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wiadomoÊci sàsiedzkie
STARA MI¸OSNA

„Hej, ludzie proÊci, Bóg z nami goÊci,
skoƒczony czas niedoli!
On daje siebie, chwa∏a na niebie,
mir ludziom dobrej woli...“
Na nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
oraz ca∏y nadchodzàcy Nowy Rok 2007
sk∏adamy wszystkim Czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich
najserdeczniejsze ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci,
szcz´Êcia i radoÊci w gronie rodziny
oraz sukcesów w sprawach zawodowych.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
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Bo˝onarodzeniowe pejza˝e
Poczàtek zimy maluje Êwiàteczne pejza˝e Êniegiem, lodem, radoÊcià i nadziejà.
Ca∏e przestrzenie pól, wsi, miast spowija bia∏a szata przyozdobiona kolorami Êwiate∏. Na choinkach lÊnià kolorowe bombki i odbijajà uÊmiechy dzieci
i doros∏ych.
Jest to szczególny czas, w którym wypatrujemy pierwszej wigilijnej gwiazdy
na niebie, aby siàÊç do sto∏u i podzieliç
si´ op∏atkiem. Ta chwila ogarnia wzruszeniem i przykuwa myÊli do pustego
miejsca pozostawionego dla w´drowca.
W wielu oczach zalÊnià ∏zy po stracie
najbli˝szych...

To pami´ç przywo∏uje dawne pejza˝e
i rozbudza t´sknot´.
Narodziny Pana przed wiekami Êwi´tujemy po dzisiejsze czasy.
Bo˝e Narodzenie wprowadza w Êwiàteczny nastrój i zadum´.
Wsz´dzie s∏ychaç kol´dy. Niechaj ich
melodia rozbrzmiewa i dociera do
wszystkich zakàtków i do wszystkich
ludzi, a gwiazdy spadajàce w t´ noc
z nieba niech zakreÊlà ca∏à przestrzeƒ
spe∏nianiem si´ ˝yczeƒ, pragnieƒ i marzeƒ.
Irena ¸ukszo

Wszystkim mieszkaƒcom Weso∏ej i czytelnikom
WiadomoÊci Sàsiedzkich z okazji nadchodzàcych Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia
zdrowia i radoÊci. Niech nadchodzàcy Nowy Rok 2007,
przyniesie Paƒstwu szcz´Êcie, spokój i spe∏nienie marzeƒ

BÓG SI¢ RODZI
Z okazji Âwiàt Narodzenia Paƒskiego ˝yczymy wszystkim
naszym kochanym parafianom oraz goÊciom,
˝eby Jezus narodzi∏ si´ w sercu ka˝dego z Was.
Mi∏oÊç, która zostanie nam objawiona, niech rozgrzeje
ka˝de serce.
Niech ciep∏o i dobroç, które przynosi Bo˝a Dziecina,
wype∏nià Wasze domy. Niech wsz´dzie zapanuje
Bo˝y pokój, a radoÊç zagoÊci na ka˝dej twarzy,
nawet tej najbardziej zm´czonej i utrudzonej.
Przytulmy si´ do Jezusa i Maryi, i zaufajmy Im bez reszty.

B¸OGOS¸AWIONYCH ÂWIÑT BO˚EGO NARODZENIA
ks. Krzysztof Cyliƒski
– proboszcz parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
ks. Stanis∏aw Popis
– proboszcz parafii Êw. Hieronima

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

Wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz

Mieszkaƒcom naszej Dzielnicy w radosnych dniach
Âwi´ta Narodzenia Paƒskiego
sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia
spe∏nienia marzeƒ, zdrowia,
szcz´Êcia i wszelkiej pomyÊlnoÊci.
Niechaj rozpoczynajàcy si´ Nowy Rok 2007
b´dzie lepszy od minionego, pe∏en sukcesów
i satysfakcji, zarówno w pracy
jak i w sprawach osobistych.
By przyniós∏ odpoczynek i radoÊç z ˝ycia.
W imieniu Rady i Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a
Marcin J´drzejewski

Edward K∏os

Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Burmistrz Dzielnicy Weso∏a

Weso∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i Szcz´Êliwego Nowego Roku
˝yczy
wszystkim mieszkaƒcom Starej Mi∏osny
Dyrekcja Gimnazjum nr 119
oraz
Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szko∏y
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Niech blask Betlejemskiej Gwiazdy rozÊwietla ka˝dy
dzieƒ i ogrzewa swym Êwiat∏em ka˝dà chwil´ dnia.
Z okazji zbli˝ajàcych si´
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i Nowego Roku
spokoju, dobroci, mi∏oÊci i zdrowia
˝yczà
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie
ze Szko∏y Podstawowej 173 w Warszawie
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Czas najlepszym prezentem
Jak co roku, w grudniu czekajà nas przygotowania
do Êwiàt. Porzàdki, zakupy, Êwiàteczne przysmaki. Zadajemy sobie pytania, co podarowaç swoim najbli˝szym pod choink´. Gonitwa po sklepach w poszukiwaniu najodpowiedniejszych prezentów, wymarzonych, „zamówionych” przez naszych milusiƒskich
u Miko∏aja. Od kilku lat obserwuj´ w swoim przedszkolu, ˝e czas pobytu dziecka w przedszkolu si´ wyd∏u˝a. Dzieci odbierane sà coraz póêniej, szczególnie
w okresie przedÊwiàtecznym. Wielu rodziców nawet
wolny czas sp´dza z dzieçmi w supermarketach.

W dniu
Bo˝ego Narodzenia
serdeczne ˝yczenia
mieszkaƒcom dzielnicy Weso∏a

WIARY, NADZIEI I MI¸OÂCI
sk∏adajà
cz∏onkowie Stowarzyszenia
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Starej Mi∏osnej
Na wielu z nas czekajà stresy, wydatki, a nawet
kuszàce przedÊwiàteczne kredyty i w dodatku poÊwi´camy temu wiele tak cennego czasu.
Gdy nadchodzà Êwi´ta, jesteÊmy porzàdnie tym
zm´czeni.
Coraz cz´Êciej wielu ucieka przed tym wszystkim,
wyje˝d˝ajàc na krótkie Êwiàteczne wakacje.
A przecie˝ Êwi´ta majà nas cieszyç i jednoczyç
w radosnej, rodzinnej atmosferze.
Si´gam pami´cià wstecz, gdy sama by∏am dzieckiem, gdy Êwi´ta otacza∏a magiczna aura.
Moje dzieci wychowywa∏am w tym samym duchu,
piel´gnujàc tradycje. Wszystko wspólnie planowali-

Niech przy ˝ywicznym zapachu
strojonej choinki,
Up∏ynà pi´kne chwile polskiej Wigilii:
ze wspólnie Êpiewanà kol´dà,
z upragnionym goÊciem przy stole
i w rodzinnym, pe∏nym radoÊci gronie.
Niech si´ spe∏nià dzieci´ce marzenia,
aby wszystkie dni w roku by∏y tak pi´kne i szcz´Êliwe,
jak ten jeden wigilijny wieczór.
Aby Wasze twarze i twarze Waszych najbli˝szych
zawsze rozpromienia∏ uÊmiech, a gwiazda Betlejemska
prowadzi∏a Was ku szczytom.
Tego wszystkiego ˝yczy Mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej i Weso∏ej.
Bogus∏awa WiÊniewska z rodzinà
oraz kadrà Przedszkola „ROBUÂ”

Êmy w atmosferze radoÊci i oczekiwania. Razem
z dzieçmi w∏asnor´cznie robiliÊmy ozdoby choinkowe, szopk´, tradycyjne potrawy, piekliÊmy pierniczki,
uczàc si´ kol´d. Choç synowie moi ju˝ „wyroÊli”
z papierowych bombek i szopek, i wiary w Âwi´tego
Miko∏aja to pozosta∏a magiczna atmosfera i tradycja
wspólnego przygotowywania si´ Êwiàt i tradycyjnych
potraw. Gdy pytam moich ju˝ doros∏ych synów, jak
wspominajà Êwi´ta z dzieciƒstwa – odpowiadajà, ˝e
by∏ to najwspanialej sp´dzony wspólnie czas.
Co najciekawsze w tych wspomnieniach wcale nie
najwa˝niejsze sà prezenty.
Choç te wtedy by∏y spe∏nieniem ich dzieci´cych
marzeƒ, to dzisiaj zatar∏y si´ w pami´ci.
Bo tak naprawd´ dziecko ze wszystkiego na Êwiecie potrzebuje mi∏oÊci rodziców.
Gdy chcemy by wyros∏o na szcz´Êliwego cz∏owieka, musimy je po prostu kochaç.
A kochaç to znaczy dawaç mu siebie, poÊwi´caç
czas i uwag´.
Jak ogromne znaczenie w naszym ˝yciu ma dom
rodzinny, wszyscy doskonale wiemy. Klimat domu
naszego dzieciƒstwa pozostaje w pami´ci i psychice do koƒca ˝ycia.
Dom rodzinny jest jak Êwiàtynia, to pierwsze
i najwa˝niejsze miejsce w ˝yciu dziecka, które
kszta∏tuje wzorce, nawyki i charakter.
Czas sp´dzony z najbli˝sza rodzinà jest bardzo
wa˝ny. Dziecko potrzebuje zainteresowania ze strony mamy i taty.
To one sà naszym odbiciem, podà˝ajà naszym
Êladem, przyjmujà nasze systemy wartoÊci i wzorce
post´powania.
Czasami powinniÊmy si´gnàç w g∏àb naszego „sumienia” i zadaç sobie pytania:
Czy rzeczywiÊcie traktujemy nasze dziecko jako
powa˝nego wra˝liwego partnera?
Czy poÊwi´camy mu odpowiednià iloÊç czasu?
Zmorà dzisiejszych czasów jest ˝ycie pod jednym
dachem z zapracowanymi rodzicami.
A przecie˝ ten czas, który poÊwi´camy dziecku,
da owoce w przysz∏oÊci.
Pami´tajmy, ˝e ˝adne, najpi´kniejsze nawet prezenty, nie zrekompensujà dziecku braku obecnoÊci
rodziców w ich ˝yciu. Nieroz∏àcznym elementem
sukcesu wychowawczego jest czas, który trzeba poÊwi´ciç dziecku i którego, niestety, niczym zastàpiç
si´ nie da.
Szcz´Êliwe dzieciƒstwo to wspólnie sp´dzone
chwile z mamà i tatà.
Tego ˝ycz´ wszystkim dzieciom i ich rodzinom
z okazji nadchodzàcych Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
– tak rodzinnych w tradycji polskiej, a w Nowym Roku wielu najpi´kniejszych chwil sp´dzonych wspólnie na ∏onie rodziny.
Bogus∏awa WiÊniewska

Niech Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
b´dà BliskoÊcià, Radoscià i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem
˝yczy

¸amaƒce z makiem
Tradycyjny polski deser wigilijny z odpowiednio przyprawionego maku,
udekorowanego pod∏u˝nymi kruchymi ciasteczkami. Naje˝ony ciasteczkami pó∏misek wyglàda bardzo efektownie i nieodmiennie wywo∏uje zachwyt
najm∏odszych uczestników wigilii.
Szklank´ maku zalewamy 2 szklankami
wrzàcego mleka i przez 15-20 minut gotujemy na najmniejszym ogniu. Dok∏adnie
odsàczony (na sitku) mak trzy razy przepuszczamy przez maszynk´ do mielenia
mi´sa. Zmielony mak ∏àczymy z 2/3
szklanki p∏ynnego miodu pszczelego, dodajemy 1/2 laski ut∏uczonej wanilii, 10 dkg
namoczonych w rumie lub koniaku rodzynek oraz 10 dkg obranych z ∏upek i posiekanych migda∏ów. Gdyby masa makowa by∏a zbyt g´sta, mo˝na jà rozrzedziç
(ale umiarkowanie!) ma∏à iloÊcià s∏odkiej
Êmietanki. JeÊli ∏amaƒce sà przeznaczone
tylko dla doros∏ych, mak mo˝na „uperfumowaç” kieliszkiem dobrego koniaku.
Mas´ makowà och∏adzamy w lodówce.
BezpoÊrednio przed podaniem przek∏adamy jà do salaterki i g´sto „szpikujemy”
kruchymi ciastkami.
Wszystkim czytelnikom „WIADOMOÂCI
SÑSIEDZKICH”, Pacjentom
oraz mieszkaƒcom Naszego
Osiedla serdeczne
˝yczenia Âwiàt bia∏ych,
pachnàcych choinkà,
skrzypiàcych Êniegiem pod
butami, sp´dzonych w
ciep∏ej, rodzinnej atmosferze,
pe∏nych niespodziewanych
prezentów, Âwiàt dajàcych radoÊç i
odpoczynek oraz nadziej´ na Nowy Rok,
˝eby by∏ jeszcze lepszy ni˝ ten, co w∏aÊnie
mija sk∏ada:
SPECJALISTYCZNY GABINET
STOMATOOGICZNY

„Nowo Narodzony, który jest ˚yciem…
Tylko On ma si∏´ mogàcà wszystko odnowiç.”
W te najcudowniejsze dni w roku ˝yczymy,
aby Dzieciàtko otworzy∏o wszystkich nas
na entuzjazm ˝ycia i nape∏ni∏o nas wiarà
w mo˝liwoÊç zmian.
Czuwaj! Szczep 44 MDH ZHR
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13 GRUDNIA – 25 lat od og∏oszenia stanu wojennego
wg Bronis∏awa Wildsteina „D∏ugi cieƒ PRL-u, czyli dekomunizacja, której nie by∏o”

Zapomniane s∏owa

Patriotyzm
Patriotyzm to mi∏oÊç ojczyzny, mi∏oÊç w∏asnego narodu, duma z w∏asnej historii, gotowoÊç do ofiar dla wspólnoty narodowej.
CoÊ z∏ego dzieje si´ z Polakami, m∏odzie˝à i doros∏ymi. Nie wypada pytaç
o mi∏oÊç do ojczyzny. Niemodne jest byç patriotà.
S∏ysza∏am w jakiejÊ dyskusji radiowej takà rad´: „Otwórzmy granice, po∏ow´
kraju oddajmy Rosjanom, po∏ow´ Niemcom, sami mo˝emy pojechaç do Anglii
czy Irlandii i do Polski si´ nie przyznawaç. Ju˝ dosyç tych powstaƒ narodowych,
cmentarzy, bohaterów walk o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç. Teraz wa˝ne sà pieniàdze, a nie krzy˝e Virtuti Militari. Z takiego krzy˝a chleba nie b´dzie”.
GdzieÊ znik∏a, zosta∏a wyÊmiana i pogrzebana duma narodowa.
Nie cieszymy si´ i nie chwalimy tym, ˝e to w∏aÊnie Polacy obalili komunizm.
Zaciera si´ ró˝nica mi´dzy katem a ofiarà, mi´dzy cz∏onkiem „SolidarnoÊci”,
a cz∏onkiem PZPR, mi´dzy donosicielem, a bohaterem walki o niepodleg∏oÊç.
Byç mo˝e k∏opoty z m∏odym pokoleniem, bezideowoÊç, wygodnictwo, egoizm,
a cz´sto, niestety, bandytyzm majà swojà przyczyn´ w zatarciu granicy mi´dzy dobrem a z∏em, mi´dzy patriotyzmem a internacjonalizmem, mi´dzy katem a ofiarà.
Musimy si´ obudziç z tego letargu, nim b´dzie za póêno i granice naszej ojczyzny opuszczà ostatni obywatele.
Anna Susicka
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Stan wojenny, banalizowany dzisiaj
usilnie (i skutecznie) równie˝ przez jego ofiary, by∏ operacjà zakrojonà
na wielkà skal´ (…).
W czasie jego trwania internowanych
zosta∏o ponad 10 tys. osób, wiele tysi´cy zosta∏o aresztowanych, do koƒca 1982 r. za „przest´pstwo polityczne”
skazanych zosta∏o ok. 2600 osób. Paragrafy stanu wojennego przewidywa∏y
nierzadko kary Êmierci, i fakt, ˝e nie zosta∏y one nigdy orzeczone, budzi∏ podobno niezadowolenie ówczesnych
przywódców.
Dzia∏aczy „SolidarnoÊci” wi´ziono
i skazywano do koƒca 1986 roku. (…)
Gigantyczna i odra˝ajàca by∏a równie˝ propaganda stanu wojennego:
dzia∏aczy „SolidarnoÊci” przedstawiano
jako ˝àdnych krwi zbirów, (…) (planujàcych) masakry cz∏onków partii i ich rodzin. Do dziÊ nikt z organizatorów owej
kampanii, a zaanga˝owana w nià by∏a ca∏a ekipa Jaruzelskiego, nie odwo∏a∏ tych
oszczerstw ani nie przyzna∏ si´ do ich preparowania. (…)
Kluczowe dla sprawy mogà byç dokumenty ujawnione ostatnio przez MSW. (…)
Stan wojenny przygotowywany by∏ ju˝ w marcu 1981 roku i organizowany
przy wydatnej pomocy ZSRR, ale równie˝ (…) (nie wykluczano pomocy) wojsk
Uk∏adu Warszawskiego.
Opracowa∏ Maciej Susicki
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Pierwsze koty za p∏oty, czyli o pierwszym
posiedzeniu Rady Dzielnicy …
ZebraliÊmy
si´
po raz pierwszy
w poniedzia∏ek 27 listopada. Wi´kszoÊç
radnych bogatych
w
doÊwiadczenia
z poprzednich kadencji czu∏a si´,
oczywiÊcie, jak u siebie w domu, a my, nowi, bacznie obserwowaliÊmy naszych kolegów. Obrady
rozpoczà∏ radny senior, pan Stefan S∏o-

wikowski. Wszyscy otrzymaliÊmy z ràk
Przewodniczàcego Dzielnicowej Komisji Wyborczej zaÊwiadczenia o wyborze
na stanowisko radnego Dzielnicy Weso∏a i przystàpiliÊmy do uroczystego
Êlubowania. Od tego momentu poczu∏am si´ ju˝ pe∏noprawnà radnà.
MieliÊmy jeszcze jedno powa˝ne zadanie przed sobà – wybór Przewodniczàcego Rady. Zaproponowano tylko jednà
kandydatur´, sàdzàc z wyników g∏osowania – najlepszà… Przewodniczàcym Ra-

Mamy gospodarzy Weso∏ej
Nowo wybrana Rada Dzielnicy rozpocz´∏a swoje prace bardzo intensywnie. Poczàtek kadencji, to
oczywiÊcie g∏ównie
sprawy proceduralne,
formalne i personalne. Ale tym bardziej
trzeba je szybko za∏atwiç, by móc zabraç
si´ za prac´ merytorycznà. Druga sesja
Rady odby∏a si´ zaledwie w tydzieƒ
po pierwszej – 4 grudnia. Wybrano na niej
dwójk´ Wiceprzewodniczàcych Rady – p.
Iren´ Kuk z komitetu Weso∏a Razem
oraz p. Stefana S∏owikowskiego z komitetu Weso∏a 2006. Na sesji tej, zgodnie ze
statutem Weso∏ej, okreÊlono te˝ jakie kryteria majà spe∏niaç zg∏aszani kandydaci
na Burmistrza Dzielnicy oraz wybrano
komisj´, która mia∏a zebraç zg∏oszenia
kandydatów oceniajàc, czy wype∏niajà te
kryteria. Kolejna sesja, na której odby∏y
si´ wybory Zarzàdu, mia∏a miejsce ju˝
8 grudnia. Wynik wyborczy sprawi∏, ˝e
niespodzianek raczej byç nie mog∏o.
Zg∏oszono tylko jednà kandydatur´
na funkcj´ Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
– p. Edwarda K∏osa, dotychczasowego
Wiceburmistrza ds Inwestycji. Praktycznie bez zadawania pytaƒ i dyskusji,
przy poparciu 12 z 15 radnych p. Edward
K∏os zosta∏ nowym Burmistrzem Weso∏ej.
Wybór oznacza∏ oficjalne zakoƒczenie
kadencji dotychczasowego Burmistrza
Jacka Wojciechowicza, który ze wzgl´du
na obj´cie dwa dni wczeÊniej funkcji Wiceprezydenta Warszawy ds. Inwestycji,
praktycznie ju˝ i tak musia∏ zrezygnowaç
ze swojej dotychczasowej funkcji. Sesja ta

i wybory Burmistrza by∏y wi´c okazjà
do oficjalnego podzi´kowania p. Jackowi
Wojciechowiczowi za 6,5 lat bardzo owocnej pracy na tym stanowisku. W podzi´kowaniach radni podkreÊlali jego osiàgni´cia w zakresie inwestycji na terenie
Weso∏ej i prosili, by pracujàc w Warszawskim Ratuszu nie zapomnia∏ o Weso∏ej...
Choç myÊl´, ˝e nowego pana Wiceprezydenta i tak o to prosiç nie trzeba, wszak
jest mieszkaƒcem Weso∏ej i choç pochodzi z Raciborza, z˝y∏ si´ z naszà spo∏ecznoÊcià na dobre.
Nowy Burmistrz, p. Edward K∏os,
w swoim exposé nawiàza∏ do osiàgni´ç poprzednika, podkreÊlajàc ch´ç kontynuowanie jego pracy i fakt „˝e
p. Jacek Wojciechowicz wysoko zawiesi∏
poprzeczk´”, ale ˝e on
Burmistrz
postara si´ dorównaç
Edward K∏os
mu kroku.
Nast´pnie zaproponowa∏ kandydatury swoich zast´pców.
Byli to p. Krzysztof
Kacprzak – cz∏onek
Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego,
znany
z dzia∏alnoÊci spo∏ecznej na terenie Starej
Mi∏osny, m.in. organiWiceburmistrz
zator Sàsiedzkiej Ligi Krzysztof Kacprzak
Siatkówki. Z zawodu
p. Krzysztof Kacprzak jest doradcà inwestycyjnym i podatkowym. Jest wspó∏w∏aÊcicielem, zatrudniajàcej kilkanaÊcie osób, firmy doradczej, z prowadzenia której, po wyborze, b´dzie musia∏

dy, z wynikiem tajnego g∏osowania 13
g∏osów „za” i dwa g∏osy „bez dokonania
wyboru”, zosta∏ Marcin J´drzejewski.
Po g∏osowaniu prowadzenie obrad przejà∏ nowy Przewodniczàcy, by przekazaç
radnym wiadomoÊç, ˝e nast´pnà sesj´
zwo∏uje na 4 grudnia. Do czasu publikacji tego numeru b´dziemy ju˝ po kolejnych dwóch lub trzech sesjach, ale relacj´
z nich, tradycyjnie ju˝, przeka˝e Paƒstwu
nasz nowy „stary” Przewodniczàcy Rady.
Izabela Antosiewicz
zrezygnowaç. Jako Wiceburmistrz ma
zajmowaç si´ sprawami inwestycji.
W g∏osowaniu p. Krzysztof Kacprzak
uzyska∏ poparcie 10 radnych, 3 osoby
si´ wstrzyma∏y. Kandydatem na wiceburmistrza ds. spo∏ecznych by∏ p. Marian Mahor, tak˝e cz∏onek Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, Wiceprezes KS
Weso∏a, radny zarówno
poprzedniej jak i obecnej kadencji (otwiera∏
Wiceburmistrz
list´ PO w okr´gu StaMarian Mahor
ra Mi∏osna-Groszówka). Z zawodu teatrolog, kiedyÊ pe∏ni∏
funkcj´ dyrektora MOK-u w Weso∏ej,
obecnie pracuje w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury na Pradze Po∏udnie. W poprzedniej kadencji by∏ Przewodniczàcym Komisji OÊwiaty Rady
Dzielnicy. Jako Wiceburmistrz ma zajmowaç si´ oÊwiatà, kulturà, sportem
i sprawami spo∏ecznymi. Jego kandydatura wywo∏a∏a nieco wi´kszà dyskusj´.
Do kandydata pad∏o kilka pytaƒ,
a w ostatecznym rachunku popar∏o go 8
radnych, 4 osoby by∏y przeciwne, 1 si´
wstrzyma∏a od g∏osu.
W wyniku wyborów do Zarzàdu Dzielnicy p. Edwarda K∏osa i p. Mariana Mahora, z∏o˝yli oni rezygnacje z mandatów
radnych i rezygnacje te ju˝ zosta∏y przyj´te. W ich miejsce, radnymi zostanà kolejni kandydaci z tych samych list wyborczych: p. Ryszard Brzezik (mieszkaniec
Zielonej) oraz p. Iwona Kerschke
(mieszkanka Groszówki). Kolejna sesja
zosta∏a zaplanowana ju˝ na 14 grudnia.
Na tej sesji ma byç uchwalony plan pracy
Rady oraz wy∏onione Komisje Rady.
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski
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Wycinka drzew i krzewów
Zezwolenia na usuni´cie drzew i krzewów wydawane sà na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2004 r
nr 92, poz. 880 ze zm.). Decyzje na wycink´ drzew
z terenu nieruchomoÊci po∏o˝onych w Dzielnicy Weso∏a wydaje, z upowa˝nienia Prezydenta m. st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy. Wydawaniem decyzji
ustalajàcej obowiàzek wykonania zabiegów piel´gnacyjnych i ochronnych w lasach zajmuje si´ Biuro Ochrony Ârodowiska w Warszawie. W∏aÊciciele
dzia∏ek leÊnych mogà kontaktowaç si´ w tej sprawie
z panem Wiaczes∏awem Sosnà pod numerem telefonu 022 656 77 08. Zezwolenia na usuni´cie drzew
lub krzewów z terenu nieruchomoÊci wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków, natomiast usuni´cie drzewa z obszaru obj´tego ochronà krajobrazowà wymaga uzyskania zgody
dyrektora parku narodowego albo organu uznajàcego
obszar za rezerwat przyrody.
Bez urz´dowych formalnoÊci mo˝na usuwaç drzewa lub krzewy owocowe oraz te, których wiek nie
przekracza 5 lat. Zezwolenie nie jest wymagane równie˝ na wykonywanie ci´ç technicznych i piel´gnacyjnych. Nale˝y jednak pami´taç o wykonywaniu ich
zgodnie ze sztukà ogrodniczà.
Formularz wniosku na usuni´cie drzewa mo˝na pobraç ze strony internetowej www.wesola.waw.pl. lub w punkcie informacyjnym Urz´du.
We wniosku nale˝y wpisaç:
1. imi´, nazwisko i adres albo nazw´ i siedzib´ posiadacza i w∏aÊciciela nieruchomoÊci;
2. tytu∏ prawny do nieruchomoÊci;
3. nazw´ gatunku drzewa lub krzewu;
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokoÊci 130 cm;
5. przeznaczenie terenu, na którym roÊnie drzewo
lub krzew;
6. przyczyn´ i termin zamierzonego usuni´cia drzewa lub krzewu;
7. wielkoÊç powierzchni, z której zostanà usuni´te
drzewa lub krzewy.
Podanie numeru telefonu przez wnioskodawc´
umo˝liwi pracownikom Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska szybszy kontakt, w celu umówienia si´ na termin
ogl´dzin drzewa.
Wype∏nione druki wniosków wraz z wymaganymi
dokumentami sk∏ada si´ w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców.
W przypadku nieruchomoÊci b´dàcej przedmiotem wspó∏w∏asnoÊci wniosek muszà podpisaç wszyscy wspó∏w∏aÊciciele.
JeÊli posiadacz nieruchomoÊci nie jest jednoczeÊnie jej w∏aÊcicielem, do wniosku powinien do∏àczyç pisemnà zgod´ w∏aÊciciela. U˝ytkownik wieczysty powinien do∏àczyç zgod´ Skarbu Paƒstwa lub
jednostki samorzàdu terytorialnego. Zgod´ w∏aÊcicielskà Miasta Sto∏ecznego Warszawy mo˝na uzyskaç sk∏adajàc podanie do Delegatury Biura Gospodarki NieruchomoÊciami w naszej Dzielnicy.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na wyci´cie
drzew lub krzewów trzeba do∏àczyç kserokopi´ mapy
zasadniczej, na której nale˝y zaznaczyç przedmiotowe
drzewo.
Je˝eli wycinka drzew zwiàzana jest z planowanà
inwestycjà budowlanà, nale˝y wystàpiç do Wydzia∏u
Ochrony Ârodowiska o wydanie opinii na ten temat.
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W tym przypadku wymaganymi za∏àcznikami sà: decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzacja drzew
i krzewów oraz projekt zagospodarowania dzia∏ki.
Przed przystàpieniem do prac budowlanych inwestor wyst´puje o zezwolenie na usuni´cie kolidujàcych z zabudowà drzew. Do wniosku nale˝y wówczas
za∏àczyç: uzyskanà wczeÊniej z Wydzia∏u Ochrony
Ârodowiska opini´, zatwierdzony projekt zagospodarowania dzia∏ki, map´ z inwentaryzacjà zieleni oraz
decyzj´ pozwolenia na budow´.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie poproszony o ich
uzupe∏nienie i z∏o˝enie w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców.
Rozpatrzenie wniosku nast´puje w terminie 30 dni
od dnia z∏o˝enia wniosku i w tym terminie powinna zostaç wydana decyzja. Wnioskodawca, który jest

niezadowolony z rozstrzygni´cia, mo˝e odwo∏aç si´
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Samorzàdowego Kolegium Odwo∏awczego za poÊrednictwem organu, który wyda∏ decyzj´.
Op∏ata skarbowa za z∏o˝enie wniosku wynosi 5 z∏
od podania oraz 50 gr za ka˝dy za∏àcznik, a za wydanie zezwolenia – 20 z∏ w znakach skarbowych.
Zwolnienie z ww. op∏aty przys∏uguje przedsi´biorcom, jednostkom bud˝etowym, jednostkom samorzàdu terytorialnego oraz organizacjom po˝ytku publicznego.
Je˝eli wnioskodawca uzyska∏ zezwolenie na usuni´cie drzewa na cele zwiàzane z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci, organ administracji ustala op∏at´ zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Ârodowiska z dnia
18 paêdziernika 2005 r. w sprawie stawek op∏at
za usuni´cie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie
zieleni na rok 2006. (MP z 2005 r. nr 62, poz. 861).
Usuni´cie drzewa lub krzewu bez stosownego zezwolenia wià˝e si´ z negatywnymi konsekwencjami
finansowymi.
Ela Bareja

Âwi´ta Cecylio,
módl si´ za nami
W niedziel´ 19 listopada, na trzy dni przed Êwi´tem patronki chórów i twórców muzyki koÊcielnej, Âw.
Cecylii, chór Il Canto Magnificat wykona∏ w naszym drewnianym koÊciele msz´ gregoriaƒskà. Okazjà
do zorganizowania tego koncertu by∏o nie tylko Êwi´to patronki, ale tak˝e poÊwi´cenie jej obrazu. Il Canto
Magnifikat podczas z jednego z warszawskich koncertów, otrzyma∏ od ks. Niew´g∏owskiego – opiekuna Ârodowisk Twórczych, obraz przedstawiajàcy Êw. Cecyli´. Dyrygent i opiekun chóru – pani Marta Zamojska-Makowska postanowi∏a przekazaç portret Êw. Cecylii (swojà drogà by∏a pi´knà kobietà) Ksi´dzu
Proboszczowi. Obraz zosta∏ podczas tej uroczystej mszy Êw. poÊwi´cony i wisi teraz na chórze koÊcielnym
(Ksiàdz Proboszcz mówi, ˝e tak pi´kna Âwi´ta musi byç troch´ w ukryciu, bo by parafian nie rozprasza∏a).
Chór wykona∏ mi´dzy innymi: Kyrie, Gloria i Agnus Dei ze „Mszy do Âw. Cecylii” Ch. Gounoda. Repertuar to pi´kny i wymagajàcy od wykonawców maestrii. I to w∏aÊnie mogliÊmy us∏yszeç w naszym koÊciele. Warto tu podkreÊliç, ˝e zespó∏ zaÊpiewa∏ perfekcyjnie i samodzielnie (w takich sytuacjach chóry posi∏kujà si´ zawodowymi solistami) tak˝e partie solowe dla sopranów i altów.
ByliÊmy na wspania∏ej uczcie muzycznej… szkoda tylko, ˝e nad tym pi´knym dzie∏em, jakim niewàtpliwie jest chór Il Canto Magnificat, zawis∏y czarne chmury personalnych konfliktów. Od Nowego Roku,
opiekun zespo∏u, pani Marta Zamojska-Makowska przestaje byç pracownikiem OÊrodka Kultury Weso∏a,
a tym samym ca∏y chór postawiony jest przed powa˝nym problemem. Z punktu widzenia nas, rodziców
Êpiewajàcych dzieci i m∏odzie˝y, dla Il Canto Magnificat to swoiste byç albo nie byç.
Izabela Antosiewicz
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Pierwszy wyjazdowy

wyst´p ma∏ych artystek

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

11 listopada odby∏ si´ VI Ogólnopolski
Festiwal Taƒca „Wirujàcy Kràg”. Organizatorem imprezy by∏ Miejski OÊrodek Kultury w Ostrowii Mazowieckiej. Ma∏e baletnice z Klubu Mambo w Starej Mi∏oÊnie, pod czu∏à
opiekà pani Ewy Górskiej, wzi´∏y
udzia∏ w dwóch kategoriach tanecznych: etiudy taneczne i inne
propozycje taneczne. Festiwale
i konkursy taƒca to znakomita
okazja do sprawdzenia swoich
umiej´tnoÊci przed szerszà publicznoÊcià oraz zapoznania si´
z innymi gatunkami sztuki tanecznej. Jest to tak˝e okazja
do integracji zarówno wewnàtrz
zespo∏u, jak i wÊród rodziców ma∏ych tancerek.
Tekst i foto M. Âmigielski
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Fotooskar

Opieka Zdrowotna w Weso∏ej – sukcesy i wyzwania
SZPZLO Warszawa Weso∏a jest jedynym publicznym i jednoczeÊnie najwi´kszym zak∏adem opieki zdrowotnej
w naszej dzielnicy. W jego sk∏ad wchodzà trzy placówki: przychodnia nr. 1
w centrum Weso∏ej przy ul. Kilinskiego 50, przychodnia nr. 2 w osiedlu Zielona przy ul. Warszawskiej 55 oraz
przychodnia nr 3 w Starej Milosnej przy ul. Jana Paw∏a II nr 23.
G∏ównym rodzajem Êwiadczeƒ dost´pnych w naszych
przychodniach sà us∏ugi z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej realizowane przez lekarzy rodzinnych, specjalistów chorób wewn´trznych i pediatrów oraz piel´gniarki i polo˝ne Êrodowiskowo-rodzinne. Ponadto SZPZLO
udziela Êwiadczeƒ z zakresu specjalistyki w nast´pujàcych poradniach; ginekologiczno-polo˝niczej, dermatologicznej i alergologicznej. Ka˝da z przychodni realizuje
równie˝ kontrakt z zakresu stomatologii oraz programy
profilaktyczne finansowane przez NFZ, m.in. program
profilaktyki chorób uk∏. krà˝enia, przewlek∏ej obturacyjnej
choroby p∏uc, program profilaktyki raka szyjki macicy,
a tak˝e programy finansowane przez m. st. Warszaw´
(szczepienia przeciw grypie dla osób powy˝ej 65 r. ˝.
i dla dzieci szkolnych przeciw WZW typu A). JesteÊmy
równie˝ jedynà placówkà w dzielnicy odpowiedzialnà
za medycyn´ szkolnà, w ramach której sprawujemy
w szko∏ach opiek´ nad dzieçmi i m∏odzie˝à.
¸àczna liczba pacjentów zapisanych do placówek
SZPZLO liczy 15.000 osób, a liczba uczniów obj´tych
opiekà wynosi ok. 2000. Na rzecz pacjentów pracuje 18
lekarzy i 22 pracowników Êredniego personelu medycz-

nego. Dziennie nasze poradnie przyjmujà ok. 500 pacjentów. To giganyczny wysi∏ek, stawiajàcy ka˝dego dnia
nowe wyzwania przed pracownikami zak∏adu.
Aby sprostaç coraz wi´kszym wymaganiom, potrzebne jest ciàg∏e doskonalenie zawodowe pracowników, doposa˝anie poradni w coraz nowoczeÊniejszà aparatur´
oraz modernizowanie i rozbudowywanie naszych placówek. Od 2003 r. do dziÊ trwa eksplozja inwestycji w SZPZLO, co przek∏ada si´ na coraz wy˝szy standard Êwiadczeƒ zdrotnych oraz wi´ksze bezpieczeƒstwo zdrowtne
mieszkaƒców Weso∏ej. W ramach w/w dzia∏aƒ w okresie 2003-2006 r. zrealizowano nast´pujàce zadania:
• W 2003 r. przeniesiono przychodni´ w Starej Mi∏osnej do nowego lokalu w Centrum Pogodna. Mieszkaƒcy dzielnicy zyskali nowoczesnà placówk´.
• W 2004-2005 r. zmodernizowano I pi´tro przychodni
w Starej Milosnej oraz uruchomiono poradn´ ginekologiczno- po∏o˝niczà, gabinet stomatologiczny i pracowni´ USG.
W tym okresie zakupiono te˝ nowoczesne wyposa˝enie
gabinetu stomatologicznego i ginekologicznego (unit
stomatologiczny i aparat KTG do oceny t´tna p∏odu).
• W 2005 r. rozpocz´to budow´ nowoczesnej przychodni w Zielonej przy ul. Warszawskiej 55
• W lutym 2006 r. zakupiono wyposa˝enie do przychodni w Zielonej (m. in. unit stomatologiczny).
• W marcu 2006r. oddano do u˝ytku nowoczesnà przychodni´ w Zielonej spe∏niajàcà najwy˝sze standardy.
• W czerwcu 2006 r. rozpocz´to rozbudow´ przychodni
nr 1 w Centrum Weso∏a. Prace zakoƒczà sie w listopadzie 2007 r. W ich wyniku powstanie nowoczesna
przychodnia o powierzchni 1500 m2, z parkingiem,

windà, licznymi, nowoczesnymi gabinetami, pe∏nà
termomodernizacjà i pod∏àczeniem do kanalizacji.
• We wrzeÊniu 2006 r. zakupiono do przychodni w Starej Mi∏osnej jeden z najnowoczeÊniejszych aparatów
USG. Aparat zwi´ksza znacznie jakoÊç i zakres badania (badanie t´tnic i ˝y∏ metodà Dopplera, USG
przezciemiàczkowe u dzieci oraz badanie stawów).
W zwiàzku z rosnàcà liczbà mieszkaƒców Starej Mi∏osnej planowane jest zwi´kszenie powierzchni przychodni, poprzez wykup dodatkowego lokalu w Centrum Pogodna, lub znalezienie nowej lokalizacji. Planuje si´ równie˝ uruchomienie nowych poradni, m.in. kardiologicznej. W tym celu podj´liÊmy ju˝ wst´pne dzia∏ania.
Reasumujàc: w okresie 2003-2006, na zadania zwiàzane z rozbudowà i zakupem aparatury pozyskano z bud˝etu miasta ∏àcznie ok. 1.900.000 z∏. Charakter i tempo zmian w SZPZLO gwarantujà mieszkancom Weso∏ej
pe∏ne bezpieczeƒstwo zdrowotne. Nie mniej przed zarzàdem stojà nowe wyzwania, m. in.: powi´kszenie bazy lokalowej w Starej Mi∏osnej, uruchomienie nowych poradni, wprowadzenie systemu zarzàdzania jakoÊcià (ISO),
stworzenie optymalnego systemu szkoleƒ pracowników,
skuteczne pozyskiwanie Êrodków finansowych (NFZ, bud˝et miasta, Êrodki UE). Kojarzenie tych dzia∏aƒ prowadzi
do tego, co uwa˝am za najwa˝niejsze w funkcjonowaniu
placówki, tj. do udzielenia Êwiadczeƒ na najwy˝szym
poziomie, z poszanowniem godnoÊci pacjenta.
Mam nadziej´, ˝e wszystkie te zamierzenia uda si´
zrealizowaç, czego sobie i Paƒstwu ˝ycz´.
Koordynator ds lecznictwa
SZPZLO Warszawa Weso∏a
lek. med. Tomasz Droƒ

UWAGA!!! KONKURS!!! UWAGA!!! KONKURS
„(...) Wigilia jest wyjàtkowym spotkaniem bliskich sobie osób, kiedy ∏atwiej jest powiedzieç „przepraszam” i cz´Êciej s∏yszy si´ „wybaczam”. Wszak rodzi si´ Bóg, a anieli cuda og∏aszajà (...)”
Tak wyjàtkowe Êwi´ta wymagajà wyjàtkowej oprawy – chcemy zatem Paƒstwa zach´ciç, by przed Wigilià pomyÊleç
o ozdobieniu tak˝e domu i ogrodu. W Starej Mi∏oÊnie, gdzie spacerujàc po zmroku w okresie jesienno – zimowym potykamy si´ na krzywych ulicach, ∏adnie podÊwietlone elewacje czy ogródki sà prawdziwà pere∏kà. Zatem do dzie∏a!!!
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna Og∏asza Bo˝onarodzeniowy KONKURS Z NAGRODAMI
na najpi´kniejszà dekoracj´ Êwiàtecznà domu, ogrodu lub balkonu, a tak˝e uliczki lub bloku w Weso∏ej.
Regulamin konkursu:
Jury konkursowe w sk∏adzie: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji WS), Katarzyna Szaszkiewicz (architekt
wn´trz), Ala Tronina (w∏aÊcicielka kwiaciarni, florystka), Maja Ku∏akowska (konstruktor, architekt), Katarzyna
Kociomyk-Dudziƒska (nauczycielka plastyki); b´dzie oceniaç zg∏oszone prace w trzech kategoriach:
• DOM I DOM SZEREGOWY (wraz z ogrodem)
• BALKON
• CA¸A ULICZKA lub CA¸Y BLOK
Zg∏oszenia mo˝e dokonaç ka˝dy (nie tylko w∏aÊciciel! – zg∏aszajcie sàsiadów bli˝szych i dalszych oraz siebie)
do dnia 5 stycznia 2007 r. e-mailem: stowarzyszenie@staramilosna.org.pl lub telefonicznie: 604 232 357,
przesy∏ajàc lub podajàc adres danego domu. Mile widziane b´dà tak˝e zdj´cia.
Kryteria oceny: nie liczy si´ iloÊç tylko jakoÊç i pomys∏ na ca∏oÊç. Poniewa˝ dzieƒ jest krótki, zadbajmy tak˝e o to,
by nasze dekoracje by∏y widziane po zmroku. Malujmy Êwiat∏em, podkreÊlajmy ∏adne elementy naszego obejÊcia,
gaÊmy brzydkie. Pami´tajmy o naszej polskiej tradycji.
Og∏oszenie wyników, przyznanie nagród i fotoreporta˝: w styczniowym numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Nagrody:
Kategoria 1 i 2: Encyklopedia dla dociekliwych (5.000 hase∏ na 540 kolorowych stronach!)
Kategoria 3: Paczka karnawa∏owa - szampan dla doros∏ych i ∏akocie dla dzieciaków
Zapraszamy do dyskusji nad Êwiàtecznymi dekoracjami w Weso∏ej na forum Stowarzyszenia Sàsiedzkiego: http://forum.staramilosna.org.pl/
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Szko∏a 173 na wycieczce do Jednostki Wojskowej

Na zaproszenie Dowódcy 1. Brygady
Pancernej – pp∏k Zenona Piskorowskiego w dniu 22 listopada, w ramach
lekcji historii, klasa IVa zwiedza∏a Jednostk´ Wojskowà w Weso∏ej. Uczniowie odwiedzili Sal´ Tradycji, w której
bardzo dok∏adnie zapoznali si´ ze szlakiem bojowym „pancerniaków” od Lenino a˝ po Berlin oraz z dniem dzisiejszym jednostki, majàcej tak chlubne
tradycje bojowe. Kolejnym etapem
zwiedzania by∏y pomieszczenia ˝o∏nierzy, izba chorych i kaplica. Najwi´cej
wra˝eƒ dostarczy∏a mo˝liwoÊç bardzo
dok∏adnego zapoznania si´ ze sprz´tem bojowym b´dàcym na wyposa˝eniu

jednostki, gdzie
nasza dzieciarnia
mog∏a wszystkiego
dotknàç i o wszystko zapytaç.
Wycieczka dostarczy∏ wielu niezapomnianych
wra˝eƒ.
Organizatorzy:
Alicja
Napiórkowska
i Edyta Szambelan

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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Szybka Kolej Miejska i nowy autobus
Od 6 listopada 2006 mieszkaƒcy
Weso∏ej mogà doje˝d˝aç do Warszawy Szybkà Kolejà Miejskà (SKM).
Mieszkaƒcom po∏udniowej cz´Êci
Weso∏ej i osiedla Stara Mi∏osna dojazd do stacji SKM ma zapewniç
skorelowana z pociàgami linia autobusowa 198. Autobus ten kursuje
na trasie PKP WESO¸A – G∏owackiego (powrót: Armii
Krajowej – Moniuszki) – 1 Praskiego Pu∏ku – Jana Paw∏a II – STARA MI¸OSNA (POGODNA). Poni˝ej
zamieszczamy rozk∏ad jazdy SKM na odcinku Weso∏aW-Wa Centralna. Pe∏ne rozk∏ady jazdy SKM i autobusu 198 mo˝na znaleêç na stronie www.ztm.waw.pl.
Dojazd do Warszawy tà drogà wyglàda tak: wsiadamy w 198 na na przyk∏ad na p´tli Pogodna. Podró˝
do dworca w Weso∏ej trwa 12-14minut, 4-6 minut
mamy na przesiadk´, a nast´pnie pociàg SKM dowozi nas na Dworzec Centralny w oko∏o 20 minut. Czyli
od wejÊcia do autobusu do Centrum podró˝ trwa 40
minut i jest stosunkowo ma∏o zagro˝ona korkami
i opóênieniami poniewa˝ trasa 198 jest krótka i prowadzi w poprzek zapychajàcych si´ w godzinach szczytu
ulic. Autobus 198 kursuje co pó∏ godziny. Pociàgi
SKM w kursujà do Weso∏ej Êrednio dwa razy na godzin´ od piàtej rano do jedenastej w nocy. Je˝eli trasa
SKM nam nie odpowiada mamy wybór: mo˝emy si´
przesiàÊç na Trakcie Brzeskim (502, 722, 720, 704,
lub prywatne linie) oraz przy urz´dzie miasta w Weso∏ej (514, 137) jeÊli chodzi o Prag´ i Centrum mo˝liwoÊci jest wi´c ju˝ ca∏kiem sporo.

Dla mieszkaƒców z g∏´bi osiedla Stara Mi∏osna autobus 198 jest czymÊ wi´cej ni˝ dojazdem do stacji
w Weso∏ej. Jest pierwszymi i jedynym miejskim Êrodkiem transportu jaki tu istnieje. Jest te˝ jedynym autobusem, którym mo˝na si´ dostaç do szko∏y podstawowej nr 173. Szko∏a nie ma autobusu szkolnego bo dystans 3 km (tyle majà do przejÊcia dzieci z przeciwnego kraƒca osiedla) nie jest wedle przepisów wystarczajàcy. Dla dêwigajàcych ci´˝kie tornistry kilkulatków
taki marsz jest jednak zbyt m´czàcy i niebezpieczny,
zw∏aszcza zimà. Przed pojawieniem si´ autobusu moje dziecko (i nie tylko ono) wstawa∏o o godzinie szóstej ˝eby si´ zabraç z jadàcym do pracy tatà i czeka∏o
w Êwietlicy na rozpocz´cie lekcji. Teraz ma o godzin´
snu wi´cej, ale jeÊli koƒczy lekcje po zmroku to musi
nadal czekaç na tat´ z samochodem, bo do przystanku 198 w stron´ Pogodnej nie ma bezpiecznego dojÊcia. Od strony ul. Jana Paw∏a II trzeba iÊç po jezdni
bo brakuje chodnika, a je˝eli chce si´ tego uniknàç
trzeba przechodziç trzy przez ruchliwe ulice albo przemykaç si´ nieoÊwietlonymi Êcie˝kami.
Wygoda jakà jest miejski autobus jest mimo to
ogromna, a jego pojawienie si´ na naszym osiedlu
jest mi∏à i bardzo zaskakujàcà niespodziankà. Wszak
do tej pory s∏yszeliÊmy, ˝e trzeba b´dzie poczekaç
na zakoƒczenie budowy i odbiór techniczny ulicy
Jana Paw∏a II. Nag∏e i gwa∏towne znikni´cie wszystkich trudnoÊci dowodzi, ˝e doÊwiadczyliÊmy przedwyborczego cudotwórstwa. To zdrowe zjawisko
Êwiadczàce o szacunku dla okr´gu wyborczego
o wysokiej frekwencji. MyÊl´ wi´c, ˝e odchodzàcym

Zadbaj o to, by
Ci´ widziano…
To b´dzie tylko krótkie przypomnienie, przypomnienie
z perspektywy kierowcy.
Ciemno jest ju˝ o 1600. Coraz wi´cej osób korzysta
z dogodnoÊci transportu miejskiego i wi´kszej iloÊci
chodników na Osiedlu, zostawiajàc samochody w gara˝ach i pokonujàc tras´ pieszo. I dobrze, zdrowiej to i zapewne taniej. Problem w tym, ˝e w momencie, kiedy
pieszy zejdzie z oÊwietlonego chodnika na Jana Paw∏a II czy GoÊciƒcu i skr´ci w ciemnà uliczk´ osiedlowà,
to w nik∏ych Êwiate∏kach zapalanych przez w∏aÊcicieli
na frontowych Êcianach domów – najzwyczajniej
w Êwiecie przestaje byç widoczny. My, kierowcy, skr´cajàc z ulicy oÊwietlonej w ciemnoÊç te˝ musimy mieç
czas, aby nasz wzrok przyzwyczai∏ si´ do nowej sytuacji… i w∏aÊnie w takiej chwili, jak duch wyrasta nam
przed maskà kompletnie czarny pieszy.
Nasze dzieciaki, w ramach ubezpieczenia grupowego
w SP 173, otrzyma∏y odblaskowe opaski. Gad˝et ciekawy i ch´tnie u˝ywany. Mo˝na takà opask´ zak∏adaç
na ubranie wierzchnie. Jest bardzo wygodna. Sztywny
pasek plastiku po uderzeniu o r´k´ samoczynnie okr´ca
si´ wokó∏ niej. O bezpieczeƒstwo naszych dzieci zadba∏a Warta, o swoje bezpieczeƒstwo powinniÊcie Paƒstwo
zadbaç sami. Widzia∏am takie opaski odblaskowe w ró˝nych punktach na terenie Osiedla, mi´dzy innymi na naszej poczcie. Koszt niewielki – 7,50 z∏, a mo˝e uratowaç
komuÊ zdrowie lub nawet ˝ycie. Warto zainwestowaç
w swoje bezpieczeƒstwo!
Izabela Antosiewicz
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SKM linia S2

ROZK¸AD JAZDY POCIÑGÓW na odcinku
Weso∏a-W-Wa Centralna
Weso∏a -> Warszawa (Kierunek Pruszków)
4.21 5.31 5.52 6.07(D) 6.51 7.13 7.56
8.26(D) 8.56 9.36 9.56 10.31 10.56
11.31 11.56 12.31 12.56 13.31 13.56
14.26 14.56 15.16 15.39 16.31 17.06
17.27 17.51 18.24 19.05 19.31 20.06
20.26 21.02 21.33(D) 22.01 22.56
W-wa Centralna -> Weso∏a (Kierunek
Wola Grzybowska)
4.57 5.57 6.28(D) 6.48 7.38(D) 7.53
8.28 9.08 9.33 9.58 10.29 10.58 11.28
12.02 12.28 12.56 13.27 14.03 14.27
14.52 15.17 15.58 16.37 16.58 17.18
17.48 18.28 19.06 19.33 20.03 20.28
21.08 21.28 21.57 22.28(D) 22.56 23.57
(D) – kursuje tylko w dni robocze
w∏adzom Warszawy nale˝y podzi´kowaç za tak ∏adnà walk´ o nasze uznanie, a nadchodzàcym podszepnàç, ˝eby dba∏y o nas co najmniej tak samo,
a problemów do rozwiàzania jeszcze tyle, ˝e dla
wszystkich wystarczy.
Dorota Wroƒska

Uwaga – Ginà koty
Kilka dni temu, najpierw telefonicznie, potem mailowo zostaliÊmy poinformowani przez
jednà z mieszkanek Starej Mi∏osny, której zaginà∏ kot, o makabrycznym procederze, jaki
by∏ prowadzony na naszym Osiedlu. Poni˝ej przytaczam treÊç otrzymanego listu:
„Stara Mi∏osna pozostanie wkrótce bez kotów!!
ChcieliÊmy przestrzec wszystkich w∏aÊcicieli kotów, i˝ koty sta∏y si´ na naszym osiedlu ofiarà przeÊladowaƒ!! Liczba zagini´ç w ostatnim okresie wskazuje, i˝ jest to celowe dzia∏anie cz∏owieka!! Cz∏owieka, który wy∏apuje koty stosujàc w tym celu specjalnej konstrukcji klatk´ z zapadkami (tylko przez
przypadek uda∏o si´ uratowaç kota, który trafi∏ do tej klatki i zlokalizowaç posesj´ przy ul. Jod∏owej,
na której si´ ona znajdowa∏a). U˝ywanie takiej klatki-pu∏apki jest zabronione i karane. Dzia∏ania takie
stojà w jaskrawej sprzecznoÊci z post´powaniami ustawy o ochronie zwierzàt, wi´c o tych faktach powiadomiono Towarzystwo Przyjació∏ Zwierzàt, inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierz´tami oraz
Policj´ w Weso∏ej. Los z∏apanych kotów – wypiel´gnowanych, majàcych zimowe futra, dobrze od˝ywionych – jest nieznany i do tej pory nikomu nie uda∏o si´ odzyskaç swojego pupila. Mo˝na sàdziç,
i˝ spotka∏o je najgorsze. BezkarnoÊç sprawcy spowoduje, i˝ Stara Mi∏osna pozostanie wkrótce bez
kotów!!
Wy∏apywanie kotów Êwiadczy o ca∏kowitym braku uczuç, nale˝y do najokrutniejszych sposobów
post´powania wobec zwierzàt i jest pogwa∏ceniem prawa. I a˝ dziw bierze, i˝ tak niewielkie stworzenia budzà w niektórych osobach najgorsze instynkty!!”
Byç mo˝e, odnaleziona przez mieszkaƒców klatka, doprowadzi do rzeczywistego sprawcy polowaƒ
na koty, a policja nie zlekcewa˝y tej sprawy i doprowadzi do ukarania winnych. Poniewa˝ dla wielu
w∏aÊcicieli kotów ta sprawa jest bardzo bulwersujàca, wszystkich zainteresowanych tematem
w imieniu radnych ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego zapraszam na spotkanie, na którym
b´dzie przedstawiciel TOZ, policji, Urz´du Dzielnicy i Stra˝y Miejskiej. Spotkanie odb´dzie
si´ w Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1, w poniedzia∏ek 18 grudnia o godz. 1900.
Goràca dyskusja na ten temat (czasem niestety emocje bra∏y w niej gór´ nad rzeczowymi argumentami) toczy si´ te˝ na forum Stowarzyszenia Sàsiedzkiego: http://forum.staramilosna.org.pl/, w kategorii „Zwierzaki”.
Marcin J´drzejewski
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Czwartkowe wieczory muzyczne
Grudniowy, Êwiàteczny numer
WS trafi do Paƒstwa domów ju˝
po nastrojowym koncercie piosenki
francuskiej w wykonaniu pani El˝biety Sieradzkiej.
Ale to nie wszystkie nasze czwartkowe spotkania muzyczne. Do koƒca
roku Stowarzyszenie Sàsiedzkie ma
jeszcze dla Paƒstwa dwa, naszym zdaniem, bardzo ciekawe, zaproszenia. 21 grudnia spotykamy si´
z Leszkiem D∏ugoszem. WczeÊniejszy termin,
jak zapewne Paƒstwo pami´tacie, nie móg∏ byç zrealizowany z powodu ˝a∏oby narodowej, co zosta∏o z jak najwi´kszym wyczuciem chwili i zrozumieniem przyj´te.
Na czwartek miedzy Êwi´tami a Nowym Rokiem, 28 grudnia zaplanowaliÊmy
koncert, który swoim klimatem wprowadzi w karnawa∏owy nastrój i myÊl´, ˝e nasi mieszkaƒcy, utrudzeni przedÊwiàtecznymi przygotowaniami zaproszà rodziny oraz znajomych i t∏umnie przyb´dà na ulic´
Klimatycznà 1.

A przyjÊç na pewno warto. GoÊçmi Paƒstwa
b´dzie „Polskie Trio”, czyli zespó∏, który powsta∏ z zamiarem kontynuowania idei i materia∏u zawartego na wydanej przez Polskie Radio p∏ycie pt.
„A to Polska w∏aÊnie” z utworami w wykonaniu Bernarda ¸adysza. W sk∏ad zespo∏u wchodzà: pani Ma∏gorzata Kubala (Ci z Paƒstwa, którzy uczestniczyli
w spotkaniu z Januszem Zakrzeƒskim, zapami´tali
zapewne drobna blondynk´ z silnym, pi´knym sopranem), syn pana Bernarda ¸adysza – Aleksander
Czajkowski-¸adysz i akompaniator – Andrzej P∏onczyƒski. Pan Andrzej równie˝ zaprezentowa∏ si´ we
wspomnianym wy˝ej koncercie, a lista polskich piosenkarzy, którym przysz∏o mu akompaniowaç, jest
bardzo obszerna.
„Polskie Trio” zaprezentuje obok repertuaru polskiego znane standardy Êwiatowej estrady.
Ulotki z informacjà przypominajàcà o terminach
wymienionych imprez oraz plakaty z charakterystycznà, rozpoznawalnà ju˝ szatà graficznà, pojawiaç si´ b´dà z odpowiednim wyprzedzeniem

Wojciech Cejrowski w Weso∏ej

w wielu najbardziej ucz´szczanych miejscach dzielnicy Weso∏a.
Wszystkie koncerty odbywaç si´ b´dà w czwartki (21 i 28 grudnia)
o godz. 19.30 w auli Gimnazjum nr 119

We Êrod´, 22 listopada, w ciep∏y listopadowy wieczór, w bibliotece g∏ównej odby∏o
si´ kolejne spotkanie z Wojciechem Cejrowskim. Znany podró˝nik – przez prezentacj´ slajdów i barwne opowieÊci – umo˝liwi∏
nam „wypraw´” po nieznanych zakàtkach
Ameryki Po∏udniowej. Uczestnicy spotkania
mogli te˝ kupiç ksià˝ki WC – w tym najnowszà „Rio Anaconda” – otrzymaç autograf
i porozmawiaç przy tej okazji z naszym GoÊciem.
By∏o to ju˝ drugie spotkanie promujàce
Jego twórczoÊç. Poprzednie mia∏o miejsce
w maju. Poprowadzi∏ on wtedy spotkanie
autorskie dotyczàce swojej ksià˝ki podró˝niczej „Gringo wÊród dzikich plemion”.

w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Klimatycznej 1. Wst´p wolny!
Serdecznie Paƒstwa zapraszajàc chcia∏am przy tej
okazji podzi´kowaç pracownikom Gimnazjum
i OÊrodka Kultury, którzy przy organizacji koncertów
udzielajà nam swojej pomocy. Pozwol´ sobie równie˝ podzi´kowaç m´˝owi, Tomkowi Zychowi, który
z du˝ym zaanga˝owaniem, sumiennoÊcià i w∏aÊciwà
sobie skromnoÊcià znajduje czas na wspó∏organizowanie imprez nie tylko kulturalnych. W imieniu zespo∏u ludzi pragnàcych zapewniç mieszkaƒcom tego
rodzaju rozrywk´ dzi´kuj´ wszystkim widzom i s∏uchaczom za wspania∏e i spontaniczne uczestnictwo
i ˝ycz´ Weso∏ych i Spokojnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i Szcz´Êliwego Nowego Roku.
Zapraszamy do dyskusji nad prezentowanym
repertuarem na forum Stowarzyszenia Sàsiedzkiego: http://forum.staramilosna.org.pl/

El˝bieta Dani∏owicz

Iza Zych

Âlubowanie pierwszaków
Szko∏a Podstawowa nr 173 na staromi∏oÊniaƒskim osiedlu t´tni ˝yciem. Ciàgle dzieje si´ w niej
coÊ ciekawego i interesujàcego. Tak te˝ by∏o w pewien paêdziernikowy wieczór. Odby∏o si´ wtedy
uroczyste przyj´cie do spo∏ecznoÊci szkolnej najm∏odszych uczniów klas pierwszych.
Pierwszaki pomyÊlnie przesz∏y wszystkie próby
zwiàzane z pasowaniem na ucznia. Odpowiedzia∏y
na zadawane im szkolne zagadki, rozwiàza∏y podchwytliwy i trudny quiz, a nade wszystko przesz∏y
przez prób´ wypicia „eliksiru màdroÊci” bez skrzywienia ust!
Zgromadzeni goÊcie jednog∏oÊnie przyj´li 112
pierwszoklasistów w poczet prawowitych uczniów
Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie, a p. dyrektor Lidia Chmielewska pasowa∏a ka˝dego
z osobna ozdobnym piórem.
Oprócz trudnych zadaƒ tego wieczoru, dzieciaków czeka∏y te˝ mi∏e i sympatyczne chwile. Nale˝a-

∏o do nich obdarowywanie
upominkami, tj. pamiàtkowymi dyplomami i niespodziankami wykonanymi przez
uczniów
klas
trzecich.
Uczniowie otrzymali równie˝
legitymacj´ szkolnà – pierwszy wa˝ny dokument w swoim
˝yciu. Przez chwil´ mog∏y te˝
poczuç si´ gwiazdami, pozujàc dumnym rodzicom i pani
fotograf do pamiàtkowych
zdj´ç.
UroczystoÊç Êlubowania
mia∏a niezwykle podnios∏y
charakter dzi´ki oprawie towarzyszàcej temu wydarzeniu. Dzieci ubrane by∏y w kamizelki z logo szko∏y, a na g∏owie mia∏y birety (ka˝da klasa inny kolor).
Z dumà i przej´ciem wesz∏y w szeregi kolejnego

rocznika SP 173, z którego na pewno wszyscy b´dziemy dumni.
M. Delura, I. Buczkowska, B. Wojciechowska,
A. Dudek, M. Oderkiewicz, E. Mazur
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Zasady funkcjonowania lecznic weterynaryjnych na obszarze m. st. Warszawy

Pomoc dla psów, kotów i innych zwierzàt
Dzia∏alnoÊç lecznic finansowana ze Êrodków m.
st. Warszawy jest jednym z elementów wprowadzanego w m. st. Warszawie programu zapobiegania
bezdomnoÊci zwierzàt, zak∏adajàcego m.in. ograniczenie populacji tych zwierzàt i zapewnienie im godnych warunków bytowania.
Zakres us∏ug weterynaryjnych prowadzonych
przez lecznice, obejmuje: badanie ogólnego stanu
zdrowia, wyjazdy do wypadków, w których poszkodowane sà zwierz´ta (koty i psy). Zabiegom takim
jak: szczepienia, sterylizacja/kastracja, odrobaczanie, odpchlenie, znakowanie – b´dà poddawane tylko koty wolno ˝yjàce. Ponadto lecznice sà zobowiàzane do zagwarantowania pobytu zwierzàt chorych
w lecznicy.
Zabiegi – g∏ównie sterylizacja/kastracja kotów
wolno ˝yjàcych – dokonywane b´dà wy∏àcznie
na podstawie imiennych skierowaƒ wydawanych
przez pracowników Wydzia∏ów Ochrony Ârodowiska
w Dzielnicach m. st. Warszawy osobom, które zg∏osi∏y si´ w celu rejestracji gniazda kociego, liczàcego
co najmniej 5 kotów. Osoby te b´dà mog∏y równie˝
uzyskaç w Wydzia∏ach Ochrony Ârodowiska w Dzielnicy, w∏aÊciwej dla miejsca dokarmiania kotów, pomoc dla swoich podopiecznych w postaci karmy.
W post´powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego, kryteria ustalone przez Zamawiajàcego spe∏ni∏o 8 oferentów, w zwiàzku z tym, obecnie
tylko w lecznicach zlokalizowanych w Dzielnicach
m. st. Warszawy (wyszczególnionych w wykazie) b´dà wykonywane us∏ugi weterynaryjne. W celu zapewnienia zwierz´tom opieki weterynaryjnej w pozosta∏ych Dzielnicach, zostanie przeprowadzone odr´bne post´powanie.
Wykaz lecznic weterynaryjnych, Êwiadczàcych
us∏ugi z zakresu opieki weterynaryjnej w Dzielnicach
m. st. Warszawy od 23 maja 2006:
1. Bemowo, ul. Szwankowskiego 8, TomVet, tel.
022 665 11 66.
2. Bia∏o∏´ka, ul. Âreniawitów 9, Centrum Zdrowia

Ma∏ych Zwierzàt, tel. 022 889 05 82, 022 889
05 83.
3. Bielany, ul. Rydla 32, Myszkin, tel. 022 834 08
29.
4. Mokotów, Lecznica dla Zwierzàt, ul. Ko∏obrzeska 5, tel. 022 842 40 02; ul. Ksià˝´ca 3, tel. 022
622 55 22.
5. Praga Po∏udnie, ul. Tatarkiewicza 10b, Ca∏odobowa Lecznica dla Zwierzàt, tel. 022 672 04 40,
022 810 85 23.
6. Targówek, ul. Bia∏ostocka 9, Centrum Zdrowia
Ma∏ych Zwierzàt, tel. 022 619 45 21, 022 889
05 82.
7. Ursynów, ul. Strzeleckiego 10e, Ursynowska
Klinika Weterynaryjna, tel. 022 644 95 31.
8. Wawer, ul. Monta˝owa 13 m 3, Gabinet Weterynaryjny, tel. 022 615 59 24.
Weso∏a – lecznice weterynaryjne (nie majà
podpisanej umowy z Urzedem, ale lekarze sà
bardzo pomocni i pe∏ni empatii):
• MBM Salewicz, Weso∏a, Moniuszki 14,
tel. 022 773 78 60, 0 501 775 840.
• L&P Milke, Weso∏a-Zielona, D∏uga 19,
tel. 022 773 42 02, 0 602 130 674.
• Pogotowie weterynaryjne 24h „Psi los”
tel. 022 899 25 35.
Naruszenia zasad post´powania ze zwierz´tami
i Ustawy o zwierz´tach nale˝y zg∏aszaç do:
• TOZ Oddzia∏ Warszawski: 22 831 87 62
• TOZ Oddzial Weso∏a:
tel. 22 7734087, 0 504 697 918 – inspektor
Krutikow,
tel. 227734482, 0 504 428 098 – inspektor
Trzaskoma, przewodniczàca TOZ-Weso∏a
• Urzàd Dzielnicy Weso∏a, wydz. Ochrony Ârodowiska tel. 22 7736036
• Stra˝ Miejska tel. 22 6133466
• Policja, Komisariat w Weso∏ej tel. 22 7739007,
22 7734080

Sylwester z psem
Okres Âwiàt i Sylwestra ka˝demu kojarzy si´ z weso∏à zabawà, hucznym Êwi´towaniem i wszechobecnymi fajerwerkami. Huk i b∏yski temu towarzyszàce
bywajà jednak akceptowane lub nie przez nasze domowe czworonogi. Reakcje psa najcz´Êciej obserwowane to: nasilony niepokój, dr˝enia, chowanie
w rozmaite kryjówki i niech´ç do kontaktu z otoczeniem lub odwrotnie niespokojne bieganie, szczekanie i wycie, Êlinienie jak te˝ niekontrolowane oddawanie moczu i ka∏u. Aby wspólnie ze zwierzakiem
przejÊç w miar´ spokojnie trudny dla niego czas nale˝y przygotowaç si´ odpowiednio wczeÊniej.
Przede wszystkim nie nale˝y zmieniaç przed Sylwestrem miejsca legowiska psa (w którym czuje si´
najbezpieczniej). Mo˝na dodatkowo przygotowaç
schronienie, k∏adàc na legowisku koce aby pies
móg∏ si´ w nich zakopaç albo po∏o˝yç w pobli˝u
cz´Êç w∏asnej garderoby dla zwi´kszenia poczucia
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bezpieczeƒstwa psa, gdy w∏aÊciciela nie ma w pobli˝u. Nale˝y zamknàç ˝aluzje lub zas∏oniç okno kotarà, ˝eby zwierz´ nie widzia∏o stresujàcych b∏ysków
Êwiat∏a. Przed wyjÊciem z domu w∏aÊciciel obowiàzkowo musi wyprowadziç psa na spacer, a nast´pnie
zostawiç psu wod´, posi∏ek oraz wi´kszà iloÊç zabawek do gryzienia lub ewentualnie ulubiony przysmak. Dobrze jest zostawiç w∏àczony telewizor lub
radio w tle co cz´Êciowo zag∏uszy odg∏osy wystrza∏ów. Nie nale˝y strofowaç psa który si´ boi, bo to tylko dodatkowo pog∏´bia jego stres, a nadmierne g∏askanie jako przejaw naszej niepewnoÊci zamiast
uspokoiç pies odczuje jako nagrod´ za swoje zachowanie i utrwali l´k. W wychowywaniu zwierzàt nale˝y wydawaç spokojne, zdecydowane komendy,
a w trudnej dla niego sytuacji zajàç si´ zwierzakiem
w celu odwrócenia jego uwagi. Emocje w∏aÊcicieli
zawsze wp∏ywajà na zachowanie zwierzàt. Istniejà

JeÊli znajdziemy lub zobaczymy bezdomnego
bàdê b∏àkajàcego si´ psa nale˝y:
– daç bezp∏atne og∏oszenie do GW (dzia∏ Cz∏owiek
czeka na psa, pies czeka na cz∏owieka)
tel. 22 555 47 50;
– zawiadomiç w/w organy i organizacje;
– dobrze jest znaç miejsce pobytu psa, najlepiej
przetrzymaç go w konkretnym miejscu do czasu
udzielenia pomocy.
ZA WSZELKÑ CEN¢ NALE˚Y JEDNAK STARAå SI¢ SAMEMU PRZYGARNÑå PSA lub ZNALEZå MU NOWY DOM, PONIEWA˚ SCHRONISKO TO ABSOLUTNA OSTATECZNOÂå!!!
JeÊli to oka˝e si´ niemo˝liwe nale˝y pomóc zwierz´ciu trafiç do Schroniska: - zawiadamiamy wi´c:
Stra˝ Miejska, Policj´, TOZ, inspektorów TOZ, Urzàd
(wydz. ochrony Êrodowiska) lub bezpoÊrednio pana Dominika Szostaka, który na podstawie umowy
z Urz´dem odwozi zwierz´ta z Weso∏ej do schroniska, tel. 0 501 979 330
Mo˝na te˝ bezpoÊrednio powiadomiç Schronisko
na Paluchu tel. 22 868 06 34
W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ okresem zimowym
prosz´ wszystkich Warszawiaków, zarzàdców budynków, administratorów oraz gospodarzy domów
o udzielanie pomocy wolno ˝yjàcym kotom zapewniajàcym mieszkaƒcom naturalnà ochron´
przed gryzoniami.
Zwracam si´ do Paƒstwa z proÊbà o udost´pnianie bezdomnym kotom schronieƒ na terenie naszego miasta (piwnice, pakamery, nieeksploatowane
pomieszczenia gospodarcze).
Wystarczy jedno otwarte okno, pojemnik z wodà
i pokarmem, a pomo˝emy tym stworzeniom przetrwaç najci´˝szà dla nich por´ roku.
Na podstawie komunikatu
Biura Prasowego
Prezydenta m. st. Warszawy
specjalne terapie behawioralne odwra˝liwiajàce psa
od ró˝nego rodzaju fobii, a wiek szczeni´cy jest najlepszym czasem, aby przyzwyczaiç psa do ró˝nych
odg∏osów, dêwi´ków, sytuacji. Kiedy metody zachowawcze nie sà wystarczajàce, psu podaje si´ leki
stosowane do czasowego uspokojenia (nabywane
u lekarza weterynarii) aby spokojnie prze˝y∏y Sylwestrowà noc. Trzeba równie˝ zadbaç, by pies nie mia∏
mo˝liwoÊci wydostania si´ poza ogrodzenie (u zwierzàt majàcych dost´p do ogrodu). Gdy istnieje takie
ryzyko, to warto te˝ zabezpieczyç psa identyfikatorem (mikroczipem), by w razie ucieczki ∏atwiej go
odnaleêç, gdy wystraszony pop´dzi przed siebie, nie
mogàc trafiç z powrotem do domu.
Izabela Rupiƒska – lekarz weterynarii
(0-22) 773-10-88
Chcesz podyskutowaç o problemach zwierzàt?
Zapraszamy na forum Stowarzyszenia Sàsiedzkiego: http://forum.staramilosna.org.pl/
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Turniej Tenisa Sto∏owego o Puchar Burmistrza
W sobot´ 14 paêdziernika w hali sportowej szko∏y
podstawowej na Placu
Wojska Polskiego rozegrany zosta∏ Turniej Tenisa
Sto∏owego o Puchar Burmistrza Weso∏ej.
Organizacjà ca∏ego turnieju zajà∏ si´ zawodnik
i kapitan dru˝yny tenisa
sto∏owego w KS WESO¸A
Dawid Petrów wraz z kierownikiem tej dru˝yny Tomaszem Urbankiem. G∏ównym s´dzià zawodów by∏
Kamil Dàbrowski.
Do turnieju zg∏osi∏o si´ ponad 30 osób, w tym 3
dziewczynki. Ustanowiono dwie kategorie wiekowe,

w których zmagali si´ zawodnicy: kategoria do 16 lat
(Junior) i kategoria powy˝ej 16 lat (Senior). Niestety
nie stworzono oddzielnej kategorii dla szkó∏ podstawowych, co odbi∏o si´ znaczàco na frekwencji, gdy˝
jak wiadomo – w tym wieku mamy wielu poczàtkujàcych, ale bardzo zapalonych amatorów ping-ponga.
Za to z pewnoÊcià podnios∏o to poziom
zawodów.
Wyniki rozegranego w dniu Turnieju Tenisa Sto∏owego o puchar Burmistrza dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
• kategoria do 16 lat (Junior): 1. Krajewski Mariusz 2. Franiewski Artur 3. Maciej
¸yszkiewicz 4. Krzysztof Ga∏àzka 5. Ga∏àzka
Marek 6. Kurkowski Maciek
• kategoria powy˝ej 16 lat (Senior): 1.
Stoklas Hubert 2. Petrów Dawid 3. Urbanek
Tomasz 4. Nowakowski Marek 5. Tomasiak
Micha∏ 6. Rozbicka Adrianna

Najlepszà z zawodniczek, Adriann´ Rozbickà
uhonorowano specjalnym wyró˝nieniem. Poniewa˝ w zesz∏ym roku zg∏osi∏a si´ na turniej tylko
jedna ochotniczka, w tym roku nie przewidziano
kategorii dla dziewczynek. Przez wi´kszoÊç zmagaƒ obecny by∏ w hali sportowej Zbigniew Petrów
– prezes KS. Weso∏a. Na fina∏owe mecze i zakoƒczenie przybyli tak˝e: Edward K∏os – wiceburmistrz Weso∏ej oraz Marian Mahor – wiceprezes
KS Weso∏a i przewodniczàcy Komisji Sportu
w Radzie Dzielnicy. Burmistrz K∏os, który sam ho∏duje rekreacyjnie tej dyscyplinie, rozegra∏ kilka interesujàcych pi∏ek ze zwyci´˝cà turnieju i trzeba
powiedzieç, ˝e wymiany toczy∏y si´ na bardzo
przyzwoitym poziomie. Po takiej rozgrzewce nastàpi∏o og∏oszenie wyników oraz wr´czanie dyplomów, medali i pucharów.
Generalnie turniej odbywa∏ si´ w mi∏ej, sportowej
atmosferze i na dobrym poziomie. Nale˝y mo˝e ˝a∏owaç nieco, ˝e praktycznie wykluczeni zostali z niego „przeci´tni” zawodnicy-uczniowie tzw. podstawówek i dziewcz´ta, którzy oczywiÊcie mogli wziàç
udzia∏ w turnieju, ale bez szans na wi´ksze sukcesy,
a tym samym odrobin´ przyjemnoÊci. Stworzenie
odr´bnych takich kategorii, byç mo˝e nie przyniesie
efektów natychmiastowych, ale z czasem przyczyni
si´ do popularyzacji tej dyscypliny sportu w dzielnicy. A o to tak˝e mi´dzy innymi chodzi. Gratulujàc
organizatorom i zawodnikom czekamy na nast´pnà
edycj´ turnieju. Ju˝ za rok.
Marian Mahor

SP 173 w Starej Mi∏osnej Mistrzem Mazowsza
w szachach!!!
W niedziel´ 3 grudnia br. w Micha∏owicach,
w tamtejszej szkole podstawowej odby∏y si´ DRU˚YNOWE MISTRZOSTWA MAZOWSZA SZKÓ¸ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W SZACHACH. Organizatorami presti˝owych zawodów byli: Mazowiecki
Okr´gowy Zwiàzek Szachowy oraz Zespó∏ Szkó∏
w Micha∏owicach. Celem zaÊ, oprócz wy∏onienia
najlepszych dru˝yn szkolnych w „królewskiej grze”,
by∏a popularyzacja sportu szachowego w szko∏ach
podstawowych i gimnazjach na Mazowszu.
W turnieju mog∏y wziàç udzia∏ 4-osobowe reprezentacje szkó∏ podstawowych lub gimnazjów,
w sk∏adzie których musia∏a si´ znaleêç choç jedna dziewczyna na 4 szachownicy. Na pozosta∏ych
szachownicach 1-3 mogli graç zarówno ch∏opcy,
jak i dziewczyny. W zawodach wzi´∏a udzia∏ rekordowa liczbie dru˝yn w kategorii szkó∏ podstawowych
– 55 i równie˝ spora w kategorii gimnazjów – 17.
Szachów w Weso∏ej popularyzowaç nie trzeba.
Od lat, za sprawà pr´˝nej sekcji szachowej w KS
WESO¸A i indywidualnej aktywnoÊci na naszym terenie s∏ynnego trenera Jana Brustmana, wspieranego od niedawna przez m∏odego, ale ju˝ z sukcesami
trenera Dariusza Krauze, szachy w Weso∏ej sà jednà
z najpopularniejszych dyscyplin. Nic dziwnego
wi´c, ˝e po sukcesach klubowych (zakwalifikowanych do fina∏ów Mistrzostw Polski a˝ 9 juniorów
w ró˝nych kategoriach wiekowych!) tak˝e szkolne
dru˝yny si´gn´∏y po laury.

W kategorii szkó∏ podstawowych rewelacjà i czarnym koniem Mistrzostw
okaza∏a si´ w∏aÊnie dru˝yna ze Szko∏y
Podstawowej 173 ze Starej Mi∏osny. Zaj´∏a zaszczytne... I miejsce!!! Przed takimi „pewniakami” i wielokrotnymi mistrzami Mazowsza jak dru˝yny z Micha∏owic czy z Raszyna. Oto sk∏ad zwyci´skiej dru˝yny w kolejnoÊci gry na szachownicach od 1 do 4: Bartek Nowicki,
Maks Mahor, Ewa Haraziƒska, Kinga Pastuszko.
Walka by∏a zaci´ta i w∏aÊciwie dopiero Êwietnym
wynikiem w ostatniej rundzie, rzutem na taÊm´ nasi
zawodnicy wywalczyli Z¸OTO. RadoÊç by∏a nieprawdopodobna, a poniewa˝ zwyci´stwo uzyskane zosta∏o w tym samym dniu tu˝ po przegranej polskich
siatkarzy w finale Mistrzostw Âwiata, wi´c os∏odzi∏o
troch´ gorycz tamtej pora˝ki. Dodatkowy puchar
i medal zdoby∏ indywidualnie Bartek Nowicki – kapitan dru˝yny. Grajàc na 1., bardzo silnej szachownicy, uzyska∏ niewiarygodny wynik 8 zwyci´stw na 8
mo˝liwych!!!
Podobnym sukcesem indywidualnym (8 zwyci´stw na 8 mo˝liwych) mo˝e poszczyciç si´ tak˝e
Andrzej ˚urkowski z naszego Gimnazjum 119. Równie˝ zdoby∏ komplet punktów, ale mia∏ troch´ s∏absze wsparcie w pozosta∏ych cz∏onkach dru˝yny: Mateuszu Wierzbowskim, Piotrze Kozickim i Joannie

Kuczy∏owskiej, choç tak˝e nale˝à im si´ ogromne
gratulacje. W silnej konkurencji wywalczyli wspania∏e V miejsce, najlepsze w dotychczasowej historii gimnazjów z Weso∏ej.
Na koniec mo˝na jedynie raz jeszcze podkreÊliç
zas∏ugi pana Jana Brustmana, zw∏aszcza w kontekÊcie sukcesu szko∏y podstawowej, bo w∏aÊnie w tej
szkole pan Jan prowadzi szkó∏k´ szachowà w ramach zaj´ç pozalekcyjnych. Nie mo˝na zapomnieç
te˝ o wk∏adzie pani Teresy Osypiuk ze szkolnej Êwietlicy, która dba o pierwsze szachowe „koty za p∏oty”
swoich podopiecznych.
Najstarszy zawodnik ze „z∏otej” dru˝yny ucz´szcza do V klasy, jest wi´c realna szansa, ˝e nikt z niej
nie ub´dzie i za rok SP 173 w tym samym silnym
sk∏adzie b´dzie skutecznie broniç tytu∏u MISTRZA
MAZOWSZA.
Marian Mahor
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Kàcik bibliofila
Clare Francis – Kraj rodzinny
Angielska pisarka Clare
Francis w jednej ze swoich
powieÊci opisa∏a losy polskich ˝o∏nierzy, którzy
po wojnie zamieszkali
w Wielkiej Brytanii. Czasy
trudne dla samych Brytyjczyków borykajàcych si´ z powojennymi problemami.
NieufnoÊç wobec zdemobilizowanych
˝o∏nierzy tworzy konflikty, ale te˝ sytuacje
zmuszajàce do wielu przemyÊleƒ.
Dlaczego Polacy nie chcà wracaç?
Czy rzeczywiÊcie Ojczyzna zosta∏a opanowana przez innego wroga, a widmo
komunizmu niesie za sobà przeÊladowania i represje?

Ksià˝ka porusza problemy trudne, ale
czyta si´ jà bardzo dobrze. Bo tak naprawd´ opisuje w sposób ciep∏y i obiektywny
˝ycie normalnych, wra˝liwych ludzi z ich
codziennymi troskami, pracà i uczuciami.
Zapraszam do biblioteki.
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Francis C. – Kraj rodzinny
2. Conroy P. – Fatalny sezon
3. Shaw P. – Dolina Lagun
4. King S. – Historia Lisey
5. Mailer N. – Brzeg barbarzyƒców
6. Mayoral M. – Jedno drzewo, jedno
po˝egnanie
7. Jancour S. – Ultrafiolet
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Delahaye G. – Martynka jest chora

2. Tyszka A. – Âwiat si´ roi od Marianów
3. Niemycki M. – InterCyna
4. Kadohata C. – Kira kira
5. Ullrich H. – Zam´t w Wie˝y Czarownic
Literatura popularnonaukowa:
1. Pedagogika T. 1 – Podstawy nauk
o wychowaniu
2. Pedagogika T. 2 – Pedagogika wobec
edukacji, polityki oÊwiatowej i badaƒ
naukowych
3. Pedagogika T. 3 – Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej
4. Melody B. – Koniec wspó∏uzale˝nienia: jak przestaç kontrolowaç ˝ycie innych i zaczàç troszczyç si´ o siebie
5. Bartoszewski W. – W∏adys∏aw Bartoszewski – skàd pan jest?: wywiad rzeka
6. Falk Q. – Anthony Hopkins: biografia
7. Stasiuk A. – Fado
Iza Zych

Czy dzieci powinny wierzyç w Âwi´tego
Miko∏aja i dostawaç od niego prezenty?
To pytanie zada∏ mi jeden z rodziców
z myÊlà o swoim czteroletnim synku.
Dzieci niezale˝nie od wieku potrzebujà
Âwi´tego Miko∏aja, wiary w to, ˝e on spe∏ni ich marzenia. Psychologowie zauwa˝ajà, ˝e dzieci powinny uczyç si´ czekania
na nagrod´. Dlatego tak
wa˝ne dla rozwoju dziecka
jest samo oczekiwanie i radzenie sobie z niepewnoÊcià,
czy na pewno zostan´ obdarowany, czy Miko∏aj
o mnie nie zapomni?
Dzieci
wierzà
w Âw. Miko∏aj, czy
chcemy tego czy
nie. Legenda o Âw.
Miko∏aju – biskupie
sprzed wieków, który obdarowy-

wa∏
biednych prezentami, mo˝e dzia∏aç nadal.
To okazja, by uczyç dzieci empatii – wra˝liwoÊci i otwartoÊci na potrzeby innych, tych
którzy sà s∏absi i potrzebujà naszej pomocy.
Mo˝emy zostaç pomocnikami Miko∏aja
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i przygotowaç wspólnie z dzieçmi prezenty
dla tych, którzy na pewno ich nie dostanà.
Dzieci lubià byç obdarowywane, ale nie chodzi tu o spe∏nianie ich materialnych
zachcianek, które zwykle kreuje reklama czy
rówieÊnicy. One nie potrzebujà „zabawek-hitów”, ale naszej
uwagi, prezentu

kupionego
„z myÊlà” o nich. Najlepiej w wyborze kierowaç si´ tym, w co dziecko lubi si´ bawiç czym si´ interesuje.
Zdaniem psychologów, nie rzeczy
materialne, ale sam rytua∏ prze˝ywanie

chwili, radoÊç rodzinnego Êwi´towania,
sà dla dziecka najwa˝niejsze.
Dzieci´ca wyobraênia nie polega
na ∏atwowiernoÊci ani dziecinnej prostocie lecz wra˝liwoÊci serca i pragnienia bycia kochanym.
Przekona∏am si´ o tym, pytajàc przedszkolaków o marzenia, które chcia∏yby,
aby spe∏ni∏ Âw. Miko∏aj. Cieszy mnie to,
˝e na treÊç marzeƒ nie wp∏yn´∏y reklamy
zabawek, które kuszà z ekranu.
„Marz´, ˝eby Âw. Miko∏aj zaprosi∏ mnie
do swojego domu”
Zosia
„Chcia∏bym, ˝eby Âw. Miko∏aj nauczy∏
mnie lataç i przyniós∏ mi takie narty, które same zje˝d˝ajà z góry”.
Mateusz
„Chcia∏abym, ˝eby Âw. Miko∏aj przyprowadzi∏ do mojego domu renifera”.
Kinga
„Chcia∏bym staç si´ nieÊmiertelnym”.
Mateusz
„Chcia∏bym mówiç j´zykiem zwierzàt
i rozumieç ich mow´”.
Hubert
Agnieszka Carrasco-˚ylicz
psycholog dzieci´cy
psychoterapeuta dzieci i m∏odzie˝y
wspó∏pracuje z przedszkolami
prowadzi Gabinet Psychologicznej
Pomocy Dziecku i Rodzinie „Familia”
w Starej Mi∏osnej
prywatnie-mama czwórki dzieci
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Oto kolejna nasza najm∏odsza sàsiadka.
Jej rodzicom, a tak˝e rodzicom wszystkich
innych weso∏owskich maluchów, ˝yczymy
wiele radoÊci. A ty, drogie maleƒstwo,
serdecznie witaj wÊród nas! RoÊnij zdrowo
i bàdê radoÊcià dla swoich rodziców.
Mieszkasz w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy,
wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na ciebie spore grono nieco
tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

Basia Szczodrowska,
urodzi∏a 13 listopada 2006 roku, w szpitalu
przy ul.Karowej w Warszawie. Waga: 3680
g, wzrost: 55 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
5 stycznia 2007 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Fitness Art
ABT, TBC, FATBURNING
LOW IMPACT,
SHOW DANCE,
STEP, LATINO
i wiele innych form
SALSA SOLO, TANIEC TOWARZYSKI, TANIEC BRZUCHA
SZKO¸A KR¢GOS¸UPA, YOGA, PILATES,
PILATES NA DU˚YCH PI¸KACH, TAI CHI, BALET DLA DZIECI,
TANIEC NOWOCZESNY DLA DZIECI
NOWOÂå!!! NORDIC WALKING (zaj´cia dla ka˝dego)
GABINET PAZNOKCI
MASA˚. ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE NA CIA¸O „DR. BELTER”
NOWOÂå!!! w naszym klubie to Nordic Walking!!!!

Fitness Art, ul. Trakt Brzeski 60/60a, 05-077 Warszawa-Stara Mi∏osna
(pawilony handlowe obok stacji BP)
022 773 14 33, www.fitnessart.pl e-mail: info@fitnessart.pl
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PrzedmoÊcie Warszawa 1915-1939

Fortyfikacje w Weso∏ej (cz. 1)
Na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” by∏y
ju˝ publikowane artyku∏y o wojennej historii
Weso∏ej. Jednak kwestia ruin bunkrów – pozosta∏oÊci wojennych dni – by∏a w nich jedynie
zasygnalizowana. A jest to rozleg∏y temat,
obejmujàcy m.in. histori´ czy typologi´ tych
obiektów. Przez Weso∏à przebiega∏a jedna z mniej dziÊ znanych pozycji ufortyfikowanych, i to w czasie obu wojen Êwiatowych.
Postaram si´ pokrótce przedstawiç ten temat.
Pierwszymi umocnieniami na wschodnich przedpolach Warszawy by∏y fortyfikacje rosyjskie. W 1898
r. powsta∏ plan, zak∏adajàcy m.in. zamkni´cie od ty∏u Warszawskiego Rejonu Ufortyfikowanego, z∏o˝onego z twierdz w Modlinie, Warszawie i Zegrzu. Planowano wzniesienie na odcinku od Rynii do Wawra 5-6 fortów. Jednak˝e z powodu braku Êrodków
prace przebiega∏y wolno i ostatecznie Rosjanie odeszli od tej koncepcji. Zrealizowano tylko 3 forty:

w Kaw´czynie i Wawrze (dziÊ ju˝ nie istniejàce) oraz
w Beniaminowie (cz´Êciowo zachowany).
Wybucha I wojna Êwiatowa. Na froncie wschodnim
poczàtkowo toczy si´ ona ze zmiennym szcz´Êciem.
W 1915 r. prusko-austriackie ofensywy: wiosnà
pod Gorlicami oraz latem nad Narwià, spychajà Rosjan
daleko na wschód. Zaj´ta zosta∏a równie˝ Warszawa.
Naczelne dowództwa obu armii, w obawie przed ewentualnà rosyjskà kontrofensywà, zdecydowa∏y si´ na budow´ umocnieƒ na linii Wis∏y. Ich cz´Êcià by∏o PrzedmoÊcie Warszawa (niem. Brückenkopf Warschau).
Budowa PrzedmoÊcia by∏a realizowana w latach 1915-1916. Niemcy wykorzystali wspania∏e
warunki terenowe, jakie stwarza po∏o˝one
na wschód od Warszawy pasmo wzniesieƒ wydmowych. Fortyfikacje ciàgn´∏y si´ od Ostrowa przez
Beniaminów, Strug´, Zielonk´, Rembertów, Starà
Mi∏osnà, Wiàzown´, wzd∏u˝ Mieni i Âwidra do Józefowa i stamtàd do Wis∏y. W sumie by∏o to
ok. 55 km. By∏y to g∏ównie umocnienia polowe

Schron spod Zagórza – widok od strony strzelnicy

Pomieszczenie
bojowe

Przedsionek

Rzut poziomy schronu spod Zagórza

– okopy, schrony drewniano-ziemne oraz zapory
z drutu kolczastego. Wzmocniono je ponad setkà
schronów ˝elbetonowych – obserwacyjnych, biernych i bojowych. W wi´kszoÊci by∏y to ma∏e, jednolub dwuizbowe obiekty o gruboÊci Êcian od 50
do 80 cm i minimalnym wyposa˝eniu (np. Piecyk),
w wersji bojowej uzbrojone w 1 ci´˝ki karabin
maszynowy MG-08.
Rosjanie pod Warszaw´ ju˝ nie wrócili, i z poczàtkiem 1918 r. Niemcy zdecydowali si´ na rozbiórk´
PrzedmoÊcia. Wykonywa∏y jà zarówno prywatne
firmy, jak i miejscowa ludnoÊç. Kontynuowano jà
równie˝ po odzyskaniu niepodleg∏oÊci, a wstrzymana zosta∏a dopiero w 1919 r., po wybuchu wojny
polsko-bolszewickiej. Ocala∏o niewiele. Wi´kszoÊç
schronów by∏a ju˝ ca∏kowicie lub cz´Êciowo zniszczona. Zachowa∏y si´ g∏ównie na po∏udniu.
W lipcu 1920 r. ruszy∏a bolszewicka ofensywa,
która z ka˝dym dniem by∏a coraz bli˝ej stolicy Polski. Pod koniec miesiàca zdecydowano, ˝e pozosta∏oÊci PrzedmoÊcia zostanà wykorzystane jako II linia
obrony Warszawy. Przystàpiono do poÊpiesznej odbudowy, która trwa∏a a˝ do 13 sierpnia. Niestety,
zosta∏a wykonana niedbale. Pozycja nie by∏a rozbu-

Turniej w szabli w kategorii m∏odzików
oraz juniorów m∏odszych
W dniach 25 i 26 listopada odby∏ si´ na hali sportowej przy SP nr 172 w Zielonej turniej w szabli O Puchar
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy. By∏y to
ogólnopolskie zawody dziewczàt i ch∏opców w dwóch
kategoriach wiekowych; do lat 13 oraz do lat 15. O randze turnieju stanowi∏ fakt, ˝e punkty na nim zdobyte sà
wliczane do klasyfikacji pucharowej za ca∏y sezon. Takich zawodów jest zaledwie kilka w ciàgu roku. W Weso∏ej pojawili si´ wi´c przedstawiciele najsilniejszych
klubów szkolàcych m∏odzie˝ w Polsce min. AZS AWF
Warszawa, RMKS Rybnik, MOSIR Sosnowiec, KKSZ Konin, Kolejarz 24 Katowice. WÊród nich powa˝nà pozycj´
zajmuje ju˝ klub z Weso∏ej – Victor Warszawa, prowadzony przez Krzysztofa Grzegorka i Jacka Stajszczaka.
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W pierwszym dniu zmagaƒ na mat´ wyszli zawodnicy do lat 15. Adam S´czek zajà∏ ósme
miejsce, a Micha∏ Tomasiak trzynaste. Z dziewczàt najwy˝ej z naszego klubu uplasowa∏y si´
Ania Byczkowska – miejsce 22 i Ola Gajewska
– 23. Nast´pny dzieƒ turnieju (kategoria
do lat 13) przyniós∏ jeszcze lepsze wyniki. Miko∏aj Grzegorek zajà∏ drugie miejsce, ulegajàc
dopiero w finale Marcinowi Wystelowi z Kolejarza 24 Katowice. Dobry wynik uzyska∏a te˝
Natalia Byczkowska, która po stoczeniu zaci´tej
walki uplasowa∏a si´ ostatecznie na szóstym
miejscu.
Adam K∏os

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
dowana jednolicie, i tam, gdzie nacisk bolszewików
by∏ wi´kszy, udawa∏o im si´ prze∏amaç polskà
obron´. Tak sta∏o si´ np. pod Wólkà Radzymiƒskà.
Jednym z odcinków polskiej obrony by∏ odcinek
„Mi∏osna”, obejmujàcy teren od Okuniewa, Wiàzown´, przez Karczew (I linia) i Józefów (II linia)
do Wis∏y. Jego obsad´ stanowi∏a 15 Dywizja Piechoty. Odcinek ten by∏ stosunkowo spokojny, intensywniejsze walki mia∏y miejsce jedynie
w rejonie Wiàzowny.
16 sierpnia ruszy∏a
polska ofensywa znad
Wieprza, która odepchn´∏a bolszewików
na wschód. Jednak˝e
prace przy umacnianiu pozycji wcià˝ kontynuowano, a˝ do ich
ostatecznego przerwania 22 paêdziernika. Niepotrzebne ju˝
wtedy schrony zostawiono na pastw´ losu,
z wyjàtkiem obiektów
na poligonie rembertowskim, których u˝ywano do çwiczeƒ.
Wybuch kolejnej
wojny Êwiatowej zapisuje dalsze karty
historii
fortyfikacji
Przed-moÊcia Warszawa. W czasie tak tragicznego
dla Polski wrzeÊnia 1939 roku, oddzia∏y 8 i 20 DP
na krótko obsadzajà lini´ umocnieƒ w rejonie Beniaminów-Zielonka. Po czterech dniach, 14 wrzeÊnia,
zostajà wycofane do Warszawy. Po wrzeÊniowej kl´sce PrzedmoÊcie znów dostaje si´ w r´ce Niemców...

Schron spod Zagórza – widok od strony wejÊcia i pomieszczenie bojowe

Co dziÊ pozosta∏o z pierwszowojennego PrzedmoÊcia
w Weso∏ej? Bardzo niewiele.
Trudno ju˝ dociec które okopy
pami´tajà Wielkà Wojn´, które
najazd bolszewików. Skutecznie wymiesza∏y si´ one
z tymi póêniejszymi. Na wydmach pomi´dzy Pohulankà a Majdanem, obok pot´˝nych ruin schronów
drugowojennych, mo˝na znaleêç te˝ pozosta∏oÊci
dwóch mniejszych obiektów. Nie tkn´∏y ich rozbiórki, prawdopodobnie zniszczone zosta∏y dopiero
w 1944 r., lub nied∏ugo potem.

Swoistà pere∏kà jest doÊç dobrze zachowany schron
bojowy, znajdujàcy si´ w lesie, przy linii elektrycznej
mi´dzy Starà Mi∏osnà a Zagórzem. Sk∏ada si´ on z jednego pomieszczenia i przedsionka. Na zewnàtrz widaç
ubytki betonu, czy to wskutek rozbiórki, czy te˝ ognia
bitewnego. Jest to jedyny zachowany schron pierwszowojenny w tym rejonie, inne ca∏e obiekty sà dopiero
w Józefowie. Dalej, za Zagórzem, natkniemy si´ na kolejne dwie ruinki. I to w∏aÊciwie wszystko, nie liczàc
ruinek na rembertowskim poligonie. Ale kto wie, mo˝e
jeszcze jakieÊ schrony skrywa ziemia?
tekst i foto: Micha∏ Pawlak

Biesiada Sàsiedzka –
zapraszamy na Bal Karnawa∏owy
Ju˝ po raz ósmy, Stowarzyszenie Sàsiedzkie zaprasza wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej do wspólnej karnawa∏owej zabawy. Tym razem spotykamy si´ 20 stycznia 2007 r. Po raz kolejny miejscem Balu b´dzie sala widowiskowa w Gimnazjum
119. Dzi´ki wspania∏ym dekoracjom, przygotowanym przez harcerki i harcerzy z ZHR (to ich akcja zarobkowa przed zimowiskami), pomieszczenia gimnazjum na ten wieczór przekszta∏cà si´ w prawdziwà sal´ balowà. Obs∏uga kuchni, jak
w ubieg∏ych latach gwarantuje smaczne przekàski i obfite ciep∏e dania, zaÊ profesjonalna muzyka porwie wszystkich
do taƒca. Mamy te˝ nadziej´, ˝e Bal b´dzie okazjà do zawarcia nowych znajomoÊci. A to wszystko za jedyne 150 z∏
od pary (cena nie obejmuje alkoholu, który uczestnicy przynoszà we w∏asnym zakresie). Czy warto przyjÊç? O to najlepiej pytaç si´ uczestników poprzednich bali, a w zesz∏ym roku by∏o ich ponad 200 osób!
Rezerwacji miejsc (stoliki od 4 do 20 osób) mo˝na dokonaç u p. Katarzyny Szaszkiewicz, tel. 0 604 232 357 w terminie
do 10 stycznia 2007 r.

Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
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Rezerwat „Bagno
Jacka” ma 25 lat
W paêdzierniku min´∏o 25 lat od og∏oszenia rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa, LeÊnictwa i Przemys∏u Drzewnego w sprawie powo∏ania nowych rezerwatów
przyrody. Torfowisko obok (nie istniejàcej obecnie) leÊniczówki przy dzisiejszej
ul. Okuniewskiej, znane bardziej jako „Bartek” zacz´∏o funkcjonowaç jako rezerwat w listopadzie 1981 r. Bagno Jacka obj´to ochronà ze wzgl´du na wartoÊci
botaniczne, jak równie˝ walory krajobrazowe, uwiecznione w filmie A. Wajdy
„Brzezina”. Poczàtkowo mieszkaƒcy Weso∏ej i okolic mieli trudnoÊci ze zrozumieniem potrzeby ochrony jednego z wielu w okolicy torfowisk. „Bartek” kojarzy∏
im si´ bardziej z komarami, zbieraniem grzybów i ˝urawin oraz „bagna na mole”

jak równie˝ zimowà Êlizgawkà, ni˝ z wyjàtkowym tworem przyrody. Pomimo odpowiedniego oznakowania nie brakowa∏o zwolenników „amatorskiego” po∏owu
ryb (karaÊ i sumik kar∏owaty), a nawet polowania. Z biegiem lat zmieni∏o si´ nastawienie mieszkaƒców i zrozumienie potrzeby ochrony Êrodowiska sta∏o si´ niemal powszechne. Inne torfowiska w okolicy wysch∏y, zaros∏y lasem (jak bagienka ko∏o leÊniczówki przy ul. D∏ugiej, albo „jeziorka” na granicy Groszówki i Szkopówki) lub te˝ zosta∏y zasypane (jak to przy skrzy˝owaniu ul. Grzybowej i Wspólnej, gdzie pozosta∏o tylko kilka olch i wierzb). Zasypano te˝ stawek przy ul. Torfowej (na wysokoÊci koÊcio∏a) i wi´kszoÊç glinianek przy ul. Fabrycznej. Bagno
Jacka jest obecnie najmniejszym (19,45ha), ale jedynym rezerwatem torfowiskowym w Warszawie i najwi´kszym ˝ywym torfowiskiem w dzielnicy Weso∏a. Wyst´puje tu kilkaset gatunków roÊlin, w tym wiele rzadkich i chronionych, kilka gatunków p∏azów i gadów oraz ponad 100 gatunków ptaków. Zbiorowiska roÊlinne
stwierdzone w rezerwacie nale˝à do chronionych w Unii Europejskiej, a krajobraz
miejscami jest nie do odró˝nienia od spotykanego w parkach narodowych pó∏nocno-wschodniej Polski, a nawet w krajach skandynawskich. Rezerwat doczeka∏
si´ wielu publikacji, tysi´cy fotografii, a nawet „wystàpi∏” w filmie o Weso∏ej.
Niestety nadal nie ma strefy ochronnej (proponowano obj´cie strefà ca∏ego oddzia∏u 139). Bagno Jacka jest wa˝nym, ale nie jedynym torfowiskiem wartym
ochrony w naszej dzielnicy. Pod wzgl´dem florystycznym porównywalne z nim
jest Macierowe Bagno (5ha) przy ul. Torfowej (w granicach Mazowieckiego P. K.),
oczekujàce od kilkunastu lat na obj´cie specjalnà ochronà. Park krajobrazowy
jest „mi´kkà formà ochrony” i niektóre jego fragmenty nie sà wystarczajàco zabezpieczone. W przypadku Macierowego Bagna wystarczajàce by∏oby utworzenie
u˝ytku ekologicznego, o ile zgod´ na to wyra˝à w∏aÊciciele terenu.
Przemys∏aw Stolarz,
by∏y stra˝nik ochrony przyrody nr 1/75
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Superniania, czyli „przepis” na dziecko
Sza∏aput liczy sobie lat prawie trzy, wi´c ni˝ej podpisany Tata Sza∏aputa zawsze z wypiekami na twarzy czeka
w niedziel´ na „Superniani´” w TVN. Superniania, czyli
Dorota Zawadzka, pedagog i psycholog, zaje˝d˝a do domów niegrzecznych dzieci. Zastaje tam wojn´ domowà.
Dzieci chodzà samopas. Nie majà ˝adnych obowiàzków,
posiadajà wszelkie prawa. Nie jedzà, nie chcà k∏aÊç si´
spaç, niszczà, kopià, gryzà, przeklinajà, obra˝ajà rodziców.
Do akcji wkracza pani Dorota. Tata Sza∏aputa zastanawia si´, na czym polega jej metoda. Chyba na tym, ˝e Superniania ka˝e rodzicom traktowaç dzieci jak doros∏ych,
ale upomina, by nie zapominali, ˝e sà to ICH dzieci:
Superniania ustala plan dnia. Dziecko musi mieç
ÊwiadomoÊç, ˝e ˝ycie domowe toczy si´ wedle pewnego
schematu, ale nie musi byç nudne. Czasu mi´dzy obiadem a kolacjà nie trzeba sp´dzaç przed telewizorem (chyba ˝e oglàda si´ Superniani´;-)). Zimà mo˝na pójÊç przecie˝ z dzieçmi na lodowisko, a w ogóle pozwalaç dzieciom na zaj´cia dajàce im radoÊç.
Superniania pokazuje, ˝e policjà, prokuratorem
i sàdem dla dzieci sà rodzice. To oni ju˝ na etapie
wczesnego dzieciƒstwa muszà dzieciom wymierzaç kary
(ale nie bicie) za przewinienia i byç w karaniu konsekwentnym. Nie wolno puszczaç mimo uszu s∏ów „g∏upia matka”, bo to tak jakbyÊmy nastolatkom pozwolili na demolowanie przystanków. Karanie nie oznacza surowego, bezdusznego, mechanicznego traktowania dzieci.
Superniania apeluje, by rodzice nagradzali dobre
zachowania swoich pociech: sprawne posprzàtanie zabawek, osiàgni´cia w zabawie i nauce.
Superniania mówi rodzicom, by okazywali
dzieciom mi∏oÊç, czu∏oÊç, zrozumienie, co nie

równa si´ przyzwoleniu na zachowania utrudniajàce
˝ycie innym.
Superniania nakazuje rodzicom, by wobec dzieci
byli jednoÊcià. Jeden rodzic nie mo˝e zakazaç czegoÊ,
na co drugi pozwala. Dziecko oczywiÊcie zacznie wykorzystywaç rodziców, by otrzymywaç to, na co ma ochot´.
O czym zapomnia∏em? ………
Superniania ma racj´. Na pewno wi´c nie zapomina,
a co najwy˝ej re˝yser programu, by zbytnio nie zag∏´biaç
si´ w niuanse, ˝e przecie˝ ka˝de dziecko jest inne. Niesie ze sobà baga˝ genów rodziców, dziadków, pradziadków, prapradziadków. Wlecze wór doÊwiadczeƒ wyniesionych z domu, szko∏y, wakacji. I choçby „Superniania”
ciàgn´∏a si´ przez 1000 odcinków, to na kilku milionach
rodziców spoczywa obowiàzek wychowania dzieci i ˝aden psycholog tego za nich nie zrobi, choçby nie wiem,
jak si´ nat´˝a∏.
Czyta∏em ostatnio ksià˝k´ „Podpatrywanie umys∏u
– Dlaczego ludzie zachowujà si´ tak, jak si´ zachowujà” (Hans & Michael Eysenck). Jest w niej rozdzia∏ „Jak
nie wychowywaç dzieci”. Zaczyna si´ mocno. Autorzy
twierdzà, ˝e ani srogie, planowe, bezuczuciowe wychowanie, ani empatyczne, ciep∏e, na zasadzie „róbta co
chceta” nie sprawdza si´ w ˝yciu. „Psychologowie
po prostu nie wiedzà o wychowaniu wystarczajàco wiele, by stroiç si´ w szaty wszystkowiedzàcych ekspertów.
(…) Strze˝cie si´ psychologów udzielajàcych rad”
– piszà psychologowie Hans i Michael Eysenckowie.
Niewiele mo˝na powiedzieç rodzicom proszàcym
o rad´ w wychowywaniu dzieci. Dlatego, ˝e dzieci si´
bardzo mi´dzy sobà ró˝nià, bo wielkà ró˝nic´ odgrywajà inteligencja i dziedziczenie.
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dla czytelników

„WiadomoÊci Sàsiedzkich“
przy osobistych zakupach w biurze naszej firmy:

ul. Trawiasta 2A, Warszawa-Anin
tel. 022 353 13 10, www.aptekazielarska.pl
Wa˝ne dla osób z tym kuponem lub jego kserokopià

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

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

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

Ale przynajmniej wiadomo, do jakiego przedszkola pos∏aç dziecko, bo naukowcy przywo∏ujà wyniki badaƒ Mary
Gribbin, która obserwowa∏a zachowania dzieci z przedszkoli tradycyjnych i – powiedzmy – luzackich. Okaza∏o
si´, ˝e dzieci, którym „wszystko wolno” sà dalece bardziej
agresywne od maluszków z przedszkoli, gdzie narzucone
sà pewne ograniczenia.
Dzieci z przedszkola tradycyjnego mia∏y sk∏onnoÊç
do bawienia si´ w wi´kszych grupach. Badacze odnieÊli te˝
wra˝enie, ˝e dzieci z przedszkola tradycyjnego by∏y po prostu szcz´Êliwsze.
Na koniec rozdzia∏u angielscy badacze podajà
przepis na dobrze wychowane dziecko. Nie wiem, czy
ów przepis bliski jest Superniani, ale mi na pewno: „Dawanie dobrych przyk∏adów, utrzymywanie rozsàdnej dyscypliny za pomocà niewielkiej iloÊci kar i próby kszta∏towania etosu, w którym dzieci zosta∏yby poddane niemal˝e
bezwiednej socjalizacji, zdajà si´ byç najlepszà drogà
osiàgni´cia takich celów, o jakie idzie wi´kszoÊci rodziców i nauczycieli”. Etos oznacza tutaj nauczenie dzieci
wspó∏pracy z innymi oraz prospo∏eczne post´powanie.
Zachowania antyspo∏eczne oraz sprawiajàce ból innym
powinny spotkaç si´ raczej z rozsàdnym przeciwdzia∏aniem ni˝ z surowymi karami.
Jak˝e màdrze to brzmi i jak trudno to wykonaç. Ale nie
traçmy nadziei, wszak zajmowanie si´ dzieckiem przez
osiem godzin kosztuje pewnie tyle samo, co praca górnika na przodku. A jutro znów wstanie dzieƒ i gdzieÊ w po∏owie zabraknie nam si∏ dla naszych pociech.
Jaros∏aw Pa∏yska
Czekam na Paƒstwa komentarze:
biuro@aptekazielarska.pl

L
A
B strowy
sylwe
Morfeusz

Przyj´cia
OkolicznoÊciowe

PRZYJ¢CIA
WESELA
KOMUNIE itp
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Weso∏a

tel. 022 783 48 49, 022 612 93 98
www.wesele.waw.pl
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Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci w Szkole
Podstawowej nr 173 w Warszawie Weso∏ej
7 listopada w szkole odby∏ si´ uroczysty apel poÊwi´cony osiemdziesiàtej ósmej rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci. UroczystoÊç ta pozwoli∏a przybli˝yç uczniom naszej szko∏y te decydujàce o dalszych losach Polski dni, kiedy to po 123 latach niewoli odzyskiwa∏a swà niepodleg∏oÊç dzi´ki heroicznym zmaganiom naszych przodków, którzy starali si´
t´ niepodleg∏oÊç odzyskaç, cz´sto sk∏adajàc w ofie-

rze dar najcenniejszy jakim by∏o ich w∏asne ˝ycie.
Kiedy to w nast´pstwie rozbiorów, ziemie Rzeczypospolitej zosta∏y wcielone do paƒstw zaborczych.
Od samego poczàtku w kraju i na emigracji podejmowano przygotowania do walki o niepodleg∏oÊç.
Przez ponad sto lat w polskich domach przekazywano z pokolenia na pokolenie pami´ç o wolnej oj-

czyênie, przywiàzanie do niej oraz modlono si´
o odzyskanie niepodleg∏oÊci. Dopiero wybuch I wojny Êwiatowej w 1914 roku, w której paƒstwa zaborcze walczy∏y po przeciwnych stronach, da∏
realnà nadziej´ Polakom na odzyskanie niepodleg∏oÊci. I wojna Êwiatowa zakoƒczy∏a si´ kl´skà wszystkich trzech paƒstw zaborczych, co umo˝liwi∏o wyzwolenie Polski. Polacy potrafili dobrze wykorzystaç
t´ historycznà szans´. W du˝ej mierze by∏o to zas∏ugà wybitnych polityków, reprezentujàcych spo∏eczeƒstwo zarówno w kraju, jak i na zewnàtrz. Nale˝eli do nich m.in. Józef Pi∏sudski, Roman Dmowski,
Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyƒski.
Tegorocznà szkolnà uroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Làdowych pod batutà kapelmistrza majora Artura Czereszewskiego, który podbi∏ serca ca∏ej szkolnej spo∏ecznoÊci. Monta˝
s∏owno-muzyczny, przygotowany przez uczniów klasy VI a pod kierunkiem pani Alicji Napiórkowskiej
i Beaty Grochowskiej oraz przez kapelmistrza oparty
na wydarzeniach historycznych, którego motywem
g∏ównym by∏y s∏owa hymnu narodowego, przeplatany
utworami muzycznymi zwiàzanymi historycznie z tym
okresem historii Polski okaza∏ si´ czymÊ niezapomnianym, co pozwoli utrwaliç w pami´ci uczniów, jak
wa˝nà i radosnà rocznicà jest 11 listopada dla ka˝dego Polaka.
Na uroczystoÊç przybyli licznie zaproszeni goÊcie,
a wÊród nich mi´dzy innymi Przewodniczàcy Rady Ro-

dziców p. Andrzej Winiarski, Przedstawiciel Dzielnicowego Biura OÊwiaty p.
Jaros∏aw Szmytkowski
i Dowódca 1Warszawskiej
Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki p. pp∏k
dypl. Zenon Piskorowski
wraz z towarzyszàcymi mu
oficerami dowództwa brygady.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci zabra∏a g∏os
Wicedyrektor Szko∏y P.
Lidia Chmielewska, która
podzi´kowa∏a za udzia∏
i uÊwietnienie szkolnej
uroczystoÊci Orkiestrze
Reprezentacyjnej Wojsk
Làdowych oraz pozosta∏ym zaproszonym go-
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Êciom. JednoczeÊnie dzi´kujàc za przybycie i udzia∏
w uroczystoÊci Dowódcy Brygady z∏o˝y∏a na jego r´ce dla wszystkich ˝o∏nierzy 1 Warszawskiej Brygady
Pancernej w imieniu uczniów, Grona Pedagogicznego i Dyrekcji Szko∏y z okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, moc najserdeczniejszych ˝yczeƒ wszelkiej pomyÊlnoÊci. Zwracajàc si´ s∏owami „Dowodzo-

na przez Pana Pu∏kownika jedna z najstarszych jednostek Wojska Polskiego przywo∏uje do wspomnieƒ histori´ Narodu Polskiego. Swym m´stwem i odwagà
˝o∏nierze jednostki udowodnili umi∏owanie Ojczyzny
oraz gotowoÊç do poÊwi´cenia w∏asnego ˝ycia
w imi´ najwy˝szych wartoÊci. PoÊwiadczyli prawdziwoÊç i aktualnoÊç s∏ów Tadeusza KOÂCIUSZKI, ˝e
„nic bardziej drogiego od Ojczyzny mieç nie mo˝na”.
Wierzymy, ˝e spadkobiercy chlubnych
tradycji,
równie˝
z honorem wype∏niajà codziennà s∏u˝bà
przes∏anie swoich
poprzedników, ˝e
trud s∏u˝by i poÊwi´cenie ma na celu
jedno – obron´ naszej Ojczyzny. Na r´ce Pana Pu∏kownika
pragniemy z∏o˝yç ˝yczenia „˝o∏nierskiego szcz´Êcia” oraz ˝yczyç wielu sukcesów w codziennej dzia∏alnoÊci. Sta∏a wspó∏praca i obecnoÊç
wojska w ˝yciu naszej szko∏y ma du˝y wp∏yw na edukacj´ patriotycznà m∏odzie˝y oraz przyczynia si´
w znaczàcy sposób do g∏´bszego poznania historii
Polski przez najm∏odsze pokolenie. Spotkania z ˝o∏nierzami zawsze odbijà si´ szerokim echem wÊród
rodziców naszych uczniów wywo∏ujàc fal´ pochlebnych opinii”.
Dzi´kujàc za te s∏owa Dowódca Brygady Pan pp∏k Piskorowski stwierdzi∏, i˝ mo˝liwoÊç udzia∏u ˝o∏nierzy
w edukacji m∏odzie˝y jest obowiàzkiem i zaszczytem
dla ˝o∏nierzy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. JednoczeÊnie Dowódca ˝yczy∏ Gronu Pedagogicznemu
i Dyrekcji Szko∏y samych sukcesów w edukacji m∏odzie˝y, zaÊ uczniom wytrwa∏oÊci w zdobywaniu wiedzy.
Wyst´p Orkiestry jak i sama szkolna uroczystoÊç
odbi∏y si´ szerokim echem wÊród miejscowej spo∏ecznoÊci i rodziców naszych uczniów wywo∏ujàc fal´ pochlebnych opinii.
Alicja Napiórkowska
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SALON

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

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

TA X I - W E S O ¸ A

PPHU „JUMA”

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

tel. 022

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

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏

1 km
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JUDO to bezpieczeƒstwo
i system wychowania jednoczeÊnie
Historia Judo
Judo pochodzi z Japonii. Jego twórcà by∏ Jigoro Kano (1860-1938). Zebra∏ on i ulepszy∏ chwyty jiu-jitsu
nadajàc im nowà form´. Kano usunà∏ z jiu-jitsu elementy mogàce zagroziç zdrowiu lub ˝yciu wprowadzajàc nowe, stworzone przez siebie. Nazw´ JUDO mo˝na t∏umaczyç jako „drog´ do zwinnoÊci” lub „drog´ ust´powania”.
Charakterystyka Judo
Judo przyczynia si´ do harmonijnego rozwoju, przekonuje, ˝e nie si∏a i ci´˝ar cia∏a, a zr´cznoÊç sà czynnikami decydujàcymi w dzia∏aniu. Jest dla m∏odzie˝y w∏aÊciwym systemem wychowania fizycznego, sportem,
który najlepiej przygotowuje do ˝ycia. Pozwala m∏odym
nie tylko odkryç i rozwijaç w∏asne mo˝liwoÊci, ale tak˝e
osiàgnàç skutecznoÊç w dzia∏aniu, rozwija szybkoÊç,
zwinnoÊç, wytrzyma∏oÊç i si∏´, a tak˝e spostrzegawczoÊç, opanowanie, odwag´, odpornoÊç, koncentracj´
i wytrwa∏oÊç. Jego wp∏yw wychowawczy jest niezaprzeczalny.
Funny Judo dla przedszkolaków
Zaj´cia Funny Judo to nie tylko doskona∏a zabawa,
ale równie˝ wprowadzenie najm∏odszych w Êwiat bezpieczeƒstwa, dyscypliny i pozytywnej rywalizacji. PrzygotowaliÊmy program szkoleniowy skierowany do dzieci ju˝ w wieku przedszkolnym. W g∏ównej mierze opiera
si´ on na japoƒskiej sztuce walki judo. Ró˝norodnoÊç
technik judo pozwala na dopasowanie zaj´ç do indywidualnych predyspozycji ka˝dego dziecka. Uczymy dzie-

ci w przedszkolu, jak bezpiecznie mogà upaÊç, aby nie
zrobiç sobie krzywdy, jest to szczególnie przydatne,
w zabawie na rowerze, rolkach czy nartach. Maluchy poznajà równie˝ przewroty we wszystkich kierunkach, co
w znacznym stopniu zwi´ksza bezpieczeƒstwo ich codziennego funkcjonowania. Podczas zaj´ç pracujemy
nad ogólnà sprawnoÊcià oraz koordynacjà ruchowà. Trening judo wyrabia w nich umiej´tnoÊç zespo∏owego
wspó∏dzia∏ania i wspó∏zawodnictwa.
Judo dla dzieci i m∏odzie˝y
Treningi w grupach wiekowych dzieci i m∏odzie˝y majà za zadanie kszta∏ciç i wychowywaç poprzez sport.
Ch∏opcy i dziewcz´ta çwiczà jednoczeÊnie w ten sposób
budujà szacunek do przeciwnika oraz sportowe arkana wzajemnej rywalizacji. Obcià˝enia treningowe zale˝ne sà od wieku i indywidualnych predyspozycji zawod-

nika. M∏odsi majà wi´cej
zabaw oraz çwiczeƒ ogólno rozwojowych, a starsi
koncentrujà si´ bardziej
na nauce technik judo oraz
walkach. Wychowankowie
klubu b´dà mieli szanse
sprawdzaç swoje umiej´tnoÊci na zawodach organizowanych dosyç cz´sto
na terenie Warszawy, tym
samym mo˝e si´ okazaç
˝e majà Paƒstwo w domu
Mistrza.
Judo w samoobronie
Judo jest bardzo skutecznà sztuka walki, znajàc
dos∏ownie kilka chwytów
judo jesteÊmy w stanie
poradziç sobie w trudnych
sytuacjach. Co zrobiç
w momencie gro˝àcego
nam lub naszym bliskim
bezpoÊredniego niebezpieczeƒstwa? Wiele osób
teoretycznie na pewno wie
jak si´ zachowaç, ale co
z praktykà? Na zaj´ciach
samoobrony mo˝na wielokrotnie przeçwiczyç ró˝ne
warianty niebezpiecznych
sytuacji pod okiem instruktora, który zademonstruje i powie o wielu sposobach wydostania si´
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z opa∏ów. JeÊli do judo dodamy kilka uderzeƒ i kopni´ç
(jiu-jitsu) to naprawd´ tworzy nam si´ bardzo efektywny
sposób samoobrony. Dowodem na to, ˝e judo to
wszechstronna sztuka walki i zarazem sposób myÊlenia
i niejednokrotnie sposób wczesnego reagownia sà np.
obowiàzkowe szkolenia z judo dla wojska, policji, stra˝y
miejskiej itd.
Judo w Starej Mi∏osnej
Dzi´ki uprzejmoÊci Dyrekcji Gimnazjum Nr 119
przy ul. Klimatycznej 1, od wrzeÊnia br. powsta∏ na terenie szko∏y Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club.
Przez pierwsze trzy miesiàce swojego funkcjonowania
zebra∏ ju˝ znaczàcà iloÊç dzieci i m∏odzie˝y çwiczàcych
w trzech grupach wiekowych. Zaj´cia prowadzone sà
na profesjonalnej macie przeznaczonej do judo, która
zajmuje ca∏à powierzchni´ sali gimnastycznej szko∏y.
Treningi prowadzone sà zawsze przez wykwalifikowanych
trenerów lub instruktorów. Nies∏abnàce zainteresowanie
wr´cz coraz wi´ksza popularnoÊç judo na naszym osiedlu sprawia, ˝e wychodzimy z dodatkowà ofertà na zapo-

trzebowania naszych mieszkaƒców tzn. powi´kszamy
sekcje najm∏odszych (5-7 lat), chcemy równie˝ otworzyç nowà grup´ dla poczàtkujàcych (8-11 lat) oraz wedle ˝yczenia wielu Paƒ od grudnia br. rozpocznà si´ zaj´cia z SAMOOBRONY DLA KOBIET z elementami judo i jiu-jitsu,
Dzieƒ coraz krótszy, temperatura na zewnàtrz nie
sprzyja, wi´c mo˝e zaj´cia judo b´dà mog∏y zastàpiç
dzieciom i Paƒstwu tà antyruchowà por´ roku, jakà jest
zima. Serdecznie zapraszamy!!!
Weso∏ych Âwiàt Bozego Narodzenia
Oraz Szcz´Êliwego Nowego Roku
Ze sportowym Pozdrowieniem ˚yczy
Meneger UKS Judo Fight Club
Rados∏aw Lechowicz
BezpoÊrednia informacja: 0513 96 16 16
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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

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

PANTOMOGRAF CYFROWY

IMPLANTY

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

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

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

ZEGARMISTRZ
- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 606 657 692

- PASKI; BRANSOLETY
- BATERIE; SZK¸A ITP.
PN-PT w godz. 10-18
SOB. w godz. 10-14

RAJDOOR – SERWIS

Bramy gara˝owe
Bramy wjazdowe

Ogrodzenia
Pe∏na automatyka

PROMOCJE

PORADY – MONTA˚ – SERWIS
Warszawa
ul. Che∏m˝yƒska 10 B
ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 389

www.rajdoor.com.pl
tel. (022) 879 93 23
tel. (022) 617 85 23

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

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

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
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY, STABILIZATORÓW
STAWÓW ORAZ SZWEDZKICH
ORTOPEDYCZNYCH MATERACY DO SNU.

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

US¸UGI ELEKTRYCZNE

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

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra
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Dzieƒ Seniora w Dzielnicy Weso∏a
Z inicjatywy OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy w dniu 3 listopada br. zorganizowano uroczyste spotkanie dla
Seniorów z naszej dzielnicy.
Spotkanie odby∏o si´ w Klubie Garnizonowym
„KoÊciuszkowiec”, mieszczàcym si´ przy ulicy Okuniewskiej 1.
W spotkaniu uczestniczy∏o oko∏o 220 osób.
UroczystoÊç rozpocz´∏a Pani Dyrektor OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej Marzenna Todorska, która wraz
z Piotrem Zieliƒskim serdecznie powita∏a zebranych.
Wszystkim Seniorom z∏o˝ono ˝yczenia d∏ugich lat
˝ycia w zdrowiu, szcz´Êciu i radoÊci.
Nast´pnie g∏os zabra∏ Burmistrz Edward Zdzieborski. Skierowa∏ do zaproszonych goÊci wiele ciep∏ych
i serdecznych s∏ów. Bardzo pozytywnie oceni∏ prac´
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej, podkreÊlajàc rozszerzajàcy si´ ciàgle zakres jego dzia∏aƒ. Przedstawi∏
tak˝e projekt otwarcia Domu Dziennego Pobytu dla
Seniorów, którego inicjatorkà jest Dyrektor OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej.
Kolejne ˝yczenia zaproszeni goÊcie otrzymali
od Heleny Kaêmierczak – Przedstawiciela Prezesa
Polskiego Komitetu Pomocy Spo∏ecznej, a tak˝e
od by∏ej radnej m. st. Warszawy, Barbary Zawadzkiej,
udzielajàcej porad prawnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Weso∏a.
Po cz´Êci oficjalnej na scen´ wbieg∏y radoÊnie
dzieci z zespo∏u tanecznego „NIKA” ze Ârodowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD i Szko∏y Podstawowej Nr 171. Przygotowa∏y one program wokalno-taneczny pod kierunkiem Marzeny Nagórki. Ich
wyst´p wywo∏a∏ radoÊç i uÊmiech na twarzach widzów. Zosta∏y nagrodzone gromkimi oklaskami.
W przygotowaniach do imprezy bra∏y udzia∏ równie˝

wolontariuszki z Gimnazjum Nr 120, które mile wita- którzy wspomogli inicjatyw´ OÊrodka Pomocy Spo∏y zaproszonych goÊci i w razie potrzeby pomaga∏y ∏ecznej.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej dzielnicy Weso∏a m.
seniorom w zajmowaniu miejsc.
Honorowym goÊciem uroczystoÊci, który wprowa- st. Warszawy serdecznie dzi´kuje Drukarni – Studiu
dzi∏ publicznoÊç w rodzinnà, ciep∏à atmosfer´ by∏ Graficznemu NAJ-COMOP, Piekarni PUTKA oraz DEJerzy Po∏omski. Przez blisko 90 minut pan Jerzy LIKATESOM M-L za sponsorowanie imprezy.
Dzieƒ Seniora by∏ pierwszà tego typu uroczystoprzedstawi∏ przed publicznoÊcià program artystyczny, na który sk∏ada∏y si´ jego najwi´ksze przeboje:, Êcià organizowanà przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecz„Bo z dziewczynami”; „Daj”; „Ca∏a sala Êpiewa z na- nej w Dzielnicy Weso∏a. Mamy nadziej´, ˝e na sta∏e
mi”, przeplatajàc je wspomnieniami ze swojej karie- wpisze si´ do kalendarza imprez odbywajàcych si´
ry muzycznej. UÊwietni∏ on swoim wyst´pem uro- na terenie dzielnicy.
Dyrektor i Pracownicy OPS
czystoÊç, przywo∏a∏ wspomnienia z lat m∏odoÊci.
Poza prezentowanymi przez siebie
znanymi przebojami rozmawia∏ z publicznoÊcià, dzielàc si´ swoimi
prze˝yciami i refleksjami. Jego
wyst´p by∏ najwi´kszà atrakcjà
wieczoru. Seniorzy
zapomnieli o troskach, Êpiewali razem z mistrzem,
a na zakoƒczenie
wszyscy na stojàco, ko∏yszàc si´
w rytm melodii wykonali utwór „Ca∏a
sala Êpiewa z nami”. Artysta by∏ owacyjnie ˝egnany, a po koncercie podpisywa∏ p∏yty
i plakaty z imprezy.
Po cz´Êci artystycznej
wszyscy goÊcie zapro(stary, zabytkowy dom przy rondzie Jana Paw∏a II, Torfowa)
szeni zostali na pocz´stunek. Boeuf Strogonow
Mi∏a obs∏uga pomo˝e ci w wyborze
cieszy∏ si´ wielkim poniebanalnego prezentu.
wodzeniem, niektórzy
Nasza galeria to miejsce niepowtarzalne.
twierdzili wr´cz, ˝e by∏
kolejnà atrakcjà wieczoru.
Nie zabrak∏o te˝ ciast,
zakàsek, owoców i napojów. Wszyscy z o˝ywieniem rozmawiali, poniewa˝ by∏a to te˝ okazja
do spotkania znajomych
i wymiany wra˝eƒ. Atmosfera pocz´stunku
by∏a bardzo serdeczna,
rozbrzmiewa∏ Êmiech,
grupowe Êpiewy, a radoKupujàc u nas, powi´kszysz grono
sny gwar wype∏nia∏ ponaszych wspania∏ych klientów.
mieszczenia Klubu.
Ostatnim mi∏ym akcentem by∏y upominki
– niespodzianki w formie
s∏odyczy, które wr´czano
uczestnikom przy wyjÊciu.
UroczystoÊç ta mog∏a
si´ odbyç równie˝ dzi´ki
hojnoÊci sponsorów,

Przyjdê do
Klimatów Staromi∏osnych

zapraszamy:
wt.-pt. 12-20, sob.-nied. 12-16
tel. 022 773 39 52
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Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo!
PrzeczytaliÊmy ostatnio w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
pe∏nà dramatyzmu anonimowà (!?) publikacj´ rodzica chórzystki, ubolewajàcego z powodu rych∏ego zaprzestania dzia∏alnoÊci chóru „Il Canto Magnificat” w OÊrodku Kultury
w Weso∏ej. Rzekomym winowajcà tej sytuacji jest Dyrektor
OÊrodka Kultury Dariusz Falana. Sprawa w rzeczywistoÊci
wyglàda inaczej i w ˝adnym przypadku nie zagra˝a dzia∏alnoÊci chóru, co najwy˝ej sprawowaniu przez Pana Dariusza Falan´ funkcji dyrektora. Jest to dziwne z tego powodu, ˝e w∏aÊnie Dyrektor Falana trzy lata temu po g∏oÊnym konflikcie Pani Marty Zamojskiej-Makowskiej ze Stowarzyszeniem Artystycznym „Stara Mi∏osna” umo˝liwi∏ chórowi dzia∏alnoÊç
na terenie OÊrodka i zatrudni∏ panià dyrygent na etacie.
Po pewnym czasie okaza∏o si´, ˝e obowiàzki wynikajàce
z podpisania z Panià Makowskà umowy o prac´, takie jak:
uczestniczenie w zebraniach pracowników, prowadzenie akcji „Lato w mieÊcie” „Zima w mieÊcie”, czy przestrzeganie
miesi´cznego harmonogramu pracy, sà kr´pujàce dla Pani
Dyrygent. Dlatego dyrektor zaproponowa∏ podpisanie umowy
artystycznej, dajàcej pracownikowi swobod´ dzia∏ania i niezale˝noÊç. Lecz pani Marta Zamojska-Makowska chce uprawiaç wolny zawód, a jednoczeÊnie korzystaç z przywilejów
pracownika etatowego. I to w∏aÊnie stanowi êród∏o konfliktów
mi´dzy Dyrektorem Falanà a Panià Zamojskà-Makowskà.
Jest dla nas niezrozumia∏ym, dlaczego w ten konflikt
zostali zaanga˝owani chórzyÊci, ich rodzice, samorzàdowcy, a nawet Prezydent m. st. Warszawy. Domaganie si´
przez dyrygent uprzywilejowanego traktowania przez pracodawc´ Êwiadczy o tym, i˝ ocenia ona swoje kwalifikacje
oraz zaanga˝owanie w pracy znacznie wy˝ej od pozosta∏ych pracowników. Zapewniamy czytelników, i˝ równie dobrze staramy si´ s∏u˝yç kulturze i mamy sukcesy w tym
dzia∏aniu, choç nie zawsze o tym g∏oÊno mówimy. Gdyby
Pan Dyrektor dà˝y∏ do definitywnego zakoƒczenia wspó∏pracy z Panià Dyrygent z pewnoÊcià nie zaproponowa∏by
jej godzinowej stawki, dwukrotnie wy˝szej w stosunku
do wynagrodzenia innych instruktorów.
A or´downikom idei pozbawienia Pana Dariusza Falany
funkcji dyrektora OÊrodka Kultury chcemy powiedzieç, ˝e
wcale nie jest pewne, i˝ jego nast´pca/nast´pczyni nie
oka˝e si´ równie˝ zwolennikiem przestrzegania Kodeksu
Pracy i równego traktowania pracowników.
Z powa˝aniem
pracownicy etatowi i instruktorzy
OÊrodka Kultury w Dzielnicy Warszawa-Weso∏a:
Ewa Cybulska, Anna Markiewicz, Katarzyna Markiewicz, Swiet∏ana Parka, Bogumi∏a Stachurska, Beata Szmelkowska, Bartosz Kupis, Jaros∏aw Nowotko, Tomasz Struzik, Zenon Wójcicki
Szanowni Czytelnicy!
Chcia∏bym w kilku s∏owach odpowiedzieç na list, który
ukaza∏ si´ w poprzednim numerze Wiad. Sàsiedzkich
(nr 74). Wprawdzie na koƒcu listu nie by∏o nazwiska autora, lecz jedynie podpis „Zdesperowany rodzic”, jednak zarówno podpis jak i tytu∏ listu sk∏oni∏ mnie do napisania
krótkiej odpowiedzi. Prowokacyjnie postawione w tytule
pytanie „Koniec chóru IL CANTO MAGNIFICAT?” wzbudzi∏o pewnie wÊród czytelników niepokój. Chcia∏bym, aby
tych kilka zdaƒ ten niepokój rozwia∏o i przekona∏o Paƒstwa,
i˝ OÊrodek Kultury w Weso∏ej to instytucja, która – na miar´ swoich skromnych mo˝liwoÊci, ale zarazem na wysokim
poziomie – kszta∏tuje, wychowuje i edukuje poprzez muzyk´, sztuk´ i teatr. Krótka statystyka:
– Dzielnica Weso∏a: prawie 20 tys. mieszkaƒców, 9
szkó∏, 5 przedszkoli, Biblioteka z trzema filiami i jeden
OÊrodek Kultury.

– OÊrodek Kultury: budynek z 1982r. w z∏ym stanie
technicznym, 250m2 powierzchni u˝ytkowej (w tym 60m2
filia Biblioteki), 16 sekcji i kó∏ zainteresowaƒ, 9 pracowników etatowych (w tym tylko jedna osoba na ca∏y etat), 13
instruktorów wspó∏pracujàcych na sta∏e, cykliczne imprezy
(koncerty w Starej Mi∏osnej, koncerty Estrady Kameralnej
Filharmonii Narodowej, teatrzyki dla dzieci, wernisa˝e,
spotkania). Kadra pracownicza, zajmujàca si´ realizowaniem programu animacji kultury w dzielnicy Weso∏a – zarówno pedagogiczna, jak i administracyjna – to osoby
z du˝ym doÊwiadczeniem i bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym (sà to m. in. absolwenci Akademii Muzycznej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Szko∏y Baletowej, SGGW, AWF, Uniwersytetu w Toronto). Osoby te dajà pe∏nà gwarancj´, i˝ program edukacyjny i artystyczny OÊrodka Kultury jest realizowany w sposób profesjonalny i z du˝ym zaanga˝owaniem,. Wszystkie sekcje
programowe majà zapewnione – na miar´ skromnych
mo˝liwoÊci OÊrodka – dobre warunki do dzia∏ania i rozwoju. Dotyczy to równie˝ pr´˝nie funkcjonujàcej sekcji, jakà
jest chór IL CANTO MAGNIFICAT – wyp∏acane co miesiàc
wynagrodzenie dla dyrygenta i akompaniatora, zarezerwowana dla zespo∏u sala prób oraz mo˝liwoÊç korzystania
z elektronicznego pianina, pe∏na obs∏uga administracyjna i ksi´gowa, zarezerwowane Êrodki finansowe na 2007
rok na dzia∏alnoÊç chóru, przygotowana do prób druga sala w oddziale OÊrodka w Starej Mi∏osnej.
Ka˝dy OÊrodek Kultury – równie˝ i nasz – ma statutowy
obowiàzek!!! upowszechniaç kultur´ bez wzgl´du na warunki, w jakich funkcjonuje. W kontekÊcie opisanej rzeczywistoÊci pojawia si´ pytanie: dlaczego pani dyrygent rezygnuje z prowadzenia chóru w OÊrodku Kultury? Szukajàc
racjonalnej odpowiedzi, automatycznie pojawiajà si´ kolejne pytania: dlaczego pani dyrygent zrezygnowa∏a z prowadzenia chóru przy Parafii w Starej Mi∏osnej? Dlaczego
pani dyrygent zrezygnowa∏a z prowadzenia chóru w Szkole
Podstawowej nr 173? Dlaczego pani dyrygent zrezygnowa∏a z prowadzenia chóru pod opiekà za∏o˝onego przez rodziców Stowarzyszenia „Il Canto Magnificat”? W pytaniach
pojawiajà si´ cztery niezale˝ne instytucje i ta sama pani
dyrygent. MyÊl´, ˝e przedstawiciele ka˝dej z tych instytucji, wspó∏pracujàcy wówczas z panià dyrygent mieliby ciekawà dla nas wszystkich odpowiedê. Czy wi´c rzeczywiÊcie
koniec chóru Il Canto? – wszystko w r´kach pani dyrygent.
Ja osobiÊcie chc´ zapewniç Paƒstwa (wie o tym równie˝
pani dyrygent), i˝ chór Il Canto Magnificat ma nieustajàco
mo˝liwoÊç dzia∏ania i rozwijania si´ pod opiekà OÊrodka
Kultury w Weso∏ej. Takà mo˝liwoÊç majà te˝ inne sekcje,
które dzia∏ajà w OÊrodku. Równie˝ serdecznie zapraszamy
do wspó∏pracy osoby czy grupy osób, które majà ciekawe
pomys∏y na animowanie ˝ycia kulturalnego w dzielnicy
Weso∏a.
¸àcz´ wyrazy szacunku, z powa˝aniem
Dariusz Falana
PS. W zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ najbardziej kolorowymi,
ciep∏ymi i rozÊpiewanymi Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia sk∏adam wraz z pracownikami OÊrodka Kultury w Weso∏ej Redakcji WiadomoÊci Sàsiedzkich oraz mieszkaƒcom Weso∏ej
moc serdecznych i goràcych ˝yczeƒ spokojnych i radosnych
Âwiàt oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym 2007 Roku.

Marcin J´drzejewski
Szanowna Redakcjo,
Wiem, ˝e wszystko przed Êwi´tami dro˝eje, ale 2,5 z∏ za
„Gazet´ Wyborczà” na której widnieje cena: 1,50 z∏ w nowo otwartym sklepie K&M wydaje mi si´ o ca∏à z∏otówk´
za du˝o!!! Od tej pory b´d´ pilnowa∏ paragonu (wszystkim
te˝ zalecam czujnoÊç) albo wybior´ si´ gdzie indziej na zakupy, bo chocia˝ nie jestem ma∏ostkowy, to nie lubi´ tak
przep∏acaç.
W za∏àczeniu przesy∏am paragon.

Od redakcji
W poprzednim numerze WS zamieÊciliÊmy list rodzica
chórzysty z Weso∏owskiego Chóru Il Canto. Naturalnà rzeczà
jest, ˝e druga strona opisanego tam konfliktu znalaz∏a na naszych ∏amach mo˝liwoÊç odpowiedzi. Aczkolwiek jej forma
i treÊç sk∏aniajà mnie do w∏àczenia si´ w powy˝szy spór.

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

PE¸NY ZAKRES US¸UG
Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

Dyrektor OÊrodka Kultury, niedwuznacznie sugeruje, ˝e
jedynym problemem, b´dàcym przyczynà obecnej sytuacji
jest konfliktowa natura pani Marty Makowskiej (dyrygenta
chóru), podajàc jako przyk∏ad rzekome nieustanne zmienianie miejsca dzia∏alnoÊci chóru. Zapomina jednak, ˝e
w ostatnim okresie, w bardzo burzliwych okolicznoÊciach
odesz∏o kilku pracowników OÊrodka. Jednà spraw´ ju˝ pan
Dyrektor przegra∏ w sàdzie pracy (kosztowa∏a OÊrodek
ok. 12 tys. z∏. odszkodowania). Nie wytykam tego bynajmniej, aby atakowaç osob´ pana Darka Falany. Chcia∏em
tylko podkreÊli fakt, ˝e w OÊrodku Kultury, mamy konflikt
dwóch mocnych osobowoÊci, i to jest w∏aÊciwa przyczyna zaistnia∏ej sytuacji, co zdecydowanie utrudnia zawarcie
kompromisu.
Instytucje kultury, oprócz zwyk∏ego managerskiego zarzàdzania, wymagajà tak˝e sporej elastycznoÊci. Bo pracownikami cz´stokroç sà artyÊci ze sporym dorobkiem, doÊwiadczeniem, a co za tym idzie i swoistymi czasem nietypowymi oczekiwaniami od pracodawcy. Opieranie relacji
w takiej instytucji jedynie na Kodeksie Pracy na d∏u˝szà met´ nie da efektu. To nie fabryka. Szkoda, bo cierpià na tym
przede wszystkim dzieci.
Co do drugiego listu, to szczerze mówiàc, gdy go czyta∏em, przypomnia∏ mi si´ film „MiÊ” Mieczys∏awa Barei
i kultowa scena, kiedy to trener drugiej klasy Jarzàbek,
Êpiewa w gabinecie Prezesa do szafy (w której by∏ ukryty
magnetofon) przyÊpiewk´: „∏ubu-dubu, ∏ubu-dubu, niech
nam ˝yje Prezes naszego Klubu!”.
Sytuacja, w której w konflikt mi´dzy dyrekcjà a jednym
z pracowników, w∏àczani sà inni pracownicy jest wyrazem
g∏´bokiej patologii, która musi w takiej jednostce panowaç.
Jeszcze gdyby pracownicy bronili dyrektora za jego kompetencj´, zaanga˝owanie i fachowoÊç, ca∏kiem bym zrozumia∏. Ale jeÊli stajà si´ stronà, w konflikcie ze swojà kole˝ankà, to Êwiadczy o wyjàtkowo fatalnych stosunkach panujàcych w takim zespole. A to wystawia szefowi takiego zespo∏u opini´ dyskwalifikujàcà.
Na szcz´Êcie pan Dariusz Falana z∏o˝y∏ rezygnacj´
z funkcji dyrektora OÊrodka. I mam nadziej´, ˝e szybko zostanie przyj´ta. Pisz´ tak, nie dlatego ˝e nie ceni´ czy nie
lubi´ pana Darka Falany. Wr´cz przeciwnie, zawsze mi si´
z nim doskonale wspó∏pracowa∏o. Ale doprowadzajàc
do takiej sytuacji, utraci∏ on ju˝ zdolnoÊç do rozwiàzania
problemów wewn´trznych w OÊrodku i jedynà szansà, aby
OÊrodek Kultury zaczà∏ znów dobrze i normalnie funkcjonowaç, jest przyjÊcie nowej, nie ska˝onej uprzedzeniami osoby, która zacznie od zbudowania na nowo zgranego zespo∏u pracowników. Bo bez tego, taka instytucja b´dzie warta
tylko tyle, ile jest wart budynek, który zajmuje. A mieszkaƒcom Weso∏ej potrzeba czegoÊ wi´cej.

tel./fax 022 773 26 93
0 512 103 278
email:fismag@poczta.fm

Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji

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
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Zapraszamy

Zapraszamy
pon-pt 10-20, sob 11-16

tel. 600 133 333

do nowego sklepu
z artyku∏ami w∏oskiej firmy

lampy najnowszej generacji PERFECT LEX DUO.
✷Dwukolorowe
Niebieska cz´Êç lampy – dzia∏a odpr´˝ajàco.

Szeroki asortyment
drobnego wyposa˝enia
kuchni i jadalni.
Wysoka jakoÊç towaru
w bogatej gamie
modnych kolorów.

Czerwona cz´Êç lampy stymuluje przemian´ materii,
polepszajàc ukrwienie i pobudzajàc profilaktyk´ antycelulitowà.
sprzeda˝y wysokiej klasy kosmetyki przed i po opalaniu.
✷W
pedicure, tipsy, ˝el, akryl, zabiegi parafinowe na d∏onie.
✷Manicure,
Makija˝e
okolicznoÊciowe
dzienne, wieczorowe, Êlubne.
✷
06-077 Warszawa Weso∏a, ul. Jana Paw∏a II 23, lok. C1

Dla DZIECI:
balet z musicalem od 4 lat,
balet grupa zaawansowana,
taniec towarzyski, disco, hip-hop,
rysunek

Dla M¸ODZIE˚Y:
DanceArt – grupa taƒca nowoczesnego,
taniec towarzyski

Sklep: Weso∏a Zielona, ul. Wspólna 13
(na przeciwko delikatesów K&M)
www.agiza.pl
022 773 43 28
Trakt Brzeski 68
dawne Studio Ruchu i Taƒca

DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
• 15 lat doÊwiadczenia w bran˝y
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

ca∏à dob´, kompleksowo
ca∏odobowy odbiór zmar∏ych ze wskazanego miejsca
sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
ch∏odnia do 3 dni
bezp∏atnie
kredytowanie
kosztów pogrzebu
w ramach zasi∏ku
ZUS
kilkadziesiàt
trumien do
wyboru na miejscu
busy i autokary do przewozu uczestników
uroczystoÊci
wiàzanki i wieƒce z w∏asnej kwiaciarni
oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
kremacje i ekshumacje
transport zmar∏ych na terenie kraju

Dom Pogrzebowy „Jankowscy”
Biuro czynne: 8-18
Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
WKRÓTCE Warszawa – Weso∏a, Stara-Mi∏osna, ul. GoÊciniec 10
Telefony ca∏odobowe: 022 783-42-47, 0-602-212-794, 0-608-630-479
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tel:

504 290 509
507 117 541

FITNESS: aerobik, fitball, low, dance, pilates
i joga, salsa fitness, tbc
TANIEC: niedzielne kursy taƒca: taniec
towarzyski i salsa solo dla kobiet
organizujemy imprezy urodzinowe dla dzieci
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

www.swingclub.pl

Nowe kursy j´zykowe
• Angielski w Klubie Malucha (dzieci 2-4 lat)
• Paszport J´zykowy dla firm
• Angielski dla dyslektyków
Wi´cej informacji na stronie internetowej lub telefonicznie:
022-773-3270, 0-601-384-616 w godz.15-18.

www.tomlaws.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

BIURO RACHUNKOWE

D E L I K AT E S Y

AKTYW

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS
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✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦
✦ NABIA¸ ✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦

niskie ceny

dogodny dojazd
parking

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

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

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

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii
• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

Gimnastyka korekcyjna
zaj´cia indywidualne i grupowe

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

•

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

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

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

BIURO RACHUNKOWE

.

www.podatkiwesola.pl
Agnieszka Szczepanek
Warszawa
Stara Mi∏osna
ul. Kruszyny 18
Tel. 0609-228880
022-3534578

Wizyta po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

D E L I K A T E S Y

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

„ R O M A ”

ekspedientk´

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

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

s

•KÑPIEL
•STRZY˚ENIE
•TRYMOWANIE
•PIEL¢GNACJA

Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
UWAGA! Pierwszy miesiàc kosztuje tylko 1z∏
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022 773 25 69, 022 73 38 91
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Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za poparcie, jakie udzieliliście Państwo
głosując na moją kandydaturę do Rady m.st. Warszawy.
Otrzymałem w Starej Miłośnie 456 głosów tj. ok. 15%
wszystkich głosów. DZIĘKUJĘ!!!!
Łącznie z Targówkiem, Wawrem i Rembertowem otrzymałem
1926 głosów ( 2,25% ), potrzebnych było 2710 głosów.
Trudno. Nie mniej Państwa głosy spowodowały, że z naszego
okręgu jest aż 4 Radnych z PO.
Dalej będę pracował na rzecz
naszego Osiedla i Dzielnicy –
nie zawiodę Wyborców.
Życzę Wesołych Świąt
i Śzczęśliwego Roku 2007
Jacek Rembiszewski
mieszkaniec os. Stara Miłosna

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka●witryny ●sto∏y ●krzes∏a ●
m∏odzie˝owe●zestawy i inne

5%

Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 025 759 02 59

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ 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.: 0601-715-540.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e,
przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med.
chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-601-62-22-62
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691-257-038
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0504-803-574.
◗ 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. 022-773-9635.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu
w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022-773-22-54.
◗ 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.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD oraz
monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-85-68, 022499-80-59.
◗ Doradztwo prawne, porady prawne, sporzàdzanie pozwów, pism procesowych i poza procesowych
tel. 0502-066-848.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne) tel. 022773-19-85.
◗ Zatrudni´ maniciurzystk´. Tel. 0606-88-26-07.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem (dzieçmi) podczas weekendów
tel. 0601-384-616.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-20-78, 0509043-962.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce (b. tanio) tel. 022-773-3392.
◗ Piekarnio-cukiernia zatrudni sprzedawc´ na ul. Trakt Lubelski tel. 0697-704-646.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny.
Tel. 0513-144-668.
◗ SPRZEDAM FIATA UNO 1,0 rocznik 1998 tel. 0501-3911-66.
◗ Zatrudni´ kontaktowà i uczciwà osob´ na 1/2 etatu
do ma∏ego sklepu z ekskluzywnym towarem 022-77370-14, 0691-70-85-95.
◗ Do odsprzedania 240 m2 blachy profilowanej tel. 022760-85-47.
◗ Kupi´ niedrogo u˝ywany kojec i krzese∏ko do karmienia.
tel. 0 696 145 839.
◗ Profesjonalny masa˝: *odchudzajàcy, *leczniczy, *relaksacyjny – tel. kom. 0 501 749 713.

◗ HISZPA¡SKI – studentka V roku iberystyki UW. Kontakt:
600 428 907.
◗ Kupi´ dzia∏k´ w Starej Mi∏osnej o powierzchni od 400
do 800 m2. tel. kontakt. 603 136 329.
◗ Solidna, z doÊwiadczeniem, zaopiekuje si´ dzieckiem
tel. 025 7930701.
◗ Sprzedam naro˝nik trzyosobowy, w kolorze be˝owym
z drobnymi aplikacjami. Dobrze utrzymany, cena do uzgodnienia. Tel. 0 508-140-811.
◗ Poszukuj´ opiekunki do 2-letniego dziecka: 3-4
godz./dziennie, Weso∏a – Wola Grzybowska, tel. 0663
74 15 73.
◗ FRANCUSKI od podstaw dla dzieci i m∏odziezy. Zaj´cia
w przyjaznej atmosferze. Dojazd gratis. 25z∏/45min/os
kontakt - 0502846969.
◗ 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. 78328-37; kom. 606-752-724.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja tonerów
do drukarek HP, materia∏y eksploatacyjne. Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067, 606-939-443.
◗ Studentka UW udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego
uczniom gimnazjum i szko∏y podstawowej. Mi∏a atmosfera, przyst´pna cena, doje˝d˝am do ucznia. Tel. 0 695
582 257.
◗ Sprzedam mieszkanie 85m2+poddasze. Pow. u˝ytkowa 135m2 w Starej Mi∏osnej. ¸adne, funkcjonalne, zadbane. tel. 022 773-38-56 lub 669-024-889.
◗ US¸UGI GEODEZYJNE – Mapy, tyczenia, inwentaryzacje.
tel. 022 773 30 44, kom. 0 508 895 802.
◗ MINI ˚¸OBEK dla dzieci w wieku 1,5-3 lata, prowadzony
przez dyplomowanà opiekunkà dzieci´cà zaprasza dzieci od 1.02.2007. Lokalizacja os.” POD SOSNAMI” ul.
Jeêdziecka 21B. Tel. 0660736309.
◗ SPRZEDAM fajne dzieci´ce ∏ó˝ko pi´trowe z szafà i biurkiem w jednym - stan bdb. Tel. 608-45-46-35.
◗ SPRZEDAM u˝ywanà rozk∏adanà kanap´ IKEA z pojemnikiem na poÊciel, stan bdb. Tel. 608-45-46-35.
◗ Sprzedam Wincent´, 4-letnià klacz arabskà, bardzo
spokojnà, chodzàcà pod siod∏em. Telefon 605-598380.
◗ CHEMIA – korepetycje ka˝dy poziom. Dojazd do ucznia.
Doktorant Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. 0 507 468 271.
◗ Architektka Wn´trz po Akademii Sztuk Pieknych w Wa-wie oferuje projekty wn´trz, przeróbki architektoniczne,
projekty wystawiennicze wraz z nadzorem. Faktury.
Tel. 515 271 414, e-mail: g.tomaszewicz@neostrada.pl
◗ Prowadzenie ksi´gowoÊci, solidnie (uprawnienia)
– 512 103 278.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. ZAPRASZM
DO KLUBU MAMBO Stara Mi∏osna Weronika 691-945598.
◗ Mam do sprzedania u˝ywany palnik olejowy HVS (do kot∏ów grzewczych na olej opa∏owy) sprawny niemieckiej
firmy HansaOI und Gasbrenner. tel. 022 424 15 89,
606 473 213.
◗ Solidna, uczciwa kobieta przyjmie prac´ jako pomoc

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2200 w niedziele od 1300

w prowadzeniu domu. Tel. 0 502 600 475.
◗ M∏ody, pracujàcy, niepalàcy, lekarz poszukuje pokoju
do wynajecia w Starej Milosnej, pilnie~!!!!!!!!
tel. 662 496 596.
◗ Sprzedam: fotelik samochodowy RENOLUX 0-18 kg
70 z∏, niani´ elektronicznà PHILIPS SC362 100 z∏,
tel: 022-773-12-89.
◗ 18.10.2006 r. uciek∏ nam Królik – bia∏y roczny samczyk
nazywa si´ „Mycha”, nie widzieliÊcie go w Weso∏ej
„Centrum”? Mieszka∏ z nami na Armii Krajowej 11. Gdyby ktoÊ go z∏apa∏, bardzo prosimy oddaç. Tel. 0-22-77350-12. Basia.
◗ Oddam dwa 2-miesi´czne pieski kundelki. Tel 773 82 35,
665 177 097.
◗ Kobieta, 28 lat, Êrednie, z doÊwiadczeniem w pracy biurowej oraz sprzeda˝y, poszukuje pracy na ca∏y lub pó∏
etatu. Najch´tniej Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 0885 432 729, 022 773 31 69.
◗ Pilnie poszukuj´ nauczyciela fizyki dla uczennicy 2 klasy
liceum. Wymagany poziom rozszerzony. Tel. 022773
1007.
◗ DoÊwiadczony kierowca (kat. B, C), podejmie prac´
w tym zawodzie na terenie kraju. Tel.: 606 180 331.
◗ Dodatkowa praca o charakterze administracyjno-porzàdkowym z sobotami i niedzielami dla m∏odego m´˝czyzny ze Starej Mi∏osnej. Tel. 0602-23-02-42.
◗ Poszukuj´ pracy w biurze lub sklepie przemys∏owym
kom. 0506 233 800.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, doÊwiadczenie, dyspozycyjnoÊç, referencje 022 773 12 32, 0506 233 800.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie i sympatycznie – nauka,
konwersacje, t∏umaczenia, Weso∏a, tel. 504 69 79 18.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów
udziela germanista magistrant U.W. Dojazd gratis.
tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ Firma ACN, najwi´kszy na Êwiecie dostawca us∏ug telekomunikacyjnych, od 20 listopada równie˝ w Polsce,
oferuje abonentom sieci TP SA obni˝enie kosztów po∏à-

czeƒ nawet o 50%. Osoby prywatne, jak równie˝ firmy
zainteresowane szczegó∏ami oferty prosz´ o kontakt: 0601 277 412 lub karwowska@expatpol.com
◗ MATEMATYKA-KOREPETYCJE, rozwiàzywanie zadaƒ,
przygotowanie do sprawdzianów, egzaminów, nadrabianie zaleg∏oÊci. Solidnie, w mi∏ej atmosferze, z dojazdem
do ucznia. Studentka matematyki. Cena 20-35 z∏/60 minut. Zapraszam. Mój telefon: 511-790-274, email: zazuzi@o2.pl
◗ Poszukuj´ niani do dwójki dzieci na dwa, trzy dni w tyg.
Godziny do uzgodnienia. Prosz´ o kontakt pod nr. 502
702 802.
◗ Poszukujemy solidnej i dok∏adnej osoby do sprzàtania
i prasowania. Praca na jeden dzieƒ w tygodniu. Dom po∏o˝ony w Weso∏ej na osiedlu Stara Mi∏osna. Kontakt telefoniczny: 0606 830 045
◗ Us∏ugi elektroinstalacyjne, naprawy, remonty i konserwacja. Tel. 513 390 266.
◗ Pokoje dla pracowników do wynaj´cia. Tel. 022 789
06 99.
◗ Sprzedam Forda Ka rok produkcji 96, tel. 022 773 16 64.
◗ Remonty, uk∏adanie terakoty – wykonuj´ osobiÊcie tel.
502 215 245.
◗ Kupi´ dzia∏k´ lub dom w Sulejówku, Weso∏ej lub Starej
Mi∏osnej – bezpoÊrednio – tel. 607 377 603 lub 022 773
28 47.
◗ Do wynaj´cia 70m2, dwupokojowe, okolice Pogodnej,
tel. 501 590 737.
◗ Idziesz na sylwestra, nie masz co zrobiç z dzieçmi,
zadzwoƒ tel. 696 656 307.
◗ Poszukuj´ opiekunki dla rocznej dziewczynki. Praca
w Starej Mi∏osnej. Tel. kontaktowy: 501 440 625.
◗ Dwie dziewczyny poszukujà lokatorek do mieszkania,
oddzielne pokoje – tel. 691 163 556.
◗ Firma ogólnobudowlana poleca swoje us∏ugi w zakresie
docieplania domów, wszelkich prac remontowobudowlanych. Solidnie, tanio, referencje z terenu Starej
Mi∏osnej tel. 0-668-04-67-94 lub 0-608-029-351.

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

Og∏oszenia drobne na forum
Szanowni czytelnicy i og∏oszeniodawcy! Chcàc u∏atwiç wam ˝ycie i mo˝liwoÊç
szybszego dost´pu do informacji, na naszym forum Stowarzyszenia Sàsiedzkiego otworzyliÊmy mo˝liwoÊç bezp∏atnego publikowania og∏oszeƒ drobnych. Jest
to mechanizm niezale˝ny od publikowania og∏oszeƒ drobnych na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia
forum http://forum.staramilosna.org.pl/. Po zarejestrowaniu si´ jako u˝ytkownik,
w g∏ównej kategorii forum, wchodzimy w kategori´ „Og∏oszenia drobne” i tam
mo˝emy za∏o˝yç nowy temat z treÊcià naszego og∏oszenia. TreÊç og∏oszenia mo˝e zostaç skasowana lub poprawiona przez autora w dowolnym momencie. Moderatorzy forum b´dà kasowaç og∏oszenia po trzech miesiàcach od ich wpisania.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie

LEKARZ INTERNISTA
l e k . m e d . To m a s z D r o ƒ

specjalista chorób wewn´trznych II stopnia

Wizyty domowe
Leczenie doros∏ych i m∏odzie˝y
Profilaktyka – szczepienia
Doradztwo medyczne
Wydawanie zaÊwiadczeƒ i opinii medycznych
Edukacja medyczna – wyk∏ady i szkolenia

tel. 022-773-15-71, 600-99-51-41

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Adam K∏os,
Ma∏gorzata Krukowska, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 022 773 13 13), Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych, Judyta
Weso∏owska. Foto: Iza Antosiewicz, Magda J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 022 613 34 37, fax: 022 613 18 49, e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1.
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Reklama:
Dorota Mierzejewska
– tel. 022-773-13-13
0501 09 33 44
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05-077 Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 75
tel. 022 773 21 55, fax 022 773 30 41
pn.–pt. 800–1900 sob. 900–1500
Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. D
tel. 022 891 12 57, pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500

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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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

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

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 zamówienia
na Êwiàteczne pó∏miski
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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POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

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

