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Akcja „Pola Nadziei”
w Dzielnicy
Warszawa–Weso∏a
Serdecznie zapraszamy do wzi´cia
udzia∏u w mi´dzynarodowej i ogólnopolskiej akcji hospicyjnej „Pola Nadziei”.
W dniu 6 paêdziernika (piàtek) 2006 r.
o godz. 1400 przed siedzibà Urz´du m.st.
Warszawy w Dzielnicy Weso∏a przy
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33 odb´dzie si´
uroczyste sadzenie cebulek ˝onkili, które
sà mi´dzynarodowym symbolem nadziei
dla ludzi cierpiàcych i oczekujàcych pomocy w ostatnich momentach ˝ycia.
W dniach od 1 do 7 paêdziernika
w przedszkolach i szko∏ach w Dzielnicy
Weso∏a dzieci i m∏odzie˝ b´dà sadziç
w∏asne ma∏e „Pola Nadziei”.
Dodatkowe, szczegó∏owe informacje,
dotyczàce mi´dzynarodowej i ogólnopolskiej akcji hospicyjnej „Pola Nadziei”
znajdujà si´ na stronie internetowej
http://www.hospicjum-domowe.waw.pl
Maria Krycka
Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych
i Zdrowia dla Dzielnicy Weso∏a

foto Iza Antosiewicz
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Z prac Rady Dzielnicy
Powoli dobiega koƒca kadencja obecnej Rady. Mimo rozpoczynajàcej si´
kampanii wyborczej, wrzeÊniowa sesja
przebiega∏a wyjàtkowo sprawnie, a najwa˝niejsze punkty uda∏o si´ uzgodniç
po krótkich i merytorycznych dyskusjach.
LXIII sesja odby∏a si´ 28 wrzeÊnia, a jej
najwa˝niejszym punktem by∏a ocena pracy
Wydzia∏ów i Delegatur dla Dzielnicy Weso∏a na rzecz mieszkaƒców. Najwi´cej
uwag by∏o pod wzgl´dem Delegatur Architektury oraz Geodezji. Chodzi∏o g∏ównie
o czas rozpatrywania wniosków. Efektem
dyskusji by∏o wypracowanie oficjalnego
stanowiska Rady w sprawie wprowadzenia
takich zapisów w Statucie Miasta Warszawy, aby te dwie delegatury w∏àczyç jako wydzia∏y w struktur´ Urz´dów Dzielnic. Nie
wszyscy mieszkaƒcy o tym pami´tajà, ale
obecnie cz´Êç urz´dników pracujàcych
w budynku Urz´du Dzielnicy nie jest pracownikami Urz´du i nie podlega merytorycznie pod Burmistrza Dzielnicy, lecz jako
pracownicy tzw. Delegatur, podlegajà bezpoÊrednio pod dyrektorów biur warszawskich. Kolejnym wnioskiem wyp∏ywajàcym
z dyskusji jest potrzeba zatrudnienia w tych
komórkach dodatkowych pracowników.
Od 3 lat poziom zatrudnienia pozostaje
bez zmian, a iloÊç pracy wynikajàcej z coraz
wi´kszej iloÊci inwestycji na terenie Weso∏ej, zmieniajàcych si´ przepisów prawa budowlanego oraz coraz bardziej rozbudowanej warszawskiej sprawozdawczoÊci, systematycznie si´ zwi´ksza. Dobrà wiadomoÊcià jest zgoda Komisarza Warszawy na postulowane od wielu miesi´cy przez Zarzàd

i Rad´ Dzielnicy zwi´kszenie zatrudnienia
w naszym Wydziale Inwestycji. Obiecane
dodatkowe dwa etaty (dotychczas by∏o
to 9,5 etatu) powinny w zasadniczy sposób
usprawniç dzia∏alnoÊç pracy tego wydzia∏u.
Kolejnym punktem by∏a sprawa planów
zagospodarowania przestrzennego. Radzie
Warszawy przez 4 lata nie uda∏o si´ uchwaliç nawet gotowych, przygotowanych jeszcze w 2001 i 2002 roku planów Groszówki
i Starej Mi∏osny Pó∏noc. Pojawi∏a si´ szansa,
˝e jeszcze w paêdzierniku, po wydzieleniu
z tych planów spornych fragmentów, wi´kszoÊç tych terenów b´dzie mia∏a uchwalone
swoje plany zagospodarowania przestrzennego. Jest tak˝e szansa, ˝e równie˝ w paêdzierniku Rada Warszawy uchwali wreszcie
tzw. studium uwarunkowaƒ, które jest podstawà do póêniejszego tworzenia planów
szczegó∏owych. Umo˝liwi to rozpocz´cie
prac nad tak potrzebnymi planami Starej
Mi∏osny Po∏udnie.
Kolejnymi punktami by∏y informacje
o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych, o gospodarce finansowej w zakresie
oÊwiaty, kultury i sportu, o przebiegu akcji
„Lato w mieÊcie”. Przedstawiono protokó∏
Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej
kontroli odnoÊnie odpisów podatków lokalnych w roku 2005. Zosta∏ tak˝e zaprezentowany wst´pny projekt wykazu zadaƒ
inwestycyjnych na rok 2007. Nie b´d´ go
na razie omawia∏, gdy˝ by∏ bardzo ogólny
i nie uzyska∏ nawet wst´pnej opinii W∏adz
Warszawy. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e
na tym etapie by∏ to wykaz naszych optymistycznych ˝yczeƒ, a ile Êrodków finanso-

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 (czasowo w salach TPD w Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1) 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

Sprostowanie:
W poprzednim numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich przedrukowaliÊmy za Biuletynem
Informacyjnym Dzielnicy Weso∏a wykaz wa˝nych telefonów. Niestety, podany w tym wykazie telefon do pogotowia energetycznego
by∏ nieprawid∏owy. Za pomy∏k´ wszystkich,
a szczególnie u˝ytkownika podanego numeru
telefonu, serdecznie przepraszamy.
Prawid∏owe numery telefonów pogotowia
energetycznego:

022 778 28 00, 022 778 28 22.
wych przeka˝e nam Warszawa i na co ich
wystarczy – oka˝e si´ za kilka tygodni.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy planowana jest na 19 paêdziernika br., jak zwykle
o godz. 1400 w sali Rady Dzielnicy w budynku Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

O inwestycjach w dzielnicy

Póêno, ale wczeÊniej ni˝ planowano
Co jakiÊ czas powraca pytanie dlaczego
cz´Êç naszych inwestycji realizowana jest
pod koniec roku. Mo˝naby odpowiedzieç,
˝e lepiej póêno ni˝ wcale. Ale pozwalam
sobie napisaç tych par´ s∏ów, gdy˝ prawda jest zupe∏nie inna.
Cz´Êç inwestycji realizowanych jest
w drugim pó∏roczu dlatego, ˝e zgodnie
z planami powinny byç zrealizowane
w ciàgu 2 czy 3 lat. Krótko mówiàc, to co
innym „udaje si´“ zrobiç w 2–3 lata, my
robimy w jednym roku (np. Dzielnica
Rembertów w 2006 r. realizuje inwestycje za 10,5 mln z∏, my za 27 mln z∏).
JeÊli wi´c w 12 miesi´cy robi si´ tyle
co w 24 miesiàce, to jest trudne, a prak-
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tycznie niemo˝liwe, aby wykonaç to
do lipca. Dlatego zdarza si´, ˝e koƒczymy w listopadzie, a nawet w grudniu.
Dzi´ki temu przyspieszyliÊmy realizacj´
wielu inwestycji. Wystarczy przypomnieç plany inwestycyjne poprzedniego
Zarzàdu: 2004 rok 15,5 mln, 2005 rok
13,9 mln, 2006 rok 14,9 mln z∏.
My wykonaliÊmy inwestycje w 2004 roku
za oko∏o 16 mln, w 2005 roku za oko∏o
23 mln, w 2006 roku za oko∏o 27 mln z∏.
JesteÊmy dzielnicà, w której na
1 mieszkaƒca wydaje si´ najwi´cej
pieni´dzy na inwestycje w Warszawie,
bo oko∏o 1500 z∏ (Mokotów 106 z∏,
Targówek 237 z∏, Rembertów 487 z∏,

a najwi´cej – poza nami W∏ochy 641 z∏).
Nie wspomn´ ju˝ jak na tempo realizacji inwestycji wp∏ywajà protesty i odwo∏ania w post´powaniu administracyjnym
i przetargowym.
Reasumujàc: nim skrytykuje si´ realizacj´ inwestycji w koƒcówce roku warto
wiedzieç, ˝e gdyby nie to, to by∏yby one
zrealizowane za 2–3 lata.
A czy warto intensywnie rozwijaç naszà
dzielnic´ budujàc nowe drogi, kanalizacj´, boiska, wodociàgi, to oceniç musi
ka˝dy z mieszkaƒców.
Jacek Wojciechowicz
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
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Za∏atw spraw´ w Urz´dzie...
Wybory – wpisanie do rejestru wyborców
do rejestru wyborców wyda∏ wójt (burmistrz
lub prezydent miasta).
Nie majà prawa wybierania osoby pozbawione praw
publicznych lub ubezw∏asnowolnione prawomocnym orzeczeniem sàdu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybuna∏u
Stanu
Osoby nie posiadajàce sta∏ego meldunku na terenie gminy, w której chcà wziàç udzia∏ w g∏osowaniu, powinny z∏o˝yç wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (uzupe∏niajà cz´Êç A wniosku).
Prawa wyborcze
Druk wniosku dost´pny jest w punkcie informaObywatel polski, który najpóêniej w dniu g∏osowacyjnym Urz´du oraz na stronie internetowej Warnia koƒczy 18 lat, ma prawo wybierania radnych
szawy (menu eWOM Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒdo rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzców/Poradnik Interesanta/Sprawy obywateltwa oraz wójta lub burmistrza albo prezydenta miaskie/Inne). Wnioski o wpisanie do rejestru wysta, je˝eli stale zamieszkuje na obszarze gminy i jest
borców mo˝na sk∏adaç w ciàgu ca∏ego roku, niewpisany do sta∏ego rejestru wyborców w tej gminie.
zale˝nie od kalendarza wyborczego. Nale˝y jedW sta∏ym rejestrze wyborców w gminie wpisane sà:
nak pami´taç o tym, ˝e decyzja o wpisaniu
• z urz´du – osoby zameldowane na obszarze
mieszkaƒca do rejestru wyborców wydawagminy na pobyt sta∏y,
na jest w ciàgu trzech dni i dlatego nale˝y sk∏a• na w∏asny wniosek – osoby, które faktycznie
daç wnioski z uwzgl´dnieniem tego terminu.
stale zamieszkujà na obszarze gminy bez zaWniosek mo˝na przes∏aç pocztà lub z∏o˝yç osobimeldowania na pobyt sta∏y albo osoby nigdzie
Êcie w siedzibie urz´du w dzielnicy, w której intereniezamieszka∏e przebywajàce na obszarze
sant zamieszkuje. Sk∏adajàc wniosek osobiÊcie, nagminy, wobec których decyzj´ o ich wpisaniu
le˝y przygotowaç do wglàUwaga w∏aÊciciele nieruchomoÊci
du dowód osobisty. Na dew Starej Mi∏oÊnie na pó∏noc od Traktu Brzeskiego! cyzj´ w sprawie wpisania
do rejestru wyborców wnioW programie najbli˝szej sesji Rady Warszawy
skodawca mo˝na wnieÊç
w dniu 10 paêdziernika od. godz. 10.00
skarg´ za poÊrednictwem
jest punkt „Uchwalenie planu miejscowego
Prezydenta m. st. Warszawy
do w∏aÊciwego miejscowo
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
sàdu rejonowego w termiStara Mi∏osna - Pó∏noc cz. II“
nie 3 dni od dnia dor´czenia
Sesja odb´dzie si´ w Sali Warszawskiej
decyzji. Wydanie decyzji nie
Pa∏acu Kultury i Nauki.
podlega op∏atom.
W dniu 12 listopada wybrany zostanie nowy
sk∏ad Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
nowy Prezydent oraz radni m. st. Warszawy,
a tak˝e radni do rad dzielnic. Nast´pnie rady
dzielnic w tajnym g∏osowaniu bezwzgl´dnà
wi´kszoÊcià g∏osów wybiorà burmistrzów. Pozostali cz∏onkowie zarzàdu wybierani sà
na wniosek burmistrza zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.

KLUB SPORTOWY WESO¸A

OG¸ASZA NABÓR CH¸OPCÓW Z ROCZNIKÓW 1997, 1998 i 1999

DO POWSTAJÑCEJ DRU˚YNY PI¸KARSKIEJ
Wszystkich ch´tnych, zainteresowanych i ciekawych szczegó∏ów
zapraszamy na spotkanie organizacyjne
w piàtek 13 paêdziernika o godz. 1800
w Szkole Podstawowej 173 w Starej Mi∏oÊnie
(organizator Waldemar Mastalski: 022 760 86 51 lub 0501 203 553)
JednoczeÊnie informujemy, ˝e wcià˝ poszukiwani sà kandydaci
z roczników od 1990 do 1996
- posiadajàcy ju˝ pewne umiej´tnoÊci pi∏karskie do wszystkich pozosta∏ych dru˝yn KS Weso∏a
(informacja u Mariana Mahora, wiceprezesa KS Weso∏a: 0606 248 743
lub u Andrzeja Czesucha, wiceprezesa KS Weso∏a: 0501 055 760)

Obywatel Unii Europejskiej nie b´dàcy obywatelem polskim, który:
• najpóêniej w dniu wyborów koƒczy 18 lat,
• stale zamieszkuje w Polsce,
• nie jest pozbawiony praw wyborczych w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, którego
jest obywatelem,
• ma prawo wybierania radnych do rady m. st.
Warszawy, radnych dzielnicy oraz Prezydenta
Stolicy.
Warunkiem uczestnictwa w wyborach jest z∏o˝enie najpóêniej do dnia 13 paêdziernika 2006 r.
wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
w dzielnicy, na terenie której zamieszkuje. We
wniosku nale˝y wype∏niç cz´Êç B oraz za∏àczyç:
• kserokopi´ wa˝nego dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç wnioskodawcy,
• pisemnà deklaracj´, w której wnioskodawca
poda: swoje obywatelstwo i adres sta∏ego zamieszkania w Polsce, nazw´ okr´gu wyborczego albo miejscowoÊci w paƒstwie swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,
• oÊwiadczenie, ˝e zamierza korzystaç z czynnego prawa wyborczego tylko w Polsce oraz
oÊwiadczenie, ˝e w paƒstwie swojego pochodzenia nie zosta∏ pozbawiony czynnego prawa
wyborczego.
Dalsza procedura uzyskania wpisu oraz ewentualnego jego zaskar˝enia wyglàda tak, jak post´powanie w przypadku polskiego obywatela.
Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e obywatel Unii Europejskiej
jest ju˝ wpisany do sta∏ego rejestru wyborców
W Polsce, je˝eli wniosek o wpis sk∏ada∏ np.
przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego.
G∏osowanie
G∏osowanie w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rady m. st. Warszawy, rad
dzielnic oraz na Prezydenta Stolicy odbywa si´
wy∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w utworzonych obwodach g∏osowania. Oznacza
to, ˝e wyborcy g∏osujà w obwodach, do których
zostali przyporzàdkowani ze wzgl´du na miejsce
pobytu sta∏ego oraz wyborcy, którzy zostali wpisani do rejestru wyborców na w∏asny wniosek.
Wyborcy, którzy sà zameldowani na pobyt czasowy zostanà uj´ci w spisach wyborców w miejscu
ich zameldowania na pobyt sta∏y.
Oznacza to równie˝, ˝e w danym obwodzie wyborczym mo˝na g∏osowaç tylko na tych kandydatów do rad, którzy kandydujà z danego obszaru. Nie mo˝na np. g∏osowaç w obwodach
z I okr´gu na kandydata do rady dzielnicy
z II okr´gu. Jedynie na Prezydenta m. st. Warszawy g∏osowanie odbywa si´ wed∏ug takich samych list w ka˝dej z Dzielnic. ZaÊwiadczeƒ
o prawie do g∏osowania poza miejscem sta∏ego
zamieszkania nie wydaje si´.
Wybierajàc si´ na g∏osowanie w dniu 12 listopada br. pami´tajmy o zabraniu z sobà dokumentu
to˝samoÊci.
W przypadku pytaƒ lub wàtpliwoÊci zwiàzanych
z wyborami, prosimy o kontakt z Delegaturà Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Weso∏a pod numerem telefonu 022 773 60 12
lub mailem: wom@wesola.waw.pl.
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
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èó∏wie na Jana Paw∏a II
Kilka
miesi´cy
prac nad uzyskaniem
decyzji lokalizacyjnej, przygotowaniem
projektu, ustaleniem
stanu w∏adania, przygotowaniem i uzgodnieniem projektu,
uzgodnieniu ZUD-u,
pozwolenia na budow´, w koƒcu ca∏a procedura przetargowa, podpisanie umowy o miesiàc wczeÊniej ni˝ w zesz∏ym roku i...
No w∏aÊnie, pi´kna s∏oneczna jesieƒ,
do zrealizowania inwestycja za bez ma∏a 6 milionów z∏otych, a na placu budowy ostatniego odcinka ulicy Jana Paw∏a II trwa piknik. Jedna koparka i kilku
ludzi udaje, ˝e pe∏nà parà ruszy∏a najwi´ksza tegoroczna inwestycja w dzielnicy. W przeciwieƒstwie do w∏aÊciciela
firmy, która w∏aÊnie wygra∏a przetarg
i podpisa∏a umow´, mieszkaƒcy zdajà
sobie spraw´ z nadchodzàcej zimy, a pami´tajàc ubieg∏oroczne rozpaczliwe
koƒczenie prac w b∏ocie i pierwszych
opadach Êniegu zachodzà w g∏ow´, co
jest grane? Zdaje sobie z tego wszystkiego spraw´ burmistrz pan Jacek Wojciechowicz. Dzwoni wi´c do prezesa firmy
pytajàc o harmonogram robót. I co s∏yszy w odpowiedzi?
Dowiaduje si´, ˝e firma ma umow´
do koƒca listopada, a to przecie˝ jeszcze
ponad 2 miesiàce. A teraz w∏aÊnie robià
„naprawd´ du˝e” zlecenie w Gdaƒsku,
wi´c jak tam skoƒczà, to przyjdà do nas.
A na razie prace b´dzie rozpoczyna∏
podwykonawca, firma „Link-Europa”.

Od Êwiadka rozmowy s∏ysza∏em, ˝e rozmowa sta∏a
si´ g∏´boko nieprzyjemna,
jednak pan prezes nie przyjà∏ do wiadomoÊci faktu, ˝e
w∏aÊnie podpisa∏ umow´,
˝e gro˝à mu kary umowne
itp. Ze stoickim spokojem
twierdzi (i, niestety, zgodnie z prawem ma racj´), ˝e
dopóki nie minie termin
wykonania umowy, czyli 30
listopada, to nikt nie ma
prawa mieç do niego pretensji...
Kto by myÊla∏, ˝e choç wejÊcie podwykonawcy jest dobrà nowinà jest w grubym b∏´dzie. Bo firma „Link-Europa”
to ta sama, która na prze∏omie lat
2002/2003 budowa∏a fragment ulicy Jana Paw∏a II od ronda przy Granicznej
do Diamentowej. Nowym mieszkaƒcom
wyjaÊniam, ˝e wówczas w listopadzie zosta∏y zdj´te p∏yty oraz wykorytowano
cz´Êç gruntu pod podbudow´, a nast´pnie prace zamar∏y na ca∏à zim´ a˝
do marca... A do wykonania chodników
zosta∏a u˝yta tak tandetna kostka, ˝e
permanentnie trzeba jà wymieniaç, gdy˝
ciàgle p´ka i kruszy si´.
OczywiÊcie, istnieje jeszcze szansa, ˝e
firma „Drogomex” (bo o niej mowa),
zgodnie ze swoimi doskona∏ymi referencjami, wchodzi na plac budowy 1 listopada i w miesiàc robi wszystko,
od poczàtku do koƒca... Ach, przyjemnie sobie pomarzyç! Choç raczej spodziewam si´, ˝e zirytowany moim tekstem i skargami mieszkaƒców burmistrz
zamiast robiç prezesowi „Drogomexu”

Warsztaty Plastyczne

Dla ca∏ej rodziny
Wieczory i poranki przypominajà ju˝
nam poma∏u o nieuchronnym koƒcu
lata, czas pomyÊleç o tym, co b´dziemy
robiç w d∏ugie jesienne wieczory i dni
wolne od pracy. O ile my doroÊli cenimy sobie Starà Mi∏osnà, która swojà atmosferà Êwietnie nadaje si´ na weekendowe leniuchowanie, o tyle nasze
dzieci wcià˝ narzekajà, ˝e tu jest nudno, ˝e brakuje atrakcji zarówno dla
maluchów, jak i dla m∏odzie˝y.
Z myÊlà o naszych milusiƒskich Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
ju˝ w zesz∏ym roku zorganizowa∏o kil-
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ka spotkaƒ z cyklu Warsztaty Plastyczne dla ca∏ej rodziny, które cieszy∏y si´
sporym zainteresowaniem.
W tym roku chcielibyÊmy, by takie
zaj´cia odbywa∏y si´ cyklicznie co miesiàc. Planujemy warsztaty z profesjonalistami mieszkajàcymi u nas na osiedlu.
Program ich b´dzie zró˝nicowany:
oprócz wspólnego robienia ozdób choinkowych i wielkanocnych, chcemy razem z Paƒstwem uczyç si´ robiç pi´kne
zdj´cia na WARSZTATACH FOTOGRAFICZNYCH, chcemy pomyÊleç
jak odnowiç wn´trza naszych domów

awantury co drugi dzieƒ, b´dzie je robi∏
codziennie i tak krok po kroku wymusi
realizacj´ umowy. Tylko czy naprawd´
tak musi byç? Czy w dzisiejszych czasach mogà jeszcze funkcjonowaç firmy,
które tak lekcewa˝à sobie wygrane
przetargi? I jak d∏ugo jeszcze ustawa
o zamówieniach publicznych b´dzie nakazywa∏a, by w praktyce zawsze wybieraç ofert´ najtaƒszà zamiast najlepszej?
A sytuacja w nast´pnych latach mo˝e
byç jeszcze gorsza. Fundusze europejskie p∏ynà do Polski coraz szerszym
strumyczkiem, coraz wi´cej prowadzonych jest modernizacji i budów dróg.
O ile jeszcze 3-4 lata temu na ka˝dy
przetarg wp∏ywa∏o po 5-10 ofert, to
obecnie wp∏ywa 1 lub 2. A zdarza∏y si´
przetargi, które trzeba by∏o powtarzaç,
bo nie wp∏yn´∏a na nie ˝adna oferta.
Ale póki co módlmy si´ o tegorocznà
pogod´, by troch´ ma∏o powa˝ny wykonawca rozp´dzi∏ nieco swoje ˝ó∏wie
tempo, a nu˝ znowu si´ uda?
Marcin J´drzejewski
na WARSZTATACH WN¢TRZARSKICH, i opanowaç trudnà sztuk´ uk∏adania kwiatów na WARSZTATACH
FLORYSTYCZNYCH. Dla prawdziwych pasjonatów sztuki planujemy równie˝ WARSZTATY RZEèBIARSKIE
oraz MALARSKIE. Natomiast dla najm∏odszych w asyÊcie rodziców i dziadków w zimie planujemy SLAJDOWISKO, czyli wspólne oglàdanie starych
bajek i czytanie ksià˝eczek.
Aby udowodniç, ˝e nie sà to obietnice bez pokrycia z najwi´kszà przyjemnoÊcià pozdrawiam i zapraszam wszystkich.
Katarzyna Szaszkiewicz
koordynator
warsztatów plastycznych
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Nowe okr´gi wyborcze
W nadchodzàcych wyborach samorzàdowych do Rady Dzielnicy Weso∏a czeka
nas spora zmiana. Otó˝
od poprzednich wyborów,
w istotny sposób zwi´kszy∏a
si´ liczba mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Obecnie stanowià oni nieco powy˝ej 40%
wszystkich mieszkaƒców
Weso∏ej. Zgodnie z ordynacjà wyborczà, radni reprezentujà poszczególne okr´gi proporcjonalnie do liczby
mieszkaƒców. Oznacza∏o to, ˝e obecnie w okr´gu Stara Mi∏osna powinno byç 6 radnych (dotychczas 5),
w Centrum z oÊ. Wojskowym – 5 (tak jak dotychczas),
zaÊ w Zielonej z Groszówkà – 4 (dotychczas 5). Ordynacja wyborcza mówi tak˝e, ˝e okr´gi wyborcze nie
mogà byç mniejsze ni˝ 5 mandatów i nie wi´ksze ni˝ 9.
Stàd koniecznoÊç du˝ych zmian.
Niestety, wiosnà tej koniecznoÊci wynikajàcej z przepisów prawa, nie chcia∏o dostrzec grono radnych dzielnicy z Centrum i Zielonej. Rada naszej dzielnicy podj´∏a
uchwa∏´ o pozostawieniu dotychczasowej struktury
okr´gów wyborczych, co mo˝na powiedzieç, by∏o „oszukaniem” mieszkaƒców Starej Mi∏osny pod wzgl´dem si∏y ich reprezentacji w Radzie. Rada Warszawy, o dziwo,
przychyli∏a si´ do tego stanowiska. Na szcz´Êcie, sà
w polskim systemie instytucje kontrolne, które nie pa-

trzàc na partykularne interesy ró˝nych grup, dbajà
ilorazów dla wszystkich komitetów wybieranych jest tyo przestrzeganie prawa i sprawiedliwoÊci. W tym przyle, ile jest mandatów do obsadzenia. Ka˝dej liÊcie albo
padku by∏ to Wojewódzki Komisarz Wyborczy. Swoim
grupie list przyznaje si´ tyle mandatów, ile spoÊród
rozporzàdzeniem zmieni∏ uchwa∏´ Rady Warszawy i w jeustalonego w powy˝szy sposób szeregu ilorazów przydyny, zgodny z prawem i uczciwoÊcià wobec mieszkaƒpada jej liczb kolejno najwi´kszych. Definicja, którà zaców sposób, podzieli∏ Weso∏à na dwa okr´gi: po∏udniocytowa∏am, jest troch´ zawi∏a, dlatego zamieszcz´ konwy obejmujàcy Starà Mi∏osnà wraz z Groszówkà (7 mankretny przyk∏ad:
datów) i pó∏nocny obejmujàcy Zielonà, Centrum
Kom. A Kom. B Kom. C Kom. D Kom. E
i os. Wojskowe (8 mandatów).
Co to znaczy dla mieszkaƒców Groszówki? My- wynik uzyskany 120000 105000 80000 45000 25000
/1
120000 105000 80000 45000 25000
Êl´, ˝e dla nich mo˝e to byç korzystne. W obecnej
/2
60000 52500 40000 22500 12500
kadencji, gdy Groszówka by∏a przypisana do Zie/3
40000 35000 26667 15000
8333
lonej i tak ca∏a piàtka radnych mieszka∏a w Zielo/4
30000 26250 20000 11250
6250
nej. Jak na tym wychodzili mieszkaƒcy Groszówki
/5
24000 21000 16000
9000
5000
– sami o tym wiedzà najlepiej. Obecnie ∏atwiej
/6
20000 17500 13333
7500
4167
b´dzie jakiemuÊ kandydatowi z Groszówki zdobyç
/7
17143 15000 11429
6429
3571
mandat, gdy jest ich do podzia∏u 7, ni˝ wówczas,
gdy by∏o ich tylko 5.
I ciekawostka. Jedna z partii w swoim biuletynie wyW powy˝szym przypadku komitet A uzyska 3 manborczym ostro zaatakowa∏a obecny Zarzàd dzielnicy
daty, komitet B – 2 mandaty, a komitety C i D po 1
za rzekome „manipulowanie” okr´gami wyborczymi.
mandacie. Komitet E, mimo zebrania sporej iloÊci g∏oZupe∏nie jakby mia∏a pretensje do prawie 2 tys. nosów nie b´dzie mia∏ mandatu.
wych mieszkaƒców Weso∏ej, ˝e wybudowali swoje doZ przyk∏adu wynika, ˝e wa˝na jest ogólna liczba g∏omy i zamieszkali akurat na osiedlu Stara Mi∏osna i tu
sów oddanych na konkretnà list´, od niej zale˝y liczba
p∏acà swoje podatki! Dosta∏o si´ te˝ Komisarzowi Wymandatów „zdobytych” przez „list´”. Podzia∏ mandaborczemu, ˝e oÊmieli∏ si´ przywróciç stan zgodny
tów na liÊcie zale˝y od liczby g∏osów zebranych przez
z prawem. Jako ˝e partia ta zapewne b´dzie wystawiaposzczególnych kandydatów. Nowa zmiana wprowa∏a swoich kandydatów w Starej Mi∏oÊnie, rodzi si´ pydzona w ordynacji wyborczej w tym roku powoduje, ˝e
tanie – jak b´dà oni reprezentowali interes mieszkaƒlisty zblokowane przed wyborami mogà w wyniku preców swojego Osiedla, skoro tak bardzo protestujà przemii „wywalczyç” dodatkowy mandat.
ciwko sprawiedliwemu podzia∏owi mandatów?
Przed nami wybory samorzàdowe. I, mimo ˝e próJu˝ wkrótce kampania nabierze rumieƒców… W nabuje nam si´ to wmówiç, to nie powinny byç to wyboszych skrzynkach na listy pojawià si´ mniej lub barry wielkiej polityki. JeÊli ka˝dy z nas zainteresuje si´
dziej interesujàce materia∏y wyborcze… Ulice b´dà
sylwetkami kandydatów, to jest szansa, ˝e w Radzie nie
krzyczeç plakatami… Wielu z nas z zainteresowaniem
znajdà si´ ludzie przypadkowi. Oka˝e si´, ˝e b´dzie nas
przejrzy wszystko, co dostanie do r´ki… Wielu z nas
reprezentowa∏a sàsiadka z naszej ulicy, czy tata koleprzyjdzie wybraç swojego reprezentanta.
˝anki z przedszkola naszego dziecka. Przecie˝ to
Mój g∏os = mój radny. Dlaczego dzieje si´ czasami
od wyborców zale˝y, kto b´dzie s∏u˝y∏ spo∏eczeƒstwu
tak, ˝e powyborczym reprezentantem zostaje osoba z maprzez kolejne 4 lata.
∏à liczbà g∏osów, a w innym okr´gu lub na innej liÊcie duNa koniec chc´ podkreÊliç bardzo wyraênie, liczy si´
˝o wi´ksza liczbà g∏osów nie gwarantuje sukcesu?
ka˝dy g∏os, tak˝e Twój – zniech´cony kampanià i wielkà
Nasze g∏osy b´dà przeliczane na mandaty metodà
politykà Sàsiedzie. Jak wa˝ny mo˝e byç w∏aÊnie twój
d’HONDTA. Metoda ta jest stosowana do podzia∏u mang∏os? W ostatnich wyborach, w Okr´gu Weso∏a Centrum
datów w systemach wyborczych opartych na proporcjokandydatom z listy Weso∏a 2002 zabrak∏o 7 (s∏ownie:
nalnej reprezentacji. Faworyzuje ona du˝e ugrupowania.
siedmiu) g∏osów, ˝eby lista zdoby∏a drugi mandat, manPolega na znalezieniu najwi´kszych, kolejno po sobie
dat dla pana Edwarda K∏osa. Efekt by∏ taki, ˝e przez 1,5
nast´pujàcych ilorazów liczby uzyskanych g∏osów. Poroku po wyborach Weso∏à rzàdzi∏a koalicja radnych skudzia∏u dokonuje si´, dzielàc liczb´ g∏osów oddanych
pionych wokó∏ Burmistrza Jastrz´bskiego z SLD.
na list´ g∏osów przez kolejne liczby naturalDo zobaczenia w lokalach wyborczych.
ne 1; 2; 3; 4; 5 i kolejne, a nast´pnie z tak obliczonych
Iza Antosiewicz

Czwartkowe wieczory muzyczne
Tym razem zapraszamy na monodram
JesteÊmy ju˝ po pierwszym z serii koncertów organizowanych przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie
przy wspó∏udziale Domu Kultury w Weso∏ej. Koncert
uda∏o si´ zorganizowaç jeszcze we wrzeÊniu, a nie,
jak pierwotnie Paƒstwa informowaliÊmy, dopiero
w paêdzierniku i myÊl´, ˝e by∏o warto.
Nast´pna impreza kulturalna jest inna od dotychczasowych, ale równie interesujàca. Jest to monodram na pod-

stawie prozy Sergiusza Piaseckiego p.t. „Zapiski oficera
Armii Czerwonej”. Premiera odby∏a si´ w krakowskim Teatrze Stu dwanaÊcie lat temu, a potem przez d∏ugi czas
przedstawienie to by∏o sta∏à pozycjà jego repertuaru.
G∏ównego bohatera – starszego lejtnanta Michai∏a Zubowa – zagra absolwent PWST w Krakowie, znany Paƒstwu
zapewne z roli Ryszarda Lubicza w polskiej noweli „Klan”
– Piotr Cyrwus. Aktor zwiàzany by∏ równie˝ z Teatrem Pol-

skim w Warszawie, Teatrem im. S. Jaracza w ¸odzi,
a w swoim dorobku ma g∏ówne i pierwszoplanowe role teatralne. Za spektakl „Zapiski oficera Armii Czerwonej”
otrzyma∏ wyró˝nienie na Festiwalu Teatru Jednego Aktora
w Toruniu.
Zapraszamy 26 paêdziernika o godz. 1930 do Sali
Widowiskowej gimnazjum przy ul. Klimatycznej 1.
Iza Zych
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Zaproszenia do OÊrodka Kultury Weso∏a
20 wrzeÊnia w Êrod´ odby∏o si´ kolejne (pierwsze
w tym sezonie artystycznym) spotkanie z zaprzyjaênionymi artystami Sceny Kameralnej Filharmonii
Narodowej. W s∏owie „zaprzyjaênieni“ nie ma przesady, poniewa˝, jak mówi Marzena Sajkowska, znakomita prelegentka i prowadzàca wszystkie koncerty
z tego cyklu: „Do tak wyrobionej muzycznie i wiernej
publicznoÊci weso∏owskiej, przyje˝d˝a si´ jak do dobrych przyjació∏. No i to powietrze...”

Na zdj´ciu pianista Robert Skwira w interpretacji fortepianowej scherza es-moll op. 4 Johannesa Brahmsa.

„Inspiracje w muzyce – od pomys∏u do projektu”,
to tytu∏ ostatniego koncertu. W programie us∏yszeliÊmy m.in. utwory Vivaldiego, Moniuszki, Brahmsa.
Zabrzmia∏a muzyka wokalna i wokalno-instrumentalna. Prelegentka barwnie „namalowa∏a s∏owami”

i przybli˝y∏a cykl powstawania dzie∏a muzycznego.
MyÊl´, ˝e droga twórca – wykonawca – odbiorca, to
taka „magiczna linia” ∏àczàca ludzi (najcz´Êciej zupe∏nie sobie obcych).
A ju˝ w piàtek 22 wrzeÊnia w godzinach wieczornych w OÊrodku Kultury, wspomniana „magiczna linia” wi∏a si´ w przenoÊni i dos∏ownie w pi´knych,
kolorowych gobelinach autorstwa Pani Krystyny Szepietowskiej. Autorka otwierajàc swojà wystaw´ opowiedzia∏a zgromadzonej publicznoÊci o twórczej pasji, której si´ poÊwi´ca. Tkactwem zajmuje si´
od dawna, a jej prace prezentowane by∏y zarówno
w kraju, jak i za granicà. W swej pracy u˝ywa ró˝nych
technik, materia∏ów i barwników. Zauwa˝y∏em, i˝
przewa˝a tematyka przyrody, jak chocia˝by gobelin
przedstawiajàcy pi´knà jesiennà alej´ w parku. Sà
tak˝e pi´kne gobeliny o tematyce, którà osobiÊcie
okreÊli∏bym mianem fantastyka romantyczna (pegaz
w galopie). W swojej twórczoÊci autorka nie ucieka
tak˝e od przes∏aƒ i narracji edukacyjnej. Wra˝enie
robi gobelin Ba∏tyku w sieci. Ta praca zg∏oszona zosta∏a do ogólnopolskiego konkursu ekologicznego
(jak dowiadujemy si´ od m´˝a autorki). Có˝, kto nie
widzia∏ prac pani Krystyny, koniecznie musi odwiedziç OÊrodek Kultury i zobaczyç wystaw´, poczuç t´
„magicznà lini´” ∏àczàca twórc´ z odbiorcà. Wystawa czynna do po∏owy paêdziernika.
Ponadto przypominam, i˝ trwajà zapisy do sekcji
artystycznych OK. Wszelkich informacji udzielamy
w sekretariacie OK, tel. 022 773 61 88 lub na
www.domkultury.wesola.net.
z-ca dyr. ds. programowych
OÊrodka Kultury w Weso∏ej
Tomasz Struzik

PLAN IMPREZ NA PAèDZIERNIK
Niedziela 1.10. godz. 1600 Siedziba OKu
ul. Starzyƒskiego 21 „Kozucha K∏amczucha” teatrzyk muzyczny w wyk. aktorów Teatru Wariacja.*
Sobota 7.10. godz. 1500 teren TKKFiS u zbiegu ulic 1-go Praskiego Pu∏ku i Armii Krajowej.
„ROCKOTAN WESO¸A 2006”druga edycja maratonu rockowego. Zagrajà: Rosewater, Gen, Tele
Eho, XIII Aposto∏, Rados∏aw Stolar i inni.
ZAPRASZAMY tych lubiàcych bawiç si´ rockiem bez przemocy, ksenofobii i narkotyków.**
Âroda 11.10. godz. 1800 „Scena Kameralna
Filharmonii Narodowej”.
Poniedzia∏ek 16.10. godz. 1100 „HYDE PARK”
spotkanie z aktorami serialu „Pogoda na piàtek”
Kingà i Arkadiuszem G∏ogowskimi.
Piàtek 20.10. godz. 1900 Siedziba OKu ul. Starzyƒskiego 21 Wystawa autorska pt. „Ró˝norakie
formy artystyczne w twórczoÊci Bartosza Chmielewskiego”
Czwartek 26.10. godz.1930 Gimnazjum nr.119
ul.Klimatyczna 1 St.Mi∏osna. „Zapiski oficera armii czerwonej”- monodram Piotra Cyrwusa***
* wspó∏organizacja z OPS Weso∏a
** wspó∏organizacja z wydz. kultury urz´du dzielnicy Weso∏a, OPS Weso∏a, „Lokalnà”
*** wspó∏organizacja za Stowarzyszeniem Sàsiedzkim Stara Mi∏osna i Gm. nr 119.
Wst´p na wszystkie organizowane przez
nas imprezy jest bezp∏atny.
Serdecznie zapraszamy.

Zaginà∏ piesek
ma∏y, czarno-bràzowy, ST¢SKNIONE DZIECI CZEKAJÑ
WYZNACZONA NAGRODA!!!
0605 23 80 65 Zakr´t, 022 773 23 15

W miesiàcach paêdziernik - listopad 2006
OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Plus
mieszczàcy si´ przy ul. S∏onecznej Polany 5
organizuje akcj´

bezp∏atnego badania postawy u dzieci.
Prosz´ o telefoniczne ustalenie terminu wizyty.
Serdecznie zapraszam
mgr Beata Dobrowolska Horszczaruk

tel. 022 773 22 53
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G∏osujmy na ludzi nie na partie
„TaÊmy
haƒby”,
„kontratak uk∏adu”,
„ingerencja s∏u˝b specjalnych”, koalicje,
vota zaufania itp.
Media bombardujà
nas radosnym spektaklem „z ˝ycia elit politycznych”. A w cieniu
tych wiekopomnych
wydarzeƒ zbli˝ajà si´ wielkimi krokami
wybory samorzàdowe.
Kiedy rozmawia∏em z ró˝nymi osobami o mo˝liwoÊci ich kandydowania
do samorzàdu, nader cz´sto s∏ysza∏em
„nie, ja si´ politykà nie zajmuj´”. I tak
nasz∏a mnie smutna kontestacja – oto
politykom, choç jeszcze nie wygrali kolejnych wyborów, uda∏o si´ zaw∏aszczyç kolejny kawa∏ek Paƒstwa. Oto w ÊwiadomoÊci wielu ludzi, dotychczasowa domena w∏adzy prawdziwie obywatelskiej, zosta∏a oddana we w∏adanie polityków.
A przecie˝ samorzàd z politykà nie ma
nic wspólnego. Bo budowa chodnika,
oÊwietlenia czy hali sportowej nie jest ani
lewicowa, ani liberalna, ani narodowa.
Chodnik mo˝e byç tylko prosty lub dziurawy! Dlatego twórcy reformy samorzàdowej, zak∏adali, ˝e w samorzàdach b´dà zasiadali przedstawiciele mieszkaƒców, osoby z˝yte z danà miejscowoÊcià,
osoby które sà znane ze swej dzia∏alnoÊci
na rzecz sàsiadów. Zak∏adali, ˝e spo∏ecznoÊci lokalne, reprezentowane przez samorzàdowców, wiedzà lepiej od w∏adzy
centralnej, reprezentowanej przez polityków, co jest im potrzebne. Niestety, politycy jakiÊ czas temu zorientowali si´, ˝e
samorzàd to cenne êród∏o kadr partyjnych, takie swoiste „partyjne przedszkole”. Poza tym, samorzàd to cenne êród∏o

posad dla swoich dzia∏aczy. I konse- prezentujàce osiàgni´cia ludzi, o których
kwentnie od kilku lat zmieniajà ordyna- nikt nie s∏ysza∏, anonimowe ulotki, dyscj´ wyborczà tak, aby zwi´kszyç szanse kredytujàce konkurencj´, plotki, pomódu˝ych partii, kosztem lokalnych komi- wienia i festiwal obietnic bez pokrycia.
tetów. A jednoczeÊnie zraziç prawdzi- Pami´tajmy jakie kompetencje ma sawych spo∏eczników od anga˝owania si´ morzàd i nie dajmy sobie wmówiç, ˝e
w samorzàd. Najpierw wprowadzenie ktoÊ za∏atwi nam coÊ, co nie le˝y w jego
proporcjonalnoÊci wyborów, przeliczanie kompetencjach. Szczytem absurdu (jak
g∏osów metodà d’Hondta, a teraz jeszcze na razie, bo mo˝e zostaç wkrótce pobity)
mechanizm tworzenia bloków list... To by∏y rozlepione na s∏upach og∏oszenia
wszystko powoduje, ˝e ˝aden, nawet naj- pewnej partii nieznanej, ˝e szuka kandybardziej znany i porzàdny cz∏owiek, nie datów na radnych, a w swym programie
ma szans na sukces wyborczy, jeÊli nie wyborczym, podkreÊla np. walk´ z bezrob´dzie startowa∏ z listy jakiejÊ wi´kszej bociem!
Szanowni Paƒstwo! Wybory samorzàorganizacji.
Dlatego zach´cam wszystkich, aby nie dowe sà wa˝ne, bo to od sprawnoÊci w∏odali politykom tej satysfakcji i po pierw- darzy naszej dzielnicy i miasta zale˝y, jak
Weso∏a
przekszta∏ci
si´
sze: poszli na wybory samorzàdowe 12 li- szybko
stopada. Aby pokazali, ˝e niezale˝nie w eleganckie, czyste i zadbane przedmieod tego co dzieje si´ w sejmie, jest kawa- Êcie stolicy. Dlatego uwa˝nie czytajcie, co
∏ek w∏adzy, który jest nasz, jest nam bliski i kto wam obiecuje, nie dajcie si´ omai na który mamy realny wp∏yw! A po dru- miç, nawet najpi´kniejszym szyldom
gie: aby nie g∏osowali na partie, na sym- i g∏osujcie na ludzi. Na ludzi, którym
bole, za którymi stojà wa˝ne programy, chcecie zaufaç. 12 listopada poka˝cie, ˝e
nie bardzo nas dotyczàce, ale by swój nie jest wam oboj´tne, kto b´dzie gospog∏os oddali na startujàcych z ich list kon- darzem Weso∏ej i Warszawy.
Marcin J´drzejewski
kretnych ludzi, znanych, odpowiedzialnych, którzy swojà
pracà coÊ dla danej
spo∏ecznoÊci ju˝
SPECJALISTYCZNY GABINET
dzia∏ali.
Pami´tajmy te˝,
˝e okres przedwyDr n. med. Iwona Bzd´ga
borczy to okres wylekarz stomatologii ogólnej
sypu wszelkiego roLek. stom. Wojciech Bzd´ga
dzaju populizmu
specjalista protetyki stomatologicznej,
i cz´sto brutalnej
chirurg stomatolog
manipulacji. My022 773 38 83, 0 602 351 757
Êl´, ˝e tylko patrzeç,
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
jak pojawià si´ noWYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
we, jednorazowo PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE CHIRURGICZNE
wydane
gazetki, LECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO

STOMATOLOGICZNY

(
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Spó∏ka Ziemska, czy pozaziemska?
Temat MPZBDJiW
Sp. z o.o., zwanej równie˝ Spó∏kà Ziemskà,
porusza∏em ju˝ wielokrotnie i niestety, zajmuj´ si´ nim w dalszym ciàgu, pomimo
˝e ta w∏aÊnie spó∏ka
by∏a przedmiotem zainteresowania ró˝nych autorów tekstów
zarówno W.S. jak te˝ innych pism. Zdaniem zarzàdu tej spó∏ki, wiecznie si´ ich
czepiam, a przecie˝ gdyby nie oni Stara
Mi∏osna zaton´∏aby w Êciekach. OczywiÊcie! Gdyby nie dobroczyƒcy tacy jak panowie Romanowicz, Kowzan i pozostali
w∏odarze MPZBDJiW Sp. z o. o., nie
mia∏by kto wystàpiç o nienale˝ne im odszkodowania za grunty pod drogami, wybudowaç „Centrum Pogodna”, przejàç
wspólny majàtek cz∏onków Zespo∏u,
a równie˝ – prawem kaduka ten majàtek
sprzedawaç. Nie wspomn´ o zarzàdzaniu
„Cyraneczkà”. W sprawie przejmowania
oczyszczalni urz´dnicy sto∏ecznego ratusza drepcà w miejscu i chyba tylko wró˝ka jest w stanie przewidzieç termin przej´cia jej przez MPWiK, a blokada mo˝liwoÊci zrzutu Êcieków na nikim, poza w∏aÊcicielami dzia∏ek w Starej Mi∏oÊnie, nie
robi wra˝enia.
Wed∏ug obowiàzujàcych obecnie przepisów, aby uzyskaç pozwolenie na budo-

w´, do planowanego budynku inwestor pytanie, czy Zrzeszenie W∏aÊcicieli Mieszpowinien wczeÊniej zapewniç dostawy ga- kaƒ i Domów Jednorodzinnych – udzia∏ozu, pràdu, wody, a tak˝e odbiór Êcieków wiec MPZBDJiW Sp. z o.o. jest poinforprzez oczyszczalni´ (szamba u nas nie mowane o zamierzonej inwestycji? Mam
wchodzà w gr´). I w tym momencie zaczy- nadziej´, ˝e wybudowanie planowanych
na si´ zabawa, bo zgod´ na zrzut Êcieków przy ul. Jeêdzieckiej 20 mieszkaƒ przyniewydaje dysponent oczyszczalni, czyli u nas sie mniejsze straty ni˝ wielomilionowa
MPZBDJiW Sp. z o.o., a Spó∏ka ten wa˝- strata na „Centrum Pogodna”. Ciekawy
ny kwit jednym wyda, innym nie. Jakim jestem, jakim cudem i przy u˝yciu jakich
kluczem pos∏uguje si´ przy wydawaniu metod z typowego samograja jakim jest
tych dokumentów, trudno ustaliç (w mo- obecnie budowa mieszkaƒ mo˝na spowoim przypadku prezes Spó∏ki ponoç stwier- dowaç takie straty, jak w przypadku Cendzi∏: „po co WojtaÊ ma si´ pod∏àczaç trum Pogodna. Nie obchodzi∏oby mnie to,
do tak zdekapitalizowanej, jak sam pisze, gdyby Spó∏ka i jej udzia∏owcy stracili tam
oczyszczalni”). Panie Prezesie, zarówno w∏asne pieniàdze. O „gospodarowaniu”
zapewnienie odbioru Êcieków od wszyst- Spó∏ki pisz´ dlatego, ˝e „straty” pokry∏a
kich mieszkaƒców Starej Mi∏osny, w∏aÊci- ona sprzedajàc majàtek cz∏onków Zespowe ich oczyszczenie, a tak˝e dba∏oÊç o do- ∏u. Dlatego apeluj´ do Was, drodzy czytelbry stan techniczny oczyszczalni, jest nicy, nie pozwólcie na dalsze paso˝ytowana dzieƒ dzisiejszy obowiàzkiem spó∏ki, nie na Waszym wspólnym majàtku luktórà Pan zarzàdza, zaÊ sytuacjà, kiedy dla dziom, którzy jak w∏asny traktujà majàtek
w∏asnej inwestycji wydaje Pan zgod´ nale˝àcy do Was. Czas najwy˝szy, aby im
na zrzut 100 m3 Êcieków, a dla planowa- za wszystko podzi´kowaç i upomnieç si´
nych do zrzutu z mojej posesji 6 m3 takiej o zwrot powierzonego mienia.
Józef WojtaÊ
zgody nie ma, zajmuje si´ sàd.
Wspomniane
100 m3 Êcieków ma
Lic. MF 9130/98
sp∏ywaç do oczyszUs∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
czalni z planowaUWAGA! Pierwszy miesiàc kosztuje tylko 1z∏
nych do wybudowaul.
Trakt
Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
nia przy ul. Jeê022
773 25 69, 022 73 38 91
tel.
dzieckiej 20 kilkuset
www.podatkiwesola.pl
mieszkaƒ. Zadaj´

BIURO RACHUNKOWE

Zg∏oszenia do Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
na sezon 2006/2007

W paêdzierniku wystartuje po raz
czwarty Sàsiedzka Liga Siatkówki. Nie
przewidujemy ˝adnych zmian organizacyjno-regulaminowych. Podobnie jak
w poprzednim sezonie, rozgrywki ligowe zostanà podzielone na dwie rundy:
jesiennà oraz wiosennà. Rund´ jesiennà planujemy rozegraç w cztery soboty:
od paêdziernika do stycznia (po jednej
sobocie w miesiàcu), a rund´ rewan˝owà od lutego do maja (równie˝ po jednej sobocie w miesiàcu).
Ze szczegó∏ami regulaminu rozgrywek mo˝na zapoznaç si´ na stronie
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna: www.staramilosna.org.pl.
Zg∏oszenia dru˝yn (tylko pisemne)
nale˝y przesy∏aç faxem na numer 0-22677-14-28, 0-22-870-64-95 lub przekazywaç bezpoÊrednio do dyrektora ligi.
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Prawid∏owe zg∏oszenie dru˝yny powinno byç czytelne i zawieraç:
1. Imiona i nazwiska wszystkich zawodników (od 6 do 12 osób).
2. Nazw´ dru˝yny, pod którà b´dzie
uczestniczyç w rozgrywkach.
3. Imi´ nazwisko i kontakt na telefon
komórkowy do wyznaczonego kapitana dru˝yny. Wymagane jest, aby
kontakt telefoniczny by∏ aktywny
przez ca∏y okres rozgrywek, gdy˝ informacje od organizatorów ligi b´dà
przekazywane kapitanom dru˝yn tylko drogà SMS-owà.
Zg∏oszenia b´dà przyjmowane najpóêniej do dnia 16 paêdziernika 2006 roku.
Ze wzgl´dów organizacyjnych do ligi
zostanie przyj´tych, podobnie jak w latach ubieg∏ych, tylko 9 dru˝yn. Decydowaç wi´c b´dzie kolejnoÊç zg∏oszeƒ.

Dru˝yny, które w poprzednich rozgrywkach odda∏y mecz walkowerem,
nie b´dà mog∏y wyst´powaç w najbli˝szym sezonie (karencja 1 rok).
Zgodnie z regulaminem rozgrywek
zg∏oszenie jest dokonywane na ca∏y
okres rozgrywek, dlatego radzimy zg∏aszanie sk∏adów 12-osobowych, aby nie
by∏o póêniej problemów ze skompletowaniem 6-osobowej dru˝yny do ka˝dego meczu.
Wpisowe wynosi 120 z∏ od dru˝yny.
Wszystkie mecze odbywaç si´ b´dà
w soboty w Szkole Podstawowej Nr 173
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. GoÊciniec.
Pytania mo˝na kierowaç bezpoÊrednio
do dyrektora ligi
Krzysztofa Kacprzaka
tel. 0-602-229-054.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Pi∏karskie Dru˝yny M∏odzie˝owe KS Weso∏a
w rozgrywkach ligowych

Koniec ubieg∏ego sezonu dla pi∏karskich dru˝yn
ch∏opców KS Weso∏a mo˝na uznaç za udany.
Ogromne brawa nale˝à si´ zw∏aszcza Trampkarzom
z r. 91. Jeszcze rok temu dru˝yna by∏a w rozsypce.
Uratowana wolà samych ch∏opców, którzy z wielkà
determinacjà wybrali taki sposób sp´dzania wolnego czasu, zamiast innego alternatywnego, wspierana przez garstk´ rodziców i klub, dru˝yna dzielnie
walczy∏a w Lidze Trampkarzy. Po s∏abych wyst´pach
jesienià, ju˝ na wiosn´ dru˝yna Roberta Z∏otnika
dzielnie stawia∏a czo∏a nawet najsilniejszym ekipom. Wprawdzie nie uda∏o jej si´ opuÊciç 11
(przedostatniego) miejsca w tabeli, ale mo˝na powiedzieç, ˝e odnotowa∏a du˝y sportowy i moralny
sukces.
Przez ca∏y sezon dru˝yna Trampkarzy M∏odszych
z r. 92, trenowana przez naszego sztandarowego weso∏owskiego pierwszoligowca Darka Dêwiga∏´,
wspaniale walczy∏a o 1 miejsce w tabeli i awans
do Ligi Mazowieckiej. Niestety, sztuka si´ nie uda∏a,
ale liczba wspania∏ych meczów, jakie rozegrali
ch∏opcy i emocje temu towarzyszàce d∏ugo pozostanà w pami´ci. Ostatecznie zaj´li 2 miejsce tu˝
za rewelacyjnà Deltà Warszawa i tu˝ przed takà pot´gà pi∏karskà (na warszawskim rynku) jak Gwardia
Warszawa. Miejmy nadziej´, ze trener nie opuÊci
ch∏opców i co nie uda∏o si´ w tym roku, osiàgnà oni
w nast´pnej edycji rozgrywek.
W presti˝owej Mazowieckiej Lidze M∏odzików toczyli zaci´tà walk´ o utrzymanie si´ w niej ch∏opcy
z r. 93. Przedostatnie, 13 miejsce w tabeli, jakie zaj´∏a dru˝yna, jest miejscem rzeczywiÊcie pechowym. Trener Robert Z∏otnik boryka∏ si´ przez ca∏y
sezon z ogromnymi k∏opotami kadrowymi i chyba to
zadecydowa∏o, ˝e dru˝yna ostatecznie spad∏a
i w przysz∏ym sezonie b´dzie gra∏a w lidze ni˝szej.
Ch∏opcom nale˝à si´ mimo wszystko gratulacje
za wspania∏à walk´ i hart ducha. Rozegrali wiele
meczów dajàc na boisku dowód naprawd´ du˝ych
umiej´tnoÊci, sportowego charakteru i woli walki.
Najwi´kszy post´p w ciàgu sezonu poczynili nasi
najm∏odsi pi∏karze, Orliki r. 95, którzy z 8 miejsca
po rundzie jesiennej z impetem przedzierali si´
w gór´ tabeli. Ju˝ niedaleko by∏o miejsce na przys∏owiowym „pudle”, ale ostatecznie ch∏opcy musieli si´ zadowoliç 4 miejscem. Za to na zawsze pozostanie w pami´ci m∏odziutkich pi∏karzy, a tak˝e wielu ich rodziców, wspania∏y mecz z pot´˝nà Legià
Warszawa (minimalna przegrana 0:2), pechowa
i zdaniem wielu krzywdzàca, pora˝ka z Mazowszem

Mi´tne (nies∏usznie podyktowany
w ostatniej minucie karny i 2:3) oraz tryumfalne rozgromienie lidera Pogoƒ Siedlce na jego w∏asnym boisku (bezapelacyjne 4:1 dla naszych ch∏opców). Trener
Andrzej Dêwiga∏a nie kry∏ zadowolenia
i dumy ze swoich podopiecznych i zapowiada∏ walk´ o awans do Mazowieckiej
Ligii w przysz∏ym sezonie.
Czyli w sezonie, który ju˝ trwa i który
– trzeba to powiedzieç – rozpoczà∏ si´
niezwykle obiecujàco. Za nami mniej
wi´cej 1/3 rundy jesiennej i w∏aÊciwie
wszystkie cztery dru˝yny sà w czo∏ówkach tabel ligowych. Oto aktualne tabele:
JUNIORZY M¸ODSI R. 1990 Gr. III
1. Kosa Konstancin
5 13
2. UKS Kadra Rembertów
5 13
3. Start Otwock
3
9
4. Mazowsze Mi´tne
5
7
5. Korona Góra Kalwaria
3
4
6. KS Weso∏a
1
3
7. UKS Siekierki
3
3
8. Advit Wiàzowna
4
3
9. JednoÊç ˚abieniec
4
3
10. Bór Regut
5
3
11. ...............
0
0
12. ...............
0
0
13. ...............
0
0
14. Victoria Sulejówek
4
0

24-1
20-2
15-1
11-10
8-5
4-2
4-9
4-21
4-13
7-19
0-0
0-0
0-0
1-19

˚aki R. 1995 Gr. III
1. KS Weso∏a
2. Józefovia
3. Mazowsze Mi´tne
4. UKS AP Kubicki
5. Agrykola W-wa
6. UKS AON Rembertów
7. KP Legia S. S.A.
8. Varsovia W-wa
9. Zwar Mi´dzylesie
10. Pogoƒ Siedlce
11. SEMP II Ursynów
12. ...............
13. Mazur Karczew
14. PKS RadoÊç

TRAMPKARZE R. 92 Gr. II
1. KS Weso∏a
2. SEMP Ursynów
3. Mazur Karczew
4. Tarpan Tarczyn
5. CWKS Legia W-wa
6. Wilga Garwolin
7. Korona Góra Kalwaria
8. Gwardia W-wa
9. Zwar Mi´dzylesie
10. Victoria Sulejówek
11. Promnik ¸askarzew
12. Watra Mrozy
13. Bór Regut
14. Sokó∏ Ko∏biel

46-5
21-9
14-9
20-9
15-10
21-12
14-17
13-20
15-10
14-17
16-25
7-34
4-15
13-41

Warto zaznaczyç, ˝e na funkcjach trenerskich
w trakcie wakacji nastàpi∏a tylko jedna zmiana:
ch∏opców z rocznika 93 przejà∏ dodatkowo – obok
rocznika 92 – Darek Dêwiga∏a. W ten sposób dysponuje on szerokà kadrà i w sposób p∏ynny mo˝e wyznaczaç cz´Êç ch∏opców do jednej lub drugiej dru˝yny – w zale˝noÊci od bie˝àcej potrzeby. Trudno
rozpisywaç si´ o szansach poszczególnych dru˝yn
na awans po zaledwie kilku rozegranych meczach
i mo˝e nawet lepiej tego nie czyniç... ˝eby nie zapeszyç. Na razie tabele mówià same za siebie, a my
wszyscy po prostu kibicujmy naszym ch∏opcom
i trzymajmy za nich kciuki.

6
6
5
6
6
5
6
5
5
5
6
6
5
6

18
13
12
12
12
9
9
9
7
6
6
3
0
0

5
6
5
3
4
5
2
4
4
2
4
0
4
2

11
10
9
9
6
6
4
4
4
3
3
0
0
0

13-6
11-7
5-1
3-0
6-5
11-11
7-1
4-12
7-12
5-1
6-9
0-0
3-8
0-8

Marian Mahor
TRAMPKARZE M¸ODSI R. 1993 Gr. II
1. KS Weso∏a
6 18
2. Varsovia W-wa
6 18
3. KS Falenica
5 12
4. Sparta Jazgarzew
6 12
5. Skra Obory
5
9
6. Walka Kosów
5
9
7. Józefovia
3
6
8. Wis∏a Dziecinów
6
6
9. JednoÊç ˚abieniec
5
3
10. Burza Pilawa
4
3
11. .................
0
0
12. Per∏a Z∏otok∏os
4
0
13. Laura Chylice
4
0
14. SEMP Ursynów
5
0

54-3
52-11
32-9
22-4
22-13
9-14
9-6
15-36
9-23
4-22
0-0
3-24
3-36
1-34
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Rodzinne
bieganie
Do napisania tego tekstu sk∏oni∏y mnie dwa wydarzenia. Pytanie, które zadali mi m∏odzi ludzie
w czasie zaj´ç profilaktycznych, jakie prowadzi∏em
dla siedleckich gimnazjalistów, które brzmia∏o: Co
mam zamiar zrobiç, ˝eby moje dziecko nie si´ga∏o
po narkotyki? Drugim wydarzeniem by∏ udzia∏
w sztafecie na sto kilometrów pod nazwà Weso∏a
Stówa, odbywajàcej si´ w Starej Mi∏osnej.
W Starej Mi∏osnej uda∏o nam si´ skompletowaç
zespó∏ rodzinny i, jak si´ okaza∏o, nie tylko my wpadliÊmy na taki pomys∏. Dlaczego biegamy? Co z tego mam ja, moja rodzina? Co z tego ma moja czteromiesi´czne córka i jak to si´ ma do tego, czy
za kilka lat nie zacznie braç narkotyków?
NajproÊciej odpowiedzieç na pytanie, co bieganie daje mnie. Mam czterdzieÊci lat, a sporà cz´Êç
z tych lat powinno si´ liczyç podwójnie. Mimo to
niewiele osób da∏oby mi tyle, czuj´ si´ tak˝e
na znacznie mniej lat. Regularny, nawet niezbyt intensywny wysi∏ek powoduje, ˝e na co dzieƒ mam
znacznie wi´cej energii ni˝ przeci´tny Kowalski.
Oznacza to mi´dzy innymi, ˝e mog´, jeÊli jest taka
potrzeba pracowaç przez jakiÊ czas po kilkanaÊcie
godzin na dob´, ale tak˝e, ˝e spokojnie bawi´ si´
na imprezie do bia∏ego rana nie popijajàc drinków
energetyzujàcych.
Byç mo˝e nie najistotniejszy jest jednak zysk wynikajàcy ze zmian czysto fizjologicznych. Jako rodowity
mieszkaniec miasta Weso∏a, aktualnie dzielnicy o tej
nazwie, wi´kszoÊç swoich treningów odbywam w∏aÊnie tutaj, a przy tej okazji mog´ cieszyç si´ bliskim
kontaktem z przyrodà. To powoduje, ˝e zaczynajàc kolejne dni staj´ si´ spokojniejszy, pewniejszy siebie.
Moja rodzina, ta ca∏kiem najbli˝sza i spora cz´Êç
tej dalszej, jest swego rodzaju ewenementem.
W Bo˝e Narodzenie zamiast oglàdaç telewizj´ Êpiewamy kol´dy i chodzimy na spacery do lasu, na papierosa goÊcie muszà wychodziç przed dom (to si´
nazywa terroryzm niepalàcych) i zamiast przy grilu,
podlewanym piwem, sp´dzamy wspólnie czas
przy okazji na przyk∏ad ró˝nych imprez biegowych.
Jest to jedna z wielu rzeczy, które nas ∏àczà. Ale
przecie˝, poza tym wspólnie wychodzimy na koncerty, spotykamy si´ – jak wszystkie rodziny –
przy stole. M∏odsza cz´Êç naszej rodziny chadza
tak˝e do klubów, prowadzimy zwyczajne ˝ycie, tyle,
˝e nieco bogatsze.
A jak si´ to ma do pytania, co mog´ zrobiç, ˝eby
moja córka nie bra∏a narkotyków. Wi´kszoÊç rodziców zaczyna si´ nad tym zastanawiaç, kiedy dziecko ma kilkanaÊcie lat, czyli w momencie, kiedy jest
ju˝ zdecydowanie za póêno. Dlatego ˝e cz∏owiek jest
w najwi´kszym stopniu kszta∏towany we wczesnym
dzieciƒstwie a to, czy nastolatek b´dzie mia∏ predyspozycje do uzale˝nienia, jest determinowane
w∏aÊnie przez jego osobowoÊç.
Dlatego wa˝ne jest, ˝eby dla naszej córki oczywiste by∏o, ˝e rodzice nie bywajà pijani, ˝e czerpià radoÊç z ró˝nych form aktywnoÊci, a nie tylko z oglà-
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Nasze ma∏e wielkie bieganie
Czy „trzeci” to ju˝ „tradycyjny”? JeÊli
tak, to 28 paêdziernika zapraszam wszystkich mi∏oÊników biegania na III – tradycyjne – Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osny w maratonie. Przez poprzednie dwa
lata by∏ to najmniejszy maraton w Polsce
i mam nadziej´, ˝e i w tym roku sytuacja
nie ulegnie zmianie. KameralnoÊç i indywidualne podejÊcie do klienta to w koƒcu
nasz znak rozpoznawczy.
Pierwszà edycj´ biegu ukoƒczy∏o 6
osób, drugà – 8. W tym roku pewnie
osiàgniemy pu∏ap dwucyfrowy. Rywalizacja ma charakter otwarty, ale oczywiÊcie najbardziej presti˝owe zmagania to
walka o tytu∏ Mistrza Starej Mi∏osny.
W rywalizacji tej biorà udzia∏ jedynie
mieszkaƒcy naszego osiedla (klasyfikowani tak˝e w klasyfikacji generalnej biegu). Do tej pory tak si´ sk∏ada∏o, ˝e w rywalizacji staromi∏oÊniaƒskiej uczestniczy∏o trzech zawodników. A to znaczy∏o,
˝e ka˝dy z nich stawa∏ na podium! Ciekawe natomiast, ˝e nigdy dotàd ˝adnemu z mieszkaƒców osiedla nie uda∏o si´
znaleêç w pierwszej trójce klasyfikacji
ogólnej. Mo˝e tym razem? Inna ciekawostka to fakt, ˝e nigdy jeszcze naszego
maratonu nie ukoƒczy∏a kobieta. Czekamy na pierwszà odwa˝nà.
Bieg odbywa si´ na 7-kilometrowej
p´tli, którà zawodnicy pokonujà 6-

krotnie. Start i meta ka˝dej p´tli (oraz
ca∏ego biegu) znajduje si´ na skrzy˝owaniu ul. Jana Paw∏a II i Jod∏owej
(przy Kredyt Banku). Trasa wiedzie
w wi´kszoÊci po lesie, jest dobrze oznaczona i bardzo przyjemna. Start biegu
odb´dzie si´ o godzinie 10.00 w dniu 28
paêdziernika. Na ostatniego zawodnika czekamy a˝ do skutku. W okolicy
startu usytuowane jest biuro zawodów,
gdzie mo˝na odebraç numer startowy,
zostawiç rzeczy, przebraç si´, a tak˝e
otrzymaç coÊ do picia i do jedzenia.
W tym roku oprócz maratonu zostanie te˝ rozegrany bieg na dystansie 7 kilometrów (jedno okrà˝enie), w którym
mogà wystartowaç ci, którzy lubià biegaç, ale na maraton nie majà jeszcze si∏.
Zapisy do maratonu odbywajà si´
przez internet – wystarczy wys∏aç maila
na adres stowarzyszenie@staramilosna.org.pl i podaç w nim swoje imi´
i nazwisko oraz rok urodzenia. Op∏ata
za udzia∏ w maratonie wynosi 30 z∏,
za bieg na 7 km – 10 z∏. Wp∏at nale˝y
dokonywaç na numer konta Stowarzyszenia Sàsiedzkiego: 67 1240 2148 1111
0000 3032 1568. Zapisy do maratonu
koƒczymy przyjmowaç 15 paêdziernika,
do biegu na 7 km mo˝na zapisywaç si´
do ostatniej chwili.
Marek Tronina

pomocà, a nie z telewizji czy rozmów z kolegami. To
dania telewizji, ˝e mo˝na ˝yç na trzeêwo i jednoczejedyny sposób, ˝eby dziecko by∏o bezpieczne.
Ênie szcz´Êliwie. Rodzice sà dla swoich pociech
JeÊli ktoÊ ma ochot´ czytaç wi´cej na temat wynajsilniejszym wzorcem, kopiujà oni, cz´sto pot´chowywania dzieci w taki sposób, ˝eby chroniç je
gujàc jeszcze, zachowania rodziców. Dlatego wol´,
przed narkotykami, mog´ poleciç ksià˝eczk´ Jolan˝eby moje dziecko kopiowa∏o nasze sportowe pasje
ty Koczurowskiej, „Co zrobiç, ˝eby dzieci nie si´gani˝ w´dzi∏o si´ w papierosowym dymie i patrzy∏o,
∏y po narkotyki”, teksty na stronie internetowej
jak rodzice wznoszà kolejne toasty za jego, i nie tylwww.poradnia.narkomania.org.pl oraz mojà ksià˝k´
ko jego zdrowie, bo to mu na zdrowie nie wyjdzie.
„Narkomania narkotyki odlot donikàd”
OczywiÊcie, uprawiamy sport, dlatego ˝e sprawia
Wojciech Wanat
nam radoÊç, ale jednoczeÊnie wiemy, ˝e dzi´ki temu nasze dziecko ma
znacznie wi´ksze szanse
na to, ˝e nie zostanie
narkomanem, alkoholikiem, nie uzale˝ni si´
od niczego, a lista uzanabór 2006/2007
le˝nieƒ powi´ksza si´
ul. Piotrusia Pana 12
z roku na rok.
tel. 022 773 10 81, 022 773 01 75
Poza tym, ˝e mamy
fax 022 773 01 77
nadziej´ zaraziç nasze
tel. kom. 0-603 390 754
dziecko sportowà pasjà,
musimy zadbaç o jago
zaprasza dzieci, m∏odzie˝, doros∏ych
harmonijny rozwój, o to
• kszta∏cenie s∏uchu z zasadami i z rytmikà (zaj´cia grupowe)
˝eby wiedzia∏o, co jest
• nauka gry na fortepianie
z∏e, a co dobre, ˝eby po• nauka Êpiewu solowego dla m∏odzie˝y (zaj´cia indywidualne)
znawa∏o Êwiat z naszà

Studio Muzyczne
Marty Zamojskiej-Makowskiej
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Wystawa w bibliotece w Starej Mi∏osnej

Jerzy Giedroyc i zagubieni romantycy…
Mam przyjemnoÊç zaprosiç Paƒstwa na wystaw´,
która zagoÊci w paêdzierniku w bibliotece staromi∏oÊniaƒskiej, a poÊwi´cona b´dzie Jerzemu Giedroyciowi.
Wystawa przygotowana jest w ramach Roku Jerzego Giedroycia, a partnerami projektu sà Bank BISE i Instytut Adama Mickiewicza. Na kilkudziesi´ciu planszach znajdziecie Paƒstwo m.in. kalendarium najwa˝niejszych wydarzeƒ z historii Instytutu
Literackiego – od jego powstania w 1946 roku
w Rzymie do dnia dzisiejszego, obszerny ˝yciorys
twórcy miesi´cznika Kultura wraz z wybranymi fragmentami artyku∏ów. Do przygotowania wystawy wykorzystano fotografie z archiwum z Instytutu Literackiego w Pary˝u, a tak˝e zdj´cia Piotra Wójcika
(Agencja Gazeta) zrobione w paêdzierniku 1998 r.
w Maisons Laffitte. Autorem scenariusza jest
Agnieszka Mitkowska, a projekt graficzny to dzie∏o
Hanny Milanowicz.

Ekspozycja posiada równie˝ wypowiedzi Redaktora o Kulturze i jej wspó∏pracownikach, z kolei o Giedroyciu mówià m.in. Czes∏aw Mi∏osz, Stanis∏aw
Lem, Ryszard KapuÊciƒski.
Wystawa prezentowana ju˝ by∏a w wielu miejscowoÊciach. Dzi´ki uprzejmoÊci Towarzystwa
Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Pary˝u z siedzibà w Warszawie zaprezentowana zo-

Kàcik bibliofila
Wanda Konarzewska
– Inna wÊród innych
To ksià˝ka, jakie
Paƒstwo lubicie, historia oparta na faktach, czyli zbeletryzowana
opowieÊç
o pi´knej Polce, która
poÊlubi∏a czarnoskórego studenta Wydzia∏u Prawa, pochodzàcego z kraju nad Zatokà Gwinejskà.
Co sk∏ania kobiety do wiàzania si´ z m´˝czyznami innej, cz´sto bardzo odmiennej
kultury? Wykszta∏cona, z niezwyk∏à urodà dziewczyna, z g∏owà pe∏nà marzeƒ
o egzotyce i rajskich pla˝ach tajemniczego Czarnego Làdu prze˝ywa gehenn´
wyje˝d˝ajàc z m´˝em i dzieçmi do Afryki. Pozostaje tam lat dziesi´ç. Dzi´ki odwadze i sile ducha w pewnym momencie

zmienia swoje ˝ycie. Teraz mieszka
w Szwajcarii, pracujàc w laboratorium
szpitala uniwersyteckiego w Genewie.
Poczytajmy, co ma nam do przekazania.
Lit. pi´kna dla doros∏ych:
1. Piàtkowska M. – Krakowska ˝a∏oba
2. Albiƒski W. – Antylopa szuka myÊliwego
3. Galina M. S. – Wilcza gwiazda
4. Holt V. – Dom Tysiàca Latarni
5. Oates J. C. – Mama odesz∏a
6. Egan G. – Kwarantanna
Lit. dla dzieci
i m∏odzie˝y:
1. Nordgvist S. –
Tort urodzinowy
2. Nordgwist S. –
Kiedy ma∏y Findus si´ zgubi∏

stanie równie˝ u nas, w czytelni biblioteki przy ul.
Jana Paw∏a II 25 w Starej Mi∏oÊnie.
Zapraszam w godzinach pracy biblioteki:
Poniedzia∏ek 13-19
Wtorek, piàtek 13-18
Czwartek 10-15
Iza Zych

3. Taylor P. R. – Tylko nie Alice
4. Abedi J. – Lola dziennikarkà
5. I S Walt Disney Company – Auta
Lit. popularnonaukowa:
1. Lansado N. – Gry komputerowe, Internet i telewizja: Co robiç, gdy nasze
dzieci sà nimi zafascynowane
2. Carroll W. H. – Gilotyna i Krzy˝
3. Chrzanowski W. – Kronika S∏owian:
Wielkie Morawy, Kraj WiÊlan i Czechy 805-955 r.
4. KapuÊciƒski R. – Ten Inny
5. Fache A. – Catherine Deneuve: biografia
Iza Zych

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

zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat

ostatnie wolne miejsca
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Informacje dla rodziców

Medycyna szkolna w Dzielnicy Warszawa-Weso∏a
Szko∏a stanowi swoiste
Êrodowisko wp∏ywajàce
na stan zdrowia dzieci. Ten
fakt doprowadzi∏ do rozwoju
odr´bnej ga∏´zi medycyny,
jakà jest medycyna Êrodowiska nauczania i wychowania, zwana popularnie medycynà szkolnà. Osoby zajmujàce si´ profesjonalnie
medycynà szkolnà to lekarze i piel´gniarki, z wieloletnim doÊwiadczeniem,
przygotowani do rozwiàzywania problemów zdrowotnych, specyficznych dla tego Êrodowiska.
SPZLO Warszawa Weso∏a sprawuje opiek´ medycznà nad uczniami szkó∏ podstawowych, gimnazjów oraz
liceów, zarówno publicznych, jak i niepublicznych,
dzia∏ajàcych na terenie naszej dzielnicy. Âwiadczenia
medyczne, dost´pne w szko∏ach, sà w ca∏oÊci finansowane ze Êrodków Narodowego Funduszu Zdrowa oraz
bud˝etu m.st. Warszawy.
Warunkiem korzystania ze Êwiadczeƒ medycyny szkolnej jest z∏o˝enie, jednorazowo,
w szkole, deklaracji wyboru piel´gniarki szkolnej. W/w dokument stanowi podstaw´ udzielania i finansowania powy˝szych Êwiadczeƒ przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Dokonujàc wyboru piel´gniarki
szkolnej, poprzez wype∏nienie deklaracji, dziecko nadal mo˝e, bez przeszkód, korzystaç z opieki, wybra-

nego przez Paƒstwa, lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej i piel´gniarki Êrodowiskowo-rodzinnej.
W ramach medycyny szkolnej SPZLO zapewnia:
• Realizacj´ szczepieƒ, zgodnych z kalendarzem
szczepieƒ, w gabinecie medycyny szkolnej,
w tym kwalifikacj´ przeprowadzonà przez lekarza.
• Przeprowadzanie bilansów zdrowia.
• Przeprowadzanie badaƒ przesiewowych.
• Pomoc medycznà przedlekarskà.
• Edukacj´ zdrowotnà m.in. kurs udzielania pierwszej pomocy.
• Realizacj´ programów profilaktycznych dla dzieci, finansowanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy. W roku 2006 rozpoczniemy realizacj´ czterech programów profilaktycznych:
• Program profilaktyki stomatologicznej dla
uczniów klasy I, III i V szko∏y podstawowej, realizowany przez naszych stomatologów,
• Program profilaktyki wad postawy dla uczniów
klasy IV szko∏y podstawowej, realizowany przez
lekarza ortoped´,
• Program szczepieƒ dodatkowych, przeciwko odrze, Êwince i ró˝yczce szczepionkà skojarzonà
oraz program szczepieƒ przeciw wirusowemu zapaleniu wàtroby typu A – oba szczepienia adresowane sà do dzieci klas I (7-latki) szko∏y podstawowej, szczepienia realizowane sà przez lekarzy
i piel´gniarki poradni D.

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Instalacje tradycyjne i wtrysk gazu
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Wulkanizacja
• Klimatyzacja

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

ANGIELSKI DLA DZIECI
W MAGICZNEJ AKADEMII
ZAPRASZAMY DZIECI 6, 7 I 8-LETNIE
NA NASZE ZAJ¢CIA POPO¸UDNIOWE.
Ma∏e grupy! Âwietna zabawa! Mi∏a atmosfera!

Informacje i zapisy: tel. 600 425 310; 022 7732887
lub w siedzibie Akademii: ul. Cieplarniana 30, Stara Mi∏osna
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W przypadku Êwiadczeƒ zdrowotnych, m.in.
szczepieƒ, niezb´dnym warunkiem ich uzyskania, co wynika z uregulowaƒ prawnych, jest wyra˝enie przez Paƒstwa zgody oraz przekazanie
informacji nt. historii zdrowia dziecka na znormalizowanych drukach. Dzieci b´dà wyposa˝ane w stosowne druki przez piel´gniark´ szkolnà, we wspó∏pracy z wychowawcà. Prosimy o terminowe wype∏nianie
i zwrotne przekazywanie, osobiÊcie lub za poÊrednictwem dzieci, powy˝szych druków do gabinetów medycyny szkolnej. Brak zwrotnej informacji od rodziców
uniemo˝liwi wykonanie Êwiadczeƒ nale˝nych dziecku,
m.in. szczepieƒ oraz programów profilaktycznych. Medycyna szkolna stwarza dodatkowe warunki poprawiajàce dost´pnoÊç do Êwiadczeƒ zdrowotnych. Dzi´ki temu mo˝liwe jest wprowadzanie dzia∏aƒ zapobiegajàcych rozwojowi chorób, a tak˝e wczesne ich wykrywanie i jak najszybsze podejmowanie leczenia. Nie zaprzepaÊcie Paƒstwo tej mo˝liwoÊci.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce zasad funkcjonowania medycyny szkolnej oraz zakresu Êwiadczeƒ zdrowotnych dost´pnych dla uczniów, uzyskacie Paƒstwo w gabinetach medycyny szkolnej dzia∏ajàcych w placówkach oÊwiatowych, do których
ucz´szczajà dzieci oraz w dyrekcji SPZLO Warszawa-Weso∏a pod nr tel. 022 773 53 63.
Koordynator ds. lecznictwa
Dr Tomasz Droƒ

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Witajcie
wÊród
nas

Oto kolejni nasi najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom, a tak˝e rodzicom wszystkich innych weso∏owskich 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.

Julia Stefaniak
urodzi∏a si´ 26 czerwca 2006 r.
Waga: 3920 g.
Wzrost: 56 cm

Roch Dawid Skredny
urodzony 17 sierpnia 2006 r.
w Szpitalu Kolejowym w Mi´dzylesiu
Waga: 3620 g. Wzrost: 54 cm.

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 II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà
mo˝na przes∏aç na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 12 paêdziernika 2006 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl

➥ Zdj´cia cyfrowe

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

mgr farm. Jolanta Borkowska
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. 022 773 00 45

Godz. otwarcia
Pon.-Piàt. 8.00-20.00
Sobota 8.00-14.00

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

zdj´cia Êlubne
pozowane (w studio)
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15
tel. 022 773 17 14
a

pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!
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Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy
Warszawa-Weso∏a m.st. Warszawa w szachach
Sobotni (9 wrzeÊnia) turniej tradycyjnie zgromadzi∏ najbardziej uzdolnionych m∏odych szachistów, nie tylko
z naszej dzielnicy. Zosta∏ zorganizowany przez Urzàd Dzielnicy oraz przez
Klub Sportowy „Weso∏a”. Rol´ gospodyƒ turnieju przyj´∏y panie dyrektor
Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz oraz

LUCKY
– kolejny
wy˝∏owaty
w potrzebie
Lucky jest du˝ym, troch´ wy˝∏owatym
psem, który ma ok. 11 miesi´cy. Zosta∏
podrzucony do schroniska pod Warszawà
pod koniec sierpnia 2006 r. przez bezdusznych ludzi bez serca.
Z charakteru Lucky wcià˝ zachowuje si´
jak szczeniaczek: jest weso∏y, rozbrykany,
skory do zabaw i przyjazny w stosunku
do wszystkich napotkanych ludzi. Jest ∏agodnym psem, ∏atwo podporzàdkowujàcym si´ innym. Mo˝e
zamieszkaç w towarzystwie suni, z ca∏à
pewnoÊcià b´dzie te˝
wielkim przyjacielem
dzieci.
tel. 607 584 763 lub
e-mail
azzie5@wp.pl
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Mariola Wróblewska ze Szko∏y Podstawowej nr 173.
Turniej, który od kilku lat cieszy si´
du˝à frekwencjà, ewoluuje w kierunku imprezy o coraz wy˝szym poziomie (niestety przy mniej liczebnej obsadzie). W bie˝àcej edycji udzia∏
wzi´∏o 40 zawodników.
S´dziami turnieju byli Andrzej
i Piotr ˚ochowscy, a sam turniej
rozgrywany by∏ systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund w tempie 15 min. dla zawodnika na parti´.
Po zaci´tej rywalizacji zwyci´zcà zosta∏ zawodnik Klubu „Polonia” Warszawa – Andrzej ˚urkowski. Z ràk Burmistrza Jacka Wojciechowicza otrzyma∏ puchar oraz g∏ównà nagrod´.
Drugie miejsce oraz puchar dla najlepszej zawodniczki zdoby∏a Urszula
Staniszewska z Klubu Sportowego
„Weso∏a”. Trzecie miejsce, a zarazem
puchar dla najlepszego zawodnika
w kategorii do lat 10, zdoby∏ Bartosz
Nowicki zawodnik KS „Weso∏a”
M-ce Nr
i uczeƒ szko∏y nr 173.
Ka˝dy z uczestników otrzyma∏ 12 14
nagrod´ rzeczowà – to równie˝ 3 6
jest tradycjà, ˝e pula nagród rze- 4 3
czowych jest bogata dzi´ki 5 2
6
8
wsparciu finansowemu miasta.
7
5
W rozgrywkach nie mog∏a 8 25
wziàç udzia∏u Kinga Pastuszko 9 11
10
9
uczennica szko∏y nr 173. Kinga 11 19
reprezentowa∏a Polsk´ na Mi- 12 21
strzostwach Europy Juniorów 13 7
14
22
w Szachach które odby∏y si´ 15 12
w miejscowoÊci Herceg Novi 16 31
w Czarnogórze. Kinga walczy∏a 17 14
ze starszymi o rok zawodniczka- 1819 2618
mi i zdoby∏a 27 miejsce na 64 za- 20 13
wodniczki w kategorii do 10 lat. 21 17
Trudno by∏o uwierzyç, gdy Ma- 2223 3710
rian Mahor pisa∏ o m∏odych ta- 24 38
lentach szachowych z Weso∏ej 25 16
dwa lata temu w „Wiadomo- 26 33
27
30
Êciach Sàsiedzkich“, ˝e jeszcze 28 15
mo˝emy o nich us∏yszeç w skali 29 27
szachów europejskich czy Êwia- 30 23
31
20
towych. Jest to zas∏uga wielolet- 32 39
niej pracy trenera Jana Brustma- 33 24
na, koordynacji zaj´ç szacho- 34 29
wych w szkole nr 173 prowadzo- 3536 3628
nych przez panià Teres´ Osipiuk, 37 40
zrozumienia i wsparcia finanso- 38 32
wego w∏adz dzielnicy i pracy spo- 3940 3534

∏ecznej dzia∏aczy z Klubu Sportowego
„Weso∏a”. Najwi´cej jednak pracy
wk∏adajà sami zawodnicy i ich rodzice.
Wyniki czterogodzinnych zmagaƒ
przy szachownicach przedstawiam w
tabeli obok (mo˝na si´ z nimi dok∏adnie zapoznaç równie˝ na stronie
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/k_386/).
Miros∏aw Macià˝ek
Tyt.

Nazwisko Imię

I
I+
II
I+
II+
III
II

Żurkowski, Andrzej
Staniszewska, Urszula
Nowicki, Bartosz
Staniszewska, Adrianna
Tulwin, Michał
Rytel, Bartosz
Oleszczuk, Maciej
Buczyński, Mateusz
Mahor, Maks
Suliborski, Jakub
Piasecki, Kacper
Nowacki, Adam
Decewicz, Mateusz
Buczyński, Paweł
Suliborski, Artur
Groszewski, Bartosz
Wierzbowski, Mateusz
Kłopocki, Karol
Kott, Joanna
Maciążek, Aleksandra
Górska, Weronika
Maciążek, Michał
Skłodowski, Piotr
Wojciechowski, Jan
Harazińska, Ewa
Sarniewicz, Michał
Woźnica, Tomasz
Oleszczuk, Marta
Michalak, Katarzyna
Paprota, Bartłomiej
Kłopocki, Bernard
Kozłowski, Piotr
Badziąg, Jan
Mazurek, Krystyna
Winiarski, Michał
Makarewicz, Bartosz
Wierzbowska, Justyna
Marzec, Andrzej
Abramczyk, Damian
Mazurek, Andrzej

III
III
V
III
III
IV
IV
III
IV
III

IV

IV

Fed. Rank

Pkt. MBch. Bch.

POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL
POL

8
6,5
6
6
5,5
5,5
5,5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2
1,5
0,5

2044
1900
1800
1703
1792
1600
1800
1000
1600
1600
1200
1000
1600
1000
1600
1000
1400
1000
1250
1400
1250
1600
1000
1000
1250
1000
1000
1250
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

33
28,5
31
31
32,5
30
28
28
28
24,5
24,5
21,5
26,5
22
27
25
25
24,5
24,5
24
23,5
22,5
20
17
25
24,5
23,25
19
22
21
19
18,5
15,5
23,5
23
22
17
22
18,5
16

43,5
39,5
43
42
44,5
40,5
36,5
39,5
38
33,5
33,5
31,5
36
30,5
37
32,5
31,5
33,5
32,5
31
31,5
30,5
26,5
23,5
32,5
32
31,25
27
29,5
27,5
25,5
24
22,5
29
31,5
28,5
21,5
27,5
23
21,5

L.Z.
8
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
1
2
2
2
2
1
1
0

Prog. Uwagi
36
29,5
29
31
28,5
25,5
24,5
23
22
24
22
17
24
16,5
22,5
16
20
17
18
20,5
17
20
14
12
20
18
16,5
12,5
14
13,5
12,5
12
10
8,5
14,5
14
7,5
7,5
8,5
1

j10

j10

j10

j10
j10
j10

j10
j10
j10
j10
j10
j10
j10
j10
j10

j10
j10
j10

j10
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Sàsiedzka Liga Pi∏ki Noênej - runda jesienna
Od maja 2006 na boisku pi∏karskim
przy Szkole Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏oÊnie regularnie rozgrywane sà
mecze Sàsiedzkiej Ligi Pi∏ki No˝nej.
Podczas 50 minutowych meczów mieszkaƒcy naszego osiedla zmagajà sie
na murawie boiska, aby zdobyç kolejne punkty. Aktualnie w Lidze gra 7 zespo∏ów w 12 osobowych sk∏adach.
Na boisku jednoczeÊnie gra 7 zawodników (bramkarz + 6 osób w polu) z jednej dru˝yny. Pomijajàc przepis o spalonym oraz wybijanie autów nogà (rozmiary boiska) pozosta∏e przepisy zgodne sà z zasadami PZPN. Tyle od strony
formalnej...
Organizujàc lig´ przypuszcza∏em, ˝e
zg∏oszone zespo∏y b´dà sk∏ada∏y si´ z
ludzi, którzy najczeÊciej wynajmujà boisko w gimnazjum. Pierwsze spotkanie
kapitanów, które odby∏o si´ pod koniec
kwietnia uÊwiadomi∏o mi jak si´ myliMiejsce Nazwa dru˝yny

1
2
3
4
5
6
7

Szalone Pomidory
FC Królewskie
Dru˝yna A
Pokoleniowcy SM
Gangstagrajki
Marcbud
Dentrtyczne Wypustki

Mecze Bramki+ Bramki–

6
6
6
6
5
5
4

42
29
28
25
25
17
7

11
18
18
37
26
47
21

Pkt

15
15
12
9
6
0
0

∏em
si´
– mnóstwo.
Wi´kszoÊç
dru˝yn to grupy kolegów
i znajomych,
którzy chcieli
dobrze sie pob a w i ç
przy
grze
w pi∏ke. I taki
jest w∏asnie
charakter Sàsiedzkiej Ligi
Pi∏ki No˝nej
– dobra zabawa przy sporStrona Ligi: http://www.staramilosna.org.pl/pilkanozna
towej rywalizacji. Boisko
przy szkole podstawowej posiada sporo
krzese∏ przewidzianych dla kibiców.
Stwarza to mo˝liwoÊç, aby ka˝dy z Was
Zapraszajàc wszystkich Paƒstwa
– drodzy czytelnicy – móg∏ do nas do∏àdo oglàdania meczów ligi przypomiczyç. Zapraszam serdecznie do ogladanamy jednoczesnie o zakazie spo˝ynia rozgrywek – w ka˝dy wtorek
wania alkoholu i palenia tytoniu
i czwartek w godzinach 2000–2200. Pona terenie szko∏y podstawowej. Prozdrawiam i do zobaczenia na boisku!
sz´ równie˝ o nie u˝ywanie niecenKierownik Ligi
zuralnych wyrazów. Z góry dziekuLech Krzemiƒski
jemy!

Apel do kibiców!!!

Tabela ligi okr´gowej, grupa Warszawa II
Miejsce Klub

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

Liga okr´gowa

Oczekiwanie na pierwsze
zwyci´stwo
Wcià˝ nie najlepiej wiedzie si´ naszej dru˝ynie.
W kolejnych pi´ciu rozegranych spotkaniach uda∏o si´
zdobyç zaledwie jeden punkt. W meczu z PUG Bielany przez wi´kszà cz´Êç meczu KS Weso∏a nawet prowadzi∏, ale ostatecznie skoƒczy∏o si´ na podziale
punktów. Z wyjazdów do Nowego Dworu i Wyszkowa
nasi pi∏karze nie przywieêli nic poza baga˝em straconych bramek. Mecz u siebie z Soko∏em Serock wyda-

wa∏ si´ wi´c dobrym momentem na prze∏amanie. Niestety, ju˝ w pierwszych minutach meczu zawodnik goÊci by∏ faulowany w polu karnym. Czerwona kartka dla
bramkarza i gol z rzutu karnego dla rywali sprawi∏y, ˝e
na dobry wynik w tym meczu nie by∏o ju˝ szans. Tydzieƒ póêniej do Weso∏ej przyjecha∏ lider rozgrywek
– Mazur Radzymin. I tym razem miejscowy zespó∏
musia∏ uznaç wy˝szoÊç rywali (0-4). Ostatnie miejsce

Mazur Radzymin
GKP Targówek
NTP Wyszków
Wicher Koby∏ka
Âwit II Nowy Dwór Maz.
Sokó∏ Serock
KS Falenica
Bia∏o∏´ka Warszawa
Bóbr T∏uszcz
Legionovia II Legionowo
Marcovia 2000 Marki
Marymont Warszawa
Dolcan II Zàbki
PUG Bielany
Wkra Pomiechówek
KS Weso∏a

Mecze

Punkty

Bramki

8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
7
6
8
8
8
8

21
19
16
13
12
12
12
11
10
10
10
10
9
8
1
1

21-3
21-8
24-12
15-15
13-18
17-16
11-8
22-12
7-10
16-14
8-5
15-8
13-22
16-24
11-22
8-40

w lidze okr´gowej, nawet dla niedu˝ej dzielnicy Warszawy jakà jest Weso∏a, nie jest rezultatem, z którym
kibice mogà si´ pogodziç. Miejmy nadziej´, ˝e w∏adze
klubu znajdà jakàÊ recept´ na lepsze wyniki. Przecie˝
poziom seniorskiej dru˝yny pi∏karskiej przez wielu odbierany jest jako wizytówka sportu w danym mieÊcie.
Wyniki:
Âwit II Nowy Dwór – KS Weso∏a 5-0
KS Weso∏a – PUG Bielany
3-3
NTP Wyszków – KS Weso∏a
10-2
KS Weso∏a – Sokó∏ Serock
1-6
KS Weso∏a – Mazur Radzymin 0-4
Adam K∏os
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tekst sponsorowany

3 urodziny sklepu obuwniczego K&K
Szanowni Paƒstwo!
Z ogromnà przyjemnoÊcià pragn´
poinformowaç, i˝ 21 paêdziernika (sobota) mój sklep obchodzi trzecià rocznic´ funkcjonowania.
Sklep obuwniczy K&K na ul. Jana
Paw∏a II 23 lokal A3 otworzy∏ swoje
podwoje dok∏adnie w tym dniu – trzy
lata temu.
Filozofià mojego dzia∏ania jest osobisty kontakt i wynikajàca z niego znajomoÊç paƒstwa potrzeb. DoÊwiadczenie
zdobyte na przestrzeni ostatnich trzech
lat pozwala mi na celowe rozwijanie
oferty proponowanych produktów.
W najbli˝szej perspektywie, w sklepie stanie stoisko z profesjonalnymi
Êrodkami do konserwacji i piel´gnacji
obuwia renomowanego producenta
marki KIWI.
Najwy˝szej jakoÊci woski, pasty i impregnaty pomogà paƒstwa butom przetrzymaç w nienagannej kondycji jesienne deszcze i zimowe mrozy.
Wkrótce potem planuj´ wprowadziç
mini stoisko z bogatà ofertà kosmetyków i akcesoriów do piel´gnacji stóp.

16

W mojej dotychczasowej ofercie zdecydowany nacisk k∏ad∏am na obuwie
dzieci´ce i damskie, zaniedbujàc –
wstyd przyznaç – dzia∏ dla Panów.

Czas na zmiany! W drugiej po∏owie
paêdziernika pojawi si´ nowa m´ska kolekcja zimowych butów marki Rieker,
a nast´pnie kolekcja importowanych
z W∏och eleganckich pantofli (po przyst´pnych cenach) – dost´pna do tej pory jedynie w najdro˝szych butikach warszawskich galerii handlowych.
Uzupe∏niana i rozwijana b´dzie równie˝ oferta obuwia dzieci´cego i damskiego.

Obecnie w sklepie proponuj´ nowe kolekcje dzieci´cych marek mi´dzy innymi:
Falcon, Mazurek, Vi-gga-mi, jak równie˝
damskiej kolekcji: Tamaris, Sagan, Ferroni, Rieker, Rohde i wiele innych.
Z poczàtkiem przysz∏ego roku eleganckie Panie b´dà mia∏y tak˝e mo˝liwoÊç dobrania do butów i torebki eleganckiego szala bàdê apaszki.
Mam nadziej´, ˝e proponowane
zmiany i nowa oferta produktów spotka si´ z Paƒstwa aprobatà.
Tymczasem w dniu 21 paêdziernika
pragn´ Paƒstwa serdecznie zaprosiç
na obchody trzecich urodzin istnienia
mojego sklepu. Z tej okazji przygotowuj´ wiele atrakcji.
Dla najm∏odszych og∏aszam konkurs
rysunku w tematyce: „Pantofelek Kopciuszka” lub „Kot w butach”.
Prac´ przyjmuj´ do 20 paêdziernika.
Nast´pnego dnia, na imprezie urodzinowej sklepu, zostanie zorganizowany
wernisa˝. Wszystkie prace zostanà nagrodzone!
Do zobaczenia!
Katarzyna Kowalska

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

tekst sponsorowany

Aby j´zyki przesta∏y byç obce ...
Jest to marzeniem coraz wi´kszej liczby osób.
Przyk∏adów sytuacji, w których nieznajomoÊç j´zyka obcego utrudnia nam ˝ycie,
mo˝na by mno˝yç bez liku. Trudno na przyk∏ad wyobraziç sobie karier´ zawodowà
w dzisiejszych czasach bez znajomoÊci j´zyka
angielskiego, a podró˝e dostarczajà nieporównywalnie mniej przyjemnoÊci, gdy natykamy si´ na barier´ j´zykowà.
Pomoc w rozwiàzaniu tego problemu oferuje wiele szkól j´zykowych. Jednà z nich jest
Szko∏a J´zyków Obcych „Sagittarius”, która
otwiera w tym roku szkolnym swojà fili´
w Starej Mi∏osnej w nowoczesnym budynku
Gimnazjum przy ul. Klimatycznej 1.
Dyrektorem tej Szko∏y jest p. Danuta Starosielec – doÊwiadczony metodyk i wieloletni
nauczyciel j´zyka angielskiego kilku renomowanych szkó∏ j´zykowych w Warszawie.
Bazujàc na swoim bogatym doÊwiadczeniu
stworzy∏a ona 5 lat temu szko∏´ swoich marzeƒ, gdzie profesjonalizmowi i solidnoÊci
nauczycieli towarzyszy serdeczna i mi∏a atmosfera na zaj´ciach, sprzyjajàca przyswajaniu wiedzy i motywujàca do dalszej pracy.
Dewizà „Sagittariusa” jest s∏ynne angielskie przys∏owie: „If something is worth doing, it is worth doing well” tzn: „JeÊli coÊ jest
warte zrobienia, warto zrobiç to dobrze”
Szko∏a zatrudnia wy∏àcznie profesjonalistów – sà to absolwenci filologii i kolegiów

j´zykowych – oraz zapewnia nadzór metodyczny. Pozostaje równie˝ pod patronatem
Kuratorium OÊwiaty i ma prawo do wydawania zaÊwiadczeƒ o ukoƒczeniu kursu
– warunkiem oczywiÊcie jest zdanie egzaminu koƒcowego.
Uczniowie Szko∏y korzystajà z najnowszych
i najciekawszych podr´czników wydawnictw
takich jak: Oxford University Press, Cambrid-

ge University Press, Longman czy Thompson,
które mogà zakupiç w Szkole z 15% rabatem
– oszcz´dnoÊç czasu i pieni´dzy.
Zaj´cia prowadzone sà metodà komunikatywnà, w której nacisk k∏adziony jest na mówienie przy jednoczesnym rozwijaniu wszystkich umiej´tnoÊci j´zykowych.
Szko∏a ma sprawdzony system kontroli post´pów: w postaci cz´stych kartkówek, testów
i egzaminów na koniec semestru.
Dzieci otrzymujà PASZPORTY UCZNIA,
w których post´py monitorowane sà w atrak-

fryzjer • solarium • kosmetyka
Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 60c

tel. 022 773 24 12, 022 773 00 99

Chcesz zachowaç m∏ody wyglàd ...
lub odzyskaç go bez zabiegów chirurgicznych?

cyjnej formie, zapewniajàcej rodzicom systematyczne êród∏o informacji.
W przypadku zaleg∏oÊci z materia∏em spowodowanych nieobecnoÊcià na zaj´ciach gwarantujemy bezp∏atne konsultacje z lektorem
prowadzàcym zaj´cia.
Kolejne atuty Szko∏y to nauka w ma∏ych, kameralnych grupach, rozsàdne ceny, zni˝ki „rodzinne” i „poliglota” (dla osób uczàcych si´
wi´cej ni˝ jednego j´zyka) oraz mo˝liwoÊç
p∏atnoÊci w ratach.
Zapraszamy serdecznie dzieci, m∏odzie˝
oraz doros∏ych.
Oferujemy nauk´ j´zyka angielskiego,
hiszpaƒskiego, w∏oskiego, niemieckiego,
francuskiego i rosyjskiego. Mogà to byç
kursy ogólne lub specjalistyczne, powtórka gramatyki, konwersacje czy te˝ przygotowanie do egzaminu.
Oferujemy kursy ogólne i specjalistyczne, powtórk´ gramatyki oraz konwersacje.
Prosz´ pami´taç, ˝e przy zapisach przeprowadzany jest test i rozmowa kwalifikujàca
do odpowiedniej grupy.
Nie zwlekaj. Zaj´cia ju˝ ruszajà!!!!!
W celu zapisania si´ na kurs (ustalenia terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej) nale˝y
dzwoniç pod numer 0502 033 467.
Szczegó∏owych informacji o kursach
mo˝na równie˝ uzyskaç w godz. 1600–2000
pod numerem 022-423 39 51 (sekretariat
SJO „Sagittarius”).
Adres internetowy Sagittariusa – www.sagittarius.waw.pl

Dla DZIECI:
balet z musicalem od 4 lat, balet grupa
zaawansowana, taniec towarzyski, piosenka,
rysunek, breakdance – dla ch∏opców!!!,
gimnastyka korekcyjna oraz zaj´cia tanecznoteatralne

Dla M¸ODZIE˚Y:

Zapraszamy na nowy zabieg

SKIN MASTER MAX

FunAttack – funky , DanceArt – grupa taƒca
nowoczesnego, Formacja Taƒca Towarzyskiego

Opis zabiegu na www.kluburody.pl
Trakt Brzeski 68
dawne Studio Ruchu i Taƒca

tel:

504 290 509
507 117 541

FITNESS: aerobik, fitball, low, dance, pilates
i joga, salsa fitness, tbc
TANIEC: kurs taƒca towarzyskiego,
kurs salsy solo, taniec dla kobiet
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

www.swingclub.pl
17

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Jak bezrobotna po 50-tce szuka∏a pracy

Kocham ci´, Europo!
By∏ marzec 2005. Od pi´ciu lat Monika nie mia∏a pracy.
Skoƒczy∏a studia na jednym z najlepszych polskich uniwersytetów, odnosi∏a sukcesy zawodowe. By∏a inteligentna i doÊç przystojna. Kiedy wi´c traci∏a prac´ pi´ç lat temu
w wyniku reorganizacji i zwolnieƒ grupowych by∏a przekonana, ˝e doÊç szybko znajdzie nast´pnà. Zosta∏o jej
do emerytury szeÊç lat. Co tydzieƒ wysy∏a∏a dziesiàtki cv.
Chodzi∏a na rozmowy, sta∏a w kolejce razem z m∏odymi
bezrobotnymi ... i ciàgle nic.
Gehenna szukania pracy
Nie szuka∏a ju˝ pracy odpowiadajàcej jej kwalifikacjom.
Chcia∏a pracowaç gdziekolwiek. Byle nie tkwiç w domu.
Jedna rozmowa zosta∏a jej szczególnie w pami´ci. Mia∏a to byç praca w telemarketingu. Kilkoro m∏odych ludzi kaza∏o jej przeprowadzaç rozmowy z fikcyjnymi klientami. Zale˝a∏o jej. Wydawa∏o si´ jej, ˝e by∏o nieêle. Oni te˝ to przyznali. Powiedzieli ˝e ma kwalifikacje du˝o wy˝sze ni˝ oni
potrzebujà, ale, ˝e obawiajà si´ absencji z powodu jej chorób. Jest przecie˝ w takim wieku, kiedy si´ choruje. Pokaza∏a im ksià˝eczk´, gdzie by∏ wpis z pobytu w szpitalu
przed laty i kilka zwolnieƒ na dzieci, kiedy by∏y ma∏e. Nie
dba∏a Pani o zdrowie, to na pewno b´dzie pani teraz chorowaç – chyba si´ ucieszyli, ˝e znaleêli kolejny argument.
Prawdopodobnie od poczàtku wiedzieli, ˝e jej nie zatrudnià.
Z trudem utrzyma∏a fason do koƒca. Za drzwiami rozp∏aka∏a
si´. Po raz pierwszy poczu∏a si´ upokorzona przez tych m∏odych ludzi w eleganckich garniturach, którzy prawdopodobnie przeçwiczyli sobie na niej rozmow´ „w kategorii
po pi´çdziesiàtce z za∏o˝eniem odmowy”. Ârednia wieku
pracowników na hali, przez którà przechodzi∏a nie przekracza∏a 30 lat.
W prasie ukaza∏ si´ artyku∏ o poznaƒskiej fundacji,
która pomaga pozbieraç si´ bezrobotnym i uczy jak rozkr´ciç dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek.. Napisa∏a. Spotka∏a si´ z ich przedstawicielem. By∏y sportowiec, który
zosta∏ w Niemczech, teraz postanowi∏ zainwestowaç
w coÊ w Polsce. Ma lokal w Warszawie, chce rozkr´ciç
szkolenia. Ma swoich ludzi w urz´dzie pracy o przetargi
nie musimy si´ martwiç, wszystko jest kwestià ceny powiedzia∏. Trzeba tylko wymyÊliç programy tych szkoleƒ. I to ona w∏aÊnie mia∏aby to robiç. Jego cwaniacki
sposób bycia, slang – wszystko w nim jà dra˝ni∏o. Nie
spotka∏a si´ z nim wi´cej.
W og∏oszeniach w Gazecie Wyborczej ju˝ „bez pud∏a”
odgadywa∏a naciàgaczy, ale raz da∏a si´ nabraç. Firma ekologiczna produkujàca brykiety z wikliny zamierza∏a zorganizowaç biuro w Warszawie. Potrzebowa∏a pi´ç osób i zaprasza∏a na wst´pnà kwalifikacj´, która mia∏a byç przeprowadzana w Warszawie. Nale˝a∏o przes∏aç CV. Przes∏a∏a. Po paru dniach, listem priorytetowym otrzyma∏a informacj´, ˝e
zosta∏a zakwalifikowana na szkolenie, po którym odb´dzie
si´ kolejna selekcja. Nale˝a∏o tylko wp∏aciç na konto firmy 140 z∏
To dla niej, po trzech latach bez pracy, prawie majàtek.
Postanowi∏a jednak pójÊç przekonaç ich, ˝e mogà mieç taniego pracownika, poniewa˝ z Urz´du Pracy otrzymajà dofinansowanie do jej pensji i ZUS-u.
W obskurnej salce szko∏y podstawowej na Mokotowie
wszystkie ∏awki by∏y ju˝ zaj´te. Przed ka˝dym le˝a∏o pokwitowanie wp∏aty. Troch´ si´ spóêni∏a, dwóch panów walczy∏o z komputerem uruchamiajàc film, który widzia∏a ju˝ w Internecie jako reklamówk´ firmy. Drugi film, jak objaÊniono,
mia∏ dotyczyç produkcji i przetwarzania wikliny. Potem,
na podstawie tych dwóch filmów, mia∏ byç przeprowadzony test. Oceny testów i kwalifikacji mia∏o dokonaç kierownictwo firmy. Zawiadomienie mia∏o zostaç przes∏ane
do osób, które zostanà zakwalifikowane. Pan zaczà∏ zbieraç
pokwitowania. Nie mia∏a wyjÊcia, musia∏a si´ ujawniç. Powiedzia∏a, ˝e nie widzia∏a sensu w op∏acaniu kursu, który nie
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gwarantowa∏ jej pracy. KolejnoÊç powinna byç odwrotna,
najpierw kwalifikacja potem op∏ata kursu. Zosta∏a szybko
wyproszona z sali. Od woênej dowiedzia∏a si´, ˝e to nie
pierwsze szkolenie tej firmy. Genialnie pomyÊlane. Koszty
w∏asne zorganizowania kursu prawie ˝adne. Byç mo˝e, ˝e
wp∏ata jednego kursanta za∏atwia∏a spraw´. Byç mo˝e firma
dosta∏a jeszcze dofinansowanie z Unii. Ludzie, którzy przyszli na ten kurs, nie znali si´, ka˝demu mo˝na powiedzieç
– zakwalifikowa∏ si´ lepszy. Nikt nie jest w stanie udowodniç, ˝e by∏ lepszy. Ciekawe, w ilu gminach, w ilu miastach
nabrano ilu ludzi?
Poczeka∏a rok i zadzwoni∏a do ∏ódzkiej firmy jako klientka. Chcia∏a kupiç brykiety, ale najlepiej w warszawskim biurze. Panienka zacz´∏a si´ t∏umaczyç, ˝e chwilowo brak towaru, ˝e zepsu∏a si´ maszyna, a warszawskiego biura nie majà. Teraz by∏o ju˝ wszystko jasne.
Co na to Urzàd Pracy?
Ministerstwo Pracy zapowiada∏o wprowadzenie programu 50 plus. Dla niej to szansa, bo mniejsza konkurencja.
Mi∏a pani w Ministerstwie poinformowa∏a jà, ˝e program ju˝
zosta∏ og∏oszony, nale˝y si´ dowiadywaç w Urz´dzie Pracy.
Tam otwierajà du˝e oczy. O ˝adnym programie nie wiedzà.
Jest uparta. W koƒcu po którejÊ wizycie pani za∏amuje si´.
To prosz´ mi pokazaç ten program na stronach ministerstwa, bo my nie mo˝emy znaleêç. Otwiera stron´ w jej nowym laptopie. Bez specjalnego trudu odnajdujà za∏o˝enia
programu. Niestety, jest ju˝ za póêno na zg∏oszenie. Do programu zosta∏o zakwalifikowanych kilkanaÊcie urz´dów pracy z ca∏ej Polski i kilkanaÊcie innych firm. Pani nawet si´ nie
zmiesza∏a – nie o wszystkim musimy wiedzieç, wzrusza ramionami. No pewnie nie o wszystkim…
Zaproponowano jej w zamian autorski program aktywnego poszukiwania pracy opracowany przez jednego z dyrektorów Urz´du Pracy. Program polega∏ na tym, ˝e trzeba by∏o cz´Êciej ni˝ dotychczas przychodziç do Urz´du Pracy,
gdzie pani bezradnie, jak zawsze, rozk∏ada∏a r´ce i mówi∏a
– niestety nic nie mam dla pani. Nie to wykszta∏cenie i nie
ten wiek. A kiedy dosta∏a wreszcie propozycj´, pojecha∏a
na drugi koniec miasta, aby si´ dowiedzieç, ˝e jest ju˝ nieaktualna. Na autobusy wyda∏a 20 z∏, które wzi´∏a od m´˝a,
bo bezrobotny, zarejestrowany w urz´dzie, nie mo˝e mieç
dochodów.
Po tych prze˝yciach dosta∏a alergii na urz´dników. Nie
by∏a w stanie za∏atwiç ˝adnej sprawy w urz´dzie. Przeprowadzka do innej dzielnicy jeszcze pogorszy∏a sytuacj´. Zosta∏a bez przyjació∏ (dojazd na drugi koniec miasta kosztowa∏by jà 12 z∏ w jednà stron´. Dla normalnego cz∏owieka,
który ma prac´, to ma∏a suma, dla bezrobotnego od trzech
lat to majàtek). Depresja dopada∏a jà jak dzikie zwierz´. Dusi∏a. Sta∏a si´ niemo˝liwa dla domowników. Wpada∏a w furi´ z byle powodu. Bywa∏y dni, ˝e nie chcia∏o jej si´ wstawaç z ∏ó˝ka, gotowaç obiadu, sprzàtaç. Mà˝ by∏ przera˝ony.
Zaczà∏ przebàkiwaç o psychologu.
Program unijny – strza∏ w dziesiàt´!
KtóregoÊ dnia przyniós∏ ze skrzynki lokalnà gazet´ „WiadomoÊci Sàsiedzkie”. „Zobacz, jest jakiÊ program integracji spo∏eczno-zawodowej dla d∏ugotrwale bezrobotnych, finansowany z Unii. Pójdê mo˝e – porozmawiaj”. Mo˝e pójd´ – bàkn´∏a na odczepnego. ÂwiadomoÊç, ˝e znowu musi prosiç o coÊ urz´dników zepsu∏a jej perspektyw´ ca∏ego
dnia. Ale wiedzia∏a, ˝e mà˝ nie odpuÊci i wieczorem skomentuje z tym swoim szelmowskim uÊmieszkiem „a jednak
jesteÊmy bezwolni”.
W OÊrodku Opieki Spo∏ecznej pierwsza osoba, na którà
si´ natkn´∏a, wydawa∏a jej si´ znajoma. Kiedy zapyta∏a jà
o program, tamta wyraênie si´ ucieszy∏a. Bo, wie pani, wyjaÊni∏a swoje zachowanie – mieliÊmy k∏opoty z przekonaniem radnych, ˝e jest to bardzo dobry i bardzo potrzebny
program i ˝e tych pieni´dzy nie da si´ przeznaczyç na dro-

gi, czy inne potrzeby gminne. Dlatego zale˝y nam, aby jak
najwi´cej ludzi z niego skorzysta∏o. Jest on realizowany
w Weso∏ej i na Bielanach.
Teraz dopiero Monika skojarzy∏a, skàd zna swojà rozmówczyni´. By∏a to jedna z niewielu osób, spotkanych
na jej bezrobotnym szlaku, które potrafi∏y s∏uchaç ludzi
i bardzo stara∏a si´ im pomóc. Taki typ spo∏ecznika bardziej
ni˝ urz´dnika. I co, wygryêli panià – spyta∏a wspó∏czujàco.
Nie, przenieÊli mnie na dyrektora tej placówki. Troch´ daleko, ale praca samodzielna. Monika wiedzia∏a ju˝, ˝e coÊ, co
firmuje taka osoba, na pewno jest dobre.
Pan Mariusz – kierownik projektu zapozna∏ jà ze szczegó∏ami. Dwa miesiàce codzienne, obowiàzkowe zaj´cia:
z prawnikiem, informatykiem, doradcà zawodowym i psychologiem. Potem wybór kursu lub kursów dokszta∏cajàcych albo zmieniajàcych kwalifikacje. W podj´ciu decyzji
majà pomóc zaj´cia z psychologiem i doradcà zawodowym.
Na poczàtek ka˝dy kursant otrzyma∏ materia∏y dydaktyczne, piÊmienne i bilet miesi´czny na ca∏à Warszaw´. Zachowa∏a si´ jak dziecko. Wsiad∏a w autobus i pojecha∏a
„w miasto”. Zmienia∏a Êrodki komunikacji, odwiedzi∏a znajomych. Czu∏a si´ jak ptak wypuszczony z klatki. Chcia∏o si´
jej krzyczeç: kocham ci´, Europo!
Na pierwsze zaj´cia zrobi∏a staranny makija˝, wyciàgn´∏a nawet z szuflady ulubionà broszk´. Po raz pierwszy
od wielu miesi´cy chcia∏a znowu dobrze wyglàdaç.
By∏a jednà z dziesi´ciu osób, które rozpocz´∏y pierwsze
zaj´cia z psychologiem – panià Dorotà. By∏a du˝o m∏odsza
od wi´kszoÊci z nich, ale bardzo szybko si´ polubili.
W swoim m∏odym ˝yciu wiele przesz∏a.. Dwa lata sp´dzi∏a
w Centrum Zdrowia Dziecka czuwajàc przy ∏ó˝eczku swojego synka, który urodzi∏ si´ z wadà genetycznà. Mimo to by∏a radosna, tryska∏a optymizmem, którym ich zarazi∏a.
Na wszystkich zaj´ciach przeszli na ty z prowadzàcymi, ale
z Dorotkà by∏o to najbardziej naturalne.
A nie by∏y to zaj´cia ∏atwe. Ani dla jednej, ani dla drugiej
strony. Pierwsze próby „otwarcia” ich, czyli sprowokowania
zwierzeƒ skoƒczy∏y si´ p∏aczem Kamili i agresjà Marka, który stwierdzi∏, ˝e nikomu nie b´dzie opowiada∏ o swoim ˝yciu. Poczàtkowy impas prze∏ama∏ Zbyszek, który przyzna∏
si´, ˝e mia∏ problemy alkoholowe, z powodu których straci∏
prac´ i trafi∏ do OÊrodka. Powiedzia∏ te˝, ˝e od bardzo d∏ugiego czasu nie czu∏ si´ tak dobrze, jak z nimi. Monika zdecydowa∏a si´ opowiedzieç o swoich „antyurz´dniczych fobiach” i prze˝yciach z m∏odoÊci dopiero po miesiàcu.
Halinka – doradca zawodowy pracowa∏a wczeÊniej
w Urz´dzie Pracy i w du˝ej firmie, w której zajmowa∏a si´
kadrami. By∏a tak˝e psychologiem. Uczy∏a ich, jak rozmawiaç z pracodawcà, jak pisaç listy motywacyjne i cv. Monice wydawa∏o si´, ˝e w tej dziedzinie zjad∏a wszystkie rozumy Êwiata. Po dok∏adnej analizie jej cv okaza∏o si´, ˝e nie
by∏o dobrze napisane. Uwagi Halinki by∏y bardzo trafne. Byç
mo˝e, gdyby pi´ç lat temu ktoÊ tak fachowo skorygowa∏
Monice cv nie by∏aby dziÊ bezrobotna? Ale w grupie by∏y
i takie osoby, które nie potrafi∏y napisaç ani cv ani listu motywacyjnego.
Zaj´cia z informatyki, prowadzone przez bardzo m∏odego, ale i bardzo sympatycznego studenta by∏y dla Moniki
w wi´kszoÊci powtórzeniem znanych umiej´tnoÊci, ale dla
wielu by∏o to pierwsze zetkni´cie z nowymi programami.
Wszyscy chodzili na nie bardzo pilnie.
Na pierwszych zaj´ciach prawnik nie mia∏ szans na realizacj´ swojego programu z zakresu prawa pracy, poniewa˝
ka˝dy z kursantów mia∏ indywidualne sprawy, wymagajàce
porady prawnej. Ludzi pracujàcych nie zawsze staç
na prawnika, a có˝ dopiero mówiç o bezrobotnych. Rafa∏ by∏
specjalistà z prawa pracy, ale stara∏ si´ pomóc wszystkim
i sprawy z innego zakresu konsultowa∏ ze swoimi kolegami
po fachu
Wszystkie zaj´cia przypomina∏y bardziej spotkania towarzyskie, przy okràg∏ym stole, przy kawce i ciasteczkach.
Wreszcie mogli si´ wygadaç, pos∏uchaç innych. Mimo, ˝e
mo˝na by∏o opuÊciç kilka zaj´ç zdarza∏o si´ to naprawd´
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rzadko. Ka˝dego dnia pan Mariusz przekazywa∏ im tak˝e aktualnà pras´.
W po∏owie drugiego miesiàca, na zaj´ciach z Dorotkà
przeprowadzili wspólne charakterystyki wszystkich osób. Zastanawiali si´, co powinno si´ zmieniç u poszczególnych
osób, aby zwi´kszyç ich szanse na otrzymanie pracy. Zmiany dotyczy∏y zarówno psychiki, jak i wyglàdu zewn´trznego.
Nadszed∏ czas, kiedy ka˝dy musia∏ si´ zdecydowaç na to, czy
zamierza doskonaliç swoje dotychczasowe kwalifikacje, czy
te˝ postanawia przekwalifikowaç si´ na potrzeby rynku pracy.
Basia pracowa∏a jako piel´gniarka do czasu urodzenia
córki, a potem syna. Po dwóch urlopach wychowawczych
w Izbie Piel´gniarskiej przedstawiono jej tyle przeszkód
w powrocie do zawodu, ˝e uwierzy∏a. Pracowa∏a dorywczo
przy taÊmie w fabryce.
By∏a przekonana, ˝e powrót do zawodu jest niemo˝liwy. Ba∏a si´ zadzwoniç. I wtedy Dorota wzi´∏a sprawy
w swoje r´ce. Zadzwoni∏a gdzie trzeba, dowiedzia∏a si´
czego trzeba i po prostu umówi∏a Basi´ na rozmow´.
Po tej rozmowie wszyscy byli Êwiadkami cudu.
Szara myszka przemieni∏a si´ w bardzo interesujàcà
kobiet´. Krótka spódniczka, modny sweterek, dyskretny
makija˝, farba na w∏osach. Nie poznali jej, kiedy wesz∏a
na zaj´cia. Uby∏o jej kilkanaÊcie lat. Teraz jest w trakcie
praktyki w szpitalu i o prac´ raczej si´ nie martwi.
Bo˝enka, matka trójki dzieci, której mà˝ odszed∏, kiedy
dowiedzia∏ si´ o trzeciej cià˝y. Mia∏a figur´ modelki i bardzo du˝e zdolnoÊci plastyczne. Wszyscy zach´cali jà
do zrobienia kursu doskonalàcego te zdolnoÊci, ale ona
kontrowa∏a te opinie. Mocno stàpa∏a po ziemi i wiedzia∏a,
˝e musi robiç coÊ, co pozwoli jej utrzymaç rodzin´. Dobrze
gotowa∏a i lubi∏a to robiç. Wspólnie wpadli na pomys∏, ˝e
mo˝e si´ wobec tego zajàç organizacjà przyj´ç. Wykorzysta swoje zdolnoÊci kulinarne i plastyczne. Uwa˝ali, ˝e powinna pójÊç na kurs ma∏ej przedsi´biorczoÊci i kulinarny.
Pozostawa∏a jeszcze sprawa wyglàdu – kobieta biznesu
musi byç zadbana i elegancka. Bo˝enka przez wiele lat nie
mia∏a ani pieni´dzy ani czasu, ˝eby zadbaç o siebie. Pozostawa∏a tak˝e do rozwiàzania sprawa opieki nad najm∏odszym dzieckiem w czasie, kiedy Bo˝ena b´dzie jeêdziç
na kurs i na sta˝. Pan Mariusz zaproponowa∏ sfinansowanie opieki nad dzieckiem w prywatnym przedszkolu i dentysty. Bo˝ena, którà Monika spotka∏a któregoÊ dnia na ulicy by∏a pe∏na optymizmu, cieszy∏a si´ z wyników sportowych swojego syna, opowiada∏a z o˝ywieniem jak sama
remontowa∏a mieszkanie.

Patrycja by∏a najbardziej przedsi´biorcza z nich wszystst´pny kurs by∏ za rok. Pojecha∏a do OÊrodka szkoleniokich. To by∏o zadziwiajàce, ˝e do tej pory nie mia∏a pracy.
wego w ¸ucznicy na drugi stopieƒ. W otoczeniu starego
Skoƒczy∏a pomaturalnà szko∏´ o profilu informatycznym,
parku, w pa∏acyku Potockich spotka∏a wspania∏ych ludzi,
Urzàd Pracy skierowa∏ jà na kurs pog∏´biajàcy jej wiedz´
którzy tak jak ona, pod okiem artysty plastyka Stanis∏az edycji tekstów. Pan Mariusz zaproponowa∏ jej kontynuwa Dziobaka, realizowali swoje marzenia. Prawie wszyacj´ tego tematu. Oprócz tego zrobi∏a kurs z ma∏ej przedscy byli tak ja i ona po studiach humanistycznych. Nosi´biorczoÊci i w czasie wakacji zapisa∏a si´ na angielski.
wa rzeczywistoÊç postawi∏a przed nimi wybór albo emiNa sta˝ przyj´to jà do wydawnictwa, w którym kiedyÊ pragracja zarobkowa albo zmiana profesji i w∏aÊnie wybracowa∏a. Dano jej du˝e nadzieje na prac´.
li. W wi´kszoÊci realizowali swoje artystyczne pasje,
Decyzje
które teraz pozwala∏y im tak˝e zarabiaç na ˝ycie.
Z resztà osób obj´tych programem Monika straci∏a
Happy end
kontakt. S∏ysza∏a tylko, ˝e Kamila skoƒczy∏a kurs fryzjerNa sta˝u, który odby∏a w sklepie ogrodniczym, nauczyski i dosta∏a si´ na sta˝ do zak∏adu fryzjerskiego blisko
∏a si´ obs∏ugi kasy fiskalnej, prowadzenia ksi´gowoÊci
domu. Jej synek b´dzie prawdopodobnie tak˝e chodzi∏
ma∏ej firmy i przede wszystkim przekona∏a si´, ˝e bardzo
do przedszkola finansowanego przez program.
lubi prac´ z ludêmi. Niektórzy klienci przychodzili do niej
Ona sama mia∏a powa˝ny problem z podj´ciem depo prostu pogadaç. To by∏a dla niej najlepsza terapia
cyzji. Na prac´ redaktora w wydawnictwie nie mia∏a co
po pi´ciu latach przymusowego milczenia. Teraz doskonaliczyç. Wydawnictwa ogranicza∏y etaty, zleca∏y prac´ reli swoje umiej´tnoÊci zdobyte na kursie w ogrodach przydaktorom pracujàcym na w∏asny rachunek. A oprócz tejació∏. Przymierza si´ wraz z synem do otworzenia firmy
go ksià˝ki sprzedawa∏y si´ coraz gorzej. Szko∏y tak˝e
specjalizujàcej si´ w urzàdzaniu ogrodów
zwalnia∏y, ze wzgl´du na ni˝ demograficzny. Mia∏a wySpotyka si´ teraz ju˝ towarzysko z Dorotà. Dosz∏y
pracowane lata i zbli˝a∏a si´ do wieku, kiedy ustawa powspólnie do wniosku, ˝e jej awersja do urz´dników,
zwala∏a jej pójÊç na emerytur´. Syn od dawna marzy∏
szczególnie z Urz´du Pracy by∏a cz´sto nieuzasadnioo za∏o˝eniu w∏asnego interesu, ale nie mia∏ jeszcze doÊç
na i wywo∏ywa∏a agresje drugiej strony. Praca urz´du
odwagi, aby go rozpoczàç. W ich rodzinie nie by∏o trapracy powinna byç wzorowana na unijnych projektach.
dycji w prowadzeniu prywatnych biznesów. Postanowi∏a
Urz´dnik powinien byç rozliczany ze skutecznoÊci i tak,
mu pomóc w podj´ciu decyzji.. Nic nie ryzykowa∏a. Zajak kierownik projektu, powinien mieç narz´dzia (tak˝e
wsze przecie˝ pozostawa∏a jeszcze emerytura. Nie
finansowe), aby t´ skutecznoÊç uzyskiwaç. Dlatego nachcia∏a, aby jej dzieci przechodzi∏y taka gehenn´ z szumawia teraz wszystkich znajomych bezrobotnych, aby
kaniem pracy, jak ona. Kiedy przedstawi∏a panu Mariunie tracili czasu na kolejki w Urz´dzie Pracy, lecz
szowi proÊb´ o skierowanie jej na kurs wikliniarskich
uczestniczyli w unijnych projektach. Dopóki Urz´dy
form ogrodowych i ma∏ej przedsi´biorczoÊci by∏ chyba
Pracy nie zostanà przekszta∏cone w prawid∏owo funktroch´ zdziwiony, ale nie zniech´ca∏ jej. Ustalili terminy.
cjonujàce placówki, które pomagajà bezrobotnym, a nie
Dwustopniowy kurs z wikliniarstwa zaczyna∏ si´ niestety
wp´dzajà ich w depresje, dopóty trzeba je omijaç szepar´ dni wczeÊniej, wtedy kiedy jeszcze trwa∏y zaj´cia.
rokim ∏ukiem.
Pan Mariusz grzecznie, ale stanowczo sprzeciwi∏ si´ teMonika
mu aby próbowaç „tak
po polsku” ominàç przepisy i skierowaç jà na ten
pierwszy stopieƒ wczeÊniej. Takie sà przepisy
i ka˝de odst´pstwo
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk
od nich zagra˝a ca∏emu
projektowi. Uzna∏a jego racje, chocia˝ troch´ ˝al by• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
∏o straconej okazji – na-

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

–
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bólów kr´gos∏upa
zmian zwyrodnieniowych
bólów g∏owy
wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
dyskopatii

• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA

RAJDOOR – SERWIS
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Bramy gara˝owe
Bramy wjazdowe
Ogrodzenia
Pe∏na automatyka

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

zaj´cia indywidualne i grupowe
z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

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

PORADY – MONTA˚ – SERWIS
Warszawa
www.rajdoor.com.pl
ul. Che∏m˝yƒska 10 B
tel. (022) 879 93 23
ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 389 tel. (022) 617 85 23

Gimnastyka korekcyjna

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

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

Âwietlica FunKey Kids
Bezpieczny odpoczynek i nauka przez zabaw´
W tym roku postanowiliÊmy wznowiç
przedpo∏udniowe zaj´cia dla dzieci
w ramach dzia∏alnoÊci Êwietlicy FunKey Kids. Szko∏a j´zykowa Tom Law’s
School of English od kilku lat prowadzi
kursy j´zykowe przy ul. GoÊciniec,
naprzeciwko Szko∏y Podstawowej
nr 173 w Starej Mi∏oÊnie.
Pomys∏ na zorganizowanie Êwietlicy
FunKey Kids nasunà∏ mi si´ w trakcie
rozmów z rodzicami dzieci ze szko∏y
podstawowej, do której tak˝e chodzi
mój syn. Wielu rodziców jadàc rano
do pracy zostawia swoje pociechy
w szkole ju˝ o ósmej rano, a nast´pnie
odbiera je oko∏o siedemnastej. Niektóre dzieci przebywajà w Êwietlicy szkolnej po zakoƒczeniu lekcji, a niektóre
majà lekcje dopiero po po∏udniu i sà
mocno zm´czone ca∏odziennym pobytem w gwarnej szkole.
Idea dzia∏alnoÊci Êwietlicy jest zawarta w jej nazwie: „Fun is the Key to (Learning by) Kids” – co w wolnym t∏umaczeniu oznacza „Nauka poprzez zaba-

w´”. OczywiÊcie samo FunKey mo˝na wymawiaç te˝ jako funky, co kojarzy
si´ z taƒcem, radoÊcià i kreacjà.
Dlatego pragniemy zaprosiç dzieci
i rodziców do skorzystania z przestronnych pomieszczeƒ naszej szko∏y j´zykowej w godzinach przedpo∏udniowych
(od 9-ej do 16-ej), gdzie dysponujemy 5
salami: telewizyjnà, rekreacyjnà (z materacami do çwiczeƒ) oraz 3 pomieszczeniami, które mogà byç przeznaczone
na zaj´cia edukacyjne (plastyka, j´zyk
angielski lub niemiecki). Pragn´ zwróciç uwag´ zw∏aszcza na j´zyk niemiecki,
bo od tego roku wchodzi on jako dodatkowy j´zyk obowiàzkowy dla uczniów
klas czwartych. Nasz nauczyciel j. niemieckiego pomo˝e dzieciom w pracy
domowej oraz zach´ci do pog∏´biania
wiedzy z tego przedmiotu. W ciàgu tygodnia w szkole obecni b´dà tak˝e nauczyciele j´zyka angielskiego oraz osoby prowadzàce zaj´cia plastyczne i typowe zaj´cia Êwietlicowe (gry planszowe,
gry edukacyjne i inne zaj´cia rozwojo-

we). Oferta tych zaj´ç mo˝e zostaç poszerzona lub zmieniona zgodnie z ˝yczeniem dzieci i rodziców.
Dzieci ucz´szczajàce do naszej Êwietlicy b´dà w bezpieczny sposób odprowadzane do szko∏y podstawowej lub odbierane przez nas ze szkolnej Êwietlicy. Osoby, które zatrudniamy, traktujà swojà
prac´ i pobyt z dzieçmi jako przyjemnoÊç
i czerpià z tego satysfakcj´ zawodowà.
Ma∏gorzata Krukowska
Informacje dotyczàce Êwietlicy FunKey
Kids mo˝na uzyskaç w Szkole J´zykowej
Tom Law’s School of English
oraz pod numerami telefonów:
022-773-32-70 lub 0-601-606-948.
Nawià˝emy wspó∏prac´ z panià lub panem, który dysponuje samochodem osobowym/lub vanem oraz nieposzlakowanà
opinià, zarówno jako kierowca jak i osoba,
której mo˝na powierzyç dzieci. Taka osoba mog∏aby odwoziç dzieci do domu lub
na inne zaj´cia na terenie Starej Mi∏osny
i okolic (tenis, taniec, harcerstwo i inne).

Zapraszamy

szko∏a
j´zyków
obcych

do nowego sklepu
z artyku∏ami w∏oskiej firmy

Szeroki asortyment
drobnego wyposa˝enia
kuchni i jadalni.

semestr ju˝ od 600 z∏
podr´czniki wliczone
w cen´ kursu
kontynuacja nauki
gwarantowana
aktualny plan zaj´ç
na www.tomlaws.pl

Wysoka jakoÊç towaru
w bogatej gamie
modnych kolorów.

FunKey English: Lekcje dla doros∏ych metodà
komunikatywnà plus warsztaty teatralno-filmowe.
Klub FunKey Kids: Przedpo∏udniowe zaj´cia dla dzieci
szkolnych: j´zykowe, plastyczne i inne.
Klub Malucha: Zaj´cia dla dzieci 2-4 lat: angielski,
plastyka, zabawy ruchowe.
Deutsch: Matura; J´zyk ogólny; Trzy poziomy
zaawansowania; DoÊwiadczeni germaniÊci.

Sklep: Weso∏a Zielona, ul. Wspólna 13
(na przeciwko delikatesów K&M)
www.agiza.pl
022 773 70 14
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France Develope: lektor z dyplomem uczelni
francuskiej, po d∏ugim pobycie w kraju francuskoj´zycznym.

• 10 lat w Starej Mi∏oÊnie
• angielski, niemiecki,
francuski i hiszpaƒski
• przygotowanie do
matury oraz egzaminów
FCE, CAE, CPE, TELC
• wykwalifikowani lektorzy,
w tym native speakers

Zapisy pod numerami telefonów 022 773 3270, 022 773 3370, 0504 123 283
lub czekamy na Paƒstwa w Tom Law’s School of English,
Warszawa-Weso∏a, ul. GoÊciniec 18 (vis a vis Szko∏y Podstawowej Nr 173).
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Planujesz urlop, podró˝ poÊlubnà lub nietypowe wakacje???
Lubisz dobrà i fachowà porad´?
Nie masz czasu na wycieczki po biurach podró˝y?
... z przyjemnoÊcià doradz´ Ci w Twoim domu,
pracy lub u nas w biurze.

By∏em w ponad 20 kierunkach, widzia∏em kilkaset hoteli osobiÊcie.
Moje ulubione destynacje to: Mauritius, Meksyk, Kenia,
Dominikana i Wyspy Kanaryjskie.
Zadzwoƒ lub napisz w celu umówienia si´
na spotkanie. Zapraszam.
Jakub Puchajda, tel. 0512 086665
e-mail: jakub.puchajda@neckermann.pl
Neckermann Saska K´pa
ul. Zwyciezców 42, 03-938 Warszawa
tel. 022 672 56 58, 022 672 56 60
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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
594
592
501
537
534
548
571
578
570
587
515
596
589
493
443
480
597

Nr
oferty
949
928
898
927
925
498
864
920
914
907
939
882
885
836
931
943
936

Pow. Pi´tro Licz.
m2
pokoi
80 2/2 3
160 0/2 4
105 2/2 3
119 1/1 3
86 3/3 4
80 2/2 3
76 2/2 3
94 1/2 3
66 2/2 2
85 1/3 4
71 2/3 3
55 3/4 3
80 2/3 3
180 0/2 5
75 0/3 2
96 3/3 4
80 2/3 4

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Marysin Wawerski
Stara Mi∏osna
Rembertów
Stara Mi∏osna

360.000
600.000
510.000
423.000
438.000
332.000
375.000
390.000
390.000
365.000
370.000
239.000
425.000
450.000
290.000
410.000
365.000

Pow. Rejon
700
1473
2500
1000
3555
1245
2678
889
1390
1150
1090
1598
1370
3000
590
1050
2789

Zakr´t
Mi´dzylesie
D∏. Szlachecka
Desno
Majdan
RadoÊç
Aleksandrów
Halinów
Góraszka
Zakr´t
Hipolitów
Miedzylesie
Wawer Zastów
Sulejówek
Stara Mi∏osna
Hipolitów
Aleksandrów

Cena Rodzaj
w PLN dzia∏ki
290.000 budowlana
700.000 budowlana
325.000 budowlana
65.000 budowlana
220.000 budowlana
190.000 budowlana
400.000 budowlana
135.000 budowlana
112.000 budowlana
140.000 budowlana
105.000 budowlana
450.000 budowlana
385.000 budowlana
156.000 budowlana
250.000 budowlana
135.000 budowlana
259.000 budowlana

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Weso∏ej, Sulejówka, Wawra.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod numerem telefonu 022-773-02-70
lub pod adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
448
447
430
371
299
442
443
385
433
325
441
440
343
439
417
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Pow.
domu
160
293
300
260
140
200
215
200
160
170
225
200
389
188
300

Pow.
dzia∏ki m2
700
540
1390
596
700
500
2026
190
400
770
2275
1339
250
337
629

Rejon

Cena
w PLN
Zakr´t
290.000
Stara Mi∏osna
1250.000
Weso∏a
520.000
RadoÊç
680.000
Stara Mi∏osna
550.000
Miedzeszyn
465.000
Wielgolas Brzeziƒski 430.000
Stara Mi∏osna
505.000
Rembertów
620.000
RadoÊç
674.000
Goc∏aw
830.000
Duchnów
600.000
Stara Mi∏osna
650.000
Rembertów
670.000
Grochów
620.000

Rodzaj
Rok
domu
wolnostojàcy
1992
segment
2005
wolnostojàcy
1988
wolnostojàcy
1993
wolnostojàcy
1998
1/2 bliêniaka
2006
wolnostojàcy
2004
segment
2000
segment naro˝ny 2004
wolnostojàcy
1999
wolnostojàcy
2005
wolnostojàcy
2003
segment
1999
wolnostojàcy
1991
bliêniak
1939

Stan wykoƒczenia
wykoƒczony
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏ i bia∏ego mont
bez pod∏ i bia∏ego mont
bez pod∏ i bia∏ego mont
wykoƒczony
wykoƒczony
stan surowy zamkni´ty
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
do generalnego remontu

W I A DSO
OA
ÂC
I IS
EA
DZKIE
TM
AR
M
¸Ñ
OS
SIN

POD¸OGI

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

od 29 z∏
OÂå
NOW

OÂå
NOW

Dàb bagienny

Jawor rzeczny

ILOÂå TOWARÓW OGRANICZONA
KABINY PRYSZNICOWE
Buk królewski

Dàb elegant

DRZWI

KT/DTRa-80S
645 z∏

INTERSOLID 80L, burgund, 6 szyb, z oÊcie˝nicà reg., klamka – 1185 z∏
INTERSOLID 80P, retro, pe∏ne, z oÊcie˝nicà reg., klamka – 860 z∏
ORION 90L, bràz, pe∏ne, z oÊcie˝nicà – 925 z∏
ORION 90L, bràz, szklone, z oÊcie˝nicà, klamkà, rozetà – 920 z∏
VITTORIA 90P, bàd rustykalny, pe∏ne, z oÊcie˝nicà – 535 z∏

19,90 z∏/m2

P¸YTKI ÂCIENNE

S-Indiana 1
250x360

S-Indiana 2
250x360

KP4/OPTL-S taniej 25%

S-Indiana 3
250x360

S-Indiana 4
250x360

S-Indiana 5
250x360

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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Kung Fu

TA X I - W E S O ¸ A

(wschodnie sztuki walki – szko¬a Niat-Nam)

tel. 022

Zapraszamy
doros∏ych i dzieci na treningi
00

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1 km

00

Zaj´cia: poniedzia∏ek 16 –17
i piàtek 1930– 2030
pod adresem
klub „Fitness Art“
ul. Trakt Brzeski 60/60a
(w szeregu budynków przy stacji BP)
tel. (0)506 661 672

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
KOMINKI
KAMIE¡ OGRODOWY
Lecznica Stomatologiczna ELIXIR 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

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

US¸UGI ELEKTRYCZNE

Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 900-2100, sobota 900-1300

Wykonywanie i modernizacja instalacji,
naprawa sprz´tu AGD i pod∏àczanie urzàdzeƒ
Monta˝ i naprawa domofonów
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych

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

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

SALON

Gospodarstwo Domowe

Logopedia (wszystkie rodzaje zaburzeƒ), reedukacja

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

24

„ALFA“

• art. gospodarstwa domowego
• kosmetyki
• chemia gospodarcza
Weso∏a-Stara Mi∏osna, Centrum „Pogodna“

zapr
ul. Jana Paw∏a II lok. C3 (obok przychodni)
as
do n zamy
tel. 022 773 89 87
owo
o
sklep
twar
tego
u
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

MYJNIA
SAMOCHODOWA
• pranie tapicerki
• polerowanie lakieru

US¸UGI WULKANIZACYJNE
SPRZEDA˚ OPON - NOWE I U˚YWANE
MECHANIKA POJAZDOWA
Marek Karczewski
ul. Trakt Brzeski 70
05-077 Warszawa
tel. 0692 969 484

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

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS

Stara Mi∏osna, ul. Torfowa 1, tel. 022 773 39 52

05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jana Paw∏a II 23/B4
(Centrum Pogodna)

(bia∏y dom przy rondzie, obok klubu „Mambo”)

zapraszamy: wt.-pt. 12-20, sob.-nied. 12-15

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
BIURO

RACHUNKOWE

F I S M A G
Licencja Ministerstwa Finansów Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a, Stara Mi∏osna, ul. Irydowa 16
Tel./fax 022 773 26 93, 0512 103 278
e-mail: fismag@poczta.fm
Czynne: pon. – pt. w godz. 900– 1600.

K S I ¢ G O W O Â å P O D M I O T Ó W G O S P O DA R C Z YC H
P ¸ A C E , K A D RY, Z U S
Z E Z N A N I A P O DAT KO W E
W Y P R O WA D Z A N I A Z A L E G ¸ O Â C I
D O RA D Z T W O I KO N S U LTA C J E
O D B I Ó R D O KU M E N T Ó W O D K L I E N TA

☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

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

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
ny
w∏as rt
po
trans

NIE RYZYKUJ

tel. 022 773 28 78
603 538 906

Musisz coÊ za∏atwiç a niemo˝esz prowadziç samochodu (choroba, kac itp)
Przyjad´. Zawioz´ Cie Twoim samochodem. Pomog´ przy zakupach itp
Kierowca – licencja TAXI

10 z∏/za godz.

US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal
licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

– rozwody – dokumentacja zdarzeƒ;
– gospodarcze – wiarygodnoÊç, ustalenia majàtkowe;
– badania antypods∏uchowe, inne ekspertyzy (patrz strona w internecie).
ul. PrzyleÊna 20, Stara Mi∏osna
tel. 0227730028, fax 0227730029
www.renoma2.com.pl
e-mail: renoma2@renoma2.com.pl

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

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

Us∏ugi posadzkarskie

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka

tel. 022 773 25 90 0-505 115 773

PROTEZY • NAPRAWA
26

s

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

res

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

17

Exp

Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

ul. Poezji
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◗ Prywatna Êwietlica zatrudni Panià z wykszta∏ceniem pedagogicznym lub dyplomem nauczania
zintegrowanego. Kontakt: Tom Law's School of
English: 22-773-32-70 lub 0-601-606-948.
◗ Restauracja „GoÊciniec“ zatrudni pracownika na
stanowisko pomoc kucharza tel. 022 773 30
02.
◗ Firma z Piaseczna zatrudni osob´ z bardzo dobrà znajomoÊcià obs∏ugi komputera, programów komputerowych. Cv prosimy przesy∏aç
na fax: 22/7017145. Wine4You ul. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno.
◗ Zatrudni´ pomocników na budow´ lub stolarzy,
tel. 665 997 996.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0-506-032-318
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0-509-222448
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia:
zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-2870
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0601-62-22-62
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-511-087-855
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504-803-574
◗ Korepetycje z j´z. polskiego- wszystkie stopnie
nauczania tel. 022-773-28-07
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 022-773-96-35
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022-77322-54
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ Pranie dywanów, wyk∏adzin i tapicerki meblowej
oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy
Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126-840
◗ Solidny, uczciwy student podejmie dowolnà
prac´ na terenie St. Mi∏osnej tel. 0509-043-962
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ Doradztwo prawne, porady prawne, sporzàdzanie pozwów, pism procesowych i poza procesowych tel. 0502-066-848.
◗ Sprzedam rower górski, dzieci´cy (Êredni) cena 100 z∏ tel. 0504-804-927.
◗ Poszukuj´ niani do dziecka od wrzeÊnia w St.
Mi∏oÊnie tel. 022-773-28-47, 0607-377-603
◗ Oddam ∏ó˝eczko, przewijak, drewnianego konika bujanego i rozstawianà huÊtawk´ tel. 0602470-241.
◗ RENCISTA poszukuje pracy /stolarstwo i inne/
tel. 022-773-19-85
◗ WKK Karate wznawia treningi w szkole podstawowej nr 173. Zaj´cia we wt. 17.00,
sob. 12.00. tel. 0604-107-118
◗ Studentka anglistyki udziela lekcji j´z. angielskiego w domu ucznia tel. 0-600-93-69-18
◗ ANGIELSKI – Studentka Uniwersyteckiego Kolegium Kszta∏cenia Nauczycieli J´zyka Angielskiego, posiadajàca Certyfikat Cambridge CAE,

ch´tnie udzieli korepetycji uczniom szkó∏ podstawowych oraz gimnazjów. Rzetelnie i w przyjaznej atmosferze! Tel. 692-002-946
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U. W.
Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ Oddam w dobre r´ce rocznego psa – czujnego,
dobrego do pilnowania domu. Tel.: 698-540161.
◗ Sprzedam ∏ó˝ko szpitalne z materacem w dobrym stanie, tel. 022 773 22 23.
◗ Sprzedam wózek ze spacerówkà firmy IMPLAST oraz fotelik samochodowy CHICCO (O-13). Cena do uzgodnienia. tel.: 698-540-161
◗ Korepetycje MATEMATYKA. Tanio, skutecznie,
dojazd. Studentka Politechniki. Tel.: 0607-728001.
◗ Rencistka-52 lata, dyspozycyjna, uczciwa, z samochodem, podejmie prace: prasowanie, gotowanie, transport, lub inne. tel 502 132 551
◗ ANGIELSKI, MATEMATYKA. Nauka i korepetycje
w domu ucznia. Ju˝ od 10 lat na terenie Starej
Mi∏osnej. Przygotowanie do matury z j. angielskiego. tel 022 773 30 13.
◗ Zaopiekuje si´ dzieckiem, pomoge w lekcjach,
posiadam samochód, wykonam drobne prace
domowe. tel 022 773 30 13 lub 502 132 551.
◗ Studentka Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego udzieli korepetycji uczniom z gimnazjum
i liceum. Tel: 0695-491-641. Cena: 20zl/h.
◗ Ciekawe i niedrogie strony internetowe
od 300 z∏. Sieç jest dla ka˝dego! Tel: 0788290-218; 0788-531-313; 0512-730-468;
0695-491-641; email: strony@raisa.eu.org
◗ J´zyk angielski dla najmlodszych (i nie tylko).
Nauka przez zabaw´, konwersacje. Studentka
z os. 'Akacjowa' – 0609252484
◗ Masa˝e relaksujàce. Tel. 0601283878.
◗ CHEMIA – ka˝dy poziom. Doktorant Akademii
Medycznej w Warszawie. Dojazd do ucznia.
0 507 468 271.
◗ Strony internetowe, sklepy internetowe i inne
systemy www oparte na html/css, flash. Tanio,
∏adnie i solidnie. 05 07 46 82 71
◗ Sprzedam pianino Calisia z 1994 r., stan techniczny bardzo dobry, kolor jasny dàb naturalny,
regularnie strojone, zadbane, cena 3700 z∏,
do negocjacji, tel: 022 773 55 45
◗ Sprzedam stó∏ do tenisa sto∏owego niemieckiej
firmy Schildkrot, sk∏adany, na kó∏kach, stan
db+, cena 800 z∏, do negocjacji,
tel.: 022 773 55 45.
◗ Sprzedam siod∏o niemieckiej firmy Stubben,
model Romanus, profil uje˝d˝eniowy, kolor
czarno – bràzowy, stan db+, rozmiar 17.5, cena: 900 z∏, tel. 022 773 55 45.
◗ Sprzedam dom w Sulejówku 230m2 dzia∏ka 1450m2 hale 100m2 cena 450000 do negocjacji tel 0227739673.
◗ US¸UGI DOMOWE – Trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
tel. 783-28-37; kom. 606-752-724
◗ Udziel´ korepetycji z j´zyka rosyjskiego. Tel.
kont. 696289344.
◗ Szukam mieszkania do wynajecia w Starej Milosnej za 800-900z∏. Tel. kont. 694242481;
227733151.
◗ Poszukuj´ pilnie niani do 1,5 rocznej dziewczynki na 8,5 godz. dziennie. Tel. 0601301478.
◗ Angielski sam wchodzi do g∏owy. Lekcje indywidualne. 45 z∏ za godz. lekc. M. in. przygotowa-

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

nie do egzaminów CAMBRIDGE i nowej matury. Tel. 0601 37 97 34, 022 773 11 23.
◗ Kupi´ bezpoÊrednio mieszkanie w Starej Mi∏osnej. Powierzchnia od 50 do 100m2. Kontakt 0665 065 001.
◗ Matematyka, biologia – korepetycje. Nauczycielka z wieloletnim doÊwiadczeniem, wszystkie
poziomy nauczania. tel. 022 773-13-09.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja
tonerów do drukarek HP, materia∏y eksploatacyjne. Tel. 604-403-067
◗ Sprzedam Skod´ Felici´ pickup, bia∏y,
r. prod. 1998, 1,9D, 170 tys. sprawny, po przeglàdzie, c. 7,5 tys. z∏ (do uzgodnienia), f-ra VAT,
tel. 601-230-218.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd. Tel. 0506 661 672
◗ Rosyjski – nauczyciel j´zyka rosyjskiego, native
speaker. Korepetycje, konwersacje, Dojazd.
Tel. 0503 582 849
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U. W.
Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ ROSYJSKI – SKUTECZNIE i SYMPATYCZNIE
– wszelkie us∏ugi w zakresie jezyka rosyjskiego
– t∏umaczenia, nauka, korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminow, certyfikatow,
pracy, wyjazdow, korespondencja handlowa,

przepisywanie tekstów, tel. 504 69 79 18-Weso∏a, www.rosyjski.blo.pl
◗ US¸UGI GEODEZYJNE – Mapy, tyczenia, inwentaryzacje. Tel. 0 508 895 802.
◗ M∏oda, Êrednie, z doÊwiadczeniem poszukuje
pracy, najch´tniej biurowej w okolicach Starej
Mi∏osny. Tel. 022-773-31-69, 0885-432-729.
◗ Poszukuje niani do dwójki bobasów – tel. 502
702 802 lub 601 130 479.
◗ Kierowca do wynaj´cia. Pomoc przy zakupach
i inne. Licencja taxi, 10 z∏ za godzin´,
tel. 603 538 906, 022 773 28 78.
◗ M∏oda rencistka po szkole gastronomicznej poszukuje pracy tel. 022 773 14 20.
◗ Wynajm´ pokój dla studentki tel. 022 773 22
23.
◗ Studentka pedagogiki i romanistyki na UW po
sta˝u w firmie francuskiej udzieli korepetycji.
ciekawe materia∏y, tanio, solidnie, dojazd do
ucznia – tel. 507 433 776.
◗ Sprzedam za symboliczna kwot´ rower
WHEELER po wypadku – zgieta rama i oba
kola. Osprz´t w stanie bardzo dobrym. 022 773
25 84, 500 103 371.
◗ Sprzedam mieszkanie 85m2 +poddasze. Pow.
ca∏k. 170m2 – u˝ytkowa 135m2 w Starej
Mi∏osnej. ¸adne. Tel. 022 773-38-56, tel. kom.
669-024-889.

Poszukujemy osoby uczàcej gry na gitarze.
Kontakt: 0-601-606-948.
CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦
✦ NABIA¸ ✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

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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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI

ORGANIZUJEMY

Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

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

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

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

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000, tel. 022 773 84 92
www.kuchniazapiecek.prv.pl
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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

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300

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

