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...poszli i znaleêli Dzieci´...
W czasach prezentów i kolorowych choinek;
"magii" Êwiàt i promocji - obyÊmy znaleêli sens,
obyÊmy znaleêli Dzieci´.
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Âwiat∏o Betlejemskiej Gwiazdy
Zbli˝ajà si´ Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia i jak ka˝dego roku
wielkie oczekiwanie na ich przyjÊcie.
Wielowiekowa tradycja trwa.
Jest to jedno z najpi´kniejszych Êwiàt, gdy˝ wià˝e si´
z narodzinami Pana. Cud, który wydarzy∏ si´ w Betlejem,
gdy rozb∏ys∏a jasna Gwiazda. Jej Êwiat∏o rozÊwietli∏o
ciemnoÊci. Pami´ç tego wydarzenia przetrwa∏a.
Ka˝dego roku w Wigili´ wyczekujemy pierwszej gwiazdki.
Jej Êwiat∏o otula ziemi´. I chocia˝ ten grudniowy wieczór
nie zawsze pozwala ujrzeç pierwszà gwiazdk´, bo mo˝e padaç
Ênieg, to i tak uto˝samiamy si´ z jej Êwiat∏em, gdy˝ rozgrzewa
ona nasze serca.
Sto∏y wigilijne lÊnià bielà obrusów, nad którymi r´ce
prze∏amujà si´ op∏atkiem, aby otworzyç si´ na dobro,
zrozumienie, przebaczenie...
Symboliczne puste miejsce przy stole jest wyrazem oczekiwania na Cz∏owieka.
Choinka wyzwala w nas t´sknoty, pragnienia odbijajàce si´ w jej Êwietle.
W ten magiczny wieczór pe∏en wzruszeƒ s∏ychaç kol´dy.
Niosà one radoÊç i wzbogacajà Êwiàteczny nastrój.
Niechaj ich melodia przebije si´ przez pancerz smutków i trosk
oraz sprawi, ˝e ka˝dy cz∏owiek poczuje si´ szcz´Êliwszy,
a Êwiat∏o Betlejemskiej Gwiazdy niechaj towarzyszy wszystkim.
Irena ¸ukszo
✧✧✧

Mieszkaƒcom naszej Dzielnicy
sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia.
Niech radoÊç i pokój Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
wype∏ni ciep∏em i radoÊcià Paƒstwa domy.
Niech Nowy 2008 Rok stanie si´ rokiem
obfitoÊci, szcz´Êcia oraz powodzenia
w ˝yciu rodzinnym i zawodowym.
Stefan S∏owikowski

Edward K∏os

Przewodniczàcy Rady
Dzielnicy Weso∏a

Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a

✧✧✧

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”
(„Jan Pawe∏ II”)

Jezus Chrystus, który przychodzi na Êwiat,
niech znajdzie w∏aÊciwe miejsce i pozostanie
z Wami i w Waszych domach.
Niech obdarzy Was i Wasze rodziny, przyjació∏ i bliskich
pe∏nià Mi∏oÊci rodzàcej Pokój i Dobro.
Ks. Stanis∏aw Popis
Proboszcz par. Êw. Hieronima

Ks. Krzysztof Cyliƒski
Proboszcz par. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
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Na te najpi´kniejsze w roku Âwi´ta,
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia –
˝yczenia zdrowia, pogody ducha, spokoju, rodzinnego ciep∏a,
sukcesów w ˝yciu osobistym i zawodowym
oraz wielu radoÊci i mi∏oÊci w Nowym 2008 Roku
sk∏adajà:
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie SP 173
✧✧✧
„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
✧✧✧
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia wype∏nionych radoÊcià i mi∏oÊcià,
niosàcych spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spe∏niajàcego wszelkie marzenia,
pe∏nego optymizmu, wiary, szcz´Êcia i powodzenia
˝yczà
dyrekcja oraz pracownicy
OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a
✧✧✧
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
✧✧✧
W ten jedyny w roku Êwiateczny czas,
niech w Waszych sercach zagoÊci pokój, radoÊç, szcz´Êcie.
Niech pi´kne Bo˝onarodzeniowe Âwi´ta niosà Wszystkim betlejemski blask!
˚yczy Restauracja GoÊciniec
✧✧✧
Du˝o radoÊci i Êmiechu, Pachnàcej, b∏yszczàcej choinki.
Wizyty Miko∏aja i oczekiwanych prezentów.
Du˝o czasu sp´dzonego z rodzinà.
Bia∏ych myÊli lekkich jak puch, Niech Anio∏ przywieje z nieba.
Otoczy skrzyd∏em nadziei, I niech kol´d´ Wam zaÊpiewa.
Bo nadchodzi najpi´kniejszy dzieƒ, Wszystko si´ rodzi na nowo.
Wi´c w blasku Bo˝onarodzeniowych Âwiàt, ˚yjcie Wszyscy radoÊnie i zdrowo.
Serdeczne ˝yczenia z g∏´bi serc, Przesy∏a wszystkim Czytelnikom
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” i Mieszkaƒcom Dzielnicy Weso∏a
Bogus∏awa WiÊniewska z rodzinà
Oraz wszyscy pracownicy Niepublicznego Przedszkola „ROBUÂ”
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
Listopadowa sesja Rady Dzielnicy mia∏a byç g∏ównie poÊwi´cona ocenie stanu prac inwestycyjnych. Choç kilka inwestycji
jeszcze trwa, to trzeba przyznaç,
˝e Zarzàdowi Dzielnicy wreszcie
uda∏o si´ prze∏amaç dotychczasowà praktyk´ inwestowania jesienià i wi´kszoÊç prac ju˝ si´ zakoƒczy∏o. Niestety, potwierdzajà si´ obawy, ˝e wykonawca realizujàcy dwie
ostatnie z nich – budow´ ul. Fabrycznej i ul. Jana Paw∏a II
– mo˝e mieç problemy z ich dokoƒczeniem, co radni na
sesji wytkn´li Zarzàdowi. Jednak patrzàc na sposób nazdoru i realizacji zak∏adanego harmonogramu inwestycji (ponad 40 ró˝nych inwestycji) Rada oceni∏a dokonania Zarzàdu w sposób pozytywny.
Kolejny punkt wzbudzi∏ ju˝ du˝o wi´cej kontrowersji.
Chodzi∏o o wniosek dwóch firm, które chcia∏y w pawilonach przy ul. Fabrycznej (obok BP) otworzyç salony z automatami do gier (z wygranymi nisko nomina∏owymi).
Mia∏y to byç salony czynne ca∏odobowo. Poczàtkowo Komisja Bezpieczeƒstwa zaopiniowa∏a te wnioski pozytywnie, zaÊ Komisja OÊwiaty negatywnie. Po goràcej dyskusji i obrazowym przedstawieniu argumentów, jakie niosà
tego typu lokale dla bezpieczeƒstwa naszej spo∏ecznoÊci,
Rada jednomyÊlnie negatywnie zaopiniowa∏a te wnioski.
Wa˝nym punktem sesji by∏o spotkanie z przedstawicielami ZTM na temat funkcjonowania komunikacji autobusowej na terenie Dzielnicy. Zosta∏y przedstawione
plany ZTM co do zmian sieci po∏àczeƒ, nast´pie radni
zg∏osili szereg postulatów dotyczàcych usprawnienia
komunikacji. Pierwszy z nich – zwi´kszenie cz´stotliwoÊci kursowania autobusu 198 w godzinach szczytu
– ju˝ nawet zosta∏ zrealizowany.

Inwestycje 2007
W 2007 roku Dzielnica Weso∏a na realizacj´
inwestycji mia∏a do dyspozycji (po zwi´kszeniach) kwot´ ponad 32
mln. z∏. Wi´kszoÊç
przetargów by∏o rozstrzyganych w pierwszej
po∏owie roku, co skutkowa∏o wczesnym
zakoƒczeniem prac.
By∏y jednak przypadki opóênieƒ w rozpocz´ciu prac budowlanych, mi´dzy innymi na ul. Fabrycznej i na ul. Jana Paw∏a II,
spowodowane protestami mieszkaƒców,
ale, pomimo tych protestów, jest szansa
na zakoƒczenie prac w roku bie˝àcym.
Nie zosta∏a wybudowana do koƒca ul.
Mazowiecka. Na og∏oszony przetarg
wp∏yn´∏a tylko jedna oferta przekraczajàca o oko∏o 50% kosztorys inwestorski,
dlatego przetarg zosta∏ uniewa˝niony.
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W ostatnim czasie radni kilkakrotnie uczestniczyli
tak˝e w spotkaniach z mieszkaƒcami. 21 listopada by∏o
takie spotkanie z udzia∏em ok. 80 osób w gimnazjum
w Starej Mi∏oÊnie, by∏y tak˝e prezentacje dla mieszkaƒców projektów ulic: Biesiadnej i Cyklamenowej, spotkanie wspólnot mieszkaniowych z przedstawicielami
MPWiK. Odby∏o si´ te˝ kilka spotkaƒ radnych z Zarzàdem Dzielnicy w sprawie rozwiàzania problemów lokalowych SP 173. O szczegó∏ach proponowanych rozwiàzaƒ oraz o kolejnej sesji (planowanej na 13 grudnia)
napisz´ szerzej w nastepnym numerze WS.
Na zakoƒczenie chcia∏bym tylko z okazji
nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia z∏o˝yç wszystkim czytelnikom WS, mieszkaƒcom
Weso∏ej najserdeczniejsze ˝yczenia spokoju
i radoÊci, odpoczynku w gronie najbli˝szych
i wszelkiej pomyÊlnoÊci w nadchodzàcym Nowym – 2008 Roku
Marcin J´drzejewski

Marianowi Mahorowi
Najserdeczniejsze wyrazy
wspó∏czucia
z powodu Êmierci

Mamy
sk∏adajà
Przyjaciele
ze Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
Kolejny zostanie og∏oszony w 2008 roku.
Sà opóênienia w projektowaniu ulic w ca∏ej dzielnicy. Wynikajà one z obowiàzujàcej od grudnia ubieg∏ego roku ustawy nakazujàcej dokonanie podzia∏u geodezyjnego dzia∏ek wchodzàcych w obszar opracowania projektowego.
Zarzàd Dzielnicy spotyka si´ z du˝ymi
trudnoÊciami w zakresie inwestycji w placówkach oÊwiatowych w Starej Mi∏oÊnie.
Jedyne tereny nadajàce si´ pod budow´
nowej szko∏y podstawowej i nowego
przedszkola znajdujà si´ we w∏adaniu
MPZBDJiW Sp. z o.o. Przy obstrukcyjnej postawie Spó∏ki Dzielnica nie mo˝na
rozpoczàç nawet prac projektowych.
Poza inwestycjami realizowanymi przez
Dzielnic´ Weso∏a, na naszym terenie realizowane sà przez MPWiK budowy sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej. Z przedstawionego na poczàtku roku harmonogramu inwestycji MPWiK na lata 2007-2008
niewielka cz´Êç jest zrealizowana, bàdê
jest w trakcie realizacji, pozosta∏e czekajà

Zagubione s∏owa

Miedziane
czo∏o
Ludzie „o miedzianych lub wytartych czo∏ach” to istoty bez czci i wiary, tacy którzy dla poklasku, czy doraênego zysku gotowi sà zaprzeç si´
zasad, odrzuciç uznane wartoÊci,
zdradziç przyjació∏ i rodziny, k∏amaç
i oszukiwaç bez skrupu∏ów.
Cz∏owiek z „miedzianym czo∏em”
to osobnik bezwstydny i bezczelny,
zuchwa∏y w swoim k∏amstwie i zaprzaƒstwie, oszust i zdrajca.
Pierwszy raz zwrot o miedzianym
czole zosta∏ u˝yty w Biblii, w Ksi´dze
Izajasza, 48,4:
„4. Poniewa˝ wiedzia∏em, ˝e jesteÊ
uparty i kark twój jest dràgiem z ˝elaza, a twoje czo∏o miedziane,
5. przeto zapowiedzia∏em ci naprzód,
og∏osi∏em ci przysz∏oÊç, zanim nadesz∏a,
˝ebyÊ nie mówi∏: Mój bo˝ek to sprawi∏,
moja rzeêba, mój posàg zarzàdzi∏.
/…/
8. Wcale nie s∏ysza∏eÊ ani nie widzia∏eÊ, ani twe ucho nie by∏o przedtem otwarte, bo wiedzia∏em, jak bardzo jesteÊ wiaro∏omny i ˝e od powicia
zwà ci´ buntownikiem.”
Anna Susicka
na wykonanie w przysz∏oÊci. Ca∏kiem czarno rysuje si´ przysz∏oÊç rozbudowy sieci
kanalizacyjnej w Starej Mi∏oÊnie. Zarzàd
MPWiK podjà∏ decyzj´ o rozpoczynaniu
jakichkolwiek prac w tym zakresie dopiero
po przej´ciu na swój majàtek oczyszczalni
Êcieków „Cyraneczka” wraz siecià kanalizacyjnà w Starej Mi∏oÊnie.
Józef WojtaÊ
W zwiàzku z docierajàcymi do mnie informacjami, o odmowach MPZBDJiW Sp.
z o.o. wydania pozytywnych warunków
technicznych przy∏àczenia do sieci kanalizacji i braku pozytywnej odpowiedzi na z∏o˝one wnioski o w∏àczenie do sieci kanalizacyjnej, prosz´ o zg∏aszanie takich przypadków pod numery telefonów: 0501-094308, 773-21-54 w. 105, e-mail: jozef.domeko@wp.pl. Zapraszam równie˝ na mój
dy˝ur radnego w ka˝dy wtorek od godziny
20 w budynku OSP przy ul. GoÊciniec.
Radny Józef WojtaÊ
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Akcja charytatywna

Podziel si´ z innymi...
Nasza akcja ruszy∏a ju˝
pe∏nà parà. Bardzo dzi´kuj´ za szeroki odzew.
Dzi´ki Paƒstwa hojnoÊci
b´dziemy mieli dla wychowanków
Domu
Dziecka z Mi´dzylesia
tak˝e super niespodzianki – jak na przyk∏ad zestaw komputerowy
z drukarkà i oprogramowaniem czy keyboard Casio. Tak, jak pisa∏am poprzednio, najbardziej zale˝y nam na „codziennych zakupach”, które odcià˝à bud˝et domu i pozwolà na wykonanie niezb´dnych remontów.
Zbieramy:
- chemi´ gospodarczà – proszki
do prania, p∏yny do p∏ukania tkanin,
Êrodki czystoÊci i inne,
- kosmetyki piel´gnacyjne – myd∏a,
p∏yny do kàpieli, past´ do z´bów itp.,
- inne kosmetyki – szczególnie dla
m∏odzie˝y – kremy, balsamy itp.,
- przybory szkolne – d∏ugopisy, flamastry, farby, kleje,
- grubsze zeszyty w twardych, kolorowych ok∏adkach,

- ozdoby do w∏osów dla dziewczynek
– gumeczki, spineczki i inne cudeƒka, które ∏atwo si´ gubià.
Oto lista instytucji i sklepów, które
w∏àczy∏y si´ do naszej akcji:
• Szko∏a Podstawowa nr 173;
• Gimnazjum nr 119;
• Gimnazjum nr 118 (Weso∏a-Zielona);
• Gimnazjum nr 120 (Weso∏a – Centrum);
• Przedszkole „RobuÊ”;
• OÊrodek Kultury Weso∏a – ul. Starzyƒskiego;
• OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych – Centrum Pogodna;
• Delikatesy K&M – w piàtki i soboty
spotkacie Paƒstwo cz∏onków Stowarzyszenia na terenie sklepu, którzy b´dà
aktywnie zach´caç do wsparcia akcji;
• Sklepy „Groszek” – przy ul. Jana Paw∏a i Rumiankowej;
• Sklep „Sznurówka” – przy ul. Jana
Paw∏a II;
• Sklep z prasà w Centrum Pogodna.
JeÊli chcecie Paƒstwo spotkaç si´ ze
mnà osobiÊcie – zapraszam w ka˝dy

13.01.2008 r. XVI Fina∏ Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy !!!
W tym roku zbieramy pienià˝ki na pomoc
dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi.
Zapraszamy na fina∏ na godz. 15:00 do Klubu
Garnizonowego KoÊciuszkowiec, Pl. Wojska Polskiego 1,
gdzie odb´dà si´ koncerty i pokazy po∏àczone ze
zbiórkà pieni´dzy. Przybywajcie ca∏ymi rodzinami, bo
b´dzie moc atrakcji. Szczegó∏ów szukajcie na plakatach.
Organizatorami naszego dzielnicowego fina∏u jest
OÊrodek Kultury w Weso∏ej, Urzàd Dzielnicy Weso∏a M. St.
Warszawy oraz Klub Garnizonowy KoÊciuszkowiec.

wtorek od godz. 20.00 do siedziby Stowarzyszenia – budynek Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej przy ul. GoÊciniec.
Przekazanie darów spoza listy prosz´
uzgadniaç telefonicznie 0 603 063 870.
Izabela Antosiewicz

zaprasza na

Bal Sylwestrowy 2007/2008
Zapewniamy szampaƒskà zabaw´
przy zespole muzycznym METRUM
oraz profesjonalny pokaz sztucznych ogni
Rezerwacja biletów pod nr tel. 022 773 30 02
ul. Trakt Brzeski 90, Warszawa Weso∏a

SZALONA WYPRZEDAŻ
ZIMOWA w
WSZYSTKIE CIUCHY W SZOKUJĄCO NISKICH CENACH!

ZACZYNAMY JUŻ W PONIEDZIAŁEK, 17 GRUDNIA!
ZOBACZ CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO! WSZYSTKIE:
BLUZKI i KOSZULE w poniedziałek i wtorek (17-18.12)
SPODNIE i SPÓDNICE w środę i czwartek (19-20.12)
SWETRY i BLUZY w piątek i sobotę (21-22.12)
KURTKI, KOMBINEZONY i SPODNIE OCIEPLANE
oraz CZAPKI, SZALIKI i RĘKAWICZKI
w niedzielę (23.12)

29.90
49.90
49.90
99.90
29.90

Baby Boom, Dolomitowa 2 (róg Jana Pawła II i Diamentowej), pn-pt 10-19 i sb 10-14 ORAZ
SPECJALNIE W SOBOTĘ I NIEDIELĘ (22-23.12) WYDŁUŻONE GODZINY OTWARCIA DO 16!
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Ziarnko do ziarnka i... przebra∏a si´ miarka!
Historia o „Cyraneczce” – czyli o ekologicznej bombie
„Durante causa,
durat effectus”
Dopóki trwa przyczyna,
trwa i skutek.
Budowa oczyszczalni Êcieków w Starej Mi∏osnej rozpocz´∏a si´ w 1987 roku.
Na poczàtku 1990 roku budowa oczyszczalni, tak jak i ca∏ego osiedla, zosta∏a przerwana. W 1994 r. nastàpi∏ powrót
na plac budowy, którà „ukoƒczono”, oddajàc jeden z dwóch zaprojektowanych bloków oczyszczajàcych Êcieki na koniec 1997 roku.
˚yczliwe wiewiórki podrzuci∏y mi na wycieraczk´ protokó∏ kontroli (liczàcy 11 stron)
Nr UKS/FB/K-0006/8023/04 Urz´du Kontroli
Skarbowej w Warszawie z 14 lipca 2004 roku
w zakresie celowoÊci i zgodnoÊci z prawem
gospodarowania Êrodkami publicznymi przeznaczonymi na budow´ oczyszczalni Êcieków przez
Spó∏k´ Ziemskà, który nie ma klauzuli tajnoÊci
ani poufnoÊci.
Na stronie 3 m.in. czytamy: „... Spó∏ka dzia∏a∏a z ramienia Zespo∏u osób fizycznych i budowa
mia∏a byç prowadzona na zlecenie i za fundusze
tego Zespo∏u. Podstawà rozpocz´cia budowy by∏y decyzje Naczelnika Miasta Weso∏a, na budow´
dwóch obiektów (komory „Biomix”), przepompowni Êcieków oraz przewodów t∏ocznych kanalizacji Êciekowej i deszczowej. Wszystkie
w/w pozwolenia zosta∏y wydane w/w Zespo∏owi
osób fizycznych...”.
Spó∏ka b´dàc inwestorem zast´pczym budowy zawar∏a w latach 1994-1997 trzy Porozumienia z Zarzàdem Miasta Weso∏a, dotyczàce prowadzenia inwestycji przy udziale Êrodków z bud˝etu paƒstwa na kwot´ 4,5 mln z∏, ze Êrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska
w wysokoÊci 1,25 mln z∏ i dotacji Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska w wysokoÊci 500 tys. z∏.
Spó∏ka, za zgodà w∏adz Zespo∏u, sprzeda∏a nasze dzia∏ki po∏o˝one wzd∏u˝ Traktu Brzeskiego
za kwot´ 2 mln z∏., pieniàdze te Zespó∏ przeznaczy∏ na budow´ oczyszczalni. W zamian za dotacje Spó∏ka zobowiàza∏a si´ do nieodp∏atnego
przekazania Miastu wybudowanej oczyszczalni
Êcieków wraz z przynale˝nym terenem – jako
MIENIE KOMUNALNE.
¸àcznie wydano na budow´ oczyszczalni 8,2
mln z∏, z tego 2 mln z∏ wyasygnowa∏ Zespó∏. Rachunek bankowy, na którym gromadzono Êrodki
finansowe i z którego rozliczono wykonawców,
prowadzony by∏ przez Miasto Weso∏a.
Na stronie 6 protoko∏u czytamy: „... Budowa
oczyszczalni w Starej Mi∏osnej nie zosta∏a zakoƒczona, gdy˝ druga komora „Biomix” stanowi jedynie surowà, ˝elbetowà konstrukcj´ bez uzbrojenia i wyposa˝enia na postawionych fundamentach. Ponadto nie zosta∏o zakoƒczone przez
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Spó∏k´ post´powanie zwiàzane z rozliczeniem
i przekazaniem inwestycji jako KOMUNALNEGO
MIENIA – do Miasta Weso∏a.
Na stronie 7 znajdujemy m.in. takie stwierdzenie: „... Brak w Spó∏ce dokumentacji dotyczàcej
rzeczywistych kosztów inwestycji, wyklucza ustalenie, czy wykorzystanie Êrodków publicznych
na jej realizacj´ nastàpi∏o zgodnie z przeznaczeniem Êrodków oraz ocen´, czy Êrodki publiczne
na budow´ oczyszczalni Êcieków Starej Mi∏osnej
zosta∏y wydane w sposób oszcz´dny i celowy...”.
We wnioskach koƒcowych na stronie 10 zalecono Zarzàdowi Spó∏ki m. in.:...
3. Zgromadzenie kompletnej dokumentacji inwestycji, dotyczàcej zarówno rzeczowego, jak
i finansowego procesu budowy oczyszczalni
Êcieków w Starej Mi∏osnej, którà realizowa∏a
Spó∏ka z ramienia Zespo∏u osób fizycznych,
utworzonego pod nazwà Mi´dzyresortowy
Pracowniczy Zespó∏ Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych w Weso∏ej.
4. Dokonania, zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami rachunkowoÊci pe∏nego rozliczenia
kosztów I-go etapu budowy oczyszczalni
w Osiedlu Mieszkaniowym Stara Mi∏osna
w Weso∏ej.
5. Przekazanie wybudowanej oczyszczalni Êcieków do struktur samorzàdowych, zgodnie ze
zobowiàzaniem Spó∏ki, wynikajàcym z zawartych Porozumieƒ w latach 1994-1997 z Zarzàdem Miasta Weso∏a.
Przedstawione zalecenia i wskazania w pkt. 1-4
nale˝y wykonaç w terminie do 31.12.2004 r.
Przekazanie wybudowanej oczyszczalni powinno
nastàpiç niezw∏ocznie po wykonaniu zaleceƒ
okreÊlonych w pkt. 3 i 4.
No i co z tego wynik∏o? No i nic!
Prezydent Warszawy Lech Kaczyƒski we
wrzeÊniu 2004 roku powo∏a∏ Zespó∏ w celu przej´cia oczyszczalni „Cyraneczka” przez miasto
w terminie 8 miesi´cy.
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ponownie powo∏a∏a w 2006 roku Zespó∏
w celu przej´cia oczyszczalni przez Miejskie
Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji.
Rozmowy i przeciàganie liny trwa i trwa, Spó∏ka
pi´trzy trudnoÊci, stawia warunki ju˝ przez 4 lata.
A tymczasem sytuacja zagro˝enia kl´skà nabrzmiewa. ÂwiadomoÊç zagro˝enia ekologicznà
przy obecnym stanie organizacyjnym, prawnym
i technicznym oczyszczalni wÊród mieszkaƒców
Starej Mi∏osnej jest du˝a. Ju˝ w 2005 roku 1300
mieszkaƒców Starej Mi∏osnej podpisa∏o si´
pod listem do Prezydenta Warszawy, aby przejà∏
„Cyraneczk´” jako dobro komunalne.
Oczyszczalnia pracuje na maksymalnych obrotach. Spó∏ka nie udziela zgody na kolejne przy∏àcza inwestorom zamierzajàcym tutaj wybudowaç swoje domy.
Poniewa˝ przez 10 lat rabunkowej eksploatacji
nie zrobiono nic, aby zbudowaç drugi blok, nie

ma praktycznych mo˝liwoÊci dokonania naprawy
w razie powa˝nej awarii.
Zarzàd Spó∏ki nastawiony jedynie na czerpanie
bie˝àcych korzyÊci nie jest, w mojej ocenie, merytorycznie i organizacyjnie zdolny do rozbudowy „Cyraneczki”.
Trzeba tu mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej uzmys∏owiç, ˝e mówimy o sporych pieniàdzach, które
mog∏y byç u˝yte na rozbudow´ oczyszczalni.
Spó∏ka zbiera∏a w 2001 roku od 2150 mieszkaƒców za wod´ i Êcieki ok. 1,1 mln z∏ i ju˝ ok. 1,5
mln z∏otych w 2006 roku od 3001 p∏atników.
Z ka˝dym dniem narasta zagro˝enie, ˝e pewnego poranka obudzimy si´ a tu... w ca∏ym osiedlu smród i p∏ynàce nieczystoÊci – bo oczyszczalnia stan´∏a!
Spó∏ka przeciàga strun´ i walczy z w∏adzami
Warszawy, aby nie oddaç terenów stawów retencyjnych zwiàzanych immanentnie z oczyszczalnià. Pisa∏em ju˝ wczeÊniej, ˝e chodzi tu o niewyobra˝alne pieniàdze – oddamy 9800 m2 terenu,
gdzie sà budynki i urzàdzenia – pozostawimy
sobie 36.556 m2.
Ostatnio mówi si´, ˝e Spó∏ka chce od w∏adz
Weso∏ej po 900 z∏ za 1 m2 naszej dzia∏ki
pod budow´ szko∏y przy ul. Jeêdzieckiej 20,
czyli ∏àcznie 11,8 mln z∏otych.
Tymczasem pozwolenie wodno-prawne wa˝ne
do 2008 roku zastrzega, ˝e muszà byç stawy retencyjne.
Wed∏ug opinii Instytutu Hydrologii Stara Mi∏osna, w przypadku bardzo wysokiego stanu wody
w WiÊle, cofni´cia si´ wód do Kana∏ku Wawerskiego i w przypadku ˝ywio∏owych opadów
– jest zagro˝ona POWODZIÑ! Niektórzy mieszkaƒcy wiedzà, ˝e z tego powodu pierwotnie planowano jeszcze dodatkowe stawy retencyjne
na terenie mi´dzy nowym koÊcio∏em a Kana∏kiem Wawerskim. Na skutek nacisków cz∏onków
Zespo∏u, dla których brakowa∏o dzia∏ek budowlanych zrezygnowano z tych stawów.
Zwracam si´ do Pana Burmistrza Edwarda
K∏osa, Pana Wiceburmistrza Krzysztofa Kacprzaka, nie ma co dalej si´ ∏udziç, ˝e Wspólnicy i Zarzàd Spó∏ki Ziemskiej zgodzà si´ dobrowolnie
skomunalizowaç „Cyraneczk´”.
Najwy˝szy czas, aby spraw´ rozliczenia dotacji paƒstwowych w wysokoÊci 5.750 mln z∏otych skierowaç do Prokuratury i organów Êcigania. Najwy˝szy czas przekazaç oczyszczalni´
Miejskiemu Przedsi´biorstwu Wodociàgów
i Kanalizacji. Nie daj Bo˝e, w przypadku kl´ski
ekologicznej, kto b´dzie odpowiada∏? Wspólnicy
Spó∏ki, Zarzàd Spó∏ki czy te˝ wszyscy wspólnie
z W∏adzami Dzielnicy? Kto zap∏aci za ewentualne
straty, jakie poniesie bardzo wielu mieszkaƒców
Starej Mi∏osnej? Zegar w bombie ekologicznej
nieub∏agalnie tyka!!!
Cz∏onek Zrzeszenia
Tadeusz Opieka
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Tradycje wigilijne w Gimnazjum nr 120
Tradycjà Gimnazjum nr 120 sta∏o si´, ˝e ostatni
dzieƒ pobytu w szkole, przed Êwiàtecznà przerwà,
jest dniem szczególnie wyjàtkowym, poniewa˝ wtedy w rodzinnej i ciep∏ej atmosferze odbywa si´ uroczysta Wigilia dla uczniów i nauczycieli gimnazjum.
Tradycje wigilijne piel´gnujemy w naszym gimnazjum od poczàtków jego istnienia. Realizujàc na zaj´ciach pozalekcyjnych program „Ocaliç od zapomnienia”
w poprzednich latach przygotowaliÊmy
pi´kne inscenizacje wigilijne, które podziwia∏a nie tylko spo∏ecznoÊç naszej szko∏y,
ale rodzice i cz∏onkowie Klubu Seniora.
Na wzór dawnych tradycji kol´dniczych wystawiliÊmy na szkolnej scenie
krótkà inscenizacj´ pt. „Hej kol´da, kol´da” By∏ ch∏op, diabe∏, anio∏, ˚yd z d∏ugà
brodà i kr´conymi pejsami, Êmierç i Herod. Kol´dnicy przypomnieli stare, weso∏e i skoczne kol´dy o tematyce pasterskiej, przesycone elementami Êwieckimi, pe∏ne realiów ˝ycia codziennego, humoru, zawierajàce elementy gwary np.
„Pas∏em owieczki pod borem,
przysz∏o wilczysko z w´zorem (ozorem)
a owieczki do ucieczki, do Pana,
do szopeczki, do Jezusa ma∏ego”.
W naszych przedstawieniach wykorzystaliÊmy wiele kol´d z XIX w. zapisanych przez Oskara Kolberga.

Pasterze przybyli do ˝∏óbka z kol´dà:
„A kiedy pasterze do Betlejem zaÊli,
Któren mia∏ podarek, to z sobà ponieÊli,
Jan chudy wzià∏ dudy, a Maciek kukie∏k´
Miko∏aj kop´ jaj nat∏oczy∏ w kobia∏k´.”

Podczas przedstawienia „Wigilia w chacie Boryny”, które przygotowaliÊmy na podstawie
„Ch∏opów” W∏adys∏awa Reymonta, kol´dnicy
sk∏adali takie ˝yczenia:
„Na to Bo˝e Narodzenie, na ten Nowy Rok,
˝eby wam si´ rodzi∏a pszeniczka i groch,
pszeniczka i ˝ytko, konopie i wszystko,

˚eby jecha∏a furka za furkà do gumna,
jak pszczó∏ka za pszczó∏kà do ula.
ByÊcie byli zdrowi, weseli jak w niebie janieli ca∏y
bo˝y rok.
ByÊcie mieli w ka˝dym kàtku po dzieciàtku,
a na piecu troje.”
Innà wigilijnà inscenizacjà przypomnieliÊmy m∏odzie˝y szkolnej i ich rodzicom, ˝e Bóg ukocha∏ cz∏owieka takim,
jakim jest. O tym opowiada∏a barwna, radosna sztuka „Poszukiwanie Jezusa”.
Obecnie w naszym gimnazjum sà
prowadzone zaj´cia pozalekcyjne,
w czasie których uczniowie przygotowujà wspó∏czesnà scenk´ wigilijnà
o szukaniu Boga w ludzkich sercach:
„Bóg oczekuje Ciebie na drogach twojej codziennoÊci,
Tak cz´sto mijasz go jak Êlepiec.
Otwórz swe oczy i zobacz Boga”
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia wszystkim Mieszkaƒcom
dzielnicy ˝yczymy:
„Aby Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
By∏y BliskoÊcià i Spokojem,
A Nowy Rok – Dobrym Czasem.”
Opiekunowie gazety szkolnej „Noblik”
i ko∏a teatralnego:
E. Florczuk, J. Ros∏oniec
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Âwiàteczna paczka
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to szczególny czas. Czas, kiedy jesteÊmy bardziej wra˝liwi na ubóstwo i krzywd´ innych ludzi. Wyraêniej dostrzegamy potrzeby tych, którzy nie do koƒca radzà
sobie w otaczajàcym nas Êwiecie.
W zwiàzku ze zbli˝ajàcà si´ Êwiàtecznà atmosferà uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 173 wraz z nauczycielami
(przy akceptacji Dyrekcji Szko∏y i Rady
Rodziców) przyst´pujà do akcji „Âwiàteczna paczka”. Organizowana ona jest
ju˝ po raz siódmy przez Stowarzyszenie
WIOSNA. Koordynatorami jej sà
p. Majka Delura – w „ma∏ej szkole”
i p. Norbert Fulko – w „du˝ej szkole”.
Dzia∏anie to jest odpowiedzià
na prawdziwà bied´, zw∏aszcza t´ ukrytà. Wolontariusze docierajà z pomocà
do rodzin lub osób samotnych, które
˝yjà w tzw. biedzie niezawinionej. Nazywa si´ je cz´sto „dotkni´tymi przez

los”. Ludzie ci sà doÊwiadczeni przez
ci´˝kà chorob´ dziecka, chorob´ lub
Êmierç jednego z rodziców, wypadki losowe czy bezrobocie.
Uczestnictwo w tej akcji polega
na obj´ciu opiekà jednej z rodzin
i przygotowaniu dla niej Êwiàtecznej
paczki. Znajdzie si´ w niej wszystko to,
czego dana rodzina potrzebuje, np. artyku∏y ˝ywnoÊciowe, szkolne, Êrodki
czystoÊci, czy odzie˝ (nowa, lub taka,
która mo˝e byç prezentem). Szacunkowa jej wartoÊç to ok. 200 z∏.
Przedsi´wzi´cie to koƒczy si´ 12
grudnia, kiedy to wolontariusze zawo˝à
zgromadzone produkty potrzebujàcym.
Akcja „Âwiàteczna paczka” dowodzi,
˝e uczniowie szko∏y ze Starej Mi∏osnej
sà wra˝liwi na bied´ i ˝e bezinteresowna pomoc innym jest dla nich wa˝nà wartoÊcià.
Majka Delura

System integracyjny – g∏ównym
kierunkiem pedagogiki specjalnej
Integracja oparta jest na podstawowej tezie,
˝e istnieje wi´cej zjawisk i problemów wspólnych ludziom niepe∏nosprawnym i pe∏nosprawnym ni˝ ich ró˝niàcych. Integracja odgrywa
istotnà rol´ dla dzieci, m∏odzie˝y, doros∏ych
w zwyk∏ych szko∏ach, w rodzinie, pracy i w lokalnym Êrodowisku. Jest najbardziej optymalnà formà kszta∏cenia specjalnego bez koniecznoÊci
odrywania dziecka od Êrodowiska rodzinnego
i lokalnego.
Integracja przynosi dobre efekty w okresie
rozwoju osobowoÊci niepe∏nosprawnego dziecka w zakresie przygotowania go do ˝ycia w spo∏eczeƒstwie pe∏nosprawnych.
Stymuluje tak˝e kszta∏towanie si´ w spo∏eczeƒstwie w∏aÊciwego stosunku do niepe∏nosprawnych. Szko∏a integracyjna, czy te˝ szko∏a
z oddzia∏ami integracyjnymi, w pe∏ni stwarza
mo˝liwoÊci uczenia si´ niepe∏nosprawnych
w szko∏ach niespecjalnych.
„˚ycie niepe∏nosprawnego obok” pe∏nosprawnej spo∏ecznoÊci doprowadzi∏o na ca∏ym Êwiecie
do zmiany poglàdów na temat wychowania
i kszta∏cenia specjalnego. Do niewàtpliwych walorów integracyjnego systemu kszta∏cenia nale˝y
fakt, i˝ w trakcie kontaktów interpersonalnych
pe∏nosprawnych z niepe∏nosprawnymi respektowane sà te same prawa, liczà si´ te same wartoÊci. Integracja pozwala byç osobie niepe∏nosprawnej sobà wÊród innych.
Pozytywny stosunek spo∏eczeƒstwa, udzielanie
pomocy i opieki wp∏ywa pozytywnie nie tylko na samopoczucie uczniów niepe∏nosprawnych, ale tak˝e
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na ich poziom uspo∏ecznienia, motywacj´ do nauki
szkolnej, a tym samym na osiàgni´cia szkolne.
Przy zapewnieniu w∏aÊciwych warunków
do nauki szkolnej, jakie stwarza system kszta∏cenia integracyjnego, specjalistyczna opieka ze strony nauczycieli, rodziców i kolegów szkolnych,
dzieci niepe∏nosprawne sà w stanie pozyskaç powodzenie szkolne w warunkach szko∏y masowej.
Zarówno rodzice jak i dzieci majà prawo domagaç si´ miejsca nauki dla niepe∏nosprawnych
w bezpoÊrednim sàsiedztwie domu.
Takimi placówkami sà w∏aÊnie szko∏y integracyjne, zapewniajàce integracj´ niepe∏nosprawnych.
S z k o ∏ a P o d s t a w o w a N r 174
z Oddzia∏ami Integracyjnymi
im. T. KoÊciuszki
05-075 Warszawa Weso∏a
Plac Wojska Polskiego 28
tel/fax 022 773-40-03
email: sp174w -wa@wp.pl
og∏asza nabór do klas integracyjnych
w oddzia∏ach 1-6 na rok szkolny 2008/2009.
Szko∏a nasza jest ma∏a i kameralna, a atmosfera w niej panujàca jest przyjazna uczniowi.
Posiadamy odpowiednio przygotowanà do pracy
w oddzia∏ach integracyjnych kadr´ pedagogicznà oraz odpowiednie zaplecze dydaktyczne.
Dzieci o zró˝nicowanych mo˝liwoÊciach edukacyjnych znajdà tu w∏aÊciwe warunki do swojego rozwoju.
Ewa Cybulska

Alter Ego
Kim sà ludzie, którzy zbierajà si´ codziennie przy ulicy Jeêdzieckiej 20?
Ich wyglàd zdradza ubogie pochodzenie, co w takim razie tu robià tak licznie? Od 2004 roku dzia∏a w Starej Mi∏oÊnie Stowarzyszenie Alter Ego. Jest
organizacjà realizujàcà swoje przes∏anie na polu pomocy spo∏ecznej, poprzez wspieranie ˝yciowej oraz obywatelskiej aktywnoÊci Êrodowisk osób
bezdomnych, uzale˝nionych, bezrobotnych, osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Punkt wydawania
˝ywnoÊci obs∏uguje 1450 osób miesi´cznie z terenu nie tylko naszej dzielnicy, ale tak˝e z Pragi, Sulejówka, Halinowa. Wydawane jest miesi´cznie 18
ton ˝ywnoÊci pochodzàcej z Banku
˚ywnoÊci oraz od innych darczyƒców.
W dawnym barze przy ulicy Jeêdzieckiej otwarto jad∏odajni´. Jest to jedyna tego typu placówka na terenie Warszawy wydajàca codziennie goràce posi∏ki. 120 osób ka˝dego dnia dostaje tu
obiad. W pokojach, w których mieÊci∏
si´ hotel robotniczy urzàdzono baz´
noclegowà dla 40 osób. Jest sala telewizyjna i komputerowa z Internetem. Meble w pokojach pochodzà z hotelu Sobieski. Stowarzyszenie dzia∏a pr´˝nie,
wspó∏pracujàc ze wspomnianym ju˝
Bankiem ˚ywnoÊci, Urz´dem Dzielnicy, OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecznej,
Europejskim Funduszem Spo∏ecznym,
Funduszem Wspó∏pracy i innymi organizacjami pomocowymi. Dzi´ki pozyskanym z EFS-u Êrodkom w gabinecie
przy ulicy Jeêdzieckiej przyjmuje lekarz,
psycholog kliniczny specjalista dzieci´cy
oraz dwóch specjalistów od uzale˝nieƒ.
Przez 3 lata dzia∏alnoÊci stowarzyszenie
stworzy∏o 16 miejsc pracy.
W imieniu Zarzàdu Alter Ego chcia∏abym zaprosiç wszystkich ch´tnych
na spotkanie op∏atkowe, które odb´dzie si´ w jad∏odajni przy ulicy Jeêdzieckiej 20 – 15 grudnia od godz. 12.00
(w zesz∏ym roku by∏o w trzech turach).
Od siebie pragn´ dodaç, ˝e pracujàcy
w Alter Ego sà zawsze ch´tni do wspó∏pracy i przyjmujà z radoÊcià ka˝dy dar.
JeÊli macie Paƒstwo meble, ubrania,
˝ywnoÊç, którà chcielibyÊcie przekazaç
podopiecznym stowarzyszenia – prosz´
dzwoniç: 022-760-86-40. Przyjadà, odbiorà, podzi´kujà. Sà niezawodni.
Izabela Antosiewicz
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fot. M. J´drzejewska

Âwiàtecznie Êwiat

oÊwietlony
OÊwietlone domy, zw∏aszcza stare i stylowe, dodajà blasku naszym osiedlom.
Na zdj´ciu Galeria Staromi∏osne Klimaty, która mieÊci si´ w domu przy rondzie
Torfowa/Jana Paw∏a II w Starej Mi∏oÊnie. OÊwietlona wyglàda bardzo
malowniczo i zach´ca do zajrzenia do jej pi´knego wn´trza.

Nasze uliczki przed
Êwi´tami zamieniajà si´
w ∏adne, kolorowe
miejsca. Szkoda, ˝e nie
wszystkie. O ile˝ ∏adniej
i przyjemniej mieszka
si´ w ozdobionych kolorowymi lampkami domach! Zdóbmy nasze
domy, balkony i drzewka w ogródkach.
B´dziemy szukaç
naj∏adniej ozdobionych
miejsc w Weso∏ej,
a potem pokazywaç je
na naszych ∏amach.
Magdalena
J´drzejewska

Pani Basia Górska prowadzi galeri´ od prawie dwóch
lat i zawsze oÊwietla jà ∏adnie jesienià i zimà.
Przed Bo˝ym Narodzeniem w oknie pojawia si´
choinka z wilkiny, a w galerii du˝o ozdób choinkowych.

Podsumowanie mi´dzydzielnicowego konkursu
„Historia mojej szko∏y”
tlicy szkolnej Szko∏a Podstawowa nr 173
– opiekun: nauczyciele Êwietlicy.
Miejsc drugiego i trzeciego nie przyznano.
Wyró˝nienia:
- Batko Piotr kl. V c – Szko∏a Podstawowa
Nr 173, – opiekun: nauczyciel historii
- Nowakowicz Julek kl. IV c – Szko∏a Podstawowa Nr 173, – opiekun: nauczyciel historii
W kategorii – gimnazja – przyznano:
1. Sobiczewski Klaudiusz kl. II – Gimnazjum
nr 118 – opiekun: p. B. Wo∏osiuk
2. Praca zbiorowa – uczniów kl. Ia – Zespó∏
Szkó∏ nr 74 – opiekun: p. M. Surzyn-Tudorica
3. Praca zbiorowa – uczniów kl. III a – Gimnazjum nr 20, – opiekun: p. A. Rogulska
Wyró˝nienia:
- Praca zbiorowa – Dominika Kostelnik i Alina Scura kl. III, Gimazjum nr 118,
– opiekun: p. B. Wo∏osiuk
Dyplomy dyrektora Szko∏y Podstawowej nr 173
â

Przy okazji Êwi´ta szko∏y – w dniu 4 grudnia
– og∏oszone zosta∏y wyniki kolejnej edycji mi´dzydzielnicowego konkursu „Historia mojej
szko∏y”. Zasadniczym celem tego konkursu jest
propagowanie lokalnego patriotyzmu i szukanie
historycznych korzeni miejsc najbli˝szych
uczniom, jakimi sà ich szko∏y.
Organizatorem konkursu by∏a Szko∏a Podstawowa nr 173, pod honorowym patronatem Biura
Edukacji Dzielnicy i Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.
Konkurs spotka∏ si´ z bardzo du˝ym zainteresowaniem, wp∏yn´∏o wiele bardzo ciekawych
prac uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych. Komisja konkursowa, w zwiàzku z wysokim poziomem nades∏anych prac, mia∏a powa˝ny dylemat, jak wybraç te najlepsze. Ostatecznie, po dog∏´bnej analizie prac, zosta∏y przyznane nagrody i wyró˝nienia w dwóch kategoriach:
W kategorii szko∏y podstawowe przyznano:
1. miejsce: praca zbiorowa – uczniowie ze Êwie-

Burmistrz M. Mahor rozdaje nagrody.

– otrzymali równie˝ nauczyciele – opiekunowie wyró˝nionych uczniów.
Podsumowujàc konkurs, g∏os zabra∏a p. Dyrektor Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz i p. Burmistrz
Marian Mahor, którzy pogratulowali sukcesów wyró˝nionym uczniom oraz ich nauczycielom.
Organizator konkursu:
Alicja Napiórkowska.

O krok od medalu w mistrzostwach Êwiata!
Kinga Pastuszko z Weso∏ej zaj´∏a wysokie –
dziewiàte miejsce podczas mistrzostw Êwiata
juniorek w tureckim kurorcie Antalya.
Dla Kingi – uczennicy 4 klasy Szko∏y Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie Weso∏ej rok 2007 by∏ bardzo udany.

Kinga (z lewej) w trakcie rozgrywek.

W marcu wróci∏a z bràzowym medalem z Mistrzostw Polski Juniorek rozgrywanych w Ustroniu. Nast´pnie w sierpniu trzykrotnie stawa∏a
na podium w Mistrzostwach Polski w szachach
szybkich, które rozegrano w Koszalinie.
W uznaniu jej dokonaƒ, Polski Zwiàzek Szachowy nominowa∏ 10-letnià King´ na Mistrzostwa Europy. Zawody rozegrano we wrzeÊniu w chorwackim Sibeniku.
Nasza zawodniczka nie zawiod∏a – zaj´∏a wysokie, siódme miejsce, b´dàc najlepszà Polkà w swojej grupie.
Nic dziwnego, ˝e Polski Zwiàzek Szachowy ponownie nominowa∏ King´ do jeszcze silniejszego
i bardziej presti˝owego turnieju – do Mistrzostw
Âwiata! W Mistrzostwach wystartowa∏o ponad 100
m∏odych zawodniczek z 72 krajów. Dla Kingi by∏a to
wspania∏a lekcja szachów i … geografii. Jej rywalkami
by∏y zawodniczki ze wszystkich kontynentów oprócz
Afryki. Zawodniczka z Weso∏ej zagra∏a z rywalkami z Argentyny, USA, Australii, Chin, Indii, Uzbekistanu …

Nasza mistrzyni ponownie zadziwi∏a wszystkich. Na 2
rundy przed koƒcem dzieli∏a miejsce 1-3! W przedostatniej rundzie grajàc na pierwszej szachownicy uzyska∏a
mia˝d˝àcà przewag´ z zawodniczkà z USA. Po 43 posuni´ciach Amerykanka mog∏a si´ poddaç… Niestety
w 44 ruchu Kinga zrobi∏a du˝y b∏àd, najpierw Amerykanka wyrówna∏a szanse, by po dalszych niedok∏adnoÊciach
Polki przechyliç szal´ na swojà stron´. W tej pechowej,
dziesiàtej rundzie uciek∏o Kindze srebro…
Ale nie wszystko by∏o stracone! Wystarczy∏o wygraç ostatnià parti´ z Chinkà i by∏by bràz. I tu tak˝e
szansa uciek∏a, gdy˝ bràz wywalczy∏a rywalka Kingi.
Ale nie narzekajmy. Dziewiàte miejsce w Mistrzostwach Âwiata to du˝y sukces! Przed Mistrzostwami
trener Kingi Marek Matlak marzy∏ o miejscu swojej
podopiecznej w pierwszej „15”.
Naszej zawodniczce ˝yczymy równie udanego,
a mo˝e i jeszcze lepszego przysz∏ego roku!
Teresa Osypiuk
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Sàsiedzka Liga Siatkówki
Ju˝ po raz czwarty ruszy∏y rozgrywki SÑSIEDZKIEJ LIGI SIATKÓWKI.
Ponownie w tym sezonie dopuÊciliÊmy do gry 9 dru˝yn, które rozegrajà
mi´dzy sobà dwie rundy spotkaƒ systemem ka˝dy z ka˝dym (jesienna i wiosenna). Zwyci´zc´ poznamy dopiero w po∏owie maja 2008 roku.
Od nast´pnego sezonu chcielibyÊmy zwi´kszyç liczb´ dru˝yn uczestniczàcych w rozgrywkach do 12. Podzielone na dwie grupy szeÊciodru˝ynowe
(I i II liga) gra∏yby mecze w „sezonie zasadniczym” systemem ka˝dy z ka˝dym, po czym nastàpi∏aby faza play-off wy∏aniajàca oczywiÊcie zwyci´zc´,
ale zarazem dru˝yn´ awansujàcà do I ligi jak i dru˝yn´ spadajàcà do II ligi.
W okresie ogromnej popularnoÊci siatkówki nasze plany rozbudowania
systemu rozgrywek osiedlowych wydajà si´ zupe∏nie zrozumia∏e. Je˝eli tak
jest naprawd´, prosz´ o kontakt grup siatkarskich, które chcia∏yby do nas
do∏àczyç od nowego sezonu!
I KOLEJKA (27.10.2007)

Dru˝yna A - Szalone Pomidory 0:2 (15:25, 13:25)
Szalone Pomidory - Dzi´cio∏y 2:0 (25:10, 25:14)
Dzi´cio∏y - Dru˝yna A 2:0 (25:15, 25:20)
Starszaki - Soko∏y 2:0 (25:19, 25:20)
Soko∏y - MSZ Claris-United 2:0 (25:9,25:16)
Starszaki - MSZ Claris-United 1:2 (24:26, 25:15, 20:22)
Klub TKM - BRACIA 2:0 (25:19, 27:25)
No Name - Klub TKM 1:2 (27:25, 24:26, 7:15)
Bracia - No Name 2:1 (17:25, 25:20,18:16)

Halowy Turniej
Pi∏ki No˝nej
dniach 4 – 6 stycznia 2008
W
roku w Weso∏ej Zielonej, ju˝
po raz XVII, rozegrany zostanie
halowy turniej pi∏ki no˝nej.
Organizator turnieju, Zespó∏ Szkó∏
nr 94, przyjmuje zapisy i udziela
informacji pod nr 663 92 98 98
do dnia 28 XII 2007.
Partnerem turnieju jest Urzàd
Dzielnicy Weso∏a.
Leszek Winiarski

Wyrazy szczerego ˝alu
i g∏´bokiego wspó∏czucia
z powodu Êmierci
Mamy
dla pana Mariana Mahora,
Burmistrza Dzielnicy
m. st. Warszawy,
sk∏adajà dyrekcja,
grono pedagogiczne,
uczniowie
oraz rodzice
SP nr 171.
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II KOLEJKA (17.11.2007)

Bracia - Starszaki 2:0 (25:19, 25:21)
Starszaki - Szalone Pomidory 1:2 (23:19, 25:21)
Bracia - Szalone PomidoryY 2:0 (25:18, 25:23)
MSZ Claris-United - Klub TKM 0:2 (10:25, 19:25)
Klub TKM - Dzi´cio∏y 2:0 (25:10, 25:11)
MSZ Claris-United - Dzi´cio∏y 2:1 (23:25, 25:17, 15:12)
Soko∏y - Dru˝yna A 2:0 (25:16, 25:18)
Dru˝yna A - No Name 0:2 (15:25, 16:25)
Soko∏y - No Name 2:0 (25:17, 25:19)

Tabela po II kolejce spotkaƒ sezonu 2007/2008 (17.11.2007 r.)
Miejsce Nazwa dru˝yny
Rozegrane mecze Punkty
1
KLUB TKM
4
8
2
SOKO¸Y
4
7
3-4 SZALONE POMIDORY
4
7
BRACIA
4
7
5
MSZ Claris-United
4
6
6-7 NO NAME
4
5
STARSZAKI
4
5
8
DZI¢CIO¸Y
4
5
9
DRUèYNA A
4
4

Sety
8:1
6:2
6:3
6:3
4:6
4:6
4:6
3:6
0:8

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

Pawe∏ Malinowski

Witam Wszystkich Czytelników
Od jakiegoÊ czasu prowadz´ na terenie osiedla badania do pracy magisterskiej
pt. „Studium wartoÊci przestrzennych osiedla Stara Mi∏osna” (obecnie trwa ankieta, którà mo˝na znaleêç pod adresem http://www.tarchomin.com.pl/ankieta.html).
Celem pracy jest podkreÊlenie roli analizy wartoÊci przestrzennych terenu
i opinii mieszkaƒców jako pierwszego etapu w procesie planistyczno-projektowym. To ludzie faktycznie ˝yjàcy w danej przestrzeni powinny móc decydowaç o jej wyglàdzie, gdy˝ to oni b´dà ponosiç skutki decyzji podj´tych na
wy˝szym szczeblu. Dla inwestorów dana dzia∏ka budowlana jest tylko figurà
na mapie, kawa∏kiem ziemi w przestrzeni, natomiast dla mieszkaƒców pe∏na
mo˝e byç ukrytych znaczeƒ.
Poza wzgl´dami osobistymi, wybra∏am osiedle Stara Mi∏osna dlatego, i˝
nie posiada ono planów miejscowych, jest wcià˝ wielkim placem budowy…
i w pe∏ni nie zaspokaja potrzeb mieszkaƒców, a ostatnio w jego obr´bie powstajà kontrowersyjne inwestycje.
O ile w obecnych realiach moje badania mogà wydaç si´ idealistyczne,
o tyle we Francji np. niezb´dnym elementem procesu planistyczno-projektowego jest udzia∏ mieszkaƒców, który nie ogranicza si´ tylko do zg∏oszenia
uwag ju˝ po wy∏o˝eniu danego dokumentu, ale np. na wype∏nianiu graficznych formularzy na etapie jego powstawania, gdzie mo˝na wyraziç swoje
preferencje, potrzeby.
I tu zg∏aszam si´ do Mieszkaƒców z proÊbà o wzi´cie udzia∏u w badaniu
„Mapa ewaluatywna osiedla”, polegajàcym na zaznaczaniu kilku rzeczy na planie osiedla. Ze wzgl´dów technicznych znacznie ∏atwiej i szybciej b´dzie jà wykonaç na papierowym formularzu dostarczonym przeze mnie, ni˝ w programie
graficznym. W tym celu prosz´ zainteresowane osoby o kontakt mail'owy bàdê
sms'a, celu omówienia miejsca i terminu badania.
Mail: mirrama@gmail.com
Nr tel: 0-504-303-399
Milena D. Kowalska,
studentka V roku Mi´dzywydzia∏owego Studium Gospodarki Przestrzennej
na SGGW
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Turniej w szabli w kategorii m∏odzików
oraz juniorów m∏odszych
W dniach 24 i 25 listopada klub UKS Victor
Warszawa by∏ gospodarzem ogólnopolskiego
turnieju w szabli O Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m st. Warszawy. Klub dzia∏a od wielu lat przy Szkole Podstawowej nr 173 w Warszawie. Sekcja szermierki, prowadzona przez
Krzysztofa Grzegorza i Jacka Stajszczaka cieszy
si´ du˝ym zainteresowaniem i liczy si´ wÊród
najsilniejszych klubów w Polsce.
Turniej odby∏ si´ w hali sportowej przy Gimnazjum nr 118 w Zielonej. Na pi´ciu planszach

rywalizowa∏y ze sobà dziewcz´ta i ch∏opcy w dwóch kategoriach wiekowych:
do lat 13 i do lat 15. Ranga zawodów by∏a bardzo wysoka, poniewa˝ by∏ to turniej
kwalifikacyjny do Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y 2008, a zdobyte w nim
punkty liczà si´ do klasyfikacji pucharowej
na ca∏y sezon. Do Weso∏ej przyjechali
wi´c przedstawiciele wielu najsilniejszych
klubów w Polsce, mi´dzy innymi: Pa∏ac
M∏odzie˝y Katowice, TMS Sosnowiec,
Dragon ¸ódê, OÂ AZS Poznaƒ, KKSZ Konin, AZS
AWF Warszawa, MKS Kusy
Szczecin, PTS Bia∏ystok, AZS
AWF Poznaƒ, Kolejarz 24 Katowice, UKS Herkules Kamieƒ
Pomorski, SKS Konstancie,
UKS 13 Bia∏ystok, UKS 7
Szczecinek, UKS Dzika Âwierzno oraz 9-osobowa grupa
z Republiki Czeskiej.
W pierwszym dniu zmagaƒ
walczyli zawodnicy do lat 15.
Nasi zawodnicy zaj´li nast´pujàce miejsca: Miko∏aj Grzegorek 14, Maciej Lubawa 33,
Bart∏omiej Bo˝yna 64. WÊród
dziewczàt zawody zdomino-

wa∏y reprezentantki TMS Sosnowiec, nasze
zawodniczki zaj´∏y: Anna Byczkowska 10
miejsce, Aleksandra Gajewska 15, Joanna Nowicka 28.
Drugi dzieƒ turnieju (kategoria do lat 13) przebiega∏ bez udzia∏u naszych zawodników, jedynie
starsi reprezentanci UKS Victor Warszawa: Aleksander S´czek i Micha∏ Tomasiak wystàpili
w charakterze s´dziów.
Najlepszym zawodnikom nagrody wr´czali:
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m st. Warszawy
Edward K∏os, odpowiedzialny za sport i rekreacj´ w naszej dzielnicy Pawe∏ Malinowski.
Nagrody rzeczowe w turnieju ufundowa∏a firma
„WINTERHALTER”.

Marianna Tomasiak

Obronili z∏oto!!!

Mistrzostwa
Mazowsza Szkó∏ Podstawowych w Szachach
W niedziel´ 2 grudnia br. ju˝ po raz dziewiàty
zorganizowano w Micha∏owicach Dru˝ynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ Podstawowych
w Szachach. Kolejny raz dowodem na rosnàcà
popularnoÊç szachów wÊród dzieci w wieku
szkolnym by∏a liczna obsada turnieju i jego wysoki poziom. Do walki stan´∏o 185 zawodników z 46
mazowieckich szkó∏ podstawowych. WÊród
uczestników by∏o kilkunastu finalistów Mistrzostw
Polski. Praktycznie ka˝dy zakàtek Mazowsza by∏
reprezentowany przez czteroosobowà dru˝yn´.
Szko∏y, przy których sà prowadzone kluby
szachowe lub szkó∏ki gry, wystawi∏y do turnieju
nawet wi´cej ni˝ jednà dru˝yn´.
Nasza dzielnica by∏a reprezentowana przez
dwie dru˝yny z SP 173 i dru˝yn´ ze Szko∏y Spo∏ecznej nr 12.
Faworytem ca∏ego turnieju by∏a dru˝yna SP173 w sk∏adzie: Bartosz Nowicki, Maksymilian Mahor, Ewa Haraziƒska i Kinga Pastuszko.
Nasi reprezentanci mieli najwy˝szy Êredni ranking i najwi´cej osiàgni´ç na swoim koncie.
Wspomnieç mo˝na o kwalifikacji do Mistrzostw
Polski trójki graczy z dru˝yny i dziewiàtym miejscu zaj´tym przez King´ Pastuszko w niedawno
zakoƒczonych Indywidualnych Mistrzostwach

Âwiata Juniorów w Szachach w grupie dziewczàt do lat 10.
Ju˝ pierwsze rundy turnieju pokaza∏y, ˝e walka o puchary i medale nie b´dzie ∏atwa. Pozycja
faworyta tak˝e powoduje dodatkowe obcià˝enie
psychiczne szczególnie u dzieci w wieku poni˝ej 13 lat. Mimo wszystko nasi szachiÊci obj´li
prowadzenie w pierwszej rundzie i nie oddali
go ju˝ do koƒca turnieju.
Dru˝yna Szko∏y Spo∏ecznej w sk∏adzie Bartosz Rytel, Micha∏ Macià˝ek, Jan Wojciechowski
i Aleksandra Macià˝ek zdoby∏a wysokie 16 miejsce. Jak na pierwszy start w rozgrywkach dru˝ynowych rangi wojewódzkiej ten wyst´p mo˝na zaliczyç do udanych.
Druga dru˝yna SP 173 Weso∏a w sk∏adzie Karol K∏opocki, Weronika Górska, Kacper Piasecki,
Katarzyna Michalak i w rezerwie Piotr Koz∏owski
tak˝e nie zawiod∏a. Startujàc z numerem 35 uplasowa∏a si´ na miejscu 33, co Êwiadczy o wyst´pie ponad swój teoretyczny poziom, a do osiàgni´cia górnej po∏owy tabeli zabrak∏o praktycznie
nie tylko rutyny, ale i zwyk∏ego szcz´Êcia.
W klasyfikacji indywidualnej na poszczególnych szachownicach komplet punktów (8pkt
na 8 mo˝liwych) i z∏oty medal zdoby∏a Kinga Pa-

stuszko na czwartej szachownicy, a Maksymilian Mahor (7pkt na 8) srebrny medal na drugiej.
Ca∏odzienne zmagania prawie dwustu zawodników skoƒczy∏y si´ póênym popo∏udniem. Wszystkie dzieci wraca∏y ogromnie zm´czone i choç tylko nieliczni zdobyli trofea, to nikt nie ˝a∏owa∏ ani
przez chwil´ pasjonujàcych gier, b∏yskotliwych
kombinacji i wspania∏ej sportowej atmosfery.
Zwyci´zcom ˝yczymy powodzenia na Mistrzostwach Polski, a wszystkim pozosta∏ym mówimy
do zobaczenia na kolejnych turniejach.
Adam Haraziƒski
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OÊrodek Kultury Weso∏a
Ogólnopolski Festiwal Kol´d i Pastora∏ek
– eliminacje Warszawy i Mazowsza
Ogólnopolski Festiwal Kol´d i Pastora∏ek jest najwi´kszym przedsi´wzi´ciem tego typu w Polsce. Swoim zasi´giem obejmuje terytorium ca∏ego kraju. Przyczynia
si´ on nie tylko do podtrzymania tradycji Êpiewania kol´d, ale te˝ inspiruje wspó∏czesnych twórców do wzbogacenia repertuaru kol´dowego nowymi utworami.
Ka˝dego roku Festiwal gromadzi wiele tysi´cy uczestników, reprezentujàcych ró˝ne Êrodowiska, którzy pragnà podzieliç si´ radoÊcià Êpiewania kol´d
i czynnie uczestniczyç w kszta∏towaniu oblicza kultury polskiej.
Tegoroczny Fina∏ Ogólnopolskiego Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek obchodzi swoje
czternaste urodziny. Po raz pierwszy Festiwal Kol´d zosta∏ zorganizowany w B´dzinie 1994 roku. By∏a to impreza typowo regionalna, ale zainteresowanie nià by∏o
bardzo du˝e. Powsta∏ wówczas pomys∏ zorganizowania przedsi´wzi´cia kulturalnego o charakterze konkursowym. Powo∏ano wtedy Biuro organizacyjne, którym
do dziÊ kieruje pomys∏odawca i dyrektor Festiwalu- ks. Piotr PilÊniak. W pierwszej
edycji wzi´∏y udzia∏ 102 zespo∏y, a ka˝da nast´pna edycja przyciàga∏a coraz to wi´cej wykonawców, co spowodowa∏o zwi´kszenie liczby rejonów eliminacyjnych.
Jednym z wi´kszych takich rejonów jest Warszawa i Mazowsze. G∏ównymi
organizatorami eliminacji mazowieckich sà Urzàd Dzielnicy Weso∏a m. st.
Warszawy oraz OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a. Podczas eliminacji regionalnych uczestnicy wykonujà maksymalnie trzy kol´dy lub pastora∏ki, w tym co
najmniej jedna musi byç tradycyjna. Do Fina∏u wchodzà tylko ci wykonawcy,
którzy zajmà pierwsze miejsca podczas eliminacji regionalnych w poszczególnych kategoriach, a jest ich trzy: soliÊci, zespo∏y wokalne i wokalno- instrumentalne oraz chóry. Tegoroczne eliminacje mazowieckie odb´dà si´ 15 grudnia w klubie Garnizonowym „KoÊciuszkowiec” w Warszawie -Weso∏ej. Od porannych godzin do póênego popo∏udnia b´dzie mo˝na us∏yszeç wspaniale wykonane znane wszystkim, a tak˝e zupe∏nie nowe kol´dy i pastora∏ki. Wykonawców oceniaç b´dzie jury w sk∏adzie: Jerzy Derfel – przewodniczàcy oraz
Agnieszka Chmielewska i Artur ˚o∏nacz. Podczas obrad jury wystàpi gwiazda
festiwalowych eliminacji, którà w tym roku jest zespó∏ z∏o˝ony z artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej „Quartet”. Po koncercie nastàpi og∏oszenie
wyników i wr´czenie nagród. Tegorocznymi sponsorami eliminacji mazowieckich Festiwalu, podobnie jak w latach ubieg∏ych, sà m. in.: Burmistrz Dzielnicy Weso∏a, Piekarnie Cukiernie Putka oraz firma „¸apiƒscy”.
Fina∏ Festiwalu odb´dzie si´, jak co roku, w Paƒstwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w B´dzinie w dniach 10-12. 01.2008 r., a zwyci´zcy
wezmà udzia∏ w Koncercie Galowym 13.01.20078 r.

Plan imprez w OÊrodku Kultury
Dzieƒ Wydarzenie

Godzina i miejsce
Grudzieƒ 2007

15.12. Rodzinne warsztaty artystyczne
Pogodna sobota
15.12. OFKiP (gwiazda Quartet)

11.-13.00, Jana Paw∏a II 25
9.00, Klub Garnizonowy
„KoÊciuszkowiec”
12.00 msza, 12.45 wyst´p,
KoÊció∏ w Weso∏ej
15.00, Jana Paw∏a II 25

15.12. Wigilia dla Seniorów (koncert w sali
katechetycznej)
16.12. Konkurs Hej, Kol´da, Kol´da
(na instrumentalne wykonanie kol´d)
16.12. Zabawa Choinkowa
16.-18.00, Starzyƒskiego 21
(OPS i OÊrodek Kultury)
18.12. Wyjazd do Teatru Wielkiego
19.00 (18.00 wyjazd)
„OpowieÊci Hoffmana”
30.12. Koncert Kol´d
12.00 msza, 12.45 wyst´p,
KoÊció∏ w Weso∏ej
30.12. Teatrzyk dla dzieci
16.00, Jana Paw∏a II 25
31.12. Sylwester
20.00, Starzyƒskiego 21
Styczeƒ 2008
6.01.

Teatrzyk dla dzieci

11.01. Wernisa˝ Magdaleny Rudziƒskiej
- Malarstwo
13.01. Fina∏ WOÂP
18.01. Wernisa˝ Urszuli Netzel
Malarstwo i Bi˝uteria

16:00, O.K.
ul. Starzyƒskiego 21
godz. 19:30, O.K.
15:00, Klub Garnizonowy
„KoÊciuszkowiec”
Filia OK.-u „Pogodna”
ul. Jana Paw∏a II 25, I p.

ZAPRASZAMY

Plan zaj´ç
ODT „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 427 37 74

Siedziba OÊrodka przy ul. Starzyƒskiego 21, tel. 773 61 88
Lp. nazwa sekcji
1. Klub Malucha
2.
3.
4.
5.

Wokalny zespó∏ dzieci´cy
Pianino
Plastyka
Rysunek i Malarstwo

6.
7.
8.
9.

Ceramika
Gimnastyka korekcyjna
Taniec
Balet

10.
11.
12.
13.
14.

Joga
Flamenco
Samoobrona Combat Kalaki
Bryd˝
B´bny Regionów
(Szkó∏ka perkusyjna)
15. Chór Il Canto Magnificat
16. Miting AA
17. Modelarnia Lotnicza
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dzieƒ i godz.
poniedzia∏ek i Êroda 12.00-15.00
w tym rytmika 12.00
poniedzia∏ek 13.30-14.10
pon.-czw.i sob.
czwartek 15.00-16.30
wtorek 15.10-16.40
czwartek 16.40-18.10
poniedzia∏ek 17.00
wtorek i czwartek 17.45-18.30/18.30-19.15
wtorek i czwartek 16.00-16.45/16.45-17.30
poniedzia∏ek 17.00-18.00
Êroda 16.45-17.45
wtorek i czwartek 20.00-21.00
sobota 17.00-18.00
sobota 9.30-10.30 (od 15.09.)
piàtek 19.00
poniedzia∏ek 16.00/17.00
Êroda i piàtek 17.00-19.00
czwartek 19.00
piàtek 17.00-19.00

Lp.
1.

nazwa sekcji
Akademia Malucha
Teatr Poszukujàcy

2.
3.
4.

Fotografia
Modelarnia Lotnicza
Wesolinki

5.
6.

Rysunek i Malarstwo
Studio piosenki

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pilates
Chór Il Canto Magnificat
Gimnastyka Geriatryczna
Klub Seniora
Capoeira
Gitara
zajàcia ogólnorozwojowe
dla ma∏ych dzieci
Ceramika

14.

dzieƒ i godz.
wtorek i czwartek 11.00-14.00
w tym rytmika 13.15-14.00
piàtek 18.00-20.00
sobota 10.00-12.00
Êroda 17.30-19.30
poniedzia∏ek i czwartek 17.30-19.30
poniedzia∏ek 17.30-18.30
piàtek 17.00-19.00
Êroda i piàtek 16.-17.30/17.30-19.00
poniedzia∏ek 16.30-18.30
doroÊli 18.30-19.30
wtorek i piàtek 19.00
Êr. i pt. 16.00-16.45
wtorek i czwartek 18.00-19.00
1 raz w m-cu 17.00-19.00
sobota 11.30-13.00
Êroda i czwartek od 17.00, 45 min. lekcje
pon. 10.00
wt. 17.00
wtorek 17.30- 19.30
doroÊli 19.30-21.30
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Mocne uderzenie i inne dêwi´ki
Jako osobie m∏odej
i pa∏ajàcej mi∏oÊcià
do wszelakich (no prawie) dêwi´ków, w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” od zawsze brakowa∏o mi jednego – kàcika muzycznego. Pewnego dnia uzna∏am, ˝e
w∏aÊciwie sama mog∏abym si´ podjàç
prowadzenia go – w koƒcu tak samo jak
muzyk´ kocham pisanie artyku∏ów. I tak
te˝ powsta∏ ten subiektywny dzia∏ poÊwi´cony recenzjom p∏yt, czy te˝ t∏umacze-

Poskromienie nu-metalu
KoRn „MTV Unplugged”
Fankà zespo∏u KoRn jestem od kilku lat
(co prawda zawiod∏a mnie nieco ich przedostatnia p∏yta studyjna – „See you on the
other side”, która rzeczywiÊcie przynios∏a
ze sobà zupe∏nie inne brzmienie, ale raczej
sta∏a si´ to muzyka dla... mas). Niedawno
si´gn´∏am po ich eksperymentalny krà˝ek
ze s∏ynnej serii MTV Unplugged. Seria ta
zosta∏a reaktywowana, a pierwszym koncertem po jej zmartwychwstaniu by∏ w∏aÊnie koncert zespo∏u KoRn.
Kiedy tylko us∏ysza∏am o nowym, akustycznym nagraniu mojego ukochanego
zespo∏u pomyÊla∏am, ˝e na pewno
po owo nagranie nie si´gn´ – uzna∏am
po prostu, ˝e KoRn w wersji „spokojnej”
to na pewno kolejny b∏àd kapeli (podobnie jak „See you on the other side”) i ˝e
dà˝à do ostatecznego upadku – przecie˝
ten zespó∏ bez gitar elektrycznych nie ma
racji bytu. CoÊ mnie jednak tkn´∏o (dok∏adnie rzecz bioràc zastanowi∏a mnie
nowa wersja utworu „Blind”, a mianowicie wersja flamenco) i kupi∏am p∏yt´.

niom tekstów piosenek na j´zyk ojczysty
z ewentualnà interpretacjà (pomys∏ zaczerpni´ty z „Monday Manniaka” ukazujàcego si´ w „Du˝ym Formacie”, dodatku
do „Gazety Wyborczej”). Poniewa˝ jednak póki co moja praca dziennikarska
nie przynosi mi ˝adnych dochodów (co
wcale nie jest dziwne, ani te˝ specjalnie
mi nie przeszkadza), nie mam jak inwestowaç w p∏yty, których recenzje mia∏abym pisaç. Dlatego te˝ b´d´ pisaç o tej
muzyce, której sama s∏ucham, o zespo∏ach, których krà˝ki mam w domu. Najbardziej interesuje mnie (ale nie tylko!)

muzyka rockowa, od lekkich zespo∏ów
(jak Kaiser Chiefs) przez pozornie prymitywny punk rock (jak The Offspring i Pid˝ama Porno), a˝ po tak dziwne odmiany
jak nu-metal (Korn, System of a Down)
czy te˝ symphonic i psychodelic rock
(Pink Floyd). Jednak jeÊli ktoÊ z Was,
drodzy Czytelnicy, mia∏by ochot´ zamieÊciç recenzj´ swojej ulubionej p∏yty w tym
dziale albo te˝ jakkowiek skomentowaç
to, co tu pisz´ (na przyk∏ad nie zgodziç si´
z mojà opinià co do jakiegoÊ wydawnictwa) to zapraszam do korespondencji:
mój mail to tinex.hivus@gmail.com.

P∏yta zaczyna si´ w∏aÊnie od s∏ynnego
„Blind” – wczeÊniej drapie˝nego kawa∏ka,
na Unplugged – hiszpaƒskiego flamenco.
Bardzo spodoba∏ mi si´ pomys∏ na wykonanie tego utworu. KoRn nie straci∏ swojej
energii i dynamizmu dzi´ki takiej w∏aÊnie
aran˝acji muzycznej. Drugi kawa∏ek to
„Hollow Life”. Ju˝ w oryginale piosenka ta
by∏a jednà z najspokojnieszych jakà stworzy∏ zespó∏ KoRn. Na tej p∏ycie jest w sumie podobnie – spokojnie, lirycznie. Momentami do ca∏oÊci nie pasuje mi zachrypia∏y g∏os wokalisty, który doskonale
wspó∏gra z ci´˝kim brzmieniem, ale niekoniecznie z lirycznym utworkiem akustycznym. Potem zaczyna si´ „Freak on a Leash” – singiel z Unplugged. Jako utwór oryginalny jest to, wydaje mi si´, najbardziej
komercyjny kawa∏ek zespo∏u. Jest genialnie wr´cz skonstruowany, wprowadzono
do niego mnóstwo zaburzeƒ rytmu, melodii, nieoczekiwanych zmian w muzyce (jak
i w wokalu). Mimo to spotka∏ si´ z entuzjazmem s∏uchaczy (i to w wielkiej liczbie).
W wersji akustycznej wypada bardzo...
grzecznie co nie znaczy, ˝e nudno. Zamiast
ci´˝kiego brzmienia mamy delikatne
„plumkanie” na gitarach akustycznych,
dêwi´ki wydawane przez rozmaite b´bny,
a zamiast charakterystycznych wokaliz Jonathana Davisa – operowy wr´cz Êpiew pojawiajàcej si´ goÊcinnie na krà˝ku Amy Lee
(wokalistki gotyckiego zespo∏u Evanescence). Jednak mimo tak radykalnych zmian
utwór pozosta∏ energiczny, a dzi´ki wykonaniu akustycznemu mo˝na us∏yszeç jeszcze wi´cej dêwi´ków i ponownie zachwyciç
si´ tym kawa∏kiem. Po „Freak on a Leash”
czas na kolejny kornowy hit – „Falling away
from me”. Bardzo, ale to bardzo przypad∏a
mi do gustu wersja akustyczna – mroczna,
budzàca niepewnoÊç, a nawet strach. S∏ychaç co prawda jak bardzo wokalista chce
udowodniç, ˝e wcale si´ nie zestarza∏, co

tworzy momentami niezbyt przyjemny
efekt wysokiego j´ku. Ale to nic, bo muzyka jest Êwietna. Kolejny numer to zdecydowanie najlepszy utwór z ca∏ego krà˝ka. Jest
to cover przeboju zespo∏u Radiohead
„Creep”. W wykonaniu akustycznym sta∏
si´ cudownym, wzruszajàcym wr´cz utworem. Po prostu cudo – spokojny kawa∏ek,
tak nietypowy dla tego zespo∏u. Dalsze
utwory bez wi´kszych rewelacji: „Love
song” praktycznie nie ró˝ni si´ od orygina∏u, „Got the Life” brzmi troch´ jak utwór
wymuszony, ale za to wyró˝nia si´ numer
kolejny – „Twisted Transistor”. Bardzo podobajà mi si´ b´bny w tym utworze – mocne, w∏aÊciwie dominujàce w muzyce.
Wszystko jest bardzo energiczne i znacznie
lepsze od orygina∏u z „See you on the other
side”. Podobnym, ale troch´ gorszym utworem jest nast´pny „Coming Undone” (gorszy, bo momentami zdaje si´, ˝e zespó∏ bardzo m´czy tworzenie wersji akustycznej tego w∏aÊnie kawa∏ka). Bardzo ciekawym
eksperymentem jest za to „Make Me
Bad/In Between Days” powsta∏e we wspó∏pracy z The Cure. Utwory obu zespo∏ów
przeplatajà si´, bardzo dobrze si´ ze sobà
komponujàc. Ostatnia piosenka „Throw
me away” to jakby optymistyczny akcent
na koniec p∏yty (a przynajmniej brzmi optymistycznie), ale niezbyt zachwycajàcy.
Podsumowujàc, polecam „KoRn MTV
Unplugged”, chocia˝by po to, aby us∏yszeç, ˝e KoRn jest zdolny do grania ró˝nych utworów, nie tylko ci´˝kich. MyÊl´,
˝e mo˝e si´ to nie spodobaç zagorza∏ym
fanom psychodelicznego brzmienia
z pierwszych p∏yt, którzy majà klapki
na oczach i nie akceptujà wyjÊcia ich ulubionego zespo∏u z szufladki. Wed∏ug mnie,
jeÊli zespó∏ potrafi udowodniç, ˝e staç go
na wi´cej ni˝ to co zwykle tworzy, to mo˝na go spokojnie uznaç za bardzo dobry.

Martyna Nowosielska
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Kàcik bibliofila

ChcielibyÊmy Paƒstwa poinformowaç, ˝e
od stycznia 2008 r. w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a b´dzie mo˝na sk∏adaç wnioski o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych osób niepe∏nosprawnych
i ich opiekunów. Dofinansowanie otrzymywane jest ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.

5. Nepomucka K. – Cieƒ wspomnieƒ
6. Messud C. – Dzieƒ cesarza

Gra˝yna
Plebanek
Przystupa

Literatura dla dzieci:
1. Klein A. – Freddy i: z´bowy k∏opot
2. GoÊcinny R. – Nowe przygody
Miko∏ajka T. 2
3. Fràczek A. – Babcia bajki opowiada: zwierz´ta na wsi
4. Simon F. – Koszmarny Karolek
i Straszliwy Âniegowy Potwór
5. Marlier M. – Ania i KrzyÊ –
przyjaciele Martynki budujà domek

Dziewczyna z polskiej wsi
postanawia zarabiaç sprzàtajàc obce domy.
Pracuje
najpierw w Polsce,
potem, zupe∏nie przypadkowo, wyje˝d˝a do Szwecji. Mówi ma∏o, obserwuje, czasami
wspiera i ratuje z opresji. Autorka ods∏ania fa∏sz i blichtr polskich pseudokatolików i szwedzkich protestantów. Z wielkà wnikliwoÊcià i Êwietnym
t∏em socjologicznym pokazuje obsesje, nami´tnoÊci, upadki ludzi zwyczajnych, s∏awnych i bogatych.

Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 22
maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100 poz. 926 z póên. zm.)
z tej formy rehabilitacji mogà korzystaç
wszystkie osoby niepe∏nosprawne, tj. takie
osoby, które posiadajà wa˝ne jedno z ni˝ej
wymienionych orzeczeƒ:
a) o zakwalifikowaniu przez organy orzekajàce do jednego z trzech stopni niepe∏nosprawnoÊci (znacznego, umiarkowanego,
lekkiego);
b) o ca∏kowitej lub cz´Êciowej niezdolnoÊci
do pracy na podstawie odr´bnych przepisów;
c) o niepe∏nosprawnoÊci, wydane przed ukoƒczeniem 16 roku ˝ycia;
d) o grupie inwalidzkiej.

Literatura popularnonaukowa:
1. Wielomski A. – Konserwatyzm:
g∏ówne idee, nurty i postacie
2. Red. Soko∏owski M. – Media
w Polsce: Pierwsza w∏adza w IV RP?
3. Holmes A. – Zmory w ˝yciu publicznym: 50 typów, które mogà
doprowadziç ci´ do ob∏´du
4. Ogrodowska B. – Polskie tradycje
i obyczaje rodzinne
5. Kreeft P. J. – Aborcja? – Trzy
punkty widzenia
6. Kwiatkowski S. – Pedagogika pracy
7. Grodzieƒska S. – Nie ma si´ z czego Êmiaç

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Plebanek G. – Przystupa
2. Blunt G. – Ch∏odne spojrzenie
3. Lewycka M. – Dwa domki na kó∏kach
4. Leszczyƒski D. – Kronika post´pujàcej paranoi: felietony i komentarze doraêne

Wnioski o dofinansowanie sà dost´pne sà
Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 022 773 60 00
lub e-mailowy wom@wesola.waw.pl.
El˝bieta Bareja

Iza Zych

Wystawa Olgi Surawskiej w bibliotece staromi∏oÊniaƒskiej
Zawodowo i z zami∏owania zajmuj´
si´ projektowaniem produktów, grafiki
u˝ytkowej, wystaw, systemów informacyjnych i ciàgle poszukuj´ nowych wyzwaƒ w pr´˝nie rozwijajàcej si´ dziedzinie designu. Od dzieciƒstwa jestem
zwiàzana ze Starà Mi∏osnà. Ukoƒczy∏am klas´ o profilu plastycznym w liceum ogólnokszta∏càcym im. Miguela
de Cervantesa w Warszawie. Po stypendium na wydziale Style&Design
w szwajcarskiej Zürcher Hochschule
der Künste w Zurychu, wróci∏am
do Polski by dokoƒczyç rozpocz´te
w 2004 roku studia na wydziale Wzornictwa Przemys∏owego warszawskiej

Akademii Sztuk Pi´knych. Od trzech
lat razem z kolegà, Markiem Kultysem,
tworz´ zespó∏ projektowy – projektowaliÊmy m.in. dla Wedla, a obecnie na zlecenie Urz´du Miasta Sto∏ecznego Warszawy pracujemy nad systemem oznakowania poziomego dróg rowerowych.
Zapraszam na mojà stron´ internetowà
www.olgasurawska.com
Malarstwem zajmuj´ si´ hobbystycznie. Ch´tnie maluj´ krajobrazy lub
martwe natury. Prace, które znajdà si´
na wystawie powsta∏y w pracowni prof.
¸ukasza Korolkiewicza na ASP w Warszawie.
Olga Surawska

Gabinet lekarski
Specjalista chorób wewn´trznych
Piotr Wankiewicz
Pon.-Pn - po po∏udniu
Sobota przed po∏udniem
Wizyty domowe
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ul. Cieplarniana 13
(Stara Mi∏osna)
tel. 0501-694-039

apraszam wszystkich naszych
Czytelników i osoby zainteresowane pracami m∏odej artystki do biblioteki. Wystawa rozpocznie si´
w drugiej po∏owie grudnia i b´dzie
trwa∏a do 15 stycznia. Na nast´pnà
zaprosz´ Paƒstwa w kolejnym numerze naszej gazetki, dziÊ ju˝ tylko
zdradz´, ˝e autorkà jej b´dzie pani
Anna Bàk – redaktor foto du˝ej
agencji prasowej, a podziwiaç b´dziemy misterne hafty krzy˝ykowe.
Iza Zych

Z
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BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

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

tel./fax 022 773 84 60
tel.kom. 0609 53 77 47
e-mail : renfafa@op.pl
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Witajcie
wÊród
nas

Oto kolejni nasi
najm∏odsi sàsiedzi.
Ich
rodzicom,
a tak˝e rodzicom
wszystkich innych
weso∏owskich maluchów,
˝yczymy
wiele radoÊci. A wy,
drogie maleƒstwa, serdecznie witajcie wÊród nas!
RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na was
spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Natalka Stawicka
urodzi∏a si´ 1 maja 2007 r.

Filip Wasà˝nik
urodzi∏ si´ 29 kwietnia 2007 r.
Waga 3300 g, wzrost 53 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 2008 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu
dziecku!

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

+ CHIRURGIA
+ RTG cyfrowe z´ba
+ PANTOMOGRAF
+ PROTETYKA

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12
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Dzieci lubià misie, misie lubià dzieci!
Ju˝ od ponad stu lat misie towarzyszà dzieciom na ca∏ym
Êwiecie, dodajà otuchy, sà powiernikami wielkich tajemnic,
∏agodzà l´k przed samotnoÊcià.
Od pi´ciu lat 25 listopada obchodzimy Âwiatowy Dzieƒ Pluszowego Misia.
Wi´kszoÊç z nas mia∏a lub ma
takiego sympatycznego i wyjàtkowego przyjaciela.
W∏aÊnie za sprawà tego pluszaka, poniedzia∏ek 26 listopada
w Szkole Podstawowej nr173
up∏ynà∏ pod znakiem misia!
W bibliotece szkolnej królowa∏y tego dnia misie: maleƒkie, Êrednie i ogromne uroczyÊcie zajmujàc miejsca na przygotowanej wystawie, która
wzbudza∏a wielkie emocje. Dzieci przyprowadza∏y przyjació∏, aby zapoznaç ich

haterach dzieci´cych ksià˝eczek i filmów. Mo˝na by∏o
dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej o Gumisiach, Troskliwych Misiach, czy obecnie
mniej znanych przez dzieci
Jogim lub Kolargolu.
W czasie przerw dzieci
mog∏y tak˝e obejrzeç filmy
z misiowymi bohaterami,
a tak˝e zrobiç pamiàtkowe
zdj´cie.
Dzieƒ ten up∏ynà∏ w mi∏ej, przyjacielskiej atmosferze. Wystawa cieszy∏a si´
popularnoÊcià, a dzieci
wykaza∏y du˝à aktywnoÊç
w jej zorganizowaniu.

ze swoimi przytulankami. By∏o bajecznie, kolorowo i bardzo, bardzo misiowo.
Wystawie towarzyszy∏y okolicznoÊciowe gazetki o znanych misiach, bo-

Bibliotekarze: M. Ciacharowska
i B. Grochowska

Âlubowanie klas pierwszych w SP nr 173
26 paêdziernika w SP nr 173 w Starej Mi∏osnej odby∏o si´ uroczyste Âlubowanie klas pierwszych. UroczystoÊç
zaszczycili swà obecnoÊcià goÊcie z ramienia miasta, dzielnicy i szko∏y. Nie
zabrak∏o tak˝e rodziców, którzy ze
wzruszeniem obserwowali popisy swoich pociech.
Wyst´p artystyczny udowodni∏, ˝e
dzieci sà gotowe do przyj´cia
Êlubowania. Uczniowie zaÊpiewali
hymn paƒstwowy, nast´pnie z∏o˝yli
na r´ce p. Dyrektor akt Êlubowania.
Pi´kne birety na g∏owach i kamizelki
z tarczà szko∏y dope∏ni∏y ca∏oÊci.
Panie B. Gierczycka, B. Duszczyk, M. Kruk, M. D´bicka i G. WiÊniewska mogà byç dumne z wyst´pów
swoich wychowanków. W dowód uznania za przyj´cie w poczet uczniów
SP 173 dzieci wr´czy∏y dyrekcji szko∏y
bukiety kwiatów, a od wychowawczyƒ
otrzyma∏y pierwszy w ˝yciu dokument
– legitymacj´ szkolnà i pamiàtkowe
dyplomy.

Starsi koledzy z klas trzecich
przygotowali dla pierwszaków s∏odki
upominek.
Pierwszaki stan´∏y na wysokoÊci
zadania i pewnym krokiem wkroczy∏y

K A R M Y i A K C E S O R I A dla PSÓW i KOTÓW
M O J E Z O O (022) 760-23-15
na telefon, z dostawà do domu GRATIS

0-502-718-285
dobra cena
wysoka jakoÊç
szybko
solidnie
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S∏u˝ymy fachowà poradà w wyborze karmy
Arion, Royal Canin, Eucanuba, Best Choice, Magnuson,
Nutra, Hills, oraz inne na zamówienie klienta

w szeregi uczniów staromi∏oÊniaƒskiej
podstawówki. Cieszymy si´! Jest nas
coraz wi´cej! Ale te˝ coraz ciaÊniej!
Majka Delura

Przychodnia Weterynaryjna
• chirurgia
• choroby wewn´trzne
• profilaktyka
• szczepienia ochronne
• analizy
• wizyty domowe
Pilne przypadki ca∏odobowo

RTG

Lekarz weterynarii

Lidia Cybulska-Przes∏aw
z zespo∏em specjalistów
05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. Brata Alberta 34A
tel. 022 773 42 09, 0-602 10 72 35
www.weterynariawesola.waw.pl
pon.-pt. 16.00-20.00, sob. 10.00-13.00

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

„Ca∏a Polska czyta dzieciom”
w Bibliotece Publicznej
Jednym z wielu przedsi´wzi´ç organizowanych w 2007 roku przez Bibliotek´ w Publicznà
w Weso∏ej sà cykliczne spotkania w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Ca∏a Polska czyta

dzieciom”. Do tej pory ksià˝ki czytali najm∏odszym aktorzy: Agata Sasinowska i Stanis∏aw
Banasiuk, Sylwia Wysocka i Marzanna Graff-Oszczepaliƒska.
Ostatnio w ramach kampanii zaprosiliÊmy
do wspólnego czytania aktork´ Dorot´ Dobro-

260. Nasz goÊç czyta∏ przedszkolakom fragmenty klasyki dzieci´cej (m. in. wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima). Znakomita interpretacja utworów zachwyci∏a publicznoÊç.
We wtorek 4 grudnia Biblioteka zorganizowa∏a wspólne czytanie w Przedszkolu Nr 260
w Starej Mi∏osnej. Po raz drugi zaprosiliÊmy
do udzia∏u w kampanii „Ca∏a Polska czyta dzieciom” Stanis∏awa Banasiuka. Aktorskie wykonanie baÊni Andersena „Brzydkie kaczàtko” bardzo podoba∏o si´ maluchom, które w podzi´kowaniu obdarowa∏y artyst´ w∏asnor´cznie wykonanym dyplomem.

wolskà. Spotkanie odby∏o si´ 15 listopada w Bibliotece Publicznej w Weso∏ej, uczestniczy∏a
w nim klasa I ze Szko∏y Podstawowej Nr 174.
Pani Dorota Dobrowolska na proÊb´ uczestników spotkania czyta∏a fragmenty znanej ksià˝ki Marii
Kownackiej „Plastusiowy pami´tnik”. Zabawna interpretacja tekstu i talent naszego goJustyna Kwiatkowska
Êcia sprawi∏y, ˝e dzieci
z uwagà
s∏ucha∏y
opowieÊci
z plastusiowego
Êwiata.
Kolejna
edycja
czytania
najm∏odszym odby∏a si´ 20
listopada w Filii Nr 1 w Starej
Mi∏osnej. Tutaj goÊciliÊmy wiceburmistrza Dzielnicy Weso∏a Mariana Mahora. Spotkanie
zorganizowane zosta∏o dla
maluchów z Przedszkola Nr
Na zdj´ciach nasi goÊcie czytajà dzieciom.

akcesoria
a do
o butów
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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˝ cz´Êci zamiennych marki BOSCH
Sprzeda˝ i wymiana opon - opony z Finlandii
w super cenie!
Obs∏uga i naprawa klimatyzacji

Wszystkim Klientom
oraz Sympatykom
naszej firmy
sk∏adamy ˝yczenia
Spokojnych i Radosnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz
PomyÊlnoÊci i Sukcesów
w Nowym Roku.

DEFA WarmUp - wsiadanie zimà do samochodu te˝ mo˝e byç przyjemne

Ogrzewanie postojowe DEFA to:
- Bezproblemowe uruchomienie silnika
- Temperatura pokojowa w samochodzie
- Czyste szyby bez lodu i Êniegu
- Zawsze na∏adowany akumulator
- Przyjemniejsza i bezpieczniejsza jazda
- Mniejsze zu˝ycie paliwa
Serwis rekomendowany przez Inter Cars S.A.:
MOTOLAB Sylwester Grochowski
05-077 Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
Tel.: 022 773 22 50 lub 0 664 973 430
www.motolab.pl
Wi´cej o Defie pod numerem tel.: 022 71 41 324.
Adresy oddzia∏ów Inter Cars S.A. na www.intercars.com.pl lub pod numerem 0801 80 20 20.
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Biesiada Sàsiedzka
– zapraszamy na Bal Karnawa∏owy
Ju˝ po raz dziewiàty, Stowarzyszenie Sàsiedzkie zaprasza wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej do wspólnej karnawa∏owej
zabawy. Tym razem spotykamy si´ 26 stycznia 2008 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 2008 r. Planujemy tak˝e Bal Ostatkowy w dniu 2 lutego 2008 r.

Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego

Jeszcze o Poczcie
Dzieƒ dobry,
poniewa˝ nie lubi´ w ˝yciu tylko narzekaç,
chcia∏abym dzisiaj napisaç o tym, jak bardzo
jestem wzruszona zmianami, jakie zaistnia∏y
na naszej poczcie. Odkàd WS opublikowa∏y nasze, czyli mieszkaƒców, narzekania na poczt´

sytuacja DIAMETRALNIE si´ zmiani∏a. Jestem
tym zachwycona, poniewa˝ od tamtego czasu
dostaj´, zgodnie z moim pisemnym poleceniem, wszystkie listy nie wymagajàce potwierdzenia odbioru, do skrzynki. Panie w okienkach
sà naprawd´ niezwykle pomocne, mi∏e
i uÊmiechni´te i naprawd´ szybciutko za∏atwiajà moje sprawy. Nie zdarzy∏o mi si´ od tamtego czasu, ˝ebym trafi∏a na kolejk´ do któregokolwiek okienka. W ogóle teraz wizyta na poczcie zajmuje mi maximum 5 minut.

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. 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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

• Mechanika pojazdowa
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja

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

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

Zachwycona jestem szczego∏nie postawà Pani
Marianny Wieczorek, o której pisa∏ chyba jeszcze
jeden mieszkaniec naszego osiedla. Kilka razy ju˝
zdarzy∏o si´ tak, ˝e naprawd´ kontakt z tà Panià
by∏ nie tylko zwyk∏à, codziennà formalnoÊcia, ale
przyjemnoÊcià – Pani ta nawiàzywa∏a ze mnà
ludzki kontakt, pomog∏a kole˝ance szukaç mojej
paczki – no po prostu wspaniale. Uwa˝am, ˝e nale˝y si´ tej Pani wielka premia Êwiàteczna, o co
niniejszym apeluj´ :-).

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

Pozdrowienia - Joanna Majewska

D E L I K AT E S Y

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

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

Listy do redakcji

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108, tel. 022 773 25 30

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho
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Stypendystka
– Czym zas∏u˝y∏aÊ na takie wyró˝nienie?
– Dobrze si´ ucz´, jestem kole˝eƒska i lubi´
braç udzia∏ w ró˝nych konkursach. – odpowiada
z nieÊmia∏ym uÊmiechem uczennica szóstej
klasy Szko∏y Podstawowej nr 171 im Stanis∏awa
Staszica.

8 listopada, jak co roku od Êmierci papie˝a Jana Paw∏a II, w Sali Kongresowej Pa∏acu Kultury
i Nauki wr´czono listy gratulacyjne 10 najzdolniejszym uczniom i studentom, którzy osiàgn´li
wspania∏e wyniki w nauce, anga˝owali si´ w ˝ycie spo∏eczne i swojà postawà dawali Êwiadectwo, ˝e nadal ˝arzy si´ w nich iskierka rozniecona przez Jana Paw∏a II.
„Jest to uhonorowanie waszego wysi∏ku
w ró˝nych dziedzinach, które stwarza szans´ dla
rozwoju waszych talentów i pasji” – zwróci∏a si´
do stypendystów prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
WÊród 10 najlepszych z 607 tegorocznych
stypendystów znalaz∏a si´ uczennica Szko∏y
Podstawowej nr 171 – Katarzyna Kozik. O takie wyró˝nienie dla Kasi wnioskowa∏y Bogumi∏a Banasiak – Kowalik dyrektor szko∏y oraz
wychowawczyni Katarzyna Grodecka. Zdecydowa∏y, ˝e postawa Kasi zas∏uguje na szczególnà nagrod´.
Dziewczynka Êwietnie funkcjonuje w Êrodowisku szkolnym – zawsze uÊmiechni´ta, pogodna, otwarta. Jej kultura osobista, umiej´tnoÊç odnalezienia si´ w ka˝dej sytuacji, otwartoÊç, uczciwoÊç, poczucie sprawiedliwoÊci sà
wzorem dla innych uczniów. Ch´tnie pomaga
dzieciom i nauczycielom. Czuje si´ odpowiedzialna za swoich kolegów i kole˝anki, dla których jest autorytetem. Cz´sto przyjmuje rol´ lidera w grupie i stara si´ mobilizowaç innych
do podj´cia twórczego wysi∏ku. Po lekcjach,
z w∏asnej inicjatywy, pomaga uczniom s∏abszym. W roku szkolnym 2006/2007 pe∏ni∏a
funkcj´ zast´pcy gospodarza klasy i pracowa∏a
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w Samorzàdzie Szkolnym. Reprezentuje szko∏´
w Poczcie Sztandarowym. Osiàga wspania∏e
wyniki w nauce. Ukoƒczy∏a z wyró˝nieniem klas´ piàtà, uzyskujàc Êrednià ocen 5,9 i wzorowà
ocen´ zachowania. Odnosi sukcesy w konkursach szkolnych i mi´dzyszkolnych – olimpiadzie polonistycznej, dzielnicowym konkursie
„Znam mity greckie”, konkursach literackich,
ekologicznych, matematycznych i historycznych m.in. na temat ˝ycia i dzia∏alnoÊci Józefa
Pi∏sudskiego.
Tego wyjàtkowego dnia towarzyszyli Kasi
najbli˝si – mama i tata. Uczestniczàcy
w uroczystoÊci Robert Korzeniowski – wielokrotny mistrz olimpijski i Êwiata w chodzie
na dystans 20 i 50 kilometrów zwróci∏ uwag´
na to, ˝e ˝ycie nie sk∏ada si´ z samych sukce-

sów, ale równie˝ z pora˝ek, a o tym, jakimi jesteÊmy ludêmi, Êwiadczy to, w jaki sposób podchodzimy do tego, co nas w ˝yciu spotyka.
Barwnie opowiada∏ o swoich zwyci´stwach,
na które ci´˝ko zapracowa∏, ale wspomina∏ równie˝ trudniejsze chwile – zmagania z chorobà,
dyskwalifikacje.
Jeszcze tylko wymarzone zdj´cie z prezydentem stolicy Hannà Gronkiewicz – Waltz oraz
Robertem Korzeniowskim i stypendystka wróci∏a do swojej szko∏y, obowiàzków. Jak wszyscy szóstoklasiÊci przystàpi w kwietniu
do sprawdzianu po szkole podstawowej. ˚yczymy Kasi sukcesu, a naszej dzielnicy wielu
takich stypendystów.
Katarzyna Grodecka

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
•
•
•
•
•
•
•
•

Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u suchego oka
Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry (profilaktyka jaskry)
Angiografia fluoresceinowa
Fotografia przedniego odcinka i dna oka
Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy optycznych
Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie wzroku
Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi okulistyczne

✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy
✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

OPTIMED☺
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej, Zak∏ad Lecznictwa Specjalistycznego i Rehabilitacji,
04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49 (wejÊcie od ulicy Serockiej)

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!
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Racjonalne ˝ywienie uczniów
Drodzy rodzice!
Po ostatnim artykule na temat diety budujàcej
odpornoÊç dzieci otrzyma∏am du˝o dowodów na to,
i˝ z troskà i zainteresowaniem przyj´liÊcie zalecenia
dietetyczne, jakie zalecane sà w ˝ywieniu ma∏ego
dziecka. Jednak˝e z wielkim niepokojem pytaliÊcie
Paƒstwo, jak zach´ciç dziecko do jedzenia okreÊlonych produktów, na które cz´sto nie mo˝na je wprost
namówiç. Jak nale˝y kszta∏towaç nawyki ˝ywieniowe
i wyrabiaç nawyki smakowe u dzieci?
Poprosi∏am o odpowiedê na nurtujàce Was pytania
Prezesa „FUNDACJI ZDROWY UCZE¡” Panià Ann´
K∏osiƒskà. Mam nadzieje, ˝e po tym artykule ∏atwiej
b´dzie wprowadziç zdrowà diet´ w waszym domu.
Bogus∏awa WiÊniewska
w∏aÊciciel i dyrektor
Niepublicznego Przedszkola „ROBUÂ”
***
Dzieci i m∏odzie˝ stanowià szczególnie podatnà
na skutki niew∏aÊciwego ˝ywienia grup´ spo∏ecznà.
Taka sytuacja wymaga, aby opiekunowie dziecka-rodzice a równie˝ nauczyciele byli Êwiadomi, na czym
polega racjonalne ˝ywienie ucznia oraz jakie jest jego zapotrzebowanie na sk∏adniki od˝ywcze w zale˝noÊci od okresu rozwoju organizmu. Dziecko nale˝y
nauczaç od najwczeÊniejszych jego lat o roli ˝ywienia
w zachowaniu zdrowia, a tym samym zapobieganiu
chorobom na tle wadliwego ˝ywienia, kszta∏towaç
u niego prozdrowotne nawyki ˝ywieniowe. Dziecko
mo˝na naj∏atwiej przekonaç do nowych smaków, nowych potraw i produktów. Nieprawdà jest, ˝e dziecko
ma w chwili przyjÊcia na Êwiat ukszta∏towany model
˝ywienia poprzez w∏asny smak (np. s∏odki), czy ch´ç
na dany produkt (lubi lub nie mleko, warzywa...).
Nawyki ˝ywieniowe wyniesione z domu
Wyrabianie nawyków to przyzwyczajanie dziecka
do pewnych zachowaƒ higienicznych, kulturalnych,
a tak˝e ˝ywieniowych. Je˝eli przyzwyczaimy dziecko
do zjadania posi∏ków w okreÊlonych porach dnia,
zjadania ich przy stole, zawsze po umyciu ràk,
do potraw podanych estetycznie, to po pewnym czasie samo b´dzie chcia∏o zjadaç posi∏ki w tych warunkach. W podobny sposób mo˝emy przyzwyczaiç
dziecko do zjadania okreÊlonych jakoÊciowo i iloÊciowo posi∏ków w ciàgu dnia. Zdrowe dziecko w porach otrzymywania posi∏ków b´dzie odczuwa∏o g∏ód
i wówczas ch´tnie zje przygotowany posi∏ek.
Pierwsze Êniadanie przed wyjÊciem z domu
Temu pierwszego posi∏kowi nale˝y poÊwi´ciç
najwi´kszà uwag´, gdy˝ decyduje w ogromnej mierze o kondycji w szkole, o jego zdolnoÊci skupienia
si´ i przyswajania wiedzy. Dowiedziono, ˝e dzieci
prawid∏owo od˝ywione, jedzàce pierwsze Êniadanie
osiàgajà lepsze wyniki nauczania i lepiej si´ rozwijajà. Nie nale˝y zmuszaç dziecka do zjadania du˝ych
porcji, gdy˝ wyrabia to negatywny nawyk jedzenia.
Istotne w kszta∏towaniu prawid∏owych nawyków ˝ywieniowych jest wyrabianie nawyków smakowych.
Przede wszystkim nie nale˝y przyzwyczajaç dziecka

do smaków s∏onych, bowiem dziecko z potrzebà takiego smaku na pewno nie przychodzi na Êwiat. Z badaƒ Instytutu ˚ywnoÊci i ˚ywienia wynika, ˝e przeci´tny Polak spo˝ywa codziennie ok. 16-18 g soli,
z czego ponad po∏owa stanowi sól dodawana przez
nas do potraw. Zapotrzebowanie doros∏ego cz∏owieka
na sól wynosi 1,2-2,4 g co uzyskujemy jadajàc produkty naturalne, bez potrzeby dosalania potraw.. Wed∏ug najnowszych zaleceƒ Âwiatowej Organizacji
Zdrowia spo˝ycie dzienne soli, ∏àcznie we wszystkich
produktach, nie powinno przekraczaç 6 g na dob´ co
równa si´ jednej p∏askiej ∏y˝eczce od herbaty. Dla
osób z nadciÊnieniem t´tniczym dopuszczalne jest
spo˝ycie soli kuchennej w iloÊci 3 g na dob´. Spo˝ycie nadmiernej iloÊci soli zwi´ksza ryzyko zachorowaƒ np. na nadciÊnienie, niewydolnoÊç uk∏adu krà˝enia, choroby nerek i uk∏adu moczowego, niektóre nowotwory np. wyst´powanie raka ˝o∏àdka i inne. Nasze
dzieci zjadajà nadmierne iloÊci soli z chipsami,
chrupkami, frytkami itp. Z powodu szkodliwego dzia∏ania na organizm ˝ywieniowcy nazwali sól kuchennà
„bia∏à Êmiercià” (podobnie jak czysty cukier) Zamiast
soli nale˝y stosowaç do potraw naturalne przyprawy
zio∏owe jak bazylia, estragon, majeranek czy tymianek, które w pe∏ni jà mogà zastàpiç.
S∏odycze
Zaleca si´ spo˝ywanie cukru zawartego w owocach
i miodzie oraz pod postacià skrobi (cukier z∏o˝ony)
Skrobia to g∏ówny sk∏adnik np. nasion zbó˝, ziemniaków. Nadmierna iloÊç s∏odyczy w ró˝nych postaciach
jest przyczynà bardzo wielu schorzeƒ u dzieci jak i doros∏ych, np. 90% naszego spo∏eczeƒstwa ma problemy z próchnicà z´bów, oty∏oÊcià, cukrzycà czy ró˝nymi nowotworami. W krajach, w których przywiàzuje
si´ du˝à wag´ do higieny ˝ywienia, wyst´pujà wyraêne tendencje do niejedzenia s∏odyczy w ogóle, a jeÊli
si´ je spo˝ywa, zaraz potem myje si´ dok∏adnie z´by.
U nas takiego nawyku jeszcze nie ma, ani wÊród ludzi
doros∏ych, ani, co za tym idzie, dzieci.
W prawid∏owym ˝ywieniu dzieci w wieku szkolnym obowiàzujà zasady racjonalnego ˝ywienia sformu∏owane jako „dziesi´ç przykazaƒ ˝ywieniowych”
zalecane tak˝e ludziom doros∏ym. Ten okres rozwoju cz∏owieka odgrywa decydujàcà rol´ w kszta∏towaniu prawid∏owych nawyków ˝ywieniowych i w du˝ej
mierze decydujà o przysz∏ym zdrowiu cz∏owieka doros∏ego. Szczególnà uwag´ wi´c nale˝y zwracaç na kompozycj´ posi∏ków, które powinno
dostarczaç wszystkich niezb´dnych sk∏adników od˝ywczych, witamin i sk∏adników mineralnych. Istotne jest, aby proporcje podstawowych
sk∏adników od˝ywczych, czyli w´glowodanów,
t∏uszczów i bia∏ek by∏y zgodne z zapotrzebowaniem
dziecka, a zatem nie stanowi∏y zagro˝enia jego zdrowia obecnie jak i w przysz∏oÊci.
Na podstawie badaƒ przeprowadzonych w ostatnich latach stwierdzono niedobory witamin C, B12,
soli i substancji mineralnych takich jak wapƒ, ˝elazo. Groênym zjawiskiem jest utrzymujàca si´ w stanie wzrostu tendencja udzia∏u dostaw energii z t∏uszczu (ok. 39%) kosztem w´glowodanów z∏o˝onych,
których spo˝ycie stale spada. W ostatnich latach sta-

le maleje konsumpcja mleka i jego przetworów, warzyw i owoców, nasion roÊlin stràczkowych i ziemniaków. Niestety, roÊnie spo˝ycie mas∏a i innych
t∏uszczów, mi´sa i w´dlin oraz cukru i s∏odyczy.
Przestrzeganie pór posi∏ków
Przerwy mi´dzy posi∏kami nie powinny byç d∏u˝sze ni˝ 3-4 godz. Poniewa˝ dzieci przebywajà
w szkole zwykle d∏u˝szy czas, nale˝y stworzyç im
mo˝liwoÊci i odpowiednie warunki do przestrzegania
tych zasad (np. d∏ugie przerwy, sto∏ówki) Zjawiskiem
cz´stym jest brak drugiego Êniadania. Szczególnà
odpowiedzialnoÊç ponosi za to dom, ale i u opiekunów w szkole powinno to wzbudziç niepokój.
Uczniowie g∏odni, jeÊli mogà, kupujà produkty spo˝ywcze na terenie szko∏y, lub w pobliskich kioskach
czy sklepach. W efekcie jedzà produkty wyraênie odbiegajàce od zaleceƒ, a ich wartoÊç jest dyskusyjna.
Sklepy spo˝ywcze oferujà uczniom produkty spo˝ywcze g∏ównie typu chrupki, frytki, s∏odycze w ró˝nych postaciach, np. pàczki, ciastka, natomiast nie
ma zalecanych kanapek (najlepiej pieczywo razowe)
produktów mlecznych, a przede wszystkim warzyw
i owoców lub sà w bardzo ograniczonej iloÊci i stosunkowo drogie. W wi´kszoÊci szkó∏ nie ma mo˝liwoÊci napicia si´ mleka czy jego przetworów, soków
owocowych, wód mineralnych czy napojów goràcych. Nale˝y eliminowaç z ˝ywienia ró˝nego rodzaju
napoje gazowane, zawierajàce ogromne iloÊci cukru,
sztucznych aromatów, barwników i konserwantów.
Pàczek lub inne „s∏odkoÊci” popijane colà czy oran˝adà powinny zniknàç raz na zawsze z menu dziecka.
T∏uszcze
Nale˝y staraç si´ kontrolowaç spo˝ycie t∏uszczów, szczególnie pochodzenia zwierz´cego, przygotowywaç potrawy niesma˝one, u˝ywajàc mi´sa
chudego, bogatego w bia∏ko, ograniczyç spo˝ycie
sera ˝ó∏tego, nadmiernych iloÊci mas∏a i margaryny.
Uczniom powinno si´ podawaç soki nies∏odzone
owocowo-warzywne, odpowiednie iloÊci mleka (4-5
szklanek dziennie) lub jego odpowiedników. Ograniczyç nale˝y podjadanie mi´dzy posi∏kami produktów
s∏odkich i t∏ustych, natomiast trzeba znacznie zwi´kszyç udzia∏ warzyw i owoców w codziennym ˝ywieniu. JeÊli do tego stworzymy nawyki do jadania posi∏ków w iloÊciach odpowiednich dla ucznia i o odpowiednich porach, w mi∏ej i przyjemnej atmosferze,
czy to w domu, czy w szkole, mo˝emy byç pewni, ˝e
uczeƒ racjonalnie przez nas ˝ywiony ma szans´ uniknàç wielu chorób teraz i póêniejszym wieku.
Prezes „Fundacji Zdrowy Uczeƒ”
Anna K∏osiƒska

Zapraszamy wszystkich rodziców
zainteresowanych pos∏aniem dziecka
do przedszkola na DZIE¡ OTWARTY
do naszego przedszkola

dnia 30.01.2008 o godz. 18.00
Niepubliczne przedszkole „ROBUÂ”
Warszawa –Weso∏a Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Magnolii 6 tel. (022) 773-28-91
www.robus.pl
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BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

PROMOCJA DLA MA¸YCH FIRM
Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm

Leczenie psów i kotów
K i W Zakrzewscy
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14, tel. 022 773 13 89
Czynne pn-sob 1200-2000, inne godziny po telefonicznym umówieniu
Interna, Profilaktyka – szczepienia, Chirurgia,
Krioterapia, Badania Laboratoryjne

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

s

• FIZYKOTERAPIA

Exp

PROTEZY • NAPRAWA

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

• REHABILITACJA PO URAZACH

res

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

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

Bramy gara˝owe Ogrodzenia
Bramy wjazdowe Pe∏na automatyka

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

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

•

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

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

•

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

Gimnastyka korekcyjna

tel.

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53 ul. Warszawa-Weso∏a
S∏onecznej Polany 5
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

• C e r a m i k a s a n i t a r n a • K a b i n y • Wa n n y
• Brodziki

KONSULTACJE KOSMETYCZNE
Amerykaƒskich kosmetyków
najwy˝szej jakoÊci

PREZENTACJE-SPRZEDA˚
• G l a z u r a • Te r a k o t a • G r e s y

M e b l e ∏ a z i e n ko w e n a w y m i a r
Konkurencyjne ceny, dowóz gratis na terenie Warszawy
Sklep „Twoja ¸azienka“ Warszawa-Weso∏a ul. Trakt Brzeski 80
tel. 022 773 2002, e-mail: twojalazienka@poczta.fm
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wspania∏e na prezenty Êwiàteczne
Stara Mi∏osna, ul. Konwaliowa 10
509 105 248, 022 773 22 38
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BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

773 25 69, 022 73 38 91
www.podatkiwesola.pl

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Romuald Porzeziƒski
Wystawiamy faktury VAT

Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

022 773 18 61 0607 092 124 ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna

ZEGARMISTRZ

- ZEGARY; ZEGARKI
- NAPRAWA; SPRZEDA˚
- BATERIE; SZK¸A ITP.

- PASKI; BRANSOLETY

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 158
tel. 0606 657 692
pn-pt w godz. 10-18, sob. w godz. 10-14

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, 600-99-41-51

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

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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SOLARIUM

ZULUS
W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo 3 urzàdzenia opalajàce
najwy˝szej klasy renomowanych firm Êwiatowych:

– dwa ∏ó˝ka le˝àce i jedno stojàce,
– w sprzeda˝y kosmetyki przed i po opalaniu,
– kàcik dla dzieci,
– karnety, karty sta∏ego klienta, promocje.

W okresie Êwiàteczno-sylwestrowym
nowe godziny otwarcia!!!

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

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

Trakt Brzeski 68
tel.:
504 290 509
507 117 541

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY
1 min. = 1 pkt.
Serdecznie Zapraszamy
pn.–pt. 10–20, sobota 11–16
tel. +48 600 133 333
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
06-077 Warszawa Weso∏a
(obok poczty i przychodni)

FITNESS: aerobik, fitball, low, dance, pilates
i joga, salsa fitness, tbc
TANIEC: niedzielny kurs taƒca
towarzyskiego
organizujemy imprezy urodzinowe dla dzieci
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

www.swingclub.pl
DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
ca∏ego kraju
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
do wyboru na
w bran˝y
miejscu
• busy i autokary
do przewozu
uczestników
uroczystoÊci
• wiàzanki
i wieƒce
z w∏asnej
kwiaciarni
• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
• kremacje i ekshumacje

Biuro czynne: 8-18
Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
WKRÓTCE: 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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TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON

DOJAZD GRATIS 24 h

• FIRANY
• ZAS¸ONY
• NARZUTY
• KARNISZE
• ART. POÂCIELOWE
Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy
„deco JUMA“

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

Pranie Dywanów
Wyk∏adzin i tapicerki meblowej

Tel 0-510-126-840
- Do 15% zni˝ki! DOJAZD GRATIS!

US¸UGI ELEKTRYCZNE

Monta˝ i naprawa video- i domofonów.
Naprawa sprz´tu AGD (pralek, zmywarek
lodówek itp.) i pod∏àczanie nowych urzàdzeƒ.
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych.

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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 022-773-84-69
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468
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Fitness Art...
to sposób na ˝ycie
Bogaty wybór zaj´ç
Fitness: TBC, ABT, Fatburning, P∏aski brzuch, Body Sculpt,
Celluli Burn
Tanecznych: Flamenco, Salsa, Taniec Brzucha, Latino,
Nike Dance, Taniec Towarzyski
Relaksacyjnych: Yoga, Tai-Chi, Stretching, Body Art
Prozdrowotnych: Szko∏a Kr´gos∏upa, Pilates, Zaj´cia dla
ci´˝arnych
Zapraszamy na
3 miesi´czny Program Odchudzajàcy BODY SLIM
– po∏àczenie treningu z dietà i masa˝em
– ju˝ od stycznia! Zapisy do 22 grudnia
w recepcji klubu
Fitness Art
Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 60/60a (obok BP)
Tel. (022) 773 14 33
www.fitnessart.pl

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
Warszawa
ul. Bartycka 175 lokal 5K
tel. 022 499 53 54
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 022 815 35 98

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.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ 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. 0-60162-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd
gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie
nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 022-773-96-35.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022-773-22-54.
◗ 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. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-2078, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19
tel. 0501-086-581.
◗ FIRMA poleca tanie, solidne sprzàtanie na zawo∏anie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ Pranie dywanów – tel.: 510 126 840.
◗ Sprzedam sterylizator do butelek firmy Avent
(do mikrofalówki); strój do chrztu 2 cz´Êciowy, polarowy, rozmiar 74 (nowy); strój Âwi´tego Miko∏aja (z czapkà) rozmiar 68. Telefon 0-501 546 848.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel.
609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Ochrona ˝ycia Plus. Zadzwoƒ 509 191 699.
◗ 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.
◗ Przyjm´ PRASOWANIE (osoba ze Starej Mi∏osny).
Tel. 022 773 16 84, 0 667 742 041.

◗ Sprzedam: wózek 2-funkcyjny (gondola + spacerówka) na pompowanych ko∏ach – 200 z∏, bujaczek z ràczkà do noszenia i regulacjà oparcia
do pozycji siedzàcej – 70 z∏, wanienk´ do mycia
+ stela˝ – 50 z∏. Kontakt 509578211 – mo˝liwoÊç wys∏ania zdj´ç na e-mail.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ BezpoÊrednio sprzedam 90 m2 dwupoziomowe
mieszkanie na IIIp., zadbane i ∏adnie urzàdzone.
Tel: 0604536347.
◗ Lecznica stomatologiczna “ELIXIR” Warszawa-Weso∏a, ul. Kameliowa 12 ZATRUDNI osob´ do
sprzàtania dwa razy w tygodniu. tel.(022) 77321-12 lub (022) 795-74-62.
◗ Us∏ugi stolarskie tel. 502575950.
◗ PRANIE DYWANÓW „na sucho”, usuwanie roztoczy
z ∏ó˝ek i materaców, czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy
“KIRBY”. Tel.: 0 (22) 812 55 72, 0 506 365 676.
◗ Sprzedam ubranko do chrztu uniwersalne (zimowe) rozm. 74-80. tel. 506077130.
◗ Sprzedam sof´ rozk∏adanà jednoosobowà z IKEA,
kolor bezowy, stam bardzo dobry – cena do uzgodnienia. tel 0227731432.
◗ KOMPUTERY-sklep internetowy Telap. W ofercie notebooki, monitory, telewizory, akcesoria, telefony,
sieci, serwis, Sprzeda˝ ratalna. www.telap.pl, tel/fax:
022 773 04 40 Kom. 504 251 007 lub 501 272 633.
◗ SPRZEDAM PIANINO stuletnie A. SCHUTZ&Co.
BRIEG, czarne, stan bardzo dobry; tel. 022 773 19 91
◗ Absolwentka angielskiego collage’u udzieli korepetycji z jezyka angielskiego. Tel. kont.0888873632 lub 0505618300.
◗ Sprzedam nowà wann´ metalowà Kaldewei,
170 cm x 80 cm, grubosc blachy 3.5mm, 30 lat
gwarancji producenta, cena okazyjna (wraz z nogami) 1200 z∏. Tel. 609-902-244.
◗ Sprzedam wersalk´ rozk∏adanà i dwa fotele lub
samà wersalk´ – BARDZO TANIO, telefon 0 515 999 541. Weso∏a.
◗ Oriflame kosmetyki, zamów przez telefon
nr 887 605 177.
◗ GLAZURA-uk∏adanie glazury, terakoty i paneli
pod∏ogowych wszelkie remonty osobiÊcie. Tel. 0502-215-245.
◗ Pieluchy hurtownia/sklep, Wesola Trakt Brzeski 55, godz 9-16, tel. 696-655-830.
◗ MERCEDES SPRINTER. Przewóz towarów i osób.
Tel. 601 22 13 50.
◗ Komfortowy MOTORHOME. Wynajem. Tel.
609 840 340. www.roadmaster.pl
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝
materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna,
tel. 606-939-443.
◗ KLOCKI LEGO – sklep internetowy www.dzieciarnia.com, tel. 022-615-56-58, kom. 0-516-142-161.
◗ Piel´gniarka: opieka w domu, zabiegi, osoby starsze, tel.: 022-773-82-35, 0-665-17-70-97.
◗ Udziel´ korepetycji/pomog´ w odrabianiu lekcji.
Zakres szko∏a podstawowa-gimnazjum. Wszystkie przedmioty. Uczennica liceum. Stawka 30z∏/h.
Tel: 509-361-731.

Morfeusz Przyj´cia
OkolicznoÊciowe
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Weso∏a

◗ ODDAM GRUZ BUDOWLANY, SULEJÓWEK. Kontakt: 0600-414-790.
◗ Do wynaj´cia dom w Sulejówku – centrum. 1500z∏
+ media. Tel. 022 783 29 27 (wieczorem).
◗ Wózek spacerówka, typ „parasolka”, z budkà
i pokrowcem na nogi, kolor pomaraƒczowo-czarny. Stan dobry. Cena 50 z∏. Tel. 0 607 77 40 66.
◗ Nagrywarka audio CDR-760 Philips, czarna, pilot.
Stan dobry. Cena 90 z∏ lub zamieni´ na ksià˝ki.
Propozycje na email: philip-marlowe7@tlen.pl
◗ Dla naszej 9 letniej corki poszukujemy opiekunki,
najlepiej ze znajomoÊcià j´zyka angielskiego lub
niemieckiego. Tel: 0668837137 lub 0601378551.
◗ Profesjonalista, GLAZURNIK (20 lat w zawodzie)
– oferuje prace glazurniczo-wykoƒczeniowe.
Gwarancja na wykonanà prac´. Tel. 50180 50 46.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne. W GRUDNIU DU˚O PROMOCJI!!! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Student II roku zarzàdzania i marketingu podejmie
dodatkowà prac´. tel: 698-094-845.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. Sklep WELMAX, ul. Trakt
Brzeski 68, tel. 773 19 03, 0 604 49 85 85.
◗ Zatrudni´ osob´ do sprzàtania 1 raz w tygodniu 600086528.
◗ 25-letni, dyspozycyjny, prawo jazdy kat” B”, niemiecki perfekt, angielski dobry szuka odpowiedniej pracy. tel: 602-120-632.
◗ Poszukuj´ osoby niepalàcej i dyspozycyjnej do pomocy w domu (opieka nad dzieckiem/dzieçmi,
sprzàtanie, prasowanie itp.) Miejsce pracy-Weso∏a-Zielona ok. 30 godz/tydz. Tel. 0- 600 882 775.
◗ BRAMY, ogrodzenia... Monta˝, serwis, przeróbka.
Fachowe i solidne wykonanie po niewielkiej cenie!
JeÊli masz problem, serdecznie prosz´ o kontakt pod
numerem tel. 692-190-889 – Dariusz Chrzanowski.
◗ Student V roku GEOGRAFII na UW udzieli korepetycji (pomoc w odrabianiu lekcji; przegotowanie
do klasówek, egzaminów; matura) tel: 606 808 358
◗ Kupi´ bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Weso∏ej
lub okolicach. 0696 43 69 73.
◗ Sprzedam dzia∏k´ rekreacyjnà powierzchnia 2100
m/kw. w sàsiedztwie innych domków rekreacyjnych, miejscowoÊç O∏dakowizna 30 km od Warszawy, 5 km od Stanis∏awowa dojazd asfaltowy dost´p do wodociàgu gminnego ok. 300 m od Rzeki
Rzàdza. Cena do uzgodnienia. 601-981-028
◗ Dyspozycyjny, wykszta∏cenie Êrednie, prawo jazdy
KATEGORIA C przyjmie zlecenie. Tel. 601 22 13 50
◗ Sprzedam: ¸y˝wy-hokejowe rozm. 37-38 (cena 80 z∏.) (prawie nie u˝ywane), ∏y˝worolki
rozm. 38 (cena 70 z∏.), spodnie ortalion ocieplane
(wzrost 158cm.) (cena 70 z∏). TEL. 0-695-886926. Prosz´ dzwoniç w godz. wieczornych.
◗ Opony zimowe 175x70x14 z felgami sprzedam
(Audi, Golf) tel. 510 179 630.
◗ Us∏ugi REMONTOWO-WYKO¡CZENIOWE. Ocieplanie poddaszy, strychów, Êcianki z p∏yt G/K,
malowanie, g∏adzie itp. Tel kom. 783-353-312
lub 022 773-80-93.
◗ Poszukuj´ osoby do sprzàtania, raz w tyg. 4-5 godz.,
12 z∏/godz. Stara Mi∏osna. Tel. 665 759 710 po 18.00.

◗ JEZYK ROSYJSKI, skutecznie, sympatycznie,
wszelkie us∏ugi w obr´bie j´zyka rosyjskiego: nauka, przygotowanie do egzaminów, t∏umaczenia,
korespondencja handlowa, pisanie i przepisywanie tekstów, tel. 504 697 918, www.rosyjski.blo.pl
◗ Osoba chora na SM przyjmie jakikolwiek byle
sprawny telewizor oraz zaopatrzy Paƒstwa w kosmetyki Oriflame, tel. 695 440 313.
◗ Ekonomista po SGPiS /55l./, specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE – licencja MEN, przyjmie
prace, tel. 836 20 81.
◗ Glazura, terakota, malowanie oraz inne prace wykoƒczeniowe-solidnie. Tel. 798698433.
◗ Poszukuj´ dyspozycyjnej Pani w Êrednim wieku,
z samochodem do opieki nad 5-cio i 9-cio latkà.
Praca popo∏udniami, 4 godziny, Pon-Pt. Tel.
Kont. 0-502 223017.
◗ M∏oda, uczciwa, rzetelna poszukuje pracy sta∏ej lub
dodatkowej 8-16 (doÊw. w handlu) mo˝liwe sprzàtanie i opieka nad dzieckiem. Tel: 669041344 po16.
◗ TANIA ODZIE˚ – sklep z zachodnià odzie˝à u˝ywanà zaprasza. Cz´ste dostawy towaru, najni˝sze ceny. Stara Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 68.
◗ Pilnie poszukuj´ Pani do sprzàtania i prasowania
(Stara Mi∏osna). Telefon kontaktowy 0606 310 360.
◗ Absolwent germanistyki UW poszukuje sta∏ej pracy. tel 602 120 632.
◗ Sprzedam tanio lodówk´ dwukomorowà “Polar”
oraz maszyn´ do szycia “¸ucznik” w obudowie
drewnianej. Tel. 022 773 80 51, 0 512 766 0577.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara
Mi∏osna tel. 0-500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ Zatrudni´ fryzjerk´ – 0-600-92-37-57.
◗ Sklep Niespodzianka – upominki, szk∏o, zabawki,
doniczki, oÊwietlenie, wiklina i inne. Wypo˝yczanie strojów jase∏kowych i karnawa∏owych – ul.
Marmurowa 6, Stara Mi∏osna.
◗ Fotelik samochodowy dla dziecka do 1 roku, mo˝na u˝ywaç jako noside∏ko, 50 z∏. Tel: 505054718.
◗ „WiadomoÊç dla rodziny Nowaków, wszystkich
krewnych i znajomych.” Opracowuj´ drzewo genealogiczne (historia rodziny), poszukuj´ pamiàtek w postaci zdj´ç – legitymacji – odznaczeƒ,
wspomnieƒ i inne, które mogà pomóc w odnalezieniu mojej rodziny. Wojciech Nowak, który osiedli∏ si´ w Mi∏oÊnie w 1890 roku i mia∏ 13-15 dzieci. Nowak Krzysztof, tel. 0-601-34-23-06
◗ Studentka ekonomi tanio udzieli korepetycji z MATEMATYKI, poziom podstawowy, gimnazjalny,
licealny (I i II klasa). 0-660-690-854.
◗ Korepetycje z fizyki na poziomie gimnazjum, tel.
603 873 285.
◗ Czarno-bia∏e kotki poszukujà szcz´Êliwego domu,
tel. 773 15 17.
◗ Korepetycje z matematyki, przygotowanie do
matury rozszerzonej, tel. 603 873 285.
◗ GEODEZYJNE us∏ugi - mapy, tyczenia, inwentaryzacje, tel. 022 773-30-44, kom. 508 895 802.
◗ PROFESJONALNY MASA˚ W DOMU KLIENTA:
leczniczy, relaksacyjny, baƒkà chiƒskà. Tel. kom.
0 885 991 309.

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

Firma „KOMPLEKS“
BAL
SYLWESTROWY

tel. 508 12 88 92
022 783 48 49
www.wesele.waw.pl

• 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
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Reklama:
Natalia Mileszyk
0 609 34 94 94
reklama@
staramilosna.org.pl
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mail: n-joy@n-joy.com.pl www.n-joy.com.pl
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na Âwi´ta wyborny w smaku

KARP KRÓLEWSKI
pstràg, jesiotr
na zim´: pompki napowietrzajàce; karma dla ryb
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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
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

32

Piotr Smenda, licencja paƒstwowa nr 339
ubezpieczenie OC 260 000 eur.
Szanowny W∏aÊcicielu!
Czy wiesz, ˝e podpisujàc akt notarialny sprzeda˝y
swojej nieruchomoÊci bezwarunkowo przestajesz
byç jej w∏aÊcicielem!!!
Nie ma znaczenia fakt:
Czy bank kredytujàcy kupca (bàdê sam kupiec)
zap∏aci nale˝ne Ci pieniàdze!!!
Od 1990 r. pomagam Paƒstwu
sprzedaç dom, mieszkanie, dzia∏k´
w Starej Mi∏osnej i ca∏ej Warszawie.
Pisz – odpiszemy!
Dzwoƒ – oddzwonimy!

www.miko.pl

773 05 55
601 26 96 26
605 55 55 08

022

miko@miko.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

