treningów, które pozwalajà efektywnie spalaç zapasy
naszego t∏uszczu. Da to gwarancj´, ˝e dystans wydawa∏o by si´ nie do pokonania przejedziemy w dobrej
kondycji i na pewno nie b´dziemy ostatni.
Byç mo˝e, ˝e jedna z edycji Mazovia MTB Maraton zostanie rozegrana w Starej Mi∏osnej. Rozmowy
trwajà. Tymczasem wiadomo ju˝, ˝e na pewno dwie
edycje tego maratonu zostanà rozegrane w najbli˝szym sàsiedztwie. Pierwsze zawody ju˝ 9 kwietnia
w Otwocku oraz 2 wrzeÊnia w Józefowie. Nasza osiedlowa dru˝yna SMTC na pewno weêmie w nich
udzia∏. Zapraszam do wspólnych startów i odsy∏am
ponownie na stron´ www.mazovia.vel.pl po pe∏nà informacj´ o imprezach, a tak˝e do odwiedzania naszej
strony www.smct.prv.pl
Dariusz Lebiedê
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Nordic
Walking
W Êlad za wieloma krajami Europy, równie˝
do Polski wkracza w niezwykle dynamicznej formie
ciekawe zjawisko, jakim jest Nordic Walking – nowa
forma aktywnoÊci ruchowej dla ka˝dego.
Nordic walking to nic innego jak naturalny marszu
wzbogacony technikà odpychania si´ od pod∏o˝a
za pomocà specjalnie skonstruowanych kijków, których umiej´tne u˝ywanie anga˝uje górnà po∏ow´ naszego tu∏owia. Szczególnie odczuwane jest to podczas energicznego spaceru, ale równie dobrze z zalet
N/W skorzystajà osoby, które majà problemy z w∏asnym aparatem ruchowym lub takie, które z ró˝nych
powodów zdrowotnych lub zwyczajowych stroni∏y
od ruchu. Wed∏ug sonda˝u Gallupa na koniec roku 2005 mówi si´ o 6 milionach ludzi w Europie uprawiajàcych (m. in. raz w tygodniu) t´ form´ aktywnoÊci
ruchowej. W tej liczbie 750 tys to spacerowicze z Finlandii – kolebki idei Nordic walking. W Polsce zaledwie co 100-na osoba s∏ysza∏a o N/W a ogólnà liczb´
osób, które spróbowa∏y spaceru z kijami szacuje si´
na poziomie kilku tysi´cy. Na szcz´Êcie ta statystyka
roÊnie u nas równie˝ lawinowo i jako jeden z prekursorów tej formy aktywnoÊci ruchowej w Polsce oczekuj´ w nadchodzàcym sezonie prze∏omu i kilkukrotnego powi´kszenia tej liczby. O Nordic walking mo˝emy
poczytaç na wielu stronach internetowych i w bran˝owych periodykach piszàcych o zdrowiu, sporcie czy
rekreacji. Do grupy zwolenników tego ruchu do∏àczajà
si´ liczne autorytety z dziedziny medycyny, wychowania fizycznego i rehabilitacji. W najpr´˝niejszych placówkach fitnessowych, hotelarskich, sanatoryjnych,
rehabilitacyjnych zatrudniani sà pierwsi instruktorzy
Nordic walking, którzy prowadzà nauk´ poprawnoÊci
chodzenia. Tworzà si´ liczne grupy zorganizowanej
formy spacerów z kijami n/w zaÊ sam rynek zaczyna oferowaç pe∏en asortyment specjalnie skonstruowanych kijów do Nordic walking.
Co takiego le˝y u pod∏o˝a pot´gi zjawiska marszów
Nordic walking? Otó˝ jest tych powodów tak wiele, ˝e
nie sposób opisaç w jednym artykule. Skoncentruj´
si´ wi´c tylko na najwa˝niejszych z nich.
Umiej´tne u˝ycie kijów powoduje niezwykle korzystne odcià˝enie nóg i roz∏o˝enie ca∏oÊci obcià˝enia zwiàzanego z ruchem na r´ce i górnà czeÊç cia∏a.
Dobrze wykonany marsz z kijami stymuluje ok. 90%
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mi´sni cia∏a. Przy p∏ywaniu (65%), joggingu (60%)
czy jeêdzie na rowerze (40%) ta cyfra 90% mówi sama za siebie. Fachowo prowadzony trening doprowadza bardzo szybko çwiczàcych do wysi∏ku w strefie
wszystkich grup mi´sni. Stanowi on najkorzystniejszy
zakres wysi∏kowy ze wzgl´du na odchudzanie
i usprawnianie narzàdów ruchu. Ka˝da z osób oczekujàca od ruchu innego efektu w Nordic walking znajdzie tu swoje oczekiwania bez problemu. Jedni docenià zbawienne skutki odchudzajàce (45 min marszu
to utrata ok. 0,8-1,2kg wagi, inni z kijami przejdà 20 km czujàc zm´czenie nóg zaledwie takie jak
przy 3-4 km, wreszcie ci, którzy, na co dzieƒ stronià
od ruchu (np. z powodu bólu w stawach) dzi´ki z kijom n/w odczujà efekt odcià˝enia wagi nawet
do 30%, przez co z kijami poczujà si´ jak nowonarodzeni. Marsz Nordic walking nie ma praktycznie ˝adnych przeciwwskazaƒ. Nordic walking ∏àczy w sobie
najlepsze cechy idealnej aktywnoÊç ruchowej dla
wszystkich. Wzmacniajàc niemal wszystkie mi´Ênie,
buduje sprawnoÊç sercowo-naczyniowà, po˝era efektywnie kalorie, odcià˝a stawy i rozluênia napi´cia
mi´Êniowe. Mo˝na go uprawiaç w ka˝dym klimacie
przez ca∏y rok. Nordic Walking mo˝e byç trenowany
przez ka˝dà osob´, a intensywnoÊç treningu mo˝e zostaç dopasowana do ka˝dej formy fizycznej. Z tego
w∏aÊnie powodu Nordic Walking jest bardzo bezpiecznà formà ruchu, a przy jego uprawianiu nie obcià˝amy dodatkowo stawów, kr´gos∏upa czy te˝ koƒczyn dolnych. Zalety takie jak ogólna poprawa sprawnoÊci fizycznej, wytrzyma∏oÊç i redukcja nadwagi,
mówià same za siebie. Podczas marszu kijki ∏agodzà
sposób, w jaki pi´ta kontaktuje si´ z pod∏o˝em i sprawiajà, ze kolana poruszajà si´ bardziej elastycznie.
Kijki wzmagajà ruchomoÊç górnego odcinka tu∏owia,
stwarzajà „pompujàcy” ruch dla obszaru barków, co
jest bezcenne dla samych pleców. Poniewa˝ wzrasta
ruchomoÊç ca∏ego cia∏a to poprawia si´ krà˝enie krwi
a to powoduje uczucie wi´kszego rozluênienia
Wieku lekarzy zaczyna wr´cz zalecaç marsz z kijami jako cz´Êç profilaktyki i dope∏nienie dzia∏aƒ rehabilitacyjnych zarówno z punktu widzenia ortopedii
jak te˝ kardiologii.
Psychologowie jako jedno z istotnych powodów
fenomenu Nordic walking w wi´kszoÊci spo∏eczeƒstw krajów Europy postrzegajà ∏atwoÊç przejÊcia od decyzji do wykonania tej form aktywnoÊci
ruchowej. Dzisiejszy cz∏owiek przy braku czasu
w zwiàzku z pracà czy licznymi obowiàzki instynktownie dostrzeg∏ fakt, ˝e Nordic walking zaczyna si´
z chwilà przekroczenia drzwi w∏asnego domu. Nie
trzeba pompowaç kó∏ w rowerze, organizowaç wyjazdu na basen, co w zap´dzonych dzisiejszych czasach niejednokrotnie zabija aktywnoÊç z powodów
organizacyjnych. Spacerowaç z kijami mo˝na po ulicy, chodniku i ka˝dym terenie przy domu,
choç z pewnoÊcià marsz po parku czy lesie jest
przyjemniejszy. Nie do pomini´cia w zjawisku Nordic walking jest cecha tej formy ruchu postrzegana jako element integracji mi´dzy pokoleniami. Dostrze˝ono bowiem, ˝e nawet intensywnemu marszowi z kijami mo˝e towarzyszyç rozmowa, swoboda
zachowania, wzajemne korygowanie techniki i. t. p.
Prowadzi∏em wiele wycieczek i szkoleƒ Nordic walking, w których bra∏y udzia∏ ca∏e rodziny i s∏ysza∏em
komplementy dorastajàcej m∏odzie˝y kierujàcej s∏owa uznania do swoich rodziców, których dotàd nie
widzieli w tak aktywnym marszu. W plenerach spotyka∏em samotne starsze panie, które dzi´ki kijom
odwa˝a∏y si´ odejÊç od domu dalej ni˝ zwykle czy

niemal wyczynowo maszerujàcà pary rówieÊników
pewnie na „rekord dystansu”.
Kiedy po raz pierwszy przeszed∏em z kijami
po naszym osiedlu w Starej Mi∏oÊnie kilku m∏odych
ludzi pyta∏o mnie „czy nie zapomnia∏em nart?”. Ale
to nie mnie brakowa∏o nart, ale im wiedzy o Walking
Nordic. Od tego momentu wiele si´ wydarzy∏o
w mediach i na licznych imprezach plenerowych
a ja sam rozda∏em wiele ulotek o Nordic walking.
DziÊ odczuwam coraz wi´ksza przyjemnoÊç, gdy te
same osoby zg∏aszajà si´ z pytaniami, gdzie mo˝na spróbowaç spaceru z kijami. Dlatego jako mieszkaniec naszej dzielnicy chcia∏bym zaoferowaç swojà osob´ tym wszystkim, którzy chcieliby skosztowaç niezwyk∏ej przygody z Nordic walking. Jako
g∏ówny koordynator na Polsk´ szko∏y LEKI-nordic
walking prowadz´ zarówno szkolenia instruktorów
jak te˝ nauk´ chodzenia dla osób indywidualnych
i grup. Nordic walking jest technikà chodzenia
w zgodzie z naturà i wielu z paƒstwa zada sobie pytanie czy warto si´ szkoliç. Z pewnoÊcià osoby, które nie majà ˝adnych problemów koordynacyjnych,
dadzà sobie rade same, ale te˝ osiàgnà dostatecznà
technik´ bez instruktora po min 50 godzinach marszu. I z wielu moich obserwacji wynika te˝ nie wszyscy b´dà umieli wydobyç pe∏ni´ blasku z u˝ywania

kijów (90% aktywnoÊci ca∏ego cia∏a). Szko∏a LEKI-nordic walking, jakà prezentuj´ w kraju, jest doskona∏à alternatywà wielu innych szkó∏ chodzenia z kijami. Lekcje chodzenia prowadzone sà w oparciu
o mi´dzynarodowy program opracowany przez specjalistów zaÊ same kursy na instruktora to ju˝ oddzielny zakres wiedzy. Instruktorzy otrzymujà znacznie wi´kszà dawk´ wiedzy teoretycznej i praktycznej
(zaj´cia z udzia∏em kamery) zyskujàc materia∏y
szkoleniowe (w tym na DVD) oraz pe∏nà wiedz´ „jak
uczyç” swoich przysz∏ych kursantów.
Zach´cam zarówno tych, którzy chcieliby nauczyç si´ dobrze chodziç technikà Nordic walking,
jak te˝ tych, którzy chcieliby staç si´ instruktorami
mi´dzynarodowej szko∏y Leki-nordicwalking
do kontaktu telefonicznego ze mnà (praca 0226647632 lub wieczorem dom 0227731809).
Ju˝ dzis zapowiadam pierwsze zaj´cia na naszym
osiedlu w dniach 02.04.2006 oraz 16.04.2006, których rozpocz´cie nastàpi na stadionie przy gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie o godz. 1100. Osoby, które
nie posiadajà w∏asnych kijów b´dà mog∏y wypo˝yczyç je od prowadzàcego (wskazany wczeÊniej kontakt telefoniczny w celu rezerwacji kijów). Do tego
czasu s∏u˝´ wszelkà pomocà informacyjnà.
Zapraszam
Jacek Szafraƒski
(koordynator mi´dzynarodowej szko∏y
LEKI-NORDIC WALKING w Polsce)
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By∏em w firmie z wizytà u znajomego, na Pradze, a raczej na Witolinie.
Nieco zdziwi∏em si´ na widok prawie
nowego wystroju. Nowa recepcja, biurka, krzes∏a, przecie˝ niedawno rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç, czy˝by mu si´ a˝ tak
dobrze powiod∏o i to tak szybko? Pytam go, skàd wzià∏ pieniàdze na te
wszystkie meble. A on szybko zak∏ada
palto – chodê – mówi – Tobie te˝ par´
mebelków si´ przyda. Szczególnie nowe szafy na akta i w tym samym kolorze na ubrania dla pracowników. Póki
jesteÊmy sami, to rozejrzymy si´ tylko
za biurowymi meblami. Chodê, wprawdzie otwarte jest od poniedzia∏ku
do piàtku w godzinach od 900 do 1900
a w soboty do 1500 ale zale˝y mi, ˝eby
by∏y jeszcze te rzeczy dla Ciebie. – Ale
ja nie mam… – próbowa∏em po∏apaç
si´ w tym wszystkim. – Wiem – odpowiedzia∏ szybko – pieni´dzy. I tu si´
zdziwisz. W∏aÊnie wchodziliÊmy do budynku dawnych hal produkcyjnych
Spó∏dzielni Inwalidów Przemys∏u Skórzanego na ulicy Witoliƒskiej 43 (obok
salonu Hondy na Grochowskiej, vis

a vis Biedronki). Pierwsze, co rzuci∏o
mi si´ w oczy to szafy, które wypatrzy∏
dla mnie znajomy. Faktycznie, zdziwi∏em si´ i nie mog∏em uwierzyç: 345 z∏
za ogromnà, wyglàdajàcà jak nowa,
szaf´ dwudrzwiowà Jarocina. Czy wiecie, ile kosztuje taka nowa?! Ale
sprawdzam dalej – biurko Febru 145 z∏,
wi´ksze 185 z∏, dobieram kontenerki 49 z∏, czy wiecie ile takie kontenerki
potrafià kosztowaç gdzie indziej?! Bior´ jeszcze 4 krzes∏a obrotowe po 39 z∏
i 49 z∏. – To teraz wiem, skàd masz nowe biuro – mówi´ – szkoda, ˝e dopiero
teraz mi powiedzia∏eÊ, s∏ono zap∏aci∏em za swojà recepcj´, a tu widz´ taka,
jak Twoja 3 999 z∏ i w dodatku mo˝na si´ targowaç. Dopiero teraz, odpowiadam, bo niedawno si´ otworzyli,
a recepcj´ zauwa˝y∏em na ich stronie
internetowej
www.komissezam.pl
i na aukcji w allegro.pl, tam te˝ majà
swojà stron´. A jak masz ch´ç si´ zapytaç o coÊ konkretnie, dzwonisz pod numer 022 612 13 40 lub 022 424 64 35,
na ka˝de pytanie dok∏adnie odpowiedzà. Uff, p∏ac´ za wszystko i masz babo

placek, a transport? Przecie˝ przyszliÊmy piechotà. No, kaza∏ pytaç o wszystko, wi´c pytam – przepraszam bardzo...
– zapewne chodzi o transport? – pyta
mnie przesympatyczny pan – bardzo
prosz´ o adres, pod który ma byç dostarczony towar, a firma, która z nami
wspó∏pracuje w konkurencyjnych, bodaj najni˝szych stawkach za godzin´
pracy, stawi si´ na wyznaczonà godzin´.
Jak mi∏o. Po zakoƒczeniu transakcji odnoÊnie mebli biurowych, postanowi∏em
rozejrzeç si´, za czymÊ do domu, w koƒcu zbli˝a∏y si´ Êwi´ta. Patrz´ lampki
z alabastrowymi nó˝kami, pi´kne aba˝ury… Swojà drogà, lampy ju˝ od 69 z∏
to po prostu cena bomba, wypoczynki 2+1 ju˝ od 199 z∏. Skàd oni to biorà,
˝e sprzedajà tak tanio? Wychodzàc dosta∏em za to, ˝e zrobi∏em zakupy hurtowe, 10 segregatorów gratis,. I có˝ z tego, ˝e majà je tylko po z∏otówce, liczy
si´ ∏adny gest. Postanowi∏em sobie, ˝e
na pewno wróc´ tu z ˝onà, a tak˝e opisz´ w naszej lokalnej gazecie Komis
SEZAM jako warty polecenia.
Roman

Informacja dotyczàca ptasiej grypy
W zwiàzku z zagro˝eniem ptasià grypà Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Warszawie przekazuje podstawowe informacje dotyczàce objawów, rozprzestrzeniania
si´, zasad zwalczania i metod zapobiegania rozprzestrzeniania si´ choroby.
Atakowane gatunki
Na zara˝enie wirusami ptasiej grypy podatne sà prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych
(drób) jak i dzikich wolno ˝yjàcych, jednak stopieƒ
wra˝liwoÊci poszczególnych gatunków jest zró˝nicowany. Ptasia grypa o wysokiej zjadliwoÊci najcz´Êciej wyst´puje i powoduje najwi´ksze straty u kur i indyków.
Cz´sto stwierdzane u ptaków wolno ˝yjàcych zaka˝enia wirusami zasadniczo przebiegajà bezobjawowo.
Jednak ptaki te, zw∏aszcza migrujàce ptaki wodne sà
d∏ugotrwa∏ymi nosicielami wirusa i stanowià potencjalne êród∏o zaka˝enia dla drobiu.
Podstawowe objawy
Okres wyl´gania choroby waha si´ od kilku godzin
do 2-3 dni. Objawy kliniczne sà ma∏o charakterystyczne i zró˝nicowane w zale˝noÊci od zjadliwoÊci
wirusa, gatunku i wieku ptaków, zaka˝eƒ towarzyszàcych, warunków Êrodowiskowych.
G∏ównymi objawami ptasiej grypy u drobiu sà: depresja, gwa∏towny spadek/ utrata produkcji jaj, mi´kkie skorupy jaj, objawy nerwowe, obrz´k i zasinienie
grzebienia i dzwonków, silne ∏zawienie, obrz´k zatok
podoczodo∏owych, kichanie i dusznoÊç, biegunka.
Padni´cia mogà byç nag∏e, bez widocznych objawów. ÂmiertelnoÊç mo˝e dochodziç do 100%.

Rozprzestrzenianie si´
Ptasia grypa o wysokiej zjadliwoÊci jest jednà
z najbardziej zakaênych chorób drobiu. Zaka˝one
ptaki wydalajà du˝e iloÊci wirusa z ka∏em, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Rozprzestrzenianie
si´ mo˝e nast´powaç równie˝ poprzez zanieczyszczonà pasz´, sprz´t, Êrodki transportu.
Metody zapobiegania rozprzestrzenianiu si´
oraz metody eliminowania czynników chorobotwórczych
W pierwszej kolejnoÊci nale˝y zapewniç ograniczenie rozprzestrzeniania si´ wirusa z obszaru zapowietrzonego. Podstawowà metodà, która powinna to
zapewniç jest natychmiastowa izolacja zaka˝onych
ptaków, nast´pnie mo˝liwie jak najszybsze ich zabicie i skuteczne zniszczenie (utylizacja) tuszek zabitych i pad∏ych oraz jaj. Równie˝ pasza, Êció∏ka, odpady i wszelkie materia∏y, które mog∏y mieç kontakt
z wirusem muszà byç zniszczone lub poddane zabiegom zapewniajàcym inaktywacj´ wirusa. Ponadto nale˝y wprowadziç mi´dzy innymi Êcis∏à kontrol´ przemieszczania drobiu, innych zwierzàt, ludzi, Êrodków
transportu itp.
Konieczne jest zapobieganie wydostawania si´ nieczystoÊci na drogi i trasy przemieszczania si´ drobiu.
Wszelkie nieczystoÊci powinny zostaç zdezynfekowane, a ska˝one obszary zamkni´te.
Leczenie zaka˝onych zwierzàt
Nie istnieje ˝aden znany swoisty lek dzia∏ajàcy
przeciwko ptasiej grypie. Leczenie jest zabronione.

Likwidowanie zwierzàt
Wszystkie zwierz´ta, które sà uwa˝ane za zaka˝one lub
by∏y nara˝one na kontakt z wirusem powinny zostaç zabite.
Obowiàzujàcà w Polsce metodà usuwania zw∏ok, jaj,
pasz jest ich utylizacja w zak∏adach utylizacyjnych.
W wyjàtkowych wypadkach, je˝eli szybka utylizacja
jest niemo˝liwa, dopuszczalne jest zagrzebanie lub
spalenie zw∏ok pod warunkiem uzyskania zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii.
MARTWYCH I CHORYCH ZWIERZÑT
NIE WOLNO DOTYKAå
W razie podejrzenia wystàpienia objawów
choroby – PTASIEJ GRYPY – podajemy
telefony alarmowe do Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Warszawie
022 840 43 33 – automatyczna sekretarka po godzinie 1600, 022 841 14 08 – fax
0694 495 632 – Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan
Andrzej Majcher
0694 495 635 – Koordynator Zespo∏u Pan Dobromir
Bartecki (ca∏odobowo)
0694 495 636 – Inspektor PIW Pan Marcin Przygocki (ca∏odobowo)
0694 495 637 – Inspektor PIW Pan Dariusz Gàsecki (ca∏odobowo)
TELEFONY ALARMOWE w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy – Policja: 773 40 80, Stra˝ Miejska: 812
70 74, Telefon alarmowy: 986
Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
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Komis SEZAM – blisko i tanio nie z tej ziemi
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Po˝ar zabija, popió∏ nie u˝yênia
– czyli o groênym i g∏upim zwyczaju palenia trawy
Co roku wczesnà wiosnà, gdy roÊliny dopiero
kie∏kujà, a w suchych trawach i szuwarach ptaki budujà gniazda, ulubionà zabawà wielu ludzi
jest podpalanie tego zesz∏orocznego suszu.
Tymczasem ogieƒ to nie zabawka. Zesz∏ej wiosny
po˝ar traw kosztowa∏ ju˝ jedno ludzkie ˝ycie – w ogródkach dzia∏kowych w Busku Zdroju zgin´∏a kobieta. Równie˝ w marcu zesz∏ego roku na autostradzie A-4, dym
unoszàcy si´ znad palàcych si´ traw sta∏ si´ przyczynà
zderzenia czterech samochodów osobowych i dwóch
ci´˝arówek. W Weso∏ej tak˝e igrano z ogniem na ca∏ego, stra˝ po˝arna interweniowa∏a trzydzieÊci kilka razy,
p∏on´∏y szuwary w rezerwatach przyrody, jeden z po˝arów zagrozi∏ zabudowaniom. Znowu mamy wczesnà
wiosn´ i dlatego trzeba znów przypominaç PO˚AR ZABIJA! ZaÊ powszechnie panujàce przeÊwiadczenie, ˝e
wypalanie jest dobre, bo oczyszcza i u˝yênia ziemi´ jest
ca∏kowicie b∏´dne! Popió∏, który jest zmineralizowanà
biomasà roÊlin, mo˝e rzeczywiÊcie wprowadziç do gleby wapƒ, fosfor i potas, natomiast w czasie po˝aru dochodzi do zubo˝enia siedliska w najbardziej potrzebny
roÊlinom pierwiastek: azot. Wzbogacone w azot zostanie za to powietrze. Dostanie si´ on tam pod postacià
tlenków (NOx), wspó∏odpowiedzialnych za kwaÊne
deszcze, smog fotochemiczny, eutrofizacj´ wód i tym
podobne. Wracajàc do naszej garÊci popio∏u, mo˝e
ona stanowiç odpowiednik pojedynczej porcji, niekompletnego (ze wzgl´du na niedobór azotu) nawozu mine-

ralnego pod warunkiem, ˝e ogieƒ nie uszkodzi samej
gleby. Spalenie gleby, oznacza zniszczenie próchnicy,
tej bezcennej substancji organicznej, która zatrzymuje,
a potem powoli oddaje roÊlinom substancje od˝ywcze
i wod´. Próchnica nadaje równie˝ glebie gruze∏kowatà
struktur´, dzi´ki której powietrze mo˝e docieraç do korzeni roÊlin. Przypalona ziemia traci te wszystkie w∏aÊciwoÊci i szybko si´ zaskorupia. Staje si´ nieprzenikliwa dla powietrza, oraz wody, która sp∏ywa po niej, tworzàc lokalne zabagnienia.
Dochodzi do przyspieszonej erozji, pierwszy zaÊ wymywa si´ popió∏ tracàc definitywnie szans´ na u˝yênienie czegokolwiek, poza najbli˝szà rzekà czy jeziorem. RoÊliny rosnà tu
s∏abiej ni˝ na glebie nie
spalonej, o czym mo˝emy
si´ przekonaç obserwujàc
przez lato najbli˝sze pogorzelisko.
A i to jeszcze nie wszystkie szkody, bo przecie˝ ginà
zwierz´ta: owady, Êlimaki,
drobne ssaki, niszczone sà
ptasie l´gi. Warto te˝ dodaç, ˝e bezwzgl´dne prze-

strzeganie zakazu wypalania traw, Êciernisk i resztek po˝niwnych jest warunkiem koniecznym do otrzymywania
przez gospodarstwo rolne europejskich dop∏at bezpoÊrednich. W ten sposób „napaleni” niech zostanà z dziurà w kieszeni, a Polakom màdrym przed szkodà polecam
portal Akademii Dobrych Pomys∏ów, gdzie o akcji przeciwko paleniu traw mo˝na dowiedzieç si´ wi´cej
(http://www.adp.org.pl/trawy).
Dorota Wroƒska

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE
mgr farm. Jolanta Borkowska

Apteka Polskich Farmaceutów.
W ka˝dym miesiàcu wybrane leki
w NADZWYCZAJ ATRAKCYJNYCH
Zapraszamy
CENACH.

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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CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y
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✦ 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 ✦

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
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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

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

Magdalena
Gaw´cka
tel.

022 773 14 30

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

ANTENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

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

Warszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Nowy sklep Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 022-783-39-57

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a
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tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

Licencja Ministerstwa
Finansów nr 220

Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà
Siedziba
ul. Irysów 7, Stara Mi∏osna
tel. 022 773 31 31
www.rada.net.pl

Oddzia∏-Grochów
ul. Grochowska 278 lok. 2, 03-841 Warszawa
tel. 022 813 12 03, faks: 022 870 74 85
e-mail: rada@list.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 75
tel. 022 773 21 55, fax 022 773 30 41
pn.–pt. 800–1900 sob. 900–1500

Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. D
tel. 022 891 12 57, pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500
Sulejówek, Trakt Brzeski 80, tel. 022 760 12 29

Niedaleko jest Domeko

Serwis samochodowy MOTOLAB
05-077 Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
tel. 022 773 22 50, 022 773 22 49
pn.-pt. 800–1700, sob. 900–1400
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˝
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TA X I - W E S O ¸ A
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

tel. 022

Lecznica Stomatologiczna ELIXIR

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
KOMINKI
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa

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

PANTOMOGRAF CYFROWY

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)

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏

1 km

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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE

Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy
PPHU „JUMA”

SULEJÓWEK – PAWILONY
ul. KOMBATANTÓW 63
tel. 022 760 10 52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
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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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

OG¸OSZENIA DROBNE
◗ Podejm´ prac´ jako informatyk (np. administracja bazami danych) w Starej Mi∏osnej lub okolicach. Tel.: 607-480-040.
◗ 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.
◗ Kupi´ mieszkanie w Starej Mi∏osnej, dwu lub
trzypokojowe, bezpoÊrednio, mo˝e byç do remontu lub wykoƒczenia, tel. 0609 206 076.
◗ Szukam pracy – sprzàtanie, prasowanie tel. 505
103 948.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0-506-032-318.
◗ Sprzedam bardzo tanio ∏ó˝eczko dzieci´ce
i krzes∏o-stolik dla dziecka w wieku 1-4 lat,
tel. 022 773 33 92.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0-509-222448.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504-803-574.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie stopnie
nauczania tel. 022-773-28-07
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-511-087-855.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 022-773-96-35.
◗ Studentka Neofilologi na Uniwersytecie Warszawskim udzieli korepetycji z jezyka angielskiego (poziom zaawansowany i podstawowy) oraz
wloskiego (podstawowy), mieszkanka Starej Mi∏osnej. Tel. 0601895715.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏ za godz. lekcyjn´. M.in. przygotowanie do egzaminów CAMBRIDGE i nowej matury. Tel. 0-601 37 97 34, 773-11-23.
◗ Studentka III roku Wydzia∏u Zarzàdznia UW
udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego dzieciom
w wieku przedszkolnym, podstawówka, gimnazjum, liceum. Przygotowanie do klasówek i egzaminów. Dojazd do ucznia. Tel.: 695442879.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏ osna tel. 022-77322-54.
◗ Kupi´ dom z dzia∏k´ w okolicach Halinowa, mo˝e byç do remontu, tel.: 692-938-722.

◗ JAR-BUD Zak∏ad Us∏ug Budowlanych oferuje:
wykonanie i sprzeda˝ namiotów halowych, spawanie konstrukcji stalowych, us∏ugi remontowe,
elewacje, dachy, obróbki blacharskie, papa, seiding, ocieplenia poddaszy, p∏yta k-g, malowanie, szpachlowanie, pod∏oga szwedzka. Zapraszam!! 509 476 986.
◗ J´zyk NIEMIECKI – studentka Wydzia∏u Lingwistyki Stosowanej UW udzieli korepetycji na poziomie szk. podstawowej, gimnazjum i liceum.
Cena: 20 z∏. za godzin´ zegarowà. 2 pierwsze
lekcje próbne-gratis. Kontakt: 773-36-57; 0605-40-40-51.
◗ 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.
◗ Studentka Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego udzieli korepetycji uczniom z gimnazjum
i liceum (tak˝e przygotowanie do klasówek i egzaminów) Tel: 0 695 491 641.
◗ Para poszukuje samodzielnej kawalerki do wynaj´cia od zaraz do 700 z∏ z op∏atami, tel. 511-130602.
◗ Sprzedam 3 tys. m po 90 z∏, wszystkie media,
ogrodzone, zagospodarowane – Józefin,
tel.: 692-938-722.
◗ Sprzedam pawilon handlowy 16 m w Centrum
Halinowa – 12 tys., tel.: 692-938-722.
◗ Przyjm´ prace wykoƒczeniowe: malarstwo, tynki, gipsy, glazura oraz wszelkie przeróbki,
tel.: 692-938-722.
◗ Kredyty hipoteczne, refinansowanie ju˝ istniejàcego zad∏u˝enia w innych bankach-szybka obs∏uga u klienta, minimum formalnoÊci, tel.: 692938-722 lub (022) 795-74-27.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1210 m2, blisko
stacji PKP Cisie, tel. 0 510 175 470.
◗ Kupi´ bezpoÊrednio mieszkanie 2-3 pokojowe
w Starej Mi∏osnej, tel. 0 510 175 470.
◗ Poszukuje opiekunki do dziewczynki (2 latka i 10
miesiecy). Praca w Starej Mi∏osnej, 8,5 godziny
od poniedzia∏ku do piàtku. tel. 0691 125 170.
◗ Prace remontowo-wykoƒczeniowe w pe∏nym zakresie wykonuj´ osobiÊcie. Modernizacje ∏azienek, galzura, hydraulika, malowanie. tel. 0601
918 049.
◗ Kupi´ mieszaknie w Starej Mi∏osnej 3-4 pokojowe, bezpoÊrednio od w∏aÊciciela, tel. 501 069
009.
◗ Gara˝ do wynaj´cia (17 m2) okolice ul. Jana Paw∏a i Diamentowej – tel. kom. 0888 244
416.
◗ Hydraulika pelny zakres 10 lat pisemnej gwarancji na wykonanie istalacji! napisz i dowiedz sie
wiecej piotrek773@tlen.pl tel. 7732214, 601
245 748.
◗ Glazura terakota inne prace 503620824.
◗ Przygotowanie do matury i na studia.
Tel: 691054449 Zapraszam :)

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

◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U.W.
Dojazd gratis. tel.: 0602-120-632.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5h.
Tel. 783-28-37, kom. 606-752-724.
◗ Drobne naprawy domowe – Z∏ota ràczka,
tel. 783-28-37, kom. 606-752-724.
◗ Magistrantka Filologii W∏oskiej na Uniwersytecie Warszawskim udziela korepetycji z j´zyka
w∏oskiego na ka˝dym poziomie. Po odbytym
stypendium we W∏oszech, licznych wyjazdach
i sta∏ym kontakcie z ˝ywym j´zykiem. Posiadam ciekawe materia∏y, przygotowanie metodyczne i du˝e doÊwiadczenie. Koszt z dojazdem 35 z∏otych godzina zegarowa.
Tel. 694 162 985.
◗ Lekcji tenisa dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych indywidualnie i w grupach udziela doswiadczony
trener. Zaj´cia na terenie Starej Mi∏osnej. kucharski.sylwester@poczta.tp.pl
◗ Ubazpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe 0 604 273 558.
◗ Byliny po 9-1,30z∏ Iglaki od 3,00z∏ Stara Milosna
ul. Szosa Lubelska 22 7732214.
◗ Zatrudnimy studentk´ z okolic Weso∏ej, do biura rachunkowego, praca 2 razy w tygodniu, C. V. prosz´ przes∏aç na adres kadryszymczak@op.pl
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo z dzieckiem pilnie wynajmie 2-pokojowe mieszkanie w Starej Mi∏osnej
w rozsàdnej cenie. Bez poÊredników. Tel. kontaktowy 0-600-33-53-63 lub 0-887-602-398.
◗ Do wynaj´cia nowy lokal u˝ytkowy, wolnostojàcy, I pi´tro (nad Aptekà ca∏odobowà), 177m2,
w Weso∏ej Zielonej ul. Wspólna 3 tel. 773-4743. 695-517-810.
◗ Wykrywacz do poszukiwaƒ zagubionych
przedmiotów, rozró˝niajàcy metale na ˝elazne
i kolorowe sprzedam, cena 999 z∏,
tel.: 022 758 73 48.
◗ Pranie Dywanów, wyk∏adzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej maszynà i Êrodkami
firmy Karcher tel. 0510-126-840. Dojazd bezp∏atny.
◗ Rosyjski – nauczyciel j´zyka rosyjskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd. Tel. 0503 582 849.
◗ Zatrudni´ „Niani´” od zaraz. Poszukuj´ Opiekunki do pó∏rocznego ch∏opczyka. Praca w Starej
Mi∏osnej, 5 dni w tygodniu, pon – pt. Mile widziane referencje. Kontakt 0 502 548 697.
◗ Poszukuj´ pilnie nauczyciela lub studenta w celu
udzielenia korepetycji z j´z. niemieckiego i przygotowania do nowej matury ucznia technikum
kl III 691031875.
◗ Oddam dwa dziesi´ciotygodniowe pieski (czarny
i be˝owy) po ma∏ej ∏agodnej suczce 773-18-66.
◗ Solidna firma instalacyjna wynajmie dla swoich
pracowników mieszkanie lub dom. Tel. 0-602444-662.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏osnej.
Tel.: 0-607 290 214 lub 0-504 446 716.
◗ Sprzedam, bez poÊredników, mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie, wykoƒczone, 85 m2. tel. 0 600
490 255.
◗ Korepetycje j´zyk angielski i francuski zakres

szko∏a podstawowa i gimnazjum Studentka Uniwesytetu Warszawskiego wydzia∏u Europeistyki.
Przyst´pna cena, mi∏a atmosfera, zaj´cia w domu ucznia. Telefon: 0 695 582 257 lub 022 773
41 17 (wieczorem).
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnie, 67m;
bezpoÊrednio. Kontakt: 0 504077319 lub irmdelgado@yahoo.com
◗ Zatrudni´ dyspozycyjnà opiekunk´ do malutkiego dziecka. Stara Milosna. tel.: 600 927435, 022
773 3670.
◗ Tworzenie stron www. Internetowa reklama.
Strony firmowe, prywatne, internetowe bazy danych. Profesjonalny, m∏ody, kreatywny zespó∏.
Kontakt: michal.szczepanek@poczta.lazarski.pl,
+48 503-942-386.
◗ Poszukuj´ studentki/studenta do dorywczej
(weekendowe wieczory) opieki nad trzylatkiem.
W domu jest równie˝ rozgarni´ty 13-latek (pomocny). Konieczne rekomendacje lub referencje.
Tel.: 0 602 606 158.
◗ Przedszkole Nr 261 „Pod d´bami” zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego o kwalifikacjach uprawniajàcych do pracy w przedszkolu. Zg∏oszenia nale˝y kierowaç: Przedszkole Nr 261 Warszawa – Weso∏a, ul. Armii
Krajowej 72, tel./fax 773-58-58 e-mail:
p261@edu.um.warszawa.pl lub przedszkole261@o2.pl
◗ Zapewni´ troskliwà i bezpiecznà opiek´ Twojemu
dziecku. Posiadam doÊwiadczenie i samochód.
Jestem uczciwa i solidna. 022 773 30 13,
502 132 551.
◗ Rencistka, 52 lata, dyspozycyjna, uczciwa i zaradna. Posiadam samochód. Podejmà prac´:
opieka, prasowanie, drobne prace domowe,
transport lub inne. 502 132 551.
◗ Studentka pedagogiki zajmie si´ dzieckiem
w czwartki po po∏udniu oraz weekendy. Bogate
doÊwiadczenie w pracy z dzieçmi, psychologiczne podejÊcie do nich, umiej´tnoÊç kreatywnego i po˝ytecznego zorganizowania czasu. Pomoc w lekcjach, pisaniu wypracowaƒ.
Tel.: 667191 444.
◗ MATEMATYKA, chemia – gimnazjum, liceum,
skutecznie tanio 20z∏/h z dojazdem studentka
politechniki lpawl@op.pl
◗ Sprzedam wózek podwójny Perg Perrego dla
dzieci z ma∏à ró˝nicà wieku, granatowy, w dobrym stanie, fotelik samochodowy Maxi Cosi
do 9 kg oraz ∏ó˝eczko drewniane Vox w kolorze
sosny, tel: 0601 28 12 34.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe na osiedlu „Aleja Akacjowa” pow. u˝ytkowa 103 m2,
ca∏kowita 147 m2 + strych i miejsce gara˝owe. Trzy sypialnie, salon z aneksem kuchennym, dwie ∏azienki i garderoba. Cena do uzgodnienia. Kontakt: 0 22 773 80 54
lub 506-012-060.
◗ Dieta Cambridge tel.: 022 773 37 77, 695-219790.
◗ Prace remontowo-budowlane wykoƒczenie
wn´trz konserwacje. Mieszkaniec Starej Mi∏osny. Tel 0-608 035 921.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà (o pow. do 1000 m2) w
Starej Mi∏osnej tel. 0 604536347
◗ Sprzedam mieszkanie 90 m2 Królewiec k/Miƒska
Mazowieckiego 0-888 010 166

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

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

TANIEC TO RADOÂå I ENERGIA…
TANIEC TO… WIOSNA !!!
• TANIEC BRZUCHA • SALSA • TUMBAO • SAMBA – dla Paƒ
• AIKIDO • TANIEC MUSICALOWY – dla Dzieci

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

• TANIEC TOWARZYSKI • TANGO ARGENTY¡SKIE
• BREAKDANCE • HIP / HOP DANCEHALL
Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 68, tel. 022 773 19 04, 0-601 384 616

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

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

Przyjmujemy
zamówienia Êwiàteczne
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. B1, Weso∏a – Stara Mi∏osna (Centrum „Pogodna”)

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000, tel. 022 773 84 92
www.kuchniazapiecek.prv.pl
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WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 022 773 37 67, tel./fax 022 773 24 63

