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Gwiazdka na Ziemi
nad stajenkà w Betlejem
rozproszy∏y si´ ciemnoÊci
gdy rozb∏ys∏a pierwsza gwiazda
w czas narodzin Pana
na tej Ziemi
Jego Matka
otuli∏a Go mi∏oÊcià
a serca ludów zadr˝a∏y
wzruszeniem i radoÊcià
w ten grudniowy wieczór...
Grudzieƒ sypie Êniegiem i zmienia wystrój otoczenia.
Dooko∏a bieli si´ przestrzeƒ, a w niej lÊnià Êwiàteczne kolory.
Zimowe niebo zsy∏a na Ziemi´ Êwiat∏o Betlejemskiej
Gwiazdy, a myÊli krà˝à wokó∏ magii narodzin Pana ponad dwa tysiàce lat temu w ubogiej stajence w Betlejem.
Wzruszenie w ten wigilijny wieczór ogarnia ka˝dego,
kto kultywuje bo˝onarodzeniowà tradycj´, gdzie ∏amanie si´ op∏atkiem przy wigilijnym stole wyzwala dobroç,
zrozumienie, cz´sto pojednanie...
Puste miejsce przy stole uÊwiadamia kruchoÊç istnienia, przywo∏uje pami´ç o tych, co ju˝ sà w innym
wymiarze.
Kol´dy Êpiewane w ten magiczny czas niosà radoÊç,
mimo wielu trudów i trosk w codziennoÊci ˝ycia.
W blasku p∏onàcych Êwiec i Êwiate∏ek migocàcych
na choinkach Êwi´tujemy w domowym zaciszu narodziny Zbawiciela Âwiata.
Zanurzamy si´ w tamtà epok´ sprzed wielu wieków.
To duchowe prze˝ycie odrywa nas od prozy ˝ycia,
zmusza do refleksji nad cudem istnienia, lecz i nieuchronnoÊcià przemijania.
Niechaj Gwiazdka na Ziemi sprawi, ˝e ka˝dy cz∏owiek b´dzie mia∏ swojà nadziej´, marzenia i spe∏niajàce si´ ˝yczenia.
Niech magia Âwiàt trwa...
Irena ¸ukszo

˚yczenia na Bo˝e Narodzenie 2008 i Nowy 2009 Rok

Stajàc przy ubogiej stajence, kontemplujemy Tajemnic´ Narodzin Zbawiciela,
który przybywa na ziemi´ jako bezbronne dzieci´ – niemowl´, wymagajàce
troski i czu∏ej pe∏nej opieki, ale przynoszàce nam si∏´, Êwiat∏o i mi∏oÊç.
Z okazji Êwiàt Bo˝ego Narodzenia sk∏adamy wszystkim kochanym parafianom
i czcigodnym goÊciom ˝yczenia radosnego spotkania z Tà Bo˝à Dziecinà.
Niech Nowonarodzony Jezus Was wszystkich obdarzy obfitoÊcià darów i ∏ask,
abyÊcie niez∏omnie trwali w wierze i chronili ˝ycie, które jest darem samego Boga.
Z darem modlitwy i Êwiàtecznym pozdrowieniem
Ks. Stanis∏aw Popis
Proboszcz parafii Êw. Hieronima

Ks. Krzysztof Cylinski
Proboszcz parafii NajÊw. Serca Pana Jezusa

Wszystkim mieszkaƒcom Weso∏ej i czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich z okazji
nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia
zdrowia i radoÊci. Niech nadchodzàcy Nowy Rok 2009 przyniesie Paƒstwu
szcz´Êcie, spokój i spe∏nienie marzeƒ.

Prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Wiceprezydent Warszawy
Jacek Wojciechowicz

Serdeczne ˝yczenia
zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz wielu sukcesów
i wszelkiej pomyÊlnoÊci
w Nowym Roku 2009
sk∏adajà
Stefan S∏owikowski
Przewodniczàcy Dzielnicy Weso∏a
Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
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Bia∏e, rodzinne, pogodne,
czyli idà Âwi´ta
jà nam kolejne oferty fantastycznych-zupe∏I’m dreaming of the white Christmas – Êpiewa∏
nie-nikomu-niepotrzebnych-rzeczy-które-moGeorge Michael w czasach, kiedy z niecierpliwoÊcià
gà-byç-prezentem i drenujà nasze portfele
wyglàda∏am Miko∏aja, pierwszej gwiazdki, prezendo ostatniej nitki. To oni wmawiajà nam, ˝e
tów i tej niepowtarzalnej atmosfery, która sprawiaMiko∏aj to ten podstarza∏y grubas
∏a, ˝e Âwiàt Bo˝ego Narodzenia wyglàdaz bia∏à brodà i w czerwonej pid˝amie,
∏o si´ z niecierpliwoÊcià.
Niech nadchodzàce Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia
której ˝aden szanujàcy si´ facet
Tymczasem Âwi´ta coraz rzaw ˝yciu by na siebie nie w∏o˝y∏
dziej sà bia∏e i przychodzà z poprzyniosà radoÊç, mi∏oÊç i spokój.
W dniu Bo˝ego Narodzenia
i w Êmiesznej czapce jak ze
czàtkiem listopada. I zanim
Niech nadzieja i ciep∏o ludzkich serc zostanà
starych filmów. I ˝e zanadejdzie pierwsza gwiazdserdeczne ˝yczenia
z
Nami przez ca∏y Nowy 2009 Rok.
kupy Êwiàteczne nale˝y
ka, Âwiàt mam po dziurki
mieszkaƒcom dzielnicy Weso∏a
zaczàç ju˝ w po∏owie listow nosie. Infantylna, ameryN a s z y m U c z n i o m , P r z y j a c i o ∏ o m i Ich
WIARY, NADZIEJI I MI¸OÂCI
pada, bo potem nie zdàkaƒska melodyjka „Jingle
Rodzinom oraz Czytelnikom WiadomoÊci
˝ymy. To oni!
bells” jest wygrywana na
sk∏adajà cz∏onkowie
To ci straszni fachowcy
wszelkiej maÊci pozytywkach,
Sàsiedzkich ˝yczà
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
od reklamy codziennie pocymba∏kach i keyboardach.
w Starej Mi∏osnej
wtarzajà nam, ˝e Âwi´ta sà
Oczy szukajà odpoczynku
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy
wyjàtkowe, ale mogà byç
od feeri barw, która przez prawie dwa
Szko∏y Podstawowej nr 173
bardziej wyjàtkowe, je˝eli kupimy
miesiàce króluje w alejkach promoW
Warszawie – Weso∏ej
jeszcze… I ˝e na Êwiàtecznym stole, ˝eby
cyjnych supermarketów i w designie stron
by∏ bardziej Êwiàteczny, powinno si´ jeszcze
internetowych. Na widok kolejnego Miko∏aja
panicznie rozglàdam si´, gdzie by tu umknàç,
znaleêç to, i jeszcze tamto… i jeszcze owo…
Tym wszystkim, którzy nie z˝ymaja si´ na czerwoa na samà myÊl o kolejnej Êwiàtecznej edycji kolejA my s∏uchamy, chodzimy do sklepów, kupujeno-z∏otà i kolorowà opraw´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenego programu telewizyjnego w jarmarczno-rodzinmy… Ba! Nawet zaciàgamy kredyty w bankach na te
nia, przypominamy, ˝e ca∏y czas jeszcze przyjmujenym entura˝u robi mi si´ niedobrze. Jednym s∏owszystkie zakupy. ¸apiemy si´ na lep promocji, si´my zg∏oszenia w naszym
wem, zamiast wyczekiwaç Âwiàt, mam ochot´ spaiech
Êwiàteczne
˝yczenia
majà
moc
spe∏nienia,
kowaç ma∏à walizk´, wziàç kota pod pach´ i …
„wsiàÊç do pociàgu byle jakiego”.
te ca∏kiem b∏ahe i te wa˝ne,
WIELKIM KONKURSIE NA
Tak, winni sà ci paskudni handlowcy, manipulatote dostojne i te ciut niepowa˝ne,
NAJPI¢KNIEJSZÑ DEKORACJ¢
rzy od ludzkich pragnieƒ. To oni ukradli nam Âwi´ta.
niech si´ spe∏nià.
Kiedy 10 lat temu 12 listopada przed jednym ze
ÂWIÑTECZNÑ
Marzeƒ o które warto walczyç,
sklepów w centrum Warszawy spotka∏am pierwszego w sezonie Miko∏aja, prze˝y∏am szok! Za moich
wartoÊci którymi warto si´ dzieliç,
Zg∏oszenia mo˝na przesy∏aç do 19 grudnia 2008 r.
czasów… Hm, to nie brzmi dobrze, nie jestem a˝
przyjació∏ z którymi warto byç
na e-mail: stowarzyszenie@staramilosna.org.pl.
TAK doros∏a. Zatem inaczej: Kiedy by∏am dzieckiem,
Mo˝na zg∏aszaç zarówno dekoracje indywidualne, jak
i nadziei, bez której nie da si´ ˝yç.
Miko∏aj przychodzi∏ 6 grudnia, potem by∏o wielkie
i ca∏e ulice, a tak˝e szeregi oraz budynki wielorodzinWeso∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
sprzàtanie ukraszone staniem w licznych kolejkach
ne z ca∏ej Weso∏ej. Komisja konkursowa b´dzie ocepo dobra, których najcz´Êciej nie by∏o, karpie wydai Szcz´Êliwego Nowego Roku
niaç zg∏oszone dekoracje w przedÊwiàteczny weekwa∏y w ∏azience swoje ostatnie tchnienie, a wieczeend, 20-21 grudnia, po zachodzie s∏oƒca. Pod uwa˝yczà Dyrekcja i Pracownicy
rza wigilijna by∏a pierwszym dniem Êwiàtecznym.
g´ b´dzie brany zarówno aspekt estetyczny (w przyOÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a
Dekoracje w sklepach pojawia∏y si´ nieÊmia∏o z popadku wszystkich kategorii), jak i aspekt integracyjczàtkiem grudnia i dopiero przed samymi Âwi´tami
no-sàsiedzki. Najpi´kniejsze dekoracje uwiecznimy
gamy po kolejny nikomu-niepotrzebny-drobiazg,
okna rozb∏yska∏y tysiàcem Êwiate∏.
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”.
nucimy tandetne melodyjki. I dopiero kiedy przyjdà
To ci wredni spece od marketingu wmówili nam,
Anna Paw∏owska-Pojawa
rachunki, z˝ymamy si´… na handlowców, markete˝e nucenie piosenek Êwiàtecznych o choinkach
rów i tych od reklamy.
i reniferach (w odró˝nieniu od kol´d, które majà
A przecie˝ oni nie robià nic innego poza dostarwydêwi´k religijny i w∏aÊciwie Êpiewa si´ je dopieCzytelnikom
czaniem nam tego, czego od nich oczekujero po wigilii) zaraz po tym, jak zamilknie „Pierwsza
„WiadomoÊci
Sàmy. I je˝eli zechcemy postawiç Miko∏aje i znicze
brygada” pod Grobem Nieznanego ˚o∏nierza, posiedzkich” sk∏adawygrywajàce „Jingle bells” na grobach 1 listopamaga walczyç z jesiennà depresjà. To oni podsuwamy serdeczne ˝yda, to mo˝emy byç pewni, ˝e
czenia Âwiàt biahandlowcy i marketerzy nam ich
Drodzy Mieszkaƒcy Osiedla Stara Mi∏osna,
∏ych, pachnàcych
dostarczà. A Âwi´ta zacznà si´ ju˝
Dzi´kujemy za wspieranie dzia∏aƒ Zrzeszenia
choinkà, skrzypiàw paêdzierniku. Zresztà, w∏aÊciwie, mog∏yby si´ zaczàç ju˝ we
cych Êniegiem pod butami, sp´dzonych
w minionym 2008 roku.
wrzeÊniu, zaraz jak tylko z alejek
w ciep∏ej, rodzinnej atmosferze, pe∏nych
˚yczymy Wszystkim Wspania∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
promocyjnych zniknà zeszyty
niespodziewanych prezentów, Âwiàt dai Szcz´Êliwego Nowego Roku 2009.
i piórniki. A tak na dobrà spraw´
jàcych radoÊç i odpoczynek oraz nato Miko∏aj móg∏by chodziç ju˝
Spe∏nienia zamierzeƒ osobistych i tych wspólnych dla wszystkich
dziej´ na Nowy Rok, ˝eby by∏ jeszcze
w wakacje. Sanki zamieni si´
Mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
lepszy ni˝ ten, który w∏aÊnie mija sk∏ada:
na jakiÊ kabriolet, renifery
Aby nadchodzàcy Nowy Rok 2009 by∏ rokiem prze∏omu.
– na jelenie czy inne ∏osie.
„B–Dental” Specjalistyczny
Rokiem zgody, zrozumienia i wspólnego dzia∏ania.
Tylko kto wtedy b´dzie wyczekiGabinet Stomatologiczny
wa∏ na Âwi´ta? I czy to jeszcze b´AbyÊmy ponownie, wspólnie stali si´ w∏odarzami Naszego Osiedla.
dr n. med. I. i W. Bzd´ga
dà Âwi´ta? Bo˝e nie b´dà bia∏e
Zarzàd Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ
lek. stom. Anna Gajewska
– to wi´cej ni˝ pewne. Ani spokoji Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie
ne. I coraz mniej rodzinne.
wraz personelem
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XVII Fina∏ Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy tu˝, tu˝!!!!!
11 stycznia 2009 roku odb´dzie si´ XVII Fina∏
WOÂP pod has∏em „Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci”.

Z radoÊcià informujemy Paƒstwa, ˝e na naszym osiedlu w Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1, podobnie jak w latach ubieg∏ych,
te˝ zagra orkiestra. Jak przed rokiem wspó∏pracujemy z nauczycielami i uczniami ze Szko∏y
Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏osnej.
Jak pami´tacie, w ubieg∏ym roku po raz pierwszy ulicznej zbiórce pieni´dzy towarzyszy∏y zorganizowane w auli gimnazjum popisy wokalne, instrumentalne i taneczne uczniów obu szkó∏. Szczególnà atrakcjà by∏y wyst´py znanych z telewizji i filmu absolwentek gimnazjum – Natalii Rybickiej
i Patrycji Kazadii oraz profesjonalnie poprowadzo-

na przez Kub´ Jasiƒskiego – studenta gdyƒskiej
Akademii Aktorsko-wokalnej – aukcja ofiarowanych dla Orkiestry gad˝etów, prac plastycznych
uczniów oraz drobiazgów przys∏anych
przez Fundacj´ WOÂP. Mi∏ym i ch´tnie
odwiedzanym przez goÊci miejscem
okaza∏a si´ kawiarenka serwujàca kaw´, herbat´ i wspania∏e ciasta przygotowane przez uczniów i rodziców.
Dla najm∏odszych mieszkaƒców
osiedla niesamowitym prze˝yciem
by∏y popisy jazdy konnej Stowarzyszenia Szwadronu Jazdy RP.
Dzi´ki dzia∏aniom uczniów, rodziców i nauczycieli obu szkó∏ oraz darczyƒców i goÊci imprezy w ubieg∏ym
roku zebraliÊmy 20.045,94 z∏.
Ju˝ dziÊ goràco zapraszamy wszystkich, którym bliska jest idea Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy do udzia∏u w styczniowej imprezie,
ale tak˝e do wspó∏pracy w zakresie organizacji koncertu, kàcików kulinarnych, aukcji i niespodzianek.
Ch´tnych do wspó∏pracy prosimy o kontakt
z wicedyrektorkà Izabelà Nowackà (022 773-23-35
w. 204) lub opiekunem Klubu Wolontariusza Katarzynà Tucholskà (022 773-23-35 w. 207).
O szczegó∏ach imprezy w dniu XVII Fina∏u poinformujemy w specjalnie przygotowanych plakatach i ulotkach.
Sztab WOÂP przy Gimnazjum 119
w Warszawie – Weso∏ej

Niech te Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
przyniosà Wam wiele radoÊci.
Niech uÊmiech zagoÊci w domach,
Niech ogarnie Was ciep∏o wigilijnej Êwiecy,
a jej blask zamieni si´ w ˝ywe iskierki
w oczach.
Niech samotnoÊç odejdzie w niepami´ç.
Niech zima otula Was bia∏ym puchem,
jak ciep∏y koc przy kominku,
Niech bieluteƒkie gwiazdeczki
skrzypià weso∏o pod Waszymi butami
na wieczornym spacerze.
Niech dobry Bóg namaluje
szcz´Êcie na Waszych twarzach.
Niech mi∏oÊç dotyka Was delikatnie,
lecz bez ustanku.
Niech marzenia p∏ynà wysoko w gór´
i spe∏niajà si´ w Nowym Roku 2009!
˚yczy:
Bogus∏awa WiÊniewska z rodzinà
oraz kadra Niepublicznego
Przedszkola ROBUÂ

my te˝ o tych, których kupów”. Dzi´kujemy w∏aÊcicielom obu
nie znamy osobiÊcie, ale sklepów za umo˝liwienie przeprowadzeprzecie˝ nie mo˝emy nia tej zbiórki. Oprócz produktów zbieranych w sklepach przyjmiemy te˝ z wdzi´czukryç przed sobà, ˝e ich nie ma.
Zdajàc
sobie
noÊcià sprawne zaspraw´ z wieloÊci
bawki i porzàdne
i
ró˝norodnoÊci
ubrania. Mo˝na je
zbiórek nie chcemy
przynosiç do siedziprosiç o nic nadzwyby stowarzyszenia
czajnego. Przygotow ka˝dy wtorek
waliÊmy list´ zakuw godz. 18-22 a˝
pów, które spe∏nià
do koƒca grudnia.
marzenia
podPrzypomn´, ˝e nasz
opiecznych Rodzinlokal mieÊci si´
nego Domu Dziecw budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
ka w Weso∏ej oraz
Czàstka tego, co uda∏o si´ zebraç w zesz∏ym roku.
– wejÊcie od ulicy
stowarzyszenia Alter Ego. Sà to przede wszystkim: chemia GoÊciniec. Je˝eli chcecie Paƒstwo przekagospodarcza i przybory szkolne – zeszyty, zaç swoje dary w innym terminie prosimy
kredki. Robiàc w∏asne zakupy mo˝ecie o kontakt telefoniczny 0609349494.
Paƒstwo wrzuciç do koszyka jednà rzecz
Wszystkich naszym darczyƒcom ju˝
wi´cej i od∏o˝yç jà do oznakowanego kar- teraz serdecznie dzi´kuj´. Bez waszej
tonu znajdujàcego si´ za kasà. Zbiórka od- wra˝liwoÊci nasze akcje nie mia∏yby rabywa si´ w dwóch sklepach – K&L oraz cji bytu.
M&L, tam te˝ wolontariusze z naszego
Izabela Antosiewicz
gimnazjum w piàtkowe popo∏udnia oraz
Prezes Stowarzyszenia
w soboty b´dà rozdawaç ulotki z „listà zaSàsiedzkiego Stara Mi∏osna

Podziel si´ z innymi
Czas Bo˝ego Narodzenia to okres zbiórek
charytatywnych. Czy
ktoÊ z Paƒstwa zastanawia∏ si´, dlaczego tak
jest? Dlaczego wszystkie organizacje pomocowe w∏aÊnie wtedy
„wyciàgajà r´k´”? Odpowiedê jest bardzo prosta. Bo˝e Narodzenie, od dzieciƒstwa kojarzone z prezentami, jest takim czasem, ˝e nie potrafimy odmówiç.
Kupujemy dla swoich bliskich, pami´ta-

Spokojnych, radosnych i pe∏nych
mi∏oÊci Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
˝yczy
ca∏a spo∏ecznoÊç uczniów, nauczycieli,
pracowników i rodziców
Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12,
Pierwszego Gimnazjum Autorskiego
i I Spo∏ecznego Liceum Ogólnokszta∏càcego
im. Emanuela Bu∏haka
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo,
terminarz posiedzeƒ
naszej Rady tak si´
u∏o˝y∏, ˝e listopadowa
sesja by∏a jeszcze
przed wydaniem poprzedniego numeru
WS i by∏a ju˝ w nim
opisana, natomiast grudniowa b´dzie
dopiero po zamkni´ciu obecnego numeru w dniu 16 grudnia o godz. 14.00.
Nasza gazeta b´dzie kolportowana ju˝
po jej zakoƒczeniu, wi´c zapraszanie
na nià by∏oby bezcelowe. Dla kronikarskiego obowiàzku podaj´ tylko, ˝e jej
g∏ównymi tematami b´dà informacje
o stanie bezpieczeƒstwa w Dzielnicy

(funkcjonowanie Stra˝y Miejskiej, Policji, jednostek OSP) oraz informacje
o funkcjonowaniu s∏u˝by zdrowia
na terenie Dzielnicy. Ten drugi punkt,
w kontekÊcie proponowanych przez
Wiceprezydenta Warszawy Jaros∏awa
Kochaniaka przekszta∏ceƒ, b´dzie budzi∏ na pewno wiele emocji.
Ponadto Rada ma zaopiniowaç ostatnie zmiany w tegorocznym bud˝ecie,
tak, aby umo˝liwiç Zarzàdowi racjonalne wydanie pozosta∏ych jeszcze Êrodków finansowych.
Kolejne posiedzenia Rady b´dà ju˝
w nowy roku i b´dziemy o nich na bie˝àco informowaç na ∏amach WS.
Marcin J´drzejewski

Niedyspozycja MPWiK
Po kilku latach funkcjonowania naszych wodociàgów i kanalizacji w zarzàdzie MPWiK utwierdziliÊmy
si´ w opinii, ˝e trudno znaleêç w tej bran˝y podmiot
dzia∏ajàcy sprawnie jak
szwajcarski zegarek. Dzielnica Weso∏a wraz z przekazanymi kilka lat temu wybudowanymi przez siebie sieciami wodociàgowymi i kanalizacyjnymi,
przekaza∏a równie˝ du˝à liczb´ projektów.
Urz´dnicy MPWiK dostrzegali w tych projektach
brak standardów stosowanych w ich spó∏ce, ale
po wielu naciskach i rozmowach zacz´li przysy∏aç do nas harmonogramy budowy kolejnych
odcinków sieci ulicznej wodno-kanalizacyjnej.
Wyglàda∏o to imponujàco i wzbudza∏o zadowolenie, bo jak tu si´ nie cieszyç, kiedy czarno
na bia∏ym widzieliÊmy ile to ulic w ka˝dym roku
zostanie w∏àczonych do istniejàcej ju˝ sieci.
Obecnie po zebraniu doÊwiadczeƒ, mo˝na ju˝
pokusiç si´ o wystawienie oceny i wyciàgni´cie
wniosków. Analizujàc dzia∏ania budowlane

w czasie, nie da si´ nie zauwa˝yç du˝ych opóênieƒ w stosunku do przedstawianych kolejnych
harmonogramów, nawet w tych osiedlach, gdzie
wykonano sporo z zaplanowanego zakresu budowy kanalizacji ulicznej i tylko kanalizacji. Z wymienionych w harmonogramach kilkudziesi´ciu
ulic, które mia∏y zostaç uzbrojone w sieç wodociàgowà w ciàgu ostatnich lat, czyli od zawsze,
do chwili obecnej wykonano... 0. Tak, okràglutkie zero – zero ulic, zero kilometrów, zero metrów. W Starej Mi∏oÊnej nie wykonali nic, bo
wczeÊniej trzeba rozbudowaç SUW, w pozosta∏ych osiedlach chyba dlatego, ˝e tam do wykonania sà krótkie odcinki wodociàgów.
Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody równie˝ odbywa si´ w Êlimaczym tempie. Projekt nie jest
prowadzony przez jednego koordynatora, z ramienia MPWiK zajmuje si´ nim kilka osób i oczywiÊcie ˝adna z nich nie wie co dzieje si´ w tej
sprawie. B´dàc dociekliwym mo˝na si´ dowiedzieç, ˝e projekt zosta∏ podzielony na trzy etapy:
pierwszy etap obejmujàcy budow´ dodatkowego zbiornika retencyjnego i urzàdzeƒ oczyszczajàcych wod´ ma byç
gotowy do koƒca br.
Drugi etap to projekt
wykonania nowego
uj´cia wody na terenie
SUW, a trzeci to wykonanie nitki przesy∏owej od istniejàcej przy

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

Niech zbli˝ajàce si´
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
stanà si´ okazjà do
ciep∏ych spotkaƒ w gronie
rodziny i przyjació∏,
a Nowy 2009 Rok,
niech b´dzie dla nas
wszystkich wyjàtkowy.
Radni ze
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna
Izabela Antosiewicz
Marcin J´drzejewski
Józef WojtaÊ

ul. Jana Paw∏a II w rejonie placu zabaw studni
do SUW. Kiedy b´dà gotowe projekty dalszych
etapów tej inwestycji, a tym bardziej kiedy zostanà one zrealizowane w terenie, dzielnicowym
urz´dnikom nie uda∏o si´ dowiedzieç.
W Starej Mi∏oÊnej budowa kanalizacji nawet
nie drgn´∏a. Tutaj „powodem” jest w∏adanie
oczyszczalnià „Cyraneczka” przez MPZBDJiW
Sp. z o.o. Nie wiem, co jest powodem unikania
przez zarzàd MPWiK spotkaƒ z burmistrzami
naszej dzielnicy, musi on byç powa˝ny, skoro
spotkania przek∏adane sà w nieskoƒczonoÊç
wiele ju˝ razy.
W osiedlu Stara Mi∏osna sieci wodociàgowa
i kanalizacyjna by∏y realizowane tylko si∏ami
dzielnicy w tych odcinkach ulic, na których wykonywano docelowà nawierzchni´. Powoduje to
zmniejszenie puli pieni´dzy przeznaczonych
na inwestycje w tym osiedlu. Je˝eli wydajemy jà
na budow´ kanalizacji, to zabraknie na budow´
kolejnej ulicy. Co prawda MPWiK powinien zrefundowaç dzielnicy koszty przypadajàce na realizacj´ ich instalacji, jednak nie s∏ysza∏em
o przypadku takiej refundacji.
Zadaniem MPWiK jest zaopatrywanie w wod´
i odbiór Êcieków od wszystkich mieszkaƒców
Warszawy. Obserwujàc dokonania warszawskiej
spó∏ki miejskiej zastanawiam si´, czy Weso∏a to
taka marna Warszawa, czy MPWiK to tak marna spó∏ka, ˝e wa˝ne sprawy przeciekajà jej przez
palce. Obstawiam t´ drugà.
Przebiç ich jest w stanie tylko MPZBDJiW
Sp. z o.o.
Józef WojtaÊ

Dom Bankietowy Alicja
zaprasza na Sylwestra – pyszne jedzenie,
przyjacielska atmosfera, doskona∏y zespó∏!

Rezerwacje: 502 600 775 – Alicja
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie zaprasza na
Bale Karnawa∏owe 2009
Jak zapowiedzieliÊmy z numerze listopadowym „WS”, Stowarzyszenie Sàsiedzkie
organizuje bale karnawa∏owe. Ju˝ 10 stycznia 2009 r. b´dziemy
si´ bawiç w gronie sàsiadów i znajomych
w auli naszego gimnazjum nr 119, która
na t´ jednà noc zamieni si´ w prawdziwà sal´ balowà. Przy muzyce serwowanej przez
dwóch DJ-ów – jeden
b´dzie czuwa∏ nad odpowiednim doborem
muzyki, drugi b´dzie czuwa∏ nad naszymi humorami serwujàc profesjonalnà konferansjerk´, b´dziemy si´ bawiç
do bia∏ego rana. Z kolei bal, który odb´dzie si´ 21 lutego 2009 r. b´dzie
mia∏ specjalnà opraw´ tematycznà.
Tak si´ sk∏ada, ˝e luty jest miesiàcem

wydania 100 numeru gazetki „WiadomoÊci Sàsiedzkie”. Wspólnie z cz∏onkami redakcji b´dziemy Êwi´towaç ten
wspania∏y jubileusz. Bal b´dzie wi´c
przeplatany konkursami na tematy poruszane w gazetkach, b´dziemy wspominaç archiwalne teksty, obejrzymy

kolekcj´ wszystkich numerów gazetki.
ObecnoÊç na biesiadzie sàsiedzkiej to ju˝
tradycja. Poprzednie biesiady wspominane sà do
dziÊ.
Zapraszamy do wykupienia zaproszeƒ, w cenie 100 z∏ od osoby,
w ka˝dy wtorek, w siedzibie stowarzyszenia (budynek OSP, wejÊcie od
ul. GoÊciniec) w godzinach 18-22. Przyjmujemy
tak˝e rezerwacje telefoniczne: 0 609 34 94 94
lub 0 607 31 46 67. Nie
przewidujemy stolików mniejszych ni˝
na 6 osób. Liczba miejsc, z racji mo˝liwoÊci lokalowych i organizacyjnych
jest ograniczona!
Zarzàd Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
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CoÊ tam jednak zbudujemy...
W poprzednim numerze WS pisa∏em
o spowolnieniu inwestycji Dzielnicowych.
Poniewa˝ odebra∏em sygna∏y, ˝e cz´Êç
z Paƒstwa przyj´∏a to jako zapowiedê zupe∏nego zastoju w inwestycjach ponownie
podjà∏em ten temat. Tym bardziej, ˝e
dzi´ki pracy Zarzàdu Dzielnicy pojawiajà
si´ bardzo ciekawe perspektywy...
Ale najpierw o konkretach:
Hala sportowa przy Gimnazjum nr 119
– powtórzony przetarg na jej budow´ da∏
rozstrzygni´cie o ponad 3 mln. taƒsze ni˝
pierwszy. Najlepszà ofert´ (za 18 mln. z∏)
z∏o˝y∏a firma Remex z Miƒska Mazowieckiego, majàca spore doÊwiadczenie w takich inwestycjach. Na placu budowy ju˝
trwajà prace ziemne, jeszcze w tym roku
zostanà wylane ∏awy fundamentowe. Ca∏a
inwestycja zakoƒczy si´ w roku 2010.
Co do skrzy˝owania Jana Paw∏a II i GoÊciƒca przy Lidlu, Diamentowej, Biesiadnej, PodleÊnej, zawrotki autobusowej
na koƒcu ul. Brata Alberta – czyli tych inwestycji drogowych, których z ró˝nych
przyczyn nie uda∏o si´ zrealizowaç w tym
roku – otrzymaliÊmy pisemne zapewnienie
Prezydent Warszawy, ˝e przeznaczone na

nie finanse zostanà przeniesione na rok
przysz∏y i zostanà zrealizowane w 2009 r.
Szczegó∏owy wykaz innych inwestycji,
które zostanà zrealizowane przez naszà
Dzielnic´ zamieÊciliÊmy w poprzednim
numerze WS. Ponadto, na naszym terenie
inwestycje prowadzà inne jednostki m.st.
Warszawy. Z tych najwa˝niejszych to:
SUW w Starej Mi∏oÊnie – do koƒca
marca 2009 zostanie oddany projekt jego
rozbudowy a MPWiK w swoim bud˝ecie
na rok 2009 ma zapisanà kwot´ 700 tys z∏.
na realizacj´ tej rozbudowy, dzi´ki czemu
na Osiedlu b´dzie mo˝na zaczàç pod∏àczaç do wodociàgu kolejne domy i skoƒczà si´ problemy ze spadkami ciÊnienia
dla domów ju˝ pod∏àczonych.
Ulica Nowoborkowska czyli po∏àczenie
z Mi´dzylesiem – tu informacje nie sà ju˝
tak dobre. Co prawda do koƒca roku ma
powstaç projekt tej drogi, ale Rada Warszawy skreÊli∏a z bud˝etu Zarzàdu Miejskich Inwestycji Drogowych zaplanowane
na ten cel 29 mln. Z∏ (Mia∏o byç 14 mln.
na rok 2009 i 15 mln. Na 2010). Odpowiedzialny za inwestycje Prezydent Jacek Wojciechowicz, zapewnia jednak, ˝e osobiÊcie

Dzika przyroda na wyciagni´cie r´ki

Dokarmiajmy ptaki
Od wielu lat, ju˝ póênà jesienià zaczynam dokarmianie ptaków. Dlaczego to robi´? Z dzieciƒstwa pami´tam wieszanie s∏oniny dla sikorek za
oknem i radoÊç, kiedy w koƒcu jakaÊ na tej s∏onince wylàdowa∏a. Nie jest to jednak tylko t´sknota za dzieciƒstwem. Przeciwnicy dokarmiania
podnoszà argument, ˝e przyroda ma wkalkulowane gini´cie s∏abszych osobników zimowà porà.
Nie zapominajmy jednak, ˝e to dzia∏alnoÊç cz∏owieka systematycznie zmniejsza iloÊç obszarów
rolniczych, tym samym ograniczajàc ziarnojadom
dost´p np. do nasion chwastów. Âwiadoma pewnej misji, wyciàgam co roku karmnik i ustawiam
w ogródku, blisko okna, bo lubi´ obserwowaç
goÊci w mojej sto∏ówce. Mimo, ˝e zimy sà z pozoru ∏agodniejsze, to ch´tnych do jedzenia nie
brakuje. Najpierw pojawia si´ jedna sikorka. Nie
wiem, jak one to robià, ale po krótkiej chwili
w karmniku jest ju˝ ciasno. Kiedy wychodz´ z kolejnà porcjà karmy, skrzydlaci goÊcie odlatujà, ale
niezbyt daleko. Cudownie jest s∏yszeç, jak zado-

woleni dzi´kujà. Nie jest oboj´tne co zaserwujemy w naszej
sto∏ówce. JeÊli chcemy, by odwiedza∏y nas ró˝ne gatunki ptaków, co jest niewàtpliwe bardzo
interesujàce do obserwacji,
musimy zadbaç o odpowiednià
karm´. Najbardziej po˝àdany
i uwielbiany przez wi´kszoÊç zimowych goÊci jest s∏onecznik.
Mo˝na go kupiç na bazarku albo
w sklepie zoologicznym. W takich sklepach sà te˝ gotowe
mieszanki ziaren dla ptaków zimujàcych. Sikorki i dzwoƒce (wyglàdajà jak oliwkowe kanarki) lubià te˝ p∏atki owsiane nasàczone
t∏uszczem. Ja u˝ywam oleju roÊlinnego, wtedy
nie twardniejà na mrozie. Dodatkowo wyk∏adam
dla wi´kszych ptaków kukurydz´ i orzechy.
W sklepach ogrodniczych mo˝na kupiç gotowe
mieszanki ∏oju z ziarnami zwane „pyzami”. Sikor-

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
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dopilnuje, aby na poczàtku roku, w ramach
przesuni´ç Êrodków niezb´dne kwoty wygospodarowaç i zrealizowaç tà inwestycj´
wg pierwotnego harmonogramu (w 2009
roku do Kociszewskich, w 2010 do CZD).
A na koniec coÊ co mo˝e wydawaç si´
fantazjà, ale na tym etapie mo˝emy ju˝
mówiç o konkretnym projekcie. Na tyle
konkretnym, ˝e odpowiedzialny za inwestycje Burmistrz Krzysztof Kacprzak upowa˝ni∏ mnie do podania tego do publicznej
wiadomoÊci. Otó˝ w ramach realizowanego przez naszà Dzielnic´ projektu przebudowy Traktu Brzeskiego, na skrzy˝owaniu
Traktu i Jana Paw∏a II/1. Praskiego Pu∏ku,
ma powstaç skrzy˝owanie bezkolizyjne,
czyli estakada z dojazdami. Trwajà jeszcze
prace projektowe, jak rozwiàzaç problem
wjazdów na wiadukt, bez nadmiernego naruszania w∏asnoÊci prywatnej, ale sprawa
jest na tyle zaawansowana, ˝e ju˝ mo˝emy
mówiç o projekcie a nie o koncepcji. OczywiÊcie do realizacji jest jeszcze sporo czasu, bo sam projekt ma powstaç do koƒca
przysz∏ego roku, ale byç mo˝e ju˝ za 3, najwy˝ej 4 lata jadàc ze Starej Mi∏osny
do Centrum Weso∏ej pojedziemy „nad”
Traktem Brzeskim.
Marcin J´drzejewski
ki ch´tnie na nich ˝erujà, szczególnie sikorki modre. Wieszajàc kawa∏ki s∏oniny
mo˝emy liczyç na wizyt´ dzi´cio∏ów, tak˝e
zielonych, szczególnie, gdy spadnie du˝o
Êniegu i nie b´dà mog∏y wyjadaç mrówek
z mrowisk. Przy suto
zastawionym stole
pojawià si´ nie tylko
sikorki, odwiedzà nas
dzwoƒce, czy˝yki, kowaliki, dzi´cio∏y, grubodzioby, kosy, sroki
i sójki. W zesz∏ym roku sta∏ym goÊciem
by∏a zaprzyjaêniona wiewiórka. Dokarmianie
ptaków daje mo˝liwoÊç wielu wspania∏ych obserwacji. A kiedy nastanie wiosna, nasi skrzydlaci
sprzymierzeƒcy ch´tnie zrezygnujà z zimowych
przysmaków na rzecz grasujàcych w naszych
ogrodach szkodników.
Izabela Antosiewicz

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
email: fismag@poczta.fm
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Rozstrzygni´cie konkursu fotograficznego.
¸ucja Tomaszewska – Figura Chrystusa
Jury w sk∏adzie: Marian Mahor – Wi1
przy koÊciele drewnianym w Starej Miceburmistrz, Przewodniczàcy Jury Kon∏osnej
kursowego, Gra˝yna Paulska – grafik,
Joanna Januszewska-MiÊków – fotograf
og∏asza nast´pujàcy werdykt konkursu fotograficznego pt.: „Weso∏a w obiektywie”.

Z powodu zbyt ma∏ej iloÊci prac, jury
zdecydowa∏o o przyznaniu miejsc bez podzia∏u na kategorie. Wszystkie nagrodzone i wyró˝nione prace zostanà opublikowane w kalendarzu Urz´du Dzielnicy
Weso∏a. Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna ufundowa∏o fotograficzne kupony prezentowe dla zwyci´zców konkursu.
Bardzo dzi´kujemy za udzia∏ w konkursie, a wyró˝nionym serdecznie gratulujemy.

1 miejsce: Anna Lisiecka
Fotografia przedstawia poczt´ w Starej
Mi∏oÊnie.

2

3
2 miejsce: Wojciech Szewczyk
Kana∏ek Wawerski przy ∏àce parafialnej
3 miejsce: Jaros∏aw Stolarz
¸oÊ - mieszkaniec Bagna Jacka
Wyró˝nienia:
Ewa Stolarz – Zawody ∏ucznicze
Janusz Reda – Jesieƒ, zdj´cie wykonane
na osiedlu Stara Mi∏osna
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Klub Kobiet Przedsi´biorczych
Jak sprzedawaç nie b´dàc sprzedawcà? – zastanawia∏y si´ uczestniczki kolejnego spotkania Klubu Kobiet Przedsi´biorczych z Weso∏ej. W pierwszy
dzieƒ grudnia goÊci∏yÊmy w Galerii Prezentów pani Barbary Górskiej Staromi∏osne Klimaty (rondo przy ul. Jana Paw∏a II i Torfowej).
Temat spotkania wybra∏yÊmy
nieprzypadkowo:
problem ten dotyczy wi´kszoÊci
ma∏ych biznesów,
w których to w∏aÊciciel zna najlepiej swoje produkty lub us∏ugi.
Mimo, ˝e zwykle
tego nie planuje,
zazwyczaj staje
si´ sprzedawcà
Nr 1 we w∏asnej
firmie.
Sprzedawanie
to sztuka, zawód,

doÊwiadczenie, wrodzona umiej´tnoÊç, pasja lub koniecznoÊç. W gronie kilkunastu kobiet przedsi´biorczych rozmawia∏yÊmy
o tym, co si´ sprawdza w ró˝nych sytuacjach i rodzajach dzia∏alnoÊci. Omawia∏yÊmy najlepsze praktyki, które sà korzystne
zarówno dla sprzedajàcych jak i kupujà-

cych. I co wa˝niejsze – takie, które dajà efekty
w postaci sprzeda˝y oraz zadowolenia klientów.
Nasza
gospodyni
– w∏aÊcicielka galerii pani Barbara Górska
– z pasjà opowiada∏a
o swoich rozlicznych
hobby, które po przejÊciu na emerytur´ postanowi∏a realizowaç
w ramach prowadzenia
w∏asnej autorskiej galerii
pi´knych przedmiotów.
Pani Basia jest autorkà
niepowtarzalnej i bardzo
oryginalnej bi˝uterii, którà sprzedaje w swojej
galerii. Naszyjniki, kolie
i kolczyki pani Basi majà
swoich wiernych fanów,
nie tylko w Weso∏ej, ale
tak˝e za granicà.
Nast´pne spotkanie Klubu b´dzie poÊwi´cone
sposobom pozyskiwania Êrodków unijnych na za∏o˝enie w∏asnego biznesu. O swoich sukcesach
na tym polu opowie mieszkanka Starej Mi∏osnej
pani Maria Surawska. Relacja w nast´pnym numerze „WS”.
Magdalena J´drzejewska

Stara Mi∏osna chodzi ...
w rytmie Nordic Walking
6 grudnia br. zebraliÊmy si´ w szkole j´zykowej Tom Law’s, aby wys∏uchaç wyk∏adu o Nordic Walking. Nast´pnie trenerzy firmy Walker,
Katarzyna Wota i Piotr Kowalski przeprowadzili
pó∏toragodzinny trening
dla grupy prawie pi´çdziesi´ciu osób na trasie leÊnej w Starej Mi∏oÊnej. Firma Walker by Robert Korzeniowski zapewni∏a 50
kompletów profesjonalnych kijków. Osoby, które
przysz∏y bez w∏asnego
sprz´tu mog∏y po raz
pierwszy spróbowaç tej
nowej formy sportu. Dzi´kujemy Monice Pawlik
z firmy Walker za zorganizowanie tej imprezy w∏aÊnie na naszym osiedlu.
Szczegó∏owe informacje
o tym sporcie mogli Paƒstwo przeczytaç w poprzednim, listopadowym wydaniu WiadomoÊci

Sàsiedzkich (Kij kijowi nie równy, Niezb´dnik Nordic Walkera).
Tak jak przewidywaliÊmy, w Starej Mi∏oÊnej istniejà ju˝ zorganizowane grupy, które

od kilku sezonów uprawiajà ten sport. Poni˝ej
zamieszczamy informacj´ o grupach, które spotykajà si´ co tydzieƒ
na 1,5 godzinny spacer. B´dziemy te˝ or• tyczenia
• pomiary inwentaryzacyjne
ganizowaç nowà grup´
• mapy do celów projektowych
szkoleniowà pod egidà
• uzgodnienia dokumentacji w ZUD
• podzia∏y nieruchomoÊci
Stowarzyszenia Sà• inne
siedzkiego Stara Mi∏otel. 022 773 83 49
sna. Jak sami moglifax 022 773 83 69

US¸UGI GEODEZYJNE

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a
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Êmy si´ przekonaç, najlepiej najpierw dobrze
nauczyç si´ techniki pod okiem wykwalifikowanych trenerów, a potem mo˝na ju˝ chodziç
samemu, w parach lub w grupie.
Terminy spotkaƒ istniejàcych grup Nordic
Walking w Starej Mi∏oÊnej:
Poniedzia∏ek godz. 11.30 – grupa chodzàca umiarkowanie wolno, miejsce spotkania
róg Cienistej i Jana Paw∏a II (vis a vis Centrum Pogodna)
Niedziela godz. 10.00 – grupa chodzàca
od trzech lat. Miejsce zbiórki ul. Piotrusia
Pana przy stacji trafo, na koƒcu ulicy Cieplarnianej.
Nowa grupa, sobota godz. 9.00. Grup´ organizuje p. Józef G∏owacki tel. 603 68 19 15.
Grupa zbierze si´ po raz pierwszy w pierwszà
sobot´ stycznia, 3.01.2009 godz. 9.00 u zbiegu ulic GoÊciniec i Tramwajowej (niedaleko
cmentarza).
Pozdrawiam serdecznie wszystkich mi∏oÊników Nordic Walking.
Ma∏gorzata Krukowska

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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Nie b´dzie to poradnik zakupowy i nie b´dzie konkretnych
modeli ubraƒ. Chodzi raczej
Bieganie w zimie? Zimowe bieganie kojarzy o zasady. Zasada nr 1 – kiedy idziesz biegaç,
si´ raczej z …biegówkami ni˝ z bieganiem w lek- ubierz si´ tak, jakby by∏o ok. 10 stopni wi´cej ni˝
kich sportowych butach. Sylwetka w legginsach faktycznie jest. Inaczej si´ przegrzejesz. Zasada
i butach ledwie si´gajàcych kostki jakoÊ nie pa- nr 2 – cebulka. Czyli warstwy. S∏u˝à utrzymaniu
suje do zimowego krajobrazu.
ciep∏a, ale te˝ pozwalajà na lepsze zarzàdzanie
A jednak. Zima to dla biegaczy okres, gdy szyku- gospodarkà cieplnà organizmu. Màdre, prawda?
jà form´ na ca∏y nast´pny sezon. ¸adujà akumulato- W praktyce chodzi o to, ˝eby w razie czego który. Biegajà wolniej, ale d∏u˝ej, spokojniej, wytrwalej. rejÊ warstwy si´ pozbyç. I zasada nr 3 – ubranie
A Ênieg (o ile oczywiÊcie spadnie) zmusza ich ma byç wygodne i nie ograniczaç ruchów. Ca∏a
do podnoszenia wy˝ej kolan i stóp i do… lepszego reszta to pochodne tych zasad.
planowania przedtreningowej sesji ubraniowej. Tak,
Co wi´c na siebie w∏o˝yç…? Po kolei.
tak, biegacz zimà musi byç jak dobry stylista. I o ile
Góra. O bieliênie pisaç nie b´d´, bo zak∏adamy
kolor i krój grajà w tym przypadku mniejszà rol´, jà niezale˝nie od pory roku. Mam na myÊli najo tyle wa˝ne sà: d∏ugoÊç r´kawa czy nogawki, gru- bardziej spodnià warstw´ bielizny. Zimà na bieliboÊç splotu, rodzaj tkaniny, liczba warstw.
zn´ albo bezpoÊrednio jako pierwszà warstw´
Z poczàtkiem zimy cz´Êciej ni˝ kiedykolwiek zak∏adamy te˝ ró˝nego rodzaju koszulki termoakspotykam si´ z pytaniem: w takà pogod´ te˝ bie- tywne, najcz´Êciej bardzo dopasowane, z d∏ugim
gasz? Albo: w takà pogod´ to chyba nie r´kawem, przylegajàce do cia∏a, z tkanin odprobiegasz? Wzgl´dnie z graniczàcym z pewnoÊcià wadzajàcych pot. Na to, w zale˝noÊci od tempestwierdzeniem: Nie powiesz chyba, ˝e w takà po- ratury, mo˝emy za∏o˝yç: koszulk´ z krótkim r´kagod´ biegasz…? Niezmiennie z pewnym rozba- wem, drugà koszulk´ z d∏ugim, troch´ luêniejszà
wieniem odpowiadam pytaniem: Ale dlaczego albo bezpoÊrednio kurtk´. Kurtki biegowe na zimia∏abym nie biegaç? Albo: Chyba oczywiste, ˝e m´ powinny mieç dwie cechy: nie przepuszczaç
biegam. Co najwy˝ej troch´ wolniej.
wiatru i w miar´ mo˝liwoÊci – wody (deszczu,
Bo – jak mówi przechodzàce powoli do klasy- Êniegu). Ich gruboÊç jest znowu kwestià wzgl´dki stwierdzenie – przed maratonem albo przed ja- nà – pod cieƒszà mo˝na za∏o˝yç dodatkowà blukimkolwiek innym biegiem nie ma z∏ej pogody z´, grubszà za∏o˝yç wprost na koszulk´. L˝ejsza
na trening. Jest co najwy˝ej z∏e ubranie. Co za- jest bardziej ekonomiczna. Na pewno najlepszym
tem za∏o˝yç, ˝eby zimà nie zmarznàç na biego- wariantem kurtki biegowej jest kurtka z odpinawych Êcie˝kach?
nymi r´kawami, która przy ciep∏ej pogodzie mo˝e pe∏niç funkcj´ kamizelki i bywa w∏aÊciwie
ca∏oroczna.
Dó∏. Legginsy. O ile
latem legginsy dziwià
coraz mniej, zimà jednak budzà pewne obai kot
wy. Niepotrzebnie. Coraz wi´cej firm produPRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
kuje specjalne zimowe
wersje
legginsów
- PROFILAKTYKA
– ocieplane, z grublek. wet. Ewa Tr´bacz
szych tkanin, z udo- LECZENIE
skonaleniami powoduINTERNISTYCZNE
jàcymi, ˝e odmro˝enia
lek. wet. Piotr Tr´bacz
nam
nie
gro˝à.
Z
ABIEGI
doktorant
Na
wszelki
wypadek
CHIRURGICZNE
w Zak∏adzie Chirurgii
w przypadku mrozów
Ma∏ych Zwierzàt
- DIAGNOSTYKA
mo˝na pod legginsy
Wydzia∏u Medycyny
za∏o˝yç bokserki terOBRAZOWA
mo aktywne z d∏u˝szyWeterynaryjnej SGGW
- BADANIA
mi nogawkami, a naw Warszawie
LABORATORYJNE
wet – cieniutkie kalesony. Wzgl´dnie mo˝na legginsy potrakto-

Zimà te˝ biegamy…

WESO¸Y PIES

Warszawa – Stara Mi∏osna
ul. GoÊciniec 166, lokal 1

0-605-651-577

0-608-322-481
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waç jako warstw´ spodnià i za∏o˝yç na nie luêniejsze spodnie dresowe. To wariant na bardzo
mroêne dni.
Dodatki. Po pierwsze r´kawiczki – bo w czasie biegu nie schowamy ràk do kieszeni. A grabiejàce r´ce to nic przyjemnego. Mo˝na kupiç
specjalne biegowe – cieƒsze na okresy przejÊciowe, grubsze – na mrozy. Mo˝na te˝ biegaç
w zwyk∏ych we∏nianych czy anilanowych r´kawiczkach. Byle by∏o im ciep∏o, bo one w koƒcu
pomagajà nam w biegu. Po drugie – skarpetki.
D∏u˝sze ni˝ latem, ˝eby dobrze si´ schowa∏y
pod legginsami. Mogà byç odrobin´ grubsze. Ale
skarpety narciarskie zostawmy narciarzom,
do biegania nie za bardzo si´ nadajà. Na bieganie
w ekstremalnych warunkach czasami przydajà
si´ stuptuty (ochraniacze z tkaniny, które majà
zapobiegaç dostawaniu si´ Êniegu, b∏ota czy kamieni do butów), ale to Êmia∏o mo˝emy sobie
darowaç. Czapka. Podstawa. W∏aÊciwie nawet
w cieplejsze, ale wietrzne dni warto zak∏adaç
czapk´. Czapka mo˝e byç albo z daszkiem i nausznikami, albo zwyk∏a czapeczka naciàgana na g∏ow´. Czapka z daszkiem ma przewag´,
kiedy pada Ênieg lub deszcz – daszek stanowi
pewnà ochron´ dla twarzy. Kiedy jest cieplej i nie
pada, ale obawiamy si´ wiatru, wystarczy opaska zas∏aniajàca uszy, najlepiej z windstopperem. I wreszcie – coÊ na szyj´, bo wi´kszoÊç
biegowych koszulek ma pod szyjà Êliczne wyci´cie. Na to sposoby sà dwa – albo jako jednà
z warstw zak∏adamy golf narciarski, albo zak∏adamy takà specjalnà tub´-golfik dla narciarzy,
wzgl´dnie tub´ z maskà na dó∏ twarzy z asortymentu narciarsko-rowerowego.
Wreszcie – buty. Podstawa biegowego wyposa˝enia. Je˝eli bardzo, ale to bardzo obawiamy
si´ zmarzni´cia i przemoczenia nóg – warto zainwestowaç w buty zimowe. Coraz wiecej firm proponuje zimowe wersje butów biegowych. Od letnich ró˝nià si´ tym, ˝e majà wierzch z Goretexu
albo pokryty teflonem, co sprawia, ˝e sà wodoodporne, a podeszwy sà nieco bardziej sztywne
(coÊ jak opony zimowe) i utrudniajà Êlizganie si´
po mokrej czy lekko oblodzonej nawierzchni.
Wyposa˝eni w te wszystkie akcesoria mo˝emy Êmia∏o wyruszaç na biegowe Êcie˝ki niezale˝nie od tego, co pokazuje termometr i co widzimy za oknem. Mo˝emy zaczàç przygotowania
do wielkiego biegu. Na przyk∏ad do… Pó∏maratonu Warszawskiego, który ju˝ w ostatnià niedziel´ marca odb´dzie si´ na ulicach stolicy. Trzy
miesiàce to w sam raz, ˝eby przygotowaç si´
do biegu na 21,1 km. Wystarczy na noworoczne
postanowienie i prezent na powitanie wiosny.
A o samym pó∏maratonie – ju˝ za miesiàc,
Anna Paw∏owska-Pojawa

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Sprawny Senior
Urzàd Miasta Sto∏ecznego realizuje
w warszawskich dzielnicach od marca
br. program Senior 50+, przeznaczajàc na ten cel ponad 2 mln z∏otych
w ciàgu roku.
Pierwsza edycja tego projektu dobiega w∏aÊnie koƒca. Na naszym podwórku okaza∏a si´ wielkim sukcesem
– w Weso∏ej w programie bierze
udzia∏ 220 osób. Program realizowany
u nas obejmuje tak˝e osoby z Wawra
i Rembertowa – tamtejsze urz´dy
dzielnicowe nie realizujà w∏asnych programów dla seniorów.
W ramach programu osoby dojrza∏e
biorà udzia∏ w zaj´ciach sportowych
organizowanych na basenie w Wesolandii i w klubie Mambo w Starej Mi∏osnej. A najwa˝niejsze, ˝e zaj´cia te sà
otwarte dla wszystkich ch´tnych seniorów i bezp∏atne.
Celem programu jest przede wszystkim kszta∏towanie wÊród ludzi starszych prozdrowotnego stylu ˝ycia m.in.
poprzez:
• podniesienie: sprawnoÊci psychofizycznej osób starszych, zdolnoÊci
do samodzielnego funkcjonowania,
jakoÊci ˝ycia,
• wdra˝anie nawyku do zdrowego stylu
˝ycia obejmujàcego çwiczenia fizyczne, diet´ i pozytywne myÊlenie,
• przeciwdzia∏anie monotonii dnia codziennego,
• rozszerzenie mo˝liwoÊci kontaktu
z innymi ludêmi.

pani Ania. – Mamy tu Êwietne warunki
do çwiczeƒ, które sà ró˝norodnie
skomponowane, wspania∏y sprz´t.
A najwa˝niejsza jest atmosfera! Inne

panie dodajà, jest
tak fajnie, bo ktoÊ
si´ nimi zajmuje.
Stworzenie mo˝liwoÊci aktywnego
sp´dzania
czasu
wolnego w grupie
rówieÊniczej i wyjÊcia z domu dla
„przyjemnoÊci” jest
bardzo wa˝nym elementem programu.
Kontynuowanie tego programu w naszej dzielnicy jest zatem bardzo wskazane i oczekiwane!
Tekst i foto – Magdalena J´drzejewska

– Charakter i zakres çwiczeƒ dostosowane sà do wieku i sprawnoÊci fizycznej oraz potrzeb uczestników zaj´ç
– mówi w∏aÊcicielka klubu Mambo
Agnieszka Rudol. Do klubu przychodzi na çwiczenia grono 60 kobiet i m´˝czyzn. åwiczenia fizyczne majà
usprawniç i wzmocniç ca∏y aparat ruchowy (mi´Êni, stawów), ukszta∏towaç
prawid∏owe funkcje oddechowe. – Zapoznajemy naszych uczestników z ró˝nymi odmianami gimnastyki (çwiczenia wolne, z muzykà, gimnastyka
poranna, çwiczenia ogólnorozwojowe,
oddechowe itp.). UÊwiadamiamy starszym osobom potrzeby kszta∏towania
nawyku aktywnoÊci ruchowej niezb´dnej do samodzielnego funkcjonowania
– mówi pani Agnieszka.
– JesteÊmy zachwycone – mówi
uczestniczka poniedzia∏kowych zaj´ç,

11

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Ogórki wygra∏y turniej pi∏ki halowej
W dniach 5–7 grudnia rozegrano Otwarty
Turniej Halowej Pi∏ki No˝nej w Weso∏ej – Zielonej pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a. W czterech grupach eliminacyjnych do walki
o tytu∏ stan´∏o osiemnaÊcie zespo∏ów. Z ka˝dej
grupy awansem do fazy pucharowej premiowane by∏y dwie najlepsze dru˝yny. W çwierçfina-

otworzy∏y sobie dru˝yny Zielonej (pokonujàc
Legion 6:2) oraz Ogórków, które w pokonanym
polu zostawi∏y V (4:2). Mecz o trzecie miejsce
zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem Legionu 10:5. Pozosta∏ tylko fina∏, po którym spodziewano si´
du˝ych emocji, jako ˝e dok∏adnie te same dru˝yny gra∏y ze sobà w finale rok temu. Wtedy do-

si´ zgodnie z oczekiwaniami – akcja raz jednego raz drugiego zespo∏u, gol za gol. Do ostatniej
sekundy trwa∏a za˝arta walka. Gdy syrena oznajmi∏a koniec meczu na tablicy widnia∏
wynik 5:5. Tak jak przed rokiem o wszystkim
zdecydowa∏y karne. Tym razem to Ogórki zachowa∏y zimnà krew i zawodnicy tego zespo∏u
odebrali puchar za zwyci´stwo, komplet strojów pi∏karskich oraz pi∏k´
z ràk burmistrza Edwarda K∏osa. Zawodnicy najlepszych dru˝yn otrzymali
ponadto pamiàtkowe medale. Kapitan
Ogórków, mieszkaniec Weso∏ej – Karol
Kopeç stwierdzi∏, ˝e z roku na rok poziom turnieju jest coraz wy˝szy i choç
osoby grajàce rekreacyjnie wcià˝ mogà
z powodzeniem próbowaç swych si∏
w eliminacjach grupowych, to walka
o najwy˝sze miejsca zarezerwowana ju˝ jest dla osób trenujàcych w klubach. Statuetk´ za tytu∏ najlepszego zawodnika turnieju otrzyma∏ Wojtek Wocial, mieszkaniec Weso∏ej-Zielonej, pi∏karz Znicza Pruszków. Organizatorem
turnieju, który jest chwalony przez
uczestników za Êwietnà organizacj´
jest, radny dzielnicy Weso∏a oraz naNa zdj´ciu: W Êrodku w bia∏ych koszulkach zwyci´zcy turnieju – Ogórki (z nr 7: Rafa∏ G∏àbicki, Mazur Karczew; obok
uczyciel wychowania fizycznego Lew zielonej bluzie: Pawe∏ B∏esznowski, Legionovia Legionowo; nr 9: Marcin Makulec, Wilga Garwolin; nr 8 ¸ukasz Trzaszek Winiarski. Pan Leszek ma nadzieskowski, Korona Góra Kalwaria, nr 3 Karol Kopeç, Victoria Sulejówek; nr 10 Micha∏ Zieliƒski, Mazur Karczew; nr 6 Artur
j´, ˝e w przysz∏oÊci dobudowana zostaGoêdzik Mazur Karczew. Z lewej strony zdj´cia w czarno niebieskich strojach – Zielona – drugie miejsce. W szarej bluzie nie w hali sportowej trybuna, z której
zawody tego typu b´dà mogli Êledziç
ze statuetkà najlepszego zawodnika turnieju Wojtek Wocial. Z prawej strony zdj´cia dru˝yna „V” – czwarte miejsce.
liczni widzowie. Wiadomo przecie˝, ˝e
∏ach Zielona rozgromi∏a Ma∏olaty 13:1, Victoria
piero w rzutach karnych wygrali zawodnicy Zieimprezy sportowe z udzia∏em kibiców sprawiajà
uleg∏a Legionowi 3:5, V pokona∏ Total Team 4:2
lonej. Sk∏ady obu zespo∏ów, w których znajdowszystkim du˝o wi´cej przyjemnoÊci.
a Joga Finito nie sprosta∏a Ogórkom przegrywawali si´ pi∏karze IV, III a nawet II ligi, gwarantoAdam K∏os
jàc 2:4. W pó∏fina∏ach drog´ do zwyci´stwa
wa∏y wysoki poziom. Mecz fina∏owy potoczy∏

III Turniej Szachowy Grand Prix SP 173
II miejsce – Dominik Rzeszowski – MKS Polonia
Warszawa
III miejsce – Kacper Piasecki – SP 173
W kategorii wiekowej (1998–1996):
I miejsce – Bartosz Nowicki – SP 173
II miejsce – Micha∏ Macià˝ek – KS Weso∏a
III miejsce – ¸ukasz
Jarmu∏a – MKS Polonia Warszawa

29 listopada zosta∏ rozegrany III Turniej Szachowy z edycji Grand Prix SP 173. W turnieju
wzi´∏o udzia∏ 43 zawodników. WÊród nich najlepszymi okazali si´:
W kategorii wiekowej (2002–1999):
I miejsce – Damian Koseski – MDK Miƒsk Mazowiecki
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Tytu∏ najlepszej
zawodniczki wywalczy∏a Alicja Woênica
ze Szko∏y Podstawowej nr 173.
Turniej zosta∏ rozegrany
systemem
szwajcarskim: 7 rund
po 15 minut dla zawodnika na parti´.
S´dzià turnieju by∏a
pani Agnieszka Brustman.

Nagrody i dyplomy zwyci´zcom mia∏a przyjemnoÊç wr´czaç dyrektor Mariola Wróblewska.
Na kolejny IV Turniej Grand Prix SP 173 zapraszamy 10 stycznia 2009 r.
Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk,
Edyta Kowalczyk,
Anna Kowalczyk
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Miko∏ajkowy turniej Judo
13 grudnia, w Gimnazjum nr 119 odby∏ si´
Miko∏ajkowy turniej Judo, zorganizowany przez
Judo Fight Klub z Weso∏ej. Choç nazwa „Miko∏ajkowy” mo˝e kojarzyç si´ z zabawami dla dzieci,
to ten turniej, by∏ jak najbardziej powa˝ny. Startowa∏o
w nim bowiem a˝ 82 zawodników i zawodniczek. Ta ogromna liczba uczestników to i tak
zaledwie 1/4 wszystkich dzieci trenujàcych w klubie, g∏ównie przedszkolaków i uczniów

najm∏odszych klas podstawówki. Starsze dzieci
mia∏y bowiem w tym czasie inne zawody rankingowe i by∏y na nich z innym trenerem.
Zawody zosta∏y rozegrane w 15 kategoriach
wiekowych i wagowych, na dwóch matach (by∏y to profesjonalne maty po˝yczone z Polskiego
Zwiàzku Judo). Organizator zawodów
– trener Radek Lechowicz
zadba∏
o wspania∏à opraw´
zawodów. Zwyci´zcy
ka˝dej z kategorii
otrzymali puchary, za miejsca 1-3 by∏y dodatkowo medale a dla wszystkich uczestników dyplomy i... wspania∏e Miko∏ajkowe prezenty. Medale
wr´czali: prezes klubu Wojciech Nasi∏owski,
oraz szeÊciokrotny Mistrz Polski Form Kata
w Judo Marcin Nowakowski, który by∏ równie˝
jednym z s´dziów na naszych zawodach.
Dla niektórych zawodników Judo to na razie
tylko fajna zabawa, ale u niektórych widaç ju˝

spore umiej´tnoÊci i olbrzymie zaanga˝owanie.
Nie oby∏o si´ bez silnych emocji – od euforii
zwyci´zców po ∏zy przegranych – ale tak to ju˝
jest w sporcie. Dobrze ˝e dzieci mogà si´ uczyç
w∏aÊciwych takim sytuacjom zachowaƒ, w tak
mi∏ej atmosferze, jakà organizatorom uda∏o si´
stworzyç na sali.
Marcin J´drzejewski
Foto: Daniel Kucicki, autor

SP 173 Mistrzami Mazowsza w szachach
Dla szachistów z SP 173 miko∏ajkowy weekend by∏ bardzo pracowity i zarazem owocny
w sukcesy. W sobot´ 6 grudnia br. uczniowie
naszej szko∏y obronili tytu∏ najlepszej w Dzielnicy Szko∏y Podstawowej w Szachach.
W niedziel´ 7 grudnia dzielnie walczyli reprezentujàc SP 173 w Dru˝ynowych Mistrzostwach
Mazowsza Szkó∏ Podstawowych i Gimnazjów
w Szachach.
Organizatorami presti˝owych zawodów byli:
Mazowiecki Okr´gowy Zwiàzek Szachowy oraz
Zespól Szkó∏ w Micha∏owicach.
Dowodem na rosnàcà
popularnoÊç szachów
wÊród dzieci by∏a liczna obsada turnieju i jego
wysoki poziom. Do zmagaƒ przystàpi∏o 179 zawodników stanowiàc 42
dru˝yny Szkó∏ Podstawowych.
Faworytem ca∏ego turnieju by∏a I Dru˝yna z SP 173 w sk∏adzie: Bartosz Nowicki, Ewa Ha-

raziƒska, Karol K∏opocki, Kinga Pastuszko (kolejnoÊç wg gry na szachownicach 1- 4)
Nasi zawodnicy wyprzedzili kolejnà dru˝yn´ a˝ 4 punktami.
W klasyfikacji indywidualnej na poszczególnych szachownicach
maksymalnà

iloÊç punktów
(8 pkt. na 8
mo˝liwych)
i z∏oty medal
zdoby∏a Kinga
Pastuszko.
SzachiÊci
z SP 173 ju˝
po raz trzeci wywalczyli z∏oto, uzyskujàc tym sa-

mym tytu∏ Mistrza Mazowsza.
Dla kolejnych
dru˝yn z naszej
szko∏y:
II (w sk∏adzie:
Kacper Piasecki,
Piotr Koz∏owski,
Jakub Teterycz,
Aleksandra Uma)
i III (w sk∏adzie:
Olaf Ducal, Patryk
Bartold,
Marcin PaczeÊniak, Weronika
K∏opocka) by∏ to
pierwszy i jednoczeÊnie udany start w tak presti˝owej imprezie szachowej. Za rok z pewnoÊcià
b´dzie jeszcze lepiej. Szczegó∏owe wyniki mo˝na znaleêç na www.chessarbiter.com.
Wszystkim dru˝ynom SP 173 serdecznie gratulujemy. Zwyci´zcom ˝yczymy powodzenia
na Mistrzostwach Polski.
Teresa Osypiuk
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Z OÊrodka Kultury
s∏ów kilka
Gdy sk∏adany jest ten numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich” Za∏oga OÊrodka
Kultury ˝yje przygotowaniami do najwi´kszej imprezy w Dzielnicy: do mazowieckich eliminacji w Ogólnopolskim Festiwalu Kol´d i Pastora∏ek, które odb´dà si´ 13 grudnia. Pe∏na relacja
z eliminacji w kolejnym numerze WS.
17.12. zapraszamy na spektakl „Panna Julia”, na godz. 19:00 do OÊrodka
przy Starzyƒskiego 21. Tytu∏owa pan-

na Julia, pod urokiem nocy Êwi´tojaƒskiej, a tak˝e pod wp∏ywem wielu innych skomplikowanych determinant,
uwodzi swego lokaja Jeana, ale w pewnym sensie to tak˝e ona zostaje przez
niego uwiedziona. Odwieczna walka
damsko-m´ska tutaj przybiera doÊç paradoksalny kszta∏t: panem najpierw
jest kobieta – arystokratka, niewolnikiem m´˝czyzna-s∏u˝àcy. Ostatecznie
jednak role si´ odwracajà: m´˝czyzna
wydaje rozkazy kobiecie, niewolnik staje si´ panem. To w∏aÊnie s∏aba, zagubiona Julia decyduje si´ na krok ostateczny, finalny, podczas gdy jej decyzja
przerasta Jeana, kulàcego si´ i szepczàcego ju˝ nic nieznaczàce s∏owa.
Przedstawienie jest przeznaczone dla
starszej m∏odzie˝y i doros∏ych.
20.12. o godz. 14:00 rozpocznie si´
konkurs na instrumentalne wykonanie
kol´dy „Hej Kol´da, Kol´da”, to
ju˝ XVIII edycja konkursu.

28.12. o godz. 16:00 zapraszamy
na Teatrzyk Marionetkowy dla dzieci
w ODT „Pogodna”.
Zach´camy do zaglàdania na naszà
stron´ internetowà www.domkultury.wesola.net gdzie znajdà Paƒstwo stale uaktualniany kalendarz imprez.
Zapraszamy seniorów do Kó∏ka
Literacko-Teatralnego. Mile widziane
osoby piszàce poezj´, proz´ i/lub ch´tne do udzia∏u w scenicznych wyst´pach
teatralnych. Informacje w sekretariacie OÊrodka lub w sekretariacie ODT
„Pogodna”.
ODT „Pogodna” u˝ycza jednego ze
swoich pomieszczeƒ dla grupy konwersacji w j´z. angielskim. Spotkania odbywajà si´ we wtorki o godz. 16:30.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcà
szlifowaç swój angielski w swobodnych
rozmowach.
Barbara Krzewska

Upadek klasycznej cywilizacji Majów
Klasyczna cywilizacja Majów rozwija∏a si´ w okresie oko∏o 250–909 n.e.
Na terenie paƒstw takich jak Gwatemala, Belize, w cz´Êç Meksyku i Hondurasu, powsta∏a jedna z najbardziej
intrygujàcych cywilizacji prekolumbijskiej Ameryki. Majowie posiadali niezwykle dok∏adny kalendarz, rozwini´te
pismo, natomiast pozosta∏oÊci tworzonych z rozmachem budowli, ukazujà
ich zdolnoÊci architektoniczne.
W okresie klasycznym rozkwit∏y wspania∏e miasta Majów takie jak Palenque,
Tikal, Calakmul, czy Copan. Ich rozwój
nie dotrwa∏ jednak do kontaktu z przy-

byszami z Europy. Konkwistadorzy nie
mieli okazji zniszczyç klasycznych
paƒstw – miast Majów, tak jak zniszczyli
królestwo Azteków, czy Inków. OÊrodki
klasycznej cywilizacji Majów od setek
ju˝ lat le˝a∏y w gruzach. Zapomniane
na wiele stuleci, zosta∏y znów przywrócone Êwiatu za sprawà dwóch podró˝ników, z których jeden by∏ wspania∏ym rysownikiem. Ich nazwiska to Stephens
i Catherwood. W XIX wieku przemierzali oni dawne ziemie Majów, opisujàc
i rysujàc wiele zagadkowych ruin.
Gdy Catherwood rysowa∏ te pozosta∏oÊci dawnych rzeêb, znajdowa∏y si´
one w otoczeniu
bujnej roÊlinnoÊci.
Mimo, ˝e wiele
ju˝ lat up∏yn´∏o
od odkrycia ruin,
nadal trwa dyskusja na temat upadku cywilizacji Majów. Niektórzy naukowcy sà zdania,
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna we
˝e dominujàcà rowspó∏pracy z OÊrodkiem Kultury w Weso∏ej
l´ w zag∏adzie odei z Dyrekcjà Gimnazjum nr 119 oraz przy wspargra∏a silna susza
ciu Urz´du Dzielnicy zapraszajà na koncert wirtrwajàca
przez
tuoza gitary Michael'a Fedoroff’a. Us∏yszymy
wiele dziesi´cioleci. Inni z tà hipotepiosenki z repertuaru W∏odzimierza Wysockiezà si´ nie zgadzajà,
go, Bu∏ata Okud˝awy i ˚anny Biczewskiej.
wskazujàc na sze-

Czwartkowe
Wieczory Muzyczne
– 18.12. o godz. 20:00
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reg innych czynników uwik∏anych
w upadek klasycznej cywilizacji.
Dzisiejszy stan naszej wiedzy jest jednak doÊç du˝y i na wiele pytaƒ znamy
ju˝ odpowiedzi. Zapraszam do podró˝y w czasie. Celem naszym b´dà najwspanialsze oÊrodki Majów w czasach
zag∏ady.
Marek ¸asisz
Kulturoznawca cywilizacji staro˝ytnych,
specjalizujàcy si´ w tematyce
prekolumbijskiej Ameryki.
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Qlturka

Aktorski popis w Narodowym
„Âluby panieƒskie”
– Teatr Narodowy
W przeciwieƒstwie do Teatru Polskiego
nasz drugi teatr paƒstwowy
z nazwy, czyli Narodowy,
radzi sobie ca∏kiem nieêle.
Nie tylko jeÊli chodzi
o zarobki, ale równie˝ o poziom wystawianych sztuk. Chocia˝ tytu∏ „Âluby panieƒskie” sugeruje odtwórcze przedstawienie
szkolnej lektury, Teatr Narodowy stworzy∏
z tej komedii dobre widowisko.
Fabu∏a „Âlubów panieƒskich” jest
wszystkim znana doskonale, a poniewa˝
tekst nie zosta∏ zmieniony, ani na si∏´ unowoczeÊniony, zaskoczeƒ w tej sferze nie
b´dzie. Sposób pokazania zdarzeƒ z utworu te˝ jest raczej przewidywalny – stroje
i scenografia z epoki. Kilka ciekawych rozwiàzaƒ scenicznych (takich jak wydzielenie
sceny pomi´dzy widzami oraz ustawienie na niej
niemal˝e prawdziwego domu z wn´trzem oraz
stworzenie bardzo realistycznego ogrodu) dodaje ca∏ej kompozycji nieco Êwie˝oÊci, jednak
g∏ównym atutem sztuki jest aktorstwo.
Na gromkie brawa zas∏uguje Grzegorz Ma∏ecki, odtwórca roli Albina. Ka˝de jego wejÊcie
na scen´ publicznoÊç wita∏a salwà Êmiechu
– nie jest to dziwne, gdy˝ za ka˝dym razem po-

kazywa∏ swój rozbrajajàcy uÊmiech. Jego naiwnoÊç, delikatnoÊç i zachowanie fajt∏apy oraz lejàca si´ z jego wyrazu twarzy s∏odycz stwarzajà
niesamowità postaç, na którà ka˝dy zwraca
uwag´. Ponadto pod koniec sztuki, jak wszyscy
wiemy z treÊci dramatu, przeradza si´ nieomal
w besti´ powodowanà ˝àdzà zemsty. To niesamowite po∏àczenie Êwietnie odegrane przez

Grzegorza, oglàda si´ bardzo przyjemnie. Poza tym mojà osobistà uwag´ przyciàgn´∏a Kamila Baar w roli energicznej Klary. Wra˝enie zepsu∏o dopiero obejrzenie przeze mnie spektaklu
„Pierwszy raz”, w którym Kamila gra∏a nieco innà rol´, a jednak u˝ywa∏a dok∏adnie tych samych
chwytów i gestów co w „Âlubach...”. Reszta obsady aktorskiej (mi´dzy innymi Gabriela Kownacka, Marcin Hycnar, Patrycja Soliman oraz

Âwi´to Sztuki w OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
26 listopada wieczorem mia∏ miejsce wernisa˝ wystawy obrazów i rzeêb

Bogdana Bonawentury Strzemiecznego. Pan Strzemieczny urodzi∏ si´
w 1943 r. w Radomiu, jest plastykiem,

poetà, filmowcem, zwiàzanym z Warszawà od 1975 roku.
Gdy prace Pana Bogdana zosta∏y przywiezione do „Pogodnej”,
nastrój w OÊrodku
zmieni∏ si´ diametralnie. Prace tego artysty
sk∏aniajà bowiem do
zadumy, refleksji, niekiedy wr´cz pora˝ajà.
Na pewno nie pozwalajà przejÊç oboj´tnie
i Êwiadczà o dobrym
rzemioÊle i wielkoÊci
artysty.
Obrazy i rzeêby Pana Strzemiecznego mo˝na oglàdaç w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” do koƒca grudnia
po umówieniu si´ telefonicznym

Jan Englert) równie˝ spisa∏a si´ doskonale.
Ca∏oÊç by∏a spójna, aktorzy grali zespo∏owo, bez
wybijania si´ na si∏´ ponad umiej´tnoÊci innych.
Taki sukces to zapewne zas∏uga re˝ysera,
czyli samego Jana Englerta. Jemu na pewno zawdzi´czamy kunszt aktorski dopracowany
w ka˝dym calu przez osoby pojawiajàce si´
w przedstawieniu. Dodatkowo klimat stwarza
muzyka utalentowanego ponad miar´ Leszka
Mo˝d˝era.
Teatr Narodowy powinien s∏u˝yç jako przyk∏ad
dla wszystkich innych twórców bioràcych
na warsztat klasyków takich jak Aleksander Fredro. Twórcy spektaklu pokazali, ˝e nie wystarczy i˝ ubierzemy aktorów w kostiumy
zwiàzane z czasami bliskimi autorowi oraz
stworzymy ogromnà scenografi´, ˝eby uzyskaç widowisko – trzeba pami´taç przede
wszystkim o tym, ˝e zaraz po publicznoÊci
w teatrze najwa˝niejszy jest aktor i jego
umiej´tnoÊci. I od tego jak du˝e mo˝liwoÊci
na rozwini´cie skrzyde∏ daje mu rola, zale˝y
sukces przedstawienia. Nawet ze znienawidzonego tekstu, przerabianego tysiàc razy
we wszystkich szko∏ach, mo˝na zrobiç coÊ
niesamowitego, stosujàc si´ do tej prostej
zasady. Szkoda, ˝e tak wielu re˝yserów
o tym zapomina i zamiast skupiç si´ na aktorze, stara si´ ulepszyç klasyczny tekst na w∏asnà mod∏´, zmieniajàc jego j´zyk na nowoczesny i dodajàc kilka aktualnych tematów, nie poruszonych przez autora w utworze. Jak widaç
na licznych przyk∏adach, takie uaktualnianie nie
zawsze owocuje sukcesem. Czasami warto zostawiç orygina∏ w spokoju...
Martyna Nowosielska

pod nr tel. 022 427 37 74. Dzi´kujemy
za ogromne zaanga˝owanie w przygotowanie wystawy Pani El˝biecie Lipiec,
a tak˝e Urz´dowi Dzielnicy Weso∏a
za wsparcie ca∏ego przedsi´wzi´cia.
Barbara Krzewska
Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy,
Parafia Âw. Hieronima
w Starej Mi∏osnej
oraz OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

zapraszajà na

KONCERT KOL¢D
w wykonaniu Mieczys∏awa SzczeÊniaka,

który odb´dzie si´ w dniu
28 grudnia 2008 r. o godz. 14.00
w KoÊciele Âw. Hieronima
przy ul. Rumiankowej 2/4.
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5. Aldiss B. W. – Lato Helikonie
6. Piasecki S. – Piàty etap (wznowienie)

Kàcik bibliofila
Lisa Gardner
„W ukryciu”
Kolejny Êwietny thriller amerykaƒskiej mistrzyni
gatunku – Lisy
Gardner.
Annabelle Granger od dziecka
zmienia miejsce zamieszkania, nazwisko, szko∏´. Razem
z matkà i ojcem przez d∏ugie lata ucieka w∏aÊciwie nie wiedzàc dlaczego.
Po Êmierci rodziców, ju˝ jako doros∏a
osoba, próbujàc ˝yç normalnie dalej
nie zna odpowiedzi na pytanie przed
czym lub przed kim chcia∏ prawdopodobnie ochroniç jà ojciec. Pewnego
dnia dowiaduje si´ z porannej gazety
o makabrycznym odkryciu na terenie
dawnego szpitala psychiatrycznego
masowego grobu, w którym mia∏y znaj-

dowaç si´ jej zw∏oki. Od tej chwili jej
los splata si´ z losem dawnego snajpera, który uporawszy si´ z demonami
przesz∏oÊci, ju˝ jako detektyw podejmuje Êledztwo w sprawie mumifikacji
zw∏ok szeÊciu dziewczynek, w tym dawnej przyjació∏ki Annabelle – Dori.
To historia, która mog∏a wydarzyç si´
naprawd´. Znakomicie nakreÊlone
portrety psychologiczne bohaterów,
doskona∏y j´zyk i do samego koƒca
trzymajàca w napi´ciu wartka akcja to
niewàtpliwe atuty tej pozycji.
Polecam!
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Gardner. L. – W ukryciu
2. Schmitt E. E. – Tektonika uczuç
3. Montefiore S. – Saszetka
4. Stachowicz-Gacek K. – Zielony trabant

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Piàtkowska R. – A mo˝e b´dzie w∏aÊnie tak
2. Stanecka Z. – Basia i przedszkole
3. Derlicka B. – Zimowani (wierszyki
dla przedszkolaków)
4. McDaniel L. – Pozwól mi odejÊç
5. Fields N. – Czasem z∏oto te˝ si´ Êwieci
Literatura popularnonaukowa:
1. Woodall T. – Trinny & Susannah;
ksi´ga kobiecych sylwetek; zapomnij
o rozmiarze; odkryj swojà sylwetk´,
zmieƒ wyglàd
2. Vidaling R. – Dobroczynne roÊliny;
dla zdrowia i urody
3. Wa∏´sa L. – Droga do prawdy; autobiografia
4. Sylwestrzak A. – Historia doktryn politycznych (podr´cznik akademicki)
5. Del Amo C. – Leksykon wychowania
szczeniàt
Iza Zych

NowoÊci wydawnictwa PERT
„Gdzie jest Polska” – to ksià˝ka,
z∏o˝ona z felietonów Jacka Pa∏asiƒskiego, publikowanych w jego blogach
na www.tvn24.pl
i www.jacekpalasinski.blogspot.com
w latach 2007 i 2008
oraz komentarzy internautów. To jedyne w swoim rodzaju, niezwykle ostre
spojrzenie na polskà polityk´ ostatnich
miesi´cy rzàdów koalicji PiS-Samoobrona-LPR oraz pierwszego roku rzàdów koalicji PO-PSL.

Mieszkaƒcy Weso∏ej i okolic,
zainteresowani kupnem ksià˝ek za poÊrednictwem strony
internetowej wydawnictwa:

Andrzej
Grabowski,
„Dziwne
historyjki”
Âlimak
przeprowadza si´ do
apartamentowca, jajko szuka mamy, a smok Bazyliszek oglàda telewizj´. Czy to mo˝liwe? „Dziwne historyjki” Andrzeja Grabowskiego zapraszajà najm∏odszych
do Êwiata zwierzàt, o˝ywionych przedmiotów i sympatycznych postaci. Pe∏ne
humoru opowiadania bawià, a przy tym
uczà dzieci odró˝niaç dobro od z∏a,
pomagaç innym,
dbaç o porzàdek.
Tak˝e rodzice mogà z nich wyczytaç
sposoby, jak sobie

www.wydawnictwopert.pl
po dokonaniu wp∏aty na konto
(bez uiszczania op∏aty za
przesy∏k´) mogà je odebraç
w siedzibie firmy S A P I – u l i c a
G o Ê c i n i e c 1 4 , W e s o ∏ a.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zakupu naszych ksià˝ek bezpoÊrednio w siedzibie firmy SAPI.
radziç z niesfornymi pociechami. To
znakomita ksià˝ka do rodzinnego czytania lub s∏uchania – na do∏àczonej
p∏ycie opowiadania czyta Maciej Gàsiorek. Na 72 stronach w twardej
oprawie jest 25 historyjek z weso∏ymi
ilustracjami Leszka Ga∏ysza.
Anna Lipiƒska

DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

Us∏ugi dla osób prywatnych i firm:
– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.

www.renoma2.com.pl
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tel. 022 7730028
fax 022 7730029

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.

Wiktoria Kiczyƒska
Urodzi∏a si´ 8 paêdziernika
2008 roku.
Waga 3940 g, wzrost 57 cm.

foto – Fotooskar

Witajcie
wÊród
nas

foto – Fotooskar
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KrzyÊ Milewski
Brat Miko∏aja.
Urodzi∏ si´ 26 wrzeÊnia 2008 r.
w Szpitalu na Inflanckiej.

Maja Duszyƒska
Urodzi∏a si´ 12 marca 2008 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga 2460 g, wzrost 48 cm.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego
sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà
do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowonarodzonego 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 conajmniej
na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi).
Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 9 stycznia 2009 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà
pamiàtk´ swojemu dziecku!

Stylista wizerunku
- dobranie odpowiednich kolorów, makijaż, fryzura,
strój na każdą okazję, szkolenia dla firm, faktury

502 600 775

MORFEUSZ
Przyjęcia
Okolicznościowe
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 508 12 88 92
lub 022 612 93 98
www.wesele.waw.pl
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Kraina trzech religii
i miasto Dobrego Wojaka Szwejka
Pogórze Przemyskie – przepi´kna, mistyczna kraina, tu jak w tyglu miesza∏y si´ wp∏ywy ró˝nych narodów, kultur i religii. Ziemia ta, ci´˝ko doÊwiadczona w przesz∏oÊci dalszej, ale i tej nieodleg∏ej, zwiàzana jest nierozerwalnie z Rzeczpospolità. Wiele tu zabytkowych Êwiàtyƒ rzymskoi grekokatolickich, a wÊród nich te najstarsze
w Polsce. Mo˝na napotkaç w tej krainie ruiny
zamków, ale te˝ i pi´knie, odrestaurowane pa∏ace.
Sà te˝ zachowane stare chaty wiejskie i zabytkowe kamienice w miastach. Klimat ten uzupe∏nia
przyroda bogata w unikalne gatunki fauny i flory.
Wszystko to komponuje si´ w przepi´knà per∏´
w naszyjniku dziedzictwa naszego narodu, z którego powinniÊmy byç dumni i chwaliç si´ nim
przed innymi nacjami Êwiata.
W∏aÊnie tu poprowadzi∏y nas Êcie˝ki kolejnej
wycieczki, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna. Zapewne wyra˝´
odczucia wszystkich uczestników wyprawy
twierdzàc, ˝e sp´dziliÊmy na Pogórzu Przemyskim dwa cudowne dni.

Nasza eskapada rozpocz´∏a si´ w Krasiczynie, gdzie dotarliÊmy w sobotni poranek. Osada
nad rzekà San, nieopodal PrzemyÊla, w 1540 r.
jeszcze jako wieÊ Âliwnica dosta∏a si´ we wianie
Jakubowi z Siecina. Jego syn Stanis∏aw po przyj´ciu nazwiska Krasicki od wsi Krasice, w której
osiad∏ ojciec, rozpoczà∏ w 1592 r. budow´ murowanego zamku w miejsce drewnianego grodu.
Dzie∏o kontynuowa∏ jego syn, Marcin Krasicki
– mo˝ny pan, starosta przemyski, zaufany króla
Zygmunta III Wazy. Na poczàtku XVII w. Marcin
Krasicki lokowa∏ w pobli˝u zamku miasto Krasiczyn. Zamek i miasto Krasiczyn znajdowa∏y si´
w posiadaniu rodu Krasickich do 1692 r. Póêniej
zamek by∏ w∏asnoÊcià s∏awnych polskich rodzin,
kolejno: Tar∏ów, Potockich, Mniszchów, Piniƒskich i Sapiechów. Niszczony przez najeêdêców
i odbudowywany przez swych w∏aÊcicieli dotrwa∏ do wspó∏czesnoÊci. W latach drugiej wojny
Êwiatowej zosta∏ doszcz´tnie zniszczony i ograbiony przez Armi´ Czerwonà. Aktualnie zamek
znajduje si´ w r´kach Agencji Rozwoju Przemy-
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s∏u, która okaza∏a si´ byç hojnym mecenasem. Z du˝ym rozmachem prowadzona jest jego
restauracja. Odtworzona zosta∏a bry∏a zamku, kaplica (rekonstruowana od zera wg przedwojennych zdj´ç) i unikatowe,
sgrafittowe dekoracje murów
zamkowych. Zamek krasiczyƒski, zbudowany na planie nieregularnego czworoboku, wyposa˝ony w cztery cylindryczne
basteje umieszczone w naro˝ach (baszty: Boska, Papieska,
Królewska i Szlachecka) nale˝y
do najpi´kniejszych skarbów
architektury renesansowo-manierystycznej w Polsce i w Europie.
Na dziedziƒcu zamkowym powitani zostaliÊmy przez przewodnika. Zacz´liÊmy od zamkowego dziedziƒca, póêniej idàc przez kolejne
pi´tra znaleêliÊmy si´ na szczycie baszty szlacheckiej. Po nasyceniu oczu panoramà okolicy, nieÊmia∏o rozÊwietlanà
promieniami s∏oƒca, zeszliÊmy do kaplicy (w baszcie boskiej) ze wspania∏ym o∏tarzem i przepi´knymi polichromiami. Otworem stan´∏y przed nami
równie˝ podziemia, ze zrekonstruowanà salà tortur oraz wspania∏y park
zamkowy, z alejami prastarych d´bów,
lip i ˝ywotników oraz malowniczymi
stawami (górnym i dolnym). Nigdzie
nie spotkaliÊmy niestety ducha Bielicy

– m∏odej dziewczyny, która skoczy∏a z Wie˝y
Zegarowej, wolàc Êmierç ni˝ Êlub z niekochanym cz∏owiekiem.
Z Krasiczyna odjechaliÊmy w poszukiwaniu
zapomnianych cerkiewek...

Szlak doprowadzi∏ nas do wsi Piàtkowa Ruska w dolinie potoku Jawornik. Na koƒcu wsi,
nad potokiem stoi grekokatolicka cerkiew pw.
Âw. Dymitra z 1732 r. Ta jedna z najpi´kniejszych cerkwi p∏d-wsch. Polski jest budowlà zr´bowà, trójdzielnà. Przykryta jest trzema oÊmiopolowymi kopu∏ami i obwiedziona dachem okapowym wspartym na murowanych s∏upach. Za-

gin´∏o, niestety, jej wyposa˝enie. TajemniczoÊç
miejsca pot´guje przycerkiewny cmentarz ze
starymi, porastajàcymi darnià nagrobkami oraz
przep∏ywajàcy obok potok i rosnàce nad nim,
cz´Êciowo powalone drzewa.
Niestety, podobny los spotka∏ inne napotkane
na naszym szlaku cerkwie, zarówno tà pw. Âw.
Dymitra w Jaworniku Ruskim, jak i kolejnà pw.
Âw. Paraskewii w Lipie. Opuszczone ginà poÊród pól i lasów.
Wi´cej szcz´Êcia mia∏y: cerkiew grekokatolicka pw. Âw. Micha∏a w Sedliskach ko∏o Dynowa, u˝ywana jako koÊció∏ rzymskokatolicki
oraz cerkwie stanowiàce muzea – pw. Wniebo-
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wstàpienia Paƒskiego w Uluczu, na szczycie
wzgórza D´bnik (jedna z najstarszych cerkwi
drewnianych, z po∏owy XVII w.), b´dàca oddzia∏em Muzeum Architektury Drewnianej oraz najstarsza zachowana w Polsce cerkiew pw. Âw.
Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. Jest to jedyna obronna cerkiew w Polsce. Ta murowana cerkiew powsta∏a na prze∏omie XIV i XV w.
Otoczona dwoma pasami murów obronnych,
u˝ytkowana by∏a przez zakon Bazylianów. Dolna jej kondygnacja przeznaczona by∏a pod Pos∏ug´ Bo˝à, górna zaÊ to kaplica mnichów i ich
pomieszczenia osobiste. Cerkiew jest obecnie
oddzia∏em Muzeum Narodowego.
Ale nie tylko cerkwie by∏y celem naszego
zwiedzania. Przed nami ukaza∏y si´ malownicze
ruiny zamku w Dàbrówce Starzeƒskiej, wybudowanego przez Stadnickich w I po∏. XVII w.
Zamek, po∏o˝ony na skarpie nad Sanem, by∏ siedzibà Stadnickich, a póêniej Starzeƒskich. Niestety, do dziÊ zachowa∏ si´ w stanie ruiny.
Gdy ju˝ zapad∏ zmrok dotarliÊmy do Kalwarii Pac∏awskiej, jednego z wa˝niejszych w Polsce katolickich miejsc kultu. Mijajàc rozsiane na pagórkach
kaplice, dojechaliÊmy do wrót zespo∏u klasztornego OO. Franciszkanów. Najwa˝niejszym zabytkiem na wzgórzu jest barokowy koÊció∏ pw. Âw.
Krzy˝a. W Êwiàtyni pogrà˝onej w pó∏mroku, wype∏nionej szeptem modlitw, oglàdaliÊmy cudowny
obraz Matki Boskiej Kamienieckiej, przywieziony
do Kalwarii w 1679 r. po zaj´ciu Kamieƒca Podolskiego przez Turków. Oprócz koÊcio∏a, klasztoru
i zespo∏u kaplic na uwag´ zas∏uguje te˝ drewniana zabudowa miasteczka. Znacznà jej cz´Êç stanowià d∏ugie domy o konstrukcji przys∏upowej,
z podcieniami. Budynki ustawione sà szczytami
do szerokiej ulicy, pe∏niàcej rol´ rynku.
Nadszed∏ czas powrotu do PrzemyÊla, gdzie
czeka∏ na nas Dobry Wojak Szwejk. Przyjà∏ nas
w Bramie Sanockiej Dolnej (mieÊci si´ w niej siedziba Przemyskiego Towarzystwa Przyjació∏

Szwejka). Po otrzymaniu przepustek na teren
Twierdzy PrzemyÊl, zostaliÊmy nakarmieni i pokrzepieni grzaƒcem galicyjskim. Po uczcie Dobry
Wojak odby∏ z nami d∏ugi spacer uliczkami miasta.
Drugi dzieƒ wyprawy rozpoczà∏ si´ wyjazdem
na przemyskie wzgórze Zniesienie. Stojàc u stóp
okaza∏ego Krzy˝a Zawierzenia podziwialiÊmy panoram´ PrzemyÊla.
Sàsiednie wzgórze, zwane jest „Grobem Narodów” – znajdujà si´ tu obok cmentarza komu-

nalnego, równie˝ cmentarze wojskowe: niemiecki, rosyjski, austro-w´gierski oraz ukraiƒski.
Teraz przysz∏a kolej na zwiedzanie
przemyskiej starówki. W´drujàc wàskimi uliczkami, poÊród zabytkowych
kamienic przemierzaliÊmy miasto.
Kolejno odwiedziliÊmy koÊció∏ ojców
Franciszkanów z pi´knymi rzeêbami
s∏ynnego twórcy lwowskiego Fabiana Fessingera oraz Sobór archikatedralny pw. Âw. Jana Chrzciciela, gdzie
nasze oczy zachwyca∏ wspania∏y Ikonostas. Nast´pnie czarodziejskie
uliczki doprowadzi∏y nas do zespo∏u
karmelickiego i najpi´kniejszego koÊcio∏a PrzemyÊla pw. Âw. Teresy z Avilo, ze wspania∏à ambonà w formie ∏odzi. Wreszcie dotarliÊmy do
Placu Katedralnego. Góruje nad nim rzymskokatolicka bazylika archikatedralna pw. Wniebowzi´cia NMP i Âw. Jana Chrzciciela, z wieloma
wspania∏ymi zabytkami, a wÊród nich – alabastrowà figurà Matki Boskiej Jackowej.

Trasa naszej wycieczki prowadzi∏a
teraz do Muzeum Historii Miasta
PrzemyÊla oraz Muzeum Dzwonów
i Fajek w by∏ej grekokatolickiej
dzwonnicy archikatedralnej.
Przyszed∏ moment, gdy musieliÊmy opuÊciç podkarpacki gród, aby
udaç si´ w dalszà drog´. Celem naszej podró˝y by∏ fort nr I twierdzy
PrzemyÊl – Salis-Soglio w Siedliskach. Wzgórza poroÊni´te zielenià,
okrywajàcà betonowe forty twierdzy
PrzemyÊl otaczajà miasto ze wszystkich stron.
Jedna z najwi´kszych fortec europejskich zosta∏a wybudowana przez budowniczych Cesarstwa Austro-W´gierskiego. Budow´ rozpocz´to
w 1855 r. i trwa∏a ona do I Wojny Âwiatowej.
Jako tzw. Brama W´gier Twierdza PrzemyÊl odegra∏a bardzo wa˝nà rol´ w wojnie, dwukrotnie
oblegana przez wojska rosyjskie, powstrzyma∏a
ich pochód w g∏àb Europy. Twierdza podda∏a si´
dopiero po ponad 130 dniach drugiego obl´˝e-

nia wobec braku ˝ywnoÊci, wybuchajàcej epidemii cholery i upadku morale ˝o∏nierzy. Fort Salis-Soglio to trzykondygnacyjny, g∏ówny fort artyleryjski. Podczas obl´˝enia odpiera∏ najsilniejsze
ataki wojsk rosyjskich. Jest dziÊ jednym z najlepiej zachowanych fortów, z istniejàcà nadal bramà wejÊciowà, licznymi korytarzami, szybami
wind i dziedziƒcami.
Teraz ju˝ nastàpi∏o po˝egnanie z PrzemyÊlem
i Pogórzem Przemyskim i powrót do domu.
Jeszcze tylko krótki skok do Radru˝a, ju˝
na kraƒcach Roztocza, w dolinie potoku Radru˝ka. Znajduje si´ tu przepi´kna cerkiew pw. Âw.
Paraskewii z malowid∏ami na Êcianie ikonostasowej i imponujàcà drewnianà dzwonnicà.
Na przycerkiewnych cmentarzach znajdujà si´
liczne zabytki sztuki kamieniarskiej.

Czekan∏a nas jeszcze wizyta w XVII-wiecznym
Pa∏acu Czartoryskich w Sieniawie. Po przetrwaniu radzieckiej okupacji podczas ostatniej wojny,
znajdujàcy si´ w doÊç dobrym stanie, opuszczony pa∏ac zosta∏ okradziony i zniszczony przez
dru˝yny stra˝ackie, çwiczàce na jego murach
gaszenie po˝arów. Teraz odrestaurowany pa∏ac
mieÊci zespó∏ hotelowy o wysokim standardzie.
Póênym wieczorem zm´czeni, ale szcz´Êliwi,
wróciliÊmy do domów. W pami´ci pozostanà
nam na zawsze wspania∏e prze˝ycia z Pogórza
Przemyskiego.
Darek Owsianko
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W SP nr 173

SP nr 171 na Zamku

Ratujemy i uczymy ratowaç

W piàtek 21.11. odby∏a si´ wycieczka autokarowa klas drugich
do Zamku Królewskiego. Zmierzajàc do Zamku po drodze widzieliÊmy pomniki: Adama Mickiewicza, ksi´cia Józefa Poniatowskiego.
OglàdaliÊmy z zewnàtrz Pa∏ac Prezydencki. W barokowym koÊciele
akademickim pod wezwaniem Êw. Anny podziwialiÊmy pi´kne organy, rzeêby, obrazy. Zamek Królewski zacz´liÊmy
zwiedzaç od piwnic. Znajdowa∏y si´ tu zbroje rycerskie, znaleziska archeologiczne: naczynia, narz´dzia z XIV-XV wieku, kafle
piecowe z XIV-XVIII wieku,
apteka królewska, wi´zienie, studnia zaopatrujàca
zamek w czasie obl´˝enia
w wod´ oraz pomieszczenia, w których przechowywano ˝ywnoÊç i broƒ. Wy˝ej nad piwnicami znajdowa∏y si´ pi´kne
komnaty. ZwiedzaliÊmy sal´ Sejmowà, Senatorskà, „pokój ˝ó∏ty”,
w którym odbywa∏y si´ obiady czwartkowe. W gabinecie marmurowym widzieliÊmy oryginalne portrety królów polskich. PodziwialiÊmy pi´kne obrazy Jana Matejki i arrasy zdobiàce zamkowe wn´trza. Interesujàca tematyka wycieczki sprawi∏a, ˝e wszyscy na kilka
godzin przenieÊliÊmy si´ w odleg∏e czasy.
Ewa Kacprzak i Bogumi∏a Jaroch

Nikomu nie trzeba przypominaç, jak cenna i potrzebna jest w ˝yciu umiej´tnoÊç udzielania pierwszej pomocy. Jednak wi´kszoÊç z nas
nie potrafi i cz´sto boi si´ pomóc osobie poszkodowanej.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy postanowi∏a przeciwdzia∏aç tej niewiedzy.
W 2006 roku uruchomi∏a Program Edukacyjny
„Ratujemy i Uczymy Ratowaç”. W roku szkolnym 2008/09 Szko∏a Podstawowa nr 173 przystàpi∏a do jego realizacji w klasach I–III.
W listopadzie przeszkoleni nauczyciele rozpocz´li prowadzenie zaj´ç, podczas których dzieci nauczà si´ podstawowych zasad udzielania
pierwszej pomocy: od prawid∏owego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynnoÊci przy osobie poszkodowanej. Pomoce: filmy, ksià˝ki dla uczniów, fantomy sfinansowane przez Fundacj´ WOÂP, pozwolà prowadzàcym ciekawie i skutecznie przekazywaç wiedz´
na ten temat, a dzieciom uatrakcyjnià lekcje.
Zaj´cia zakoƒczà si´ egzaminem, a dzieci otrzymajà certyfikaty ukoƒczenia kursu pierwszej
pomocy.
Marzena Oderkiewicz, Edyta Kowalczyk

Akcja „Szlachetna Paczka”
W tym roku, w SP 173 z ogromnym rozmachem rusza akcja „Szlachetna paczka. Po raz drugi b´dziemy staraç si´ otworzyç nasze serca na bied´ i niedol´ tych, którzy tego naprawd´ potrzebujà. Do tej pory swój akces
zg∏osi∏y 24 klasy, co oznacza, ˝e tyle˝ samo rodzin ucieszy Êwiàteczny podarunek.
Przedsi´wzi´cie „Szlachetna paczka” uczy wra˝liwoÊci na potrzeby innych i pokazuje, jak niewiele potrzeba, by sprawiç radoÊç drugiemu cz∏owiekowi. Przygotowaniu paczki w naszej szkole towarzyszy niezwyk∏a atmosfera, którà tworzà ludzie „duzi i mali”, otwarci, wra˝liwi spo∏ecznie i pe∏ni pozytywnej energii. Dzi´ki temu,
˝e w akcj´ t´ anga˝ujà si´ ca∏e klasy, dla wychowawców jest to dobry moment na nauk´ spo∏ecznej wra˝liwoÊci i stwarzanie okazji do integracji zespo∏u oraz odpowiedzialnoÊci za powierzone zadania.
Rodziny, dla których przygotowujemy podarunki proszà o ˝ywnoÊç trwa∏à, s∏odycze i pomoce szkolne dla dzieci, ubrania, Êrodki czystoÊci. Reszta zale˝y ju˝ od naszych mo˝liwoÊci.
Zazwyczaj potrzeby rodzin sà bardzo du˝e i trudno jest nam odpowiedzieç na nie
wszystkie. Warto jednak pami´taç, ˝e paczka to przede wszystkim radosny, Êwiàteczny
prezent, który przygotowujemy specjalnie dla wybranej przez nas rodziny.
Dla potrzebujàcych paczka jest tak naprawd´ wa˝niejsza, ni˝ zawarte w niej rzeczy – to
znak, ˝e ktoÊ o nich pami´ta∏. Do podarunku mo˝emy oczywiÊcie w∏o˝yç Êwiàtecznà kartk´
z ˝yczeniami, a potem... ju˝ tylko mieç ogromnà satysfakcj´ z dobrze wykonanego zadania.
Majka Delura – koordynator akcji

I Dzieƒ Nauki
– „MyÊl´, badam, wiem”
W Szkole Podstawowej nr 173 od wielu lat realizowane sà ró˝ne projekty, którym co roku
przyÊwieca inne has∏o. Bie˝àcy rok szkolny up∏ywa pod has∏em „MYÂL¢, BADAM, WIEM”.
15 listopada, w ramach tegorocznego projektu, wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami zaprezentowa∏y sylwetki osób, które poprzez swoje odkrycia zas∏yn´∏y w Êwiecie.
Dzi´ki przygotowanym prezentacjom, w naszej szkole pojawili si´ mi´dzy innymi: Leonardo da Vinci, Maria Curie – Sk∏odowska, Jan Gutenberg, Krzysztof Kolumb, Miko∏aj Kopernik,
Aleksander Fleming. Prezentacje przyczyni∏y si´ do tego, i˝ uczniowie na pewno zapami´tali,
kto odkry∏ Ameryk´, w jaki sposób wynaleziono druk, komu zawdzi´czamy penicylin´, czy te˝
kto zatrzyma∏ S∏oƒce, a ruszy∏ Ziemi´. Ponadto uczniowie obejrzeli filmy o pierwszej wyprawie na Ksi´˝yc oraz o rozwoju genetyki.
Wszystkie prezentacje by∏y przedstawione w dowcipny i ciekawy sposób, a jednoczeÊnie
by∏y Êwietnymi i pouczajàcymi lekcjami.
Joanna Gryz-Lis
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Rajd Niepodleg∏oÊci
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12 i Pierwsze Gimnazjum Autorskie im. Emanuela Bu∏haka ka˝dego roku organizuje Rajd Listopadowy. W tym roku przypad∏a 90. rocznica tego wydarzenia. PostanowiliÊmy, ˝e rajd b´dzie bardziej odÊwi´tny. W ramach Dni
Otwartych Koszar – 15 listopada odwiedziliÊmy Pierwszà Warszawskà Brygad´ Pancernà im. Tadeusza KoÊciuszki w Weso∏ej.
O godz. 10.00 przed bramà jednostki ustawi∏o si´ bardzo wiele
osób ciekawych jak to teraz w tym wojsku jest. Pogoda tego dnia nie
sprzyja∏a, ale atmosfera by∏a doskona∏a. Uczestnicy rajdu, podzieleni na dziewi´ç grup, mieli okazj´ to sprawdziç, a przy okazji doÊwiadczyç troch´ ˝ycia wojskowego i pobawiç si´.
Ka˝da grupa stawi∏a
si´ na dziewi´ciu stanowiskach, na których
zdobywa∏a
punkty
przydzielane przez ˝o∏nierzy i nauczycieli.
Do zaliczenia by∏y: dwa
stanowiska sprawnoÊciowe, historyczne,
musztra, konkurs pieÊni patriotycznej, konkurs plastyczny, zadanie z mapy, wiedza wojskowa i zwiedzenie rejonu zakwaterowania. Ten ostatni wzbudzi∏ bardzo du˝e zainteresowanie. Tam ˝o∏nierz pokazywa∏ jak Êciele si´ ∏ó˝ko wojskowe.
Na zakoƒczenie rajdu zwyci´skie grupy dosta∏y s∏odkie upominki od Fundacji Szkó∏ i niespodzianki od Wojska.
Mimo doÊç licznej grupy (ponad 200 osób), wszystko odby∏o
si´ sprawnie i oko∏o 13.00, zakoƒczy∏o apelem z czytaniem wspomnieƒ ludzi, którzy prze˝yli Odzyskanie Niepodleg∏oÊci i ods∏uchaniem Pierwszej Brygady.
Serdecznie dzi´kujemy genera∏owi brygady Jerzemu Biziewskiemu za umo˝liwienie wejÊcia na teren jednostki. Szczególnie
opiekowali si´ nami major Roman Madej i kapitan Henryk Blaszyƒski. Âwietnie spisali si´ ˝o∏nierze i nauczyciele odpowiedzialni za stanowiska. Ich zaanga˝owanie i humor zadecydowa∏y o sukcesie rajdu, za który odpowiedzialni byli nauczyciele Leszek Lewkowicz i Czarek Kielczyk.
Czarek Kielczyk
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Listy do redakcji
Skatowany pies
Czy pami´tajà Paƒstwo czarnego, wielkiego psa,
który spacerowa∏ czasami ul. Pogodnà, obrze˝ami lasku na ty∏ach du˝ego bloku, ul. Klimatycznà w pobli˝u
szko∏y i potem ul. Zdrojowà wzd∏u˝ Kana∏ku. To by∏y jego najszcz´Êliwsze chwile. Pi´kne, przyjazne i màdre
zwierz´ by∏o pupilem osiedla. Wszyscy si´ nim zachwycali. Kiedy podchodzi∏y do niego inne psy spokojnie im si´ przyglàda∏, wynios∏y, dostojny – Król Lew.
Owczarek d∏ugow∏osy ze stojàcymi uszami nazywa∏ si´ Tygrys. Mieszka∏ w kojcu parkingu i ca∏ymi dniami obserwowa∏ Êwiat i swoich wspó∏braci
przez kraty swojego wi´zienia. Kojec otwierano
w nocy, ˝eby pilnowa∏ parkingu. I pilnowa∏. Stró˝em
by∏ doskona∏ym. Lata ca∏e ˝y∏ w biedzie, zaniedbany, w nie sprzàtanej klatce, w upa∏y cz´sto bez wody, a do jedzenia rzucano mu zamro˝one Êwiƒskie
ogony z lodówki. On nawet nie mia∏ miski!
Lepsze mia∏ ostatnie dwa lata, kiedy dogada∏am
si´ z w∏aÊcicielami, ˝e b´dà codziennie przynosiç
ciep∏e jedzenie. Kiedy przed wieczorem bra∏am go
na spacer, miejscowa lekarz weterynarii wyleczy∏a

mu uszy, dwukrotnie zaszczepi∏a (na koszt w∏aÊciciela), a nowi pracownicy: pan Józef i pan Marcin
sprzàtali kojec, dawali wod´. I co wi´cej, bardzo go
polubili, a on ich. Cz´sto nadstawia∏ ∏eb do drapania, spontanicznie okazywa∏ swojà radoÊç. Pan
Marcin bardzo przywiàza∏ si´ do tego psa. Nieraz
podkreÊla∏, ˝e to jego jedyny i prawdziwy przyjaciel.
Dba∏ o niego, czesa∏ go, a jak wyjecha∏am na jakiÊ
czas, biega∏ z nim na smyczy po parkingu.
KiedyÊ us∏ysza∏am od pracowników, ˝e w∏aÊciciel
parkingu Pawe∏ Piekut, ch∏op spod Miƒska Mazowieckiego, kopie Tygrysa. Poprosi∏am, ˝eby mi go odda∏, ˝e
go wezm´ do siebie. 25 X w s∏onecznà sobot´, kiedy
w∏aÊciciel parkingu przyszed∏ na dy˝ur, pi´kny i zdrowy
Tygrys biega∏ w kojcu i ˝ywo reagowa∏ na wszystko, co
dzia∏o si´ za siatkà. Kiedy przysz∏am po po∏udniu, ˝eby
go wziàç na spacer Tygrys le˝a∏ na ziemi, nie móg∏
wstaç. Nie podnosi∏ nawet g∏owy. Wyglàda∏ na skatowanego. By∏a to sobota przed d∏ugim weekendem. Ludzie pobrali urlopy i powyje˝d˝ali. Na parkingu by∏o pusto, tylko z szoferki ci´˝arówki Karola Hajtalowicza
z trudem wyszed∏ napity Piekut. Tygrys skona∏ w nocy.
To nie do wiary: XXI wiek, Unia Europejska, stolica, nowe osiedle – bloki i domki, a w Êrodku taki
ciemnogród. Takie bestialstwo. Pochowa∏am Tygry-

sa na cmentarzu dla zwierzàt w Koniku, prowadzonym przez in˝. Wojd´.
Ustawa z dn. 21 VIII 1997 r. o ochronie zwierzàt:
Rozdz. 11 art. 5, ust. 2: kto uÊmierca zwierz´ ze
szczególnym okrucieƒstwem podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
Art. 37 ust. 2: usi∏owanie, pod˝eganie i pomocnictwo w uÊmiercaniu zwierz´cia jest karalne.
Halina Szopska, Inspektor TOZ
Powy˝szy list jest bardzo poruszajàcy. JesteÊmy
pod ogromnym wra˝eniem determinacji jakà ma Pani w rozwiàzaniu tej nieprzyjemnej zagadki. Wiemy,
˝e oprócz Pani, a raczej dzi´ki Pani, sprawà zainteresowali si´: Towarzystwo Opieki nad Zwierz´tami,
Radni Dzielnicy Weso∏a, Komenda Policji w Weso∏ej,
a tak˝e sto∏eczne gazety i radio. Zainteresowanych
Êledzeniem tematu, pomocà lub dyskusjà na poni˝szy temat, a tak˝e ochronà zwierzàt w naszej dzielnicy zapraszamy na: www.staramilosna.org.pl gdzie
na forum w temacie zwierzaki zostanie utworzony
osobny wàtek dotyczàcy tej sprawy.
w imieniu Redakcji wiadomoÊci Sàsiedzkich
– Katarzyna Szaszkiewicz

Profesor Halina Szwarc (1923-2002)
za∏o˝ycielka uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce
Kilka lat temu w dniu 28 maja 2002 r. odesz∏a
prof. Halina Szwarc, lekarz internista, endokrynolog i gerontolog, za∏o˝ycielka i prezes pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powsta∏ego w 1975 r. przy Centrum Medycznym Kszta∏cenia Podyplomowego w Warszawie.
Kilka miesi´cy temu dzi´ki spektaklowi Teatru
TV „Doktor Halina”, szerokie rzesze odbiorców
mia∏y okazj´ poznaç niezwyk∏à histori´ m∏odej
kobiety o wyjàtkowej sile woli, odwadze i prawoÊci charakteru. Scenariusz sztuki autorzy oparli
na „Wspomnieniach z pracy w wywiadzie antyhitlerowskim ZWZ-AK” Haliny Szwarc, wydanych
w 1999 r. w niewielkim nak∏adzie (500 egz.). Zapis obejmuje tak˝e lata powojenne, wype∏nione
aktywnoÊcià zawodowà, naukowà i spo∏ecznà.
„M∏odoÊç ˝ycia jest rzeêbiarkà co wykuwa ˝ywot ca∏y...”. Jakie by∏y m∏ode lata Pani Profesor?
Na wstàpienie do pracy konspiracyjnej zdecydowa∏a si´ jeszcze w 1939 roku. Mia∏a wówczas zaledwie szesnaÊcie lat. Zgodnie z poleceniem dowództwa w Okr´gu ¸ódzkim, powo∏ujàc si´ na
niemieckie korzenie w rodzinie matki, podpisa∏a
volkslist´, w ciàgu paru miesi´cy nauczy∏a si´
niemieckiego i ukoƒczy∏a niemieckà szko∏´.
W 1943 roku podj´∏a prac´ w wywiadzie g∏´bokim na terenie Rzeszy (Wiedeƒ, Hamburg, Berlin
i Monachium) Do jej obowiàzków nale˝a∏ tak˝e
kolporta˝ pism i ulotek w ramach akcji „N” b´dàcej or´˝em w walce dywersyjno-psychologicznej,
która mia∏a podkopywaç morale Niemców.
Za ustalenie po∏o˝enia obiektów wojskowych
w Hamburgu, co umo˝liwi∏o ich zniszczenie przez
aliantów, otrzyma∏a od Anglików odznaczenie.
W 1944 r. zosta∏a aresztowana przez Gestapo w ¸odzi. WczeÊniej mia∏a miejsce wsypa,
w r´ce Gestapo wpad∏o archiwum, w którym
znajdowa∏y si´ m. in. raporty z jej pracy wywia-

dowczej. Sp´dzi∏a w wi´zieniu maltretowana i torturowana siedem miesi´cy. Wreszcie skazana zosta∏a na Êmierç przez rozstrzelanie,
do którego w ostatniej chwili nie dosz∏o. Po ocaleniu, nasta∏ okres ˝ycia AK-owca poszukiwanego przez UB. Trzeba by∏o si´ ukrywaç. We wspomnieniach zapisa∏a: „Z perspektywy czasu nigdy
nie ˝a∏owa∏am «bycia» w m∏odoÊci „pod wozem”. Dobra szko∏a ˝ycia, charakteru...”.
W paêdzierniku 1945 r. ujawni∏a si´ i zacz´∏a
wzgl´dnie „normalne” ˝ycie. Pomimo szykan UB
i powojennych przeÊladowaƒ, uda∏o si´ jej kontynuowaç karier´ naukowà. Stara∏a si´ o zdobycie jak najwy˝szych kwalifikacji. Mimo z∏oÊliwego utrudniania kariery zawodowej przez wiele
lat, nie podda∏a si´ przeciwnoÊciom, tak˝e ˝yciowym. Pracowa∏a jako lekarz i wyk∏adowca
wy˝szych uczelni, m. in. by∏a prorektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Zyska∏a tytu∏ profesora medycyny.
Mniej wi´cej od 1974 r. zacz´∏a si´ specjalizowaç w gerontologii. Zawsze lubi∏a – jak pisze
– „starszych wiekiem pacjentów”. Zorganizowa∏a
Zak∏ad Gerontologii z Oddzia∏em Rehabilitacji Gerontologicznej. Przekona∏a si´ jak wiele mo˝na pomóc ludziom starszym, dzia∏ajàc w zespole z∏o˝onym z lekarzy, psychologów, socjologów i specjalistów od kultury fizycznej. W 1975 r. zainicjowa∏a
powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w skrócie: UTW), który by∏ pierwszà takà placówkà w Polsce i jednà z pierwszych w Europie. Obecnie nosi
imi´ Haliny Szwarc. Celem by∏a poprawa jakoÊci
˝ycia osób starszych poprzez kszta∏cenie i wielostronnà aktywizacj´. Zacz´∏y powstawaç kolejne
placówki tego typu. Pani Profesor wspomina, ˝e
zapoczàtkowany przez Nià ruch by∏ podobno „jednà z niewielu inicjatyw «oddolnych» (bez pytania
Partii o zgod´), która rozwin´∏a si´ tak pomyÊlnie”.

UTW im. Haliny Szwarc prowadzi nieprzerwanie
wielokierunkowà dzia∏alnoÊç od pierwszych lat istnienia, starajàc si´ odpowiadaç na zainteresowania, pasje i mo˝liwoÊci twórcze s∏uchaczy. Warto
jà pokrótce przybli˝yç. Przyk∏adowo w sprawozdaniu za r. akad. 2002/2003 podano, ˝e w zaj´ciach uczestniczy∏o 1064 s∏uchaczy. Wys∏uchano
51 wyk∏adów, prowadzonych przez pracowników
naukowych wy˝szych uczelni. Oprócz wyk∏adów
w programie znalaz∏y si´ tak˝e lektoraty j´zyków
obcych i seminaria, z których ogromnym zainteresowaniem cieszy∏y si´ zaj´cia dotyczàce profilaktyki gerontologicznej. Wa˝nà rol´ pe∏ni∏y te˝ zespo∏y o charakterze twórczym i artystycznym,
do których s∏uchacze zapisywali si´ zgodnie ze
swoimi zami∏owaniami. Nale˝a∏y do nich: Zespó∏
Literacki, Pami´tnikarski, Wokalno-Muzyczny, Plastyczny. Zespól Bryd˝owy i Turystyczno-Krajoznawczy zaspoka∏ inne potrzeby. Organizowano
okolicznoÊciowe spotkania Êwiàteczne, z okazji
rozpocz´cia i zakoƒczenia roku oraz Êwiàt narodowych. S∏uchacze uczestniczyli tak˝e w wielu programach badawczych prowadzonych przez UTW.
Ârodki finasowe na dzia∏alnoÊç pochodzi∏y przewa˝nie ze sk∏adek wp∏acanych przez s∏uchaczy.
Ruch uniwersytetów trzeciego wieku zainicjowany przez Panià Profesor rozwija si´ dynamicznie. Z jednej strony dlatego, ˝e w wielu Êrodowiskach roÊnie zapotrzebowanie na edukacj´
ustawicznà i wielostronnà aktywnoÊç, z drugiej
zaÊ – rozumienie, ˝e do staroÊci trzeba si´ przygotowaç i jak najlepiej wykorzystaç potencja∏,
jaki ze sobà niesie. Mimo wszelkich trudnoÊci
i ograniczeƒ. Mimo wszystko.
Mi∏o mi zasygnalizowaç, ˝e podejmowane sà
starania, aby w naszej dzielnicy powsta∏ uniwersytet tego typu.
Maria Klamut
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OpowieÊci bajlandlowej treÊci (cz. 2)
Gdy Ma∏pa i Piesek dotarli do domu Pieska,
Ma∏pa oniemia∏a z zachwytu widzàc z∏otà bram´
domu, ró˝owe okna, flagi z wizerunkiem Pieska
i wiwatujàcy t∏um witajàcy Pieska niczym króla
lub jakiegoÊ prezydenta wielkiego kraju. OczywiÊcie Piesek zachowywa∏ si´ wcià˝ jakby by∏ co
najmniej królem – szed∏ wolno, dostojnym krokiem, z uniesionym lekko wzrokiem, emanujàc
swym urokiem, nie przejmujàc si´ ju˝ zmrokiem.
Ma∏pa nie mog∏a uwolniç si´ od pytaƒ, które
wcià˝ chodzi∏y jej po g∏owie:
– Dlaczego wszyscy si´ tak zachowujà?
– Dlaczego ja widz´ tylko zwyk∏ego Pieska i nic
wi´cej?
– Co takiego jest w tym Piesku, ˝e wszyscy si´
tak zachowujà?
Na myÊlenie nie by∏o jednak zbyt du˝o czasu, poniewa˝ tyle si´ dzia∏o wokó∏, ˝e w pewnym momencie Ma∏pa musia∏a uwa˝aç na swój ogon. Co jakiÊ
czas ktoÊ depta∏ jà po ogonie chcàc choç na chwil´ byç bli˝ej Pieska. T∏um stawa∏ si´ dla Ma∏py tak
nieznoÊny, ˝e w pewnym momencie Ma∏pa zdenerwowa∏a si´ do tego stopnia, ˝e a˝ krzykn´∏a:
– „Przestaƒcie si´ wyg∏upiaç. Co to za teatr?
Przecie˝ to zwyk∏y Ma∏y Piesek, jakich na Êwiecie sà setki, a mo˝e nawet tysiàce. Nie ma si´
czym zachwycaç!”
Nagle, gdy g∏os Ma∏py przebi∏ si´ przez wiwaty i okrzyki, zapanowa∏a g∏ucha, wiszàca nad
wszystkimi cisza. Nikt nie Êmia∏ si´ odezwaç,
a niektórzy nawet zamarli w bezruchu, czekajàc
a˝ si´ coÊ zdarzy – nie wiedzieli co, ale coÊ powinno si´ zdarzyç. Piesek tak˝e zatrzyma∏ si´
w pó∏ kroku jakby by∏ na bateri´, która nagle si´
skoƒczy∏a i zatrzyma∏a go w miejscu.
Cisza wydawa∏a si´ wiecznoÊcià, bo jak coÊ
jest niewygodne lub k∏opotliwe, to wydaje si´
trwaç d∏u˝ej ni˝ to, co jest przyjemne i mi∏e. W tej
ciszy tylko Ma∏pa poczu∏a ulg´ i nie musia∏a ju˝
uwa˝aç na swój bolàcy ogon. Czu∏a si´ jednak jak
przybysz z innego Êwiata, który nagle znalaz∏ si´
wÊród zupe∏nie obcych istot. W tej ciszy Ma∏pa
us∏ysza∏a znowu swoje myÊli, które tym razem
brzmia∏y: „Co teraz b´dzie? Co si´ dalej stanie? Co
ja zrobi∏am, przecie˝ nie dostan´ teraz bananów!”
„A to Ma∏pa!” – rozleg∏ si´ gdzieÊ z t∏umu
g∏os, ale ze wzgl´du na t∏ok nie mo˝na by∏o zobaczyç kto to powiedzia∏.
„Ma∏pa nie jest stàd! Nie powinna zabieraç
g∏osu!” – odezwa∏ si´ ju˝ bardziej oÊmielony
g∏os z t∏umu a zaraz za nim ktoÊ bardzo g∏oÊno
krzyknà∏: „Precz z Ma∏pà!” i zacz´∏o si´ skandowanie „Ma∏pa si´ na niczym nie zna!”, „Ma∏pa
obra˝a Pieska!”, „Wyrzuciç Ma∏p´”, itd.
Piesek obserwowa∏ ca∏à sytuacj´ starajàc si´
zachowaç niewzruszenie, ale wszyscy widzieli
jak stroi niezadowolone minki i daje wyraênie
do zrozumienia, ˝e nie spodoba∏o mu si´ to co
powiedzia∏a Ma∏pa.
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W koƒcu zdenerwowany Piesek przemówi∏:
„Zwalniam Ci´ ze s∏u˝by Ma∏po. KtoÊ kto nie docenia mojego pi´kna nie zas∏uguje na to aby
mnie widzieç”.
T∏um dalej zaczà∏ chwaliç i uwielbiaç Pieska,
który ruszy∏ swoim dostojnym krokiem, a Ma∏pa
uciek∏a du˝ymi susami do lasu obawiajàc si´
o swoje zdrowie.
Kiedy tak bieg∏a by∏a z∏a sama na siebie, poniewa˝ straci∏a wspania∏à uczt´ w postaci bananów i innych owoców, które zapewne sà w domu
Pieska. Ma∏pa powtarza∏a wcià˝ sobie samej:
„Mam zbyt d∏ugi j´zyk i to mnie kiedyÊ zgubi”.
Min´∏a noc i Ma∏pa obudzi∏a si´ na ga∏´zi wyjàtkowo g∏odna. Jej ˝o∏àdek by∏ jak co rano zupe∏nie pusty i zapewne bardziej ju˝ pusty nie
móg∏ byç ni˝ by∏ ka˝dego ranka, ale myÊli
o uczcie u Pieska, która jà min´∏a sprawia∏a, ˝e
Ma∏pa poczu∏a si´ najg∏odniejsza w ˝yciu. Ta
myÊl by∏a tak dla Ma∏py przykra, ˝e jedynà innà
myÊlà, która by∏a uspokajajàca by∏a myÊl jak dostaç si´ jednak na uczt´ do Pieska.
Ma∏pa uÊmiechn´∏a si´ i g∏oÊno krzykn´∏a:
„– Wiem co zrobi´! Pójd´ i powiem Pieskowi, ˝e
jest najpi´kniejszy i wtedy dostan´ przysmaki”.
Nie myÊlàc wiele Ma∏pa przybieg∏a najpr´dzej
jak tylko umia∏a, a mo˝e nawet pr´dzej, bo jak
komuÊ bardzo na czymÊ zale˝y to stara si´ wyjàtkowo.
Wbieg∏a do domu Pieska i zrobi∏a wspania∏e
przedstawienie:
Wszystkich do siebie wezwa∏a,
Pi´kno Pieska zachwala∏a,
Swojej pomy∏ki ˝a∏owa∏a,
I na oczy ju˝ przejrza∏a,
Pieska bardzo pokocha∏a,
Teraz tutaj przylecia∏a.
Zachwyt wszystkich wywo∏a∏a.
Piesek, który z okna obserwowa∏ ca∏à sytuacj´, by∏ wyraênie zadowolony i natychmiast
wezwa∏ Ma∏p´ „przed swe oblicze”, aby dalej
opowiada∏a jak to swój „b∏àd” zrozumia∏a. Ma∏pa
opowiada∏a kilka godzin o pi´knie Pieska i innych jego zaletach, które wymyÊla∏a bez liku, co
oczywiÊcie sprawia∏o, ˝e Piesek uÊmiecha∏ si´
dumnie zupe∏nie si´ nie dziwiàc, bo przecie˝ by∏
nie tylko najpi´kniejszy na Êwiecie, ale tak˝e najlepszy w ka˝dej innej dziedzinie.
Tego dnia Ma∏pa najad∏a si´ najbardziej w ˝yciu. Jad∏a banany, pomaraƒcze, melony, arbuzy
i inne owoce, których nigdy wczeÊniej nie widzia∏a, lecz s∏ysza∏a tylko o ich istnieniu.
Wszystko to sprawi∏o, ˝e zasypiajàc westchn´∏a:
„Op∏aca∏o si´”.
Tak mija∏y dni i tygodnie, a ka˝dy dzieƒ by∏ taki sam. Ma∏pa wstawa∏a rano, czeka∏a a˝ obudzi
si´ Piesek i przez kilka godzin dziennie opowiada∏a o zaletach i pi´knie Pieska, a potem jad∏a i jad∏a i jad∏a a˝ zasn´∏a. To by∏o dla Ma∏py idealne
stanowisko, poniewa˝ lubi∏a mówiç godzinami,

Kàcik Ma∏ego Geniusza*
Witajcie Mali wzrostem, ale wielcy duchem Geniusze!
Od dziÊ w Gazecie WiadomoÊci
Sàsiedzkie b´dziecie mogli si´
sprawdziç i wygraç atrakcyjne nagrody Bajland.
Oto zagadka z poprzedniego
miesiàca:
Kto zgodnie z prawdà
mo˝e powiedzieç:
„Ojciec mojego ojca
nie jest moim dziadkiem”
Nikt nie odgad∏ zagadki wi´c zamiast rozwiàzania podajemy podpowiedê i czekamy kolejny miesiàc
na prawid∏owe rozwiàzania.
Oto podpowiedê:
Kto w historii Êwiata
nie mia∏ dziadka?
Rozwiàzania zagadki szukaj
w Bajland w Sali Kinowej.
* Ma∏y Geniusz to dziecko do 12 roku ˝ycia, od 12 do 18 roku ˝ycia to ju˝ Âredni
Geniusz i powy˝ej to ju˝ Doros∏y Geniusz.

uwa˝a∏a si´ za màdrzejszà i sprytniejszà od innych – co lubi∏a sobie codziennie udowadniaç –
i oczywiÊcie najbardziej na Êwiecie lubi∏a jeÊç.
Piesek te˝ by∏ zadowolony i mo˝na powiedzieç wr´cz uzale˝niony od Ma∏py, bo potrzebowa∏ ka˝dego dnia jej zachwytu i pochwa∏.
I tak mog∏aby zakoƒczyç si´ ta historia s∏owami „˝yli d∏ugo i szcz´Êliwie”, ale czy takie ˝ycie
mo˝na nazwaç szcz´Êliwym?
Mo˝na tylko w jednym przypadku i tu w∏aÊnie
nastàpi∏ taki przypadek.
Po kilku latach Ma∏pa zakocha∏a si´ w Piesku
i ka˝dego dnia, coraz szczerzej mówi∏a Pieskowi
jak wyglàda Êwiat i co jest w ˝yciu najwa˝niejsze.
Piesek ka˝dego dnia coraz bardziej rozumia∏, ˝e
nie pi´kno zewn´trzne jest najwa˝niejsze, ale to
pi´kno, które jest w „Êrodku” to jaki ktoÊ naprawd´ jest, a nie jakim go widzà lub chcà widzieç inni.
Dzi´ki tym wspólnie sp´dzonym latom, Ma∏pa
zmieni∏a si´ w dobrà, opiekuƒczà i szczerà przyjació∏k´ dla Pieska. Piesek natomiast zrozumia∏, ˝e
nawet gdyby naprawd´ by∏ najpi´kniejszy na Êwiecie to i tak wa˝ne jest dobro jakie ma w sobie.
I ˝yli d∏ugo i szcz´Êliwie, kochajàc si´ wzajemnie i szanujàc. Koniec.
Kecaj Ak∏ep
Animator Bajland
www.bajland.pl
PS. DLA RODZICÓW: Nie ka˝de wychowanie
bezstresowe koƒczy si´ tak szcz´Êliwie.
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Pierwszy sklep The Earth Collection
The Earth Collection to pierwsza
marka na polskim rynku, która oferuje
klientowi odzie˝ oraz dodatki wykonane w 100% z materia∏ów przyjaznych
dla Êrodowiska.
To tak˝e pierwsza marka odzie˝owa
na naszym rynku, która w pe∏ni realizuje za∏o˝enia tzw. Mody Etycznej, czyli
takiej, która nie powstaje kosztem
˝ycia lub zdrowia ludzkiego. Przy produkcji sà zatrudniane wy∏àcznie osoby
doros∏e, a ich prawa pracownicze sà
ÊciÊle przestrzegane.
Filozofià firmy jest stworzenie marki, której produkty wytwarzane sà
w 100% z naturalnych materia∏ów,
przy ca∏kowitym poszanowaniu Êrodowiska i ludzi w nim ˝yjàcych.
Marka The Earth Collection oznacza
nie tylko dba∏oÊç o dobro natury, ale

równie˝ szacunek dla cz∏owieka i jego
praw, co przek∏ada si´ na zapewnienie
odpowiednich warunków pracy oraz
godziwego wynagrodzenia wszystkim
zatrudnionym w firmie BCC Pacific.
Pierwszy sklep w Polsce z kolekcjà
TEC zosta∏ otwarty w jednym z najpi´kniejszych zakàtków Warszawy
na Saskiej K´pie.
Sklep Firmowy The Earth Collection
Warszawa ul. Berezyƒska 24
(róg Francuskiej)
tel. 022 616-12-08
www.theearthcollection.pl
Kolekcje marki The Earth Collection to ubrania i dodatki dla kobiet,
m´˝czyzn i dzieci – te˝ tych ca∏kiem
ma∏ych. W sk∏ad kolekcji wchodzà

CIUCH”

za ka˝dà sztuk´ ubrania, którà przyniesiecie do sklepu, poniewa˝ zwyczajnie znudzi∏a si´ Wam i nie macie ju˝
d∏u˝ej ochoty jej nosiç, lub dla jakichkolwiek innych powodów chcecie pozbyç si´ jej ze swojej szafy, otrzymacie od 5 do 20 % zni˝ki przy zakupie dowolnej rzeczy wybranej w sklepie The Earth Collection. Ubrania, które
przyniesiecie, po odpowiednim przygotowaniu przeka˝emy osobom potrzebujàcym. Za przyniesienie:
– czapki, szalika, podkoszulki, „korali” – 5% zni˝ki na zakup w sklepie TEC
– koszuli, spodni, spódnicy, bluzki, bluzy, swetra – 10% – 15%
– marynarki, kurtki, p∏aszcza – 20%
Podczas Akcji Ciuch
Ciuch b´dà zbierane pieniàdze dla Komitetu Ochrony Praw
Dziecka. Za ka˝de sprzedane w tym czasie ubranie przeka˝emy 5% jego ceny na cele
statutowe KOPD. Akcja ruszy∏a 1 paêdziernika i b´dzie trwa∏a do koƒca tego roku.
Co roku setki ton ubraƒ làduje na wysypiskach
Êmieci. Sp´dzajàc tam kolejne lata, rozk∏adajà si´ wydzielajàc do Êrodowiska niebezpieczne substancje,
zanieczyszczajà ziemi´, wod´ i powietrze. Wyprodukowanie natomiast nowej sztuki ubrania nierzadko
∏àczy si´ z ci´˝kà pracà biednych ludzi, równie˝ dzieci, no i niestety z kolejnymi zanieczyszczeniami…
Wielokrotnie pozbywamy si´ ubraƒ, które wcià˝ sà w dobrym stanie i mog∏yby s∏u˝yç przez wiele kolejnych lat!
Ale kto z nas lubi ciàgle chodziç w tych samych
www.theearthcollection.pl
www.kopd.pl
spodniach, koszuli, czy spódnicy?
JeÊli musisz wymieniç swojà garderob´ lub po prostu bardzo tego chcesz, zrób to w mo˝liwie najbardziej
przyjazny dla Êrodowiska i ludzi w nim ˝yjàcych sposób!

Zapraszamy!
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RUSZA „CIUCH

ubrania, buty letnie, szale i czapki, bi˝uteria oraz torebki.
Nasze ubrania sà uszyte ze 100% bawe∏ny organicznej, konopi – Hemp
(odmiany przemys∏owej), trawy chiƒskiej – ramie i jedwabiu. W procesie
produkcji u˝ywane sà tylko farby posiadajàce atesty ekologiczne, nie zawierajàce metali ci´˝kich. Farbowanie
przeprowadzane jest w specjalnych farbiarniach, które w minimalny sposób
ingerujà w Êrodowisko.
Wszystkie torby, kartony, etykiety u˝ywane w sklepach TEC wyprodukowane
zosta∏y z makulatury. Równie˝ opakowania foliowe pochodzà z recyklingu,
a odpady powsta∏e w procesie produkcji
naszych kolekcji sà ponownie wykorzystywane, np. w tym roku powsta∏a z nich
RAG BAG czyli „torba z szat”.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

3.. PLN

KANCELARIA PRAWNA
UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a
Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§
§

S P R Z E D A M DOM : HALINÓW/JÓZEFIN – NOWY, ATRAKCYJNY – 190 M 2,
5 POKOI, DZIA¸KA 1000 M 2, OGRÓD.
Cena: 970 000 PLN
Tel. 0 608 292 808
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obs∏uga firm
porady dla klientów
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta
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Bogdan Rodziewicz

gatywny stosunek do dzia∏alnoÊci pana Romanowicza i „spó∏ki ziemskiej” nie
mo˝e byç powodem do obra˝ania kogokolwiek,
tym bardziej, ˝e dzia∏ania te sà jawne i zgodne
z obowiàzujàcym w tym zakresie prawem.
KiedyÊ pan Tadeusz Romanowicz by∏ dla mnie
wzorem. Pami´tam, jak na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych, podczas tarç pomi´dzy ró˝nymi grupami mieszkaƒców w naszym osiedlu zwróci∏ mi
nast´pujàcà uwag´: „Panie Bogdanie, pan taki
uczciwy cz∏owiek trzyma z tymi ….. (delikatnie
mówiàc) nieuczciwymi.” Zrobi∏o mi si´ wtedy
wstyd – wzià∏em to bardzo do serca. Przez wiele lat
powraca∏o to w moich myÊlach. Tym bardziej jest
mi przykro Panie Tadeuszu, ˝e nasze poglàdy
na wiele kwestii dotyczàcych naszego wspólnego mienia w Starej Mi∏oÊnie, sta∏y si´ tak ró˝ne.
W ostatniej chwili zmieni∏em tekst przeprosin.
Oto wersja taka, jakà sam czu∏em, choç napisana na podstawie oczekiwaƒ Pe∏nomocnika pana Tadeusza Romanowicza,.
„Przepraszam Pana Tadeusza Romanowicza,
prezesa zarzàdu MPZBDJiW sp z o.o. Stara Mi∏osna za mojà wypowiedê w dniu 19.05.2007 r.
w trakcie Walnego Zebrania Cz∏onków „Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzin-

Przeprosiny Prezesa...
Mój stosunek do inwestycji Centrum Pogodna, prowadzonej przez tak zwanà „Spó∏k´ Ziemskà”, czyli MPZBDJiW sp z o.o. Stara Mi∏osna
jest od poczàtku krytyczny. Powodem tego jest
(w mojej ocenie) negatywny wp∏yw tej inwestycji na rozwój Starej Mi∏osny oraz niesprawiedliwoÊç i krzywda w stosunku do cz∏onków MPZBDJiW. By∏em te˝ przeciwny przekazywaniu przez
zarzàd „spó∏ki ziemskiej” naszych wspólnych terenów, za d∏ugi powsta∏e przy realizacji „Centrum Pogodna”. W tamtym czasie, jako przewodniczàcy Komisji Infrastruktury i Rozwoju
Miasta Weso∏a, mia∏em orientacj´, co do negatywnych w przysz∏oÊci, skutków takiej polityki.
Nigdy tego nie ukrywa∏em.
Na Walnym Zebraniu Cz∏onków „Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych”
w Starej Mi∏osnej w dniu 19.05.2007 roku, bardzo
zdecydowanie krytykowa∏em dzia∏alnoÊç pana Tadeusza Romanowicza i „spó∏ki ziemskiej”. Stara∏em
si´, aby moje s∏owa, choç zdecydowane, mieÊci∏y
si´ w dozwolonych granicach. Poniewa˝ jednak
moje wypowiedzi obrazi∏y pana Tadeusza Romanowicza, to ja za te wypowiedzi przepraszam. Mój ne-

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

nych” w Starej Mi∏oÊnie, w obecnoÊci zaproszonych goÊci, w tym w∏adz Dzielnicy Weso∏a, m.st.
Warszawy. Wypowiedê ta mog∏a byç odebrana jako pomówienie, ˝e jest On rzekomym przest´pcà. Moje zachowanie by∏o z∏e i nie na miejscu. Wiem, ˝e Pan Tadeusz Romanowicz, jako
prezes zarzàdu MPZBDJiW sp z o.o. dzia∏a jawnie i zgodnie z obowiàzujàcym w tym zakresie
prawem. Przepraszam tak˝e inne osoby, które
mog∏y moje wypowiedzi odebraç jako obraz´.”
Wydrukowana powy˝ej, na po∏owie niniejszej
strony wersja zasadnicza przeprosin jest napisana ca∏kowicie przez Pe∏nomocnika pana Romanowicza z rygorystycznym ˝àdaniem, aby by∏a tylko
i wy∏àcznie taka. Z obydwoma wersjami si´ uto˝samiam. Aby przeprosiny by∏y rzeczywiÊcie przeprosinami, powinny spe∏niaç oczekiwania Obra˝onego i byç dla Niego satysfakcjonujàce. Spe∏niam
wi´c te oczekiwania piszàc tekst zgodny z przes∏anym mi przez Pe∏nomocnika pana Romanowicza.
Panie Tadeuszu, z okazji nadchodzàcych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, jeszcze raz przepraszam za moje niefortunne wypowiedzi. ˚ycz´
Panu, sobie oraz wszystkim mieszkaƒcom i sàsiadom w Starej Mi∏oÊnie, aby nasze dzia∏ania
i intencje by∏y zawsze uczciwe i czyste.
Bogdan Rodziewicz

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
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Przepraszam Pana Tadeusza Romanowicza, za moje zachowanie, tj. fakt,
i˝ w dniu 19.05.2007 r. w Warszawie, w trakcie Walnego Zebrania Cz∏onków „Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych” w Starej Mi∏osnej, w obecnoÊci zgromadzonych tam˝e Cz∏onków tej organizacji
oraz osób zaproszonych (w tym w∏adz Dzielnicy Weso∏a, m.st. Warszawy),
nieprawdziwie pomówi∏em Pana Tadeusza Romanowicza o te, ˝e jest On
rzekomo przest´pcà. Wskazuj´, i˝ moje zachowanie by∏o po prostu niedopuszczalne i z∏e, a to m.in. wobec faktu, i˝ Pan Tadeusz Romanowicz
zawsze dzia∏a∏ i dzia∏a jawnie i zgodnie z obowiàzujàcym prawem. Ubolewam nad zaistnia∏à sytuacjà – podobne zachowanie nie powinno mieç
miejsca, zapewniam te˝, ˝e si´ nie powtórzy.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

KAMIENIARSTWO
BUDOWLANE
• Blaty
• Parapety
• Schody

Lecznica Stomatologiczna

• Posadzki

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

• Kominki
Adres: Trakt Brzeski 83
05-077 Zakr´t
e-mail: gm.stones@wp.pl
tel.:

0 604 267 226, 0 602 608 707

(pawilony przy delikatesach K&M
K&M)
Nasza oferta obejmuje:
• Zabiegi medycyny estetycznej Skin Master Max
• Jonoforez´ i Sonoforeza´
• Gł´bokie złuszczanie
• Mikrodermabrazja
• Redukowanie przebarwieƒ
• Bezinwazyjne oczyszczanie twarzy
• Epilacja laserowa-trwałe usuwanie owłosienia
• Modelowanie i uj´drnianie ciała-elektrostymulacja
• Makija˝ okolicznoÊciowy CLARINS
• Manicure, pedicure specjalistycznà aparatura
• Stylizacja paznokci ˝el, akryl
• Depilacja woskiem, henna
• Pełen zakres usług fryzjerskich
• Solarium

E
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SZE

RO
Z AP

26

POMYSŁ NA PREZENT
Serdecznie zapraszamy do obdarowania swoich bliskich,
znajomych – naszym Zaproszeniem Upominkowym.
Wybierz orginalnà form´ prezentu!

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
805
645
903
896
881
891
911
707
714
650
908
805
657
884

Nr
Pow. Rejon
oferty
1128 2000 Halinów
1116 2086 Zakr´t
1114
439 Mi´dzylesie
1110 1300 Halinów
1106 1800 Weso∏a
1079
396 Weso∏a
1127 4000 Wiàzowna
1126 1212 Góraszka
1077 1200 Wiàzowna
1122
812 Mi´dzylesie
1075 2.000 Halinów
1067
630 Stara Mi∏osna
1070 4.200 Zakr´t
1066 5.306 Mi´dzylesie

Pow.
m2
54
66,6
80
34
70
37
73
84,4
105
76
58
53,8
48
46

Pi´tro Licz.
pokoi
0/4
3
0/3
3
0/3
4
3/3
1
2/3
3
4/10 2
1/2
3
2/2
3
0/0
4
0/3
3
2/3
3
0/2
3
2/3
2
1/2
2

Rejon

Cena w PLN

W-wa Weso∏a
W-wa Weso∏a
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Marysin Wawerski
Trakt Lubelski
W-wa Weso∏a
W-wa Weso∏a
Stara Mi∏osna
W-wa St. Mi∏osna
W-wa Weso∏a
W-wa St. Mi∏osna
W-wa Weso∏a

340.000
432.000
599.000
263.000
466.000
290.000
513.000
580.000
609.000
497.000
425.000
340.000
380.000
342.000

Cena
w PLN
480.000
729.000
446.000
210.000
1.620.000
400.000
312.000
324.000
324.000
1.049.000
725.000
495.000
870.000
4.300.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
leÊna
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
bud-us∏ug.
bud-inwest.

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod
numerem telefonu 022-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
572
570
546
545
544
565
542
541
535

Pow.
domu
180
200
159
240
178
240
240
150
277

Pow.
dzia∏ki m2
320
310
506
310
1032
360
190
230
151

Rejon
Mi´dzylesie
Mi´dzylesie
Anin
Stara Mi∏osna
Halinów
Wawer
Stara Mi∏osna
Weso∏a
Weso∏a

Cena
w PLN
704.000
1.385.000
1.120.000
829.000
900.000
798.000
759.000
745.000
889.000

Rodzaj
domu
wolnostojàcy
segment
wolnostojàcy
segment naro˝ny
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment Êrodkowy
segment Êrodkowy
segment Êrodkowy

Rok
2006
1992
1990
2008
2000
1990
2008
2008

Stan wykoƒczenia
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
stan.developerski
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
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C hemia i inne towary
z N iemiec
Godziny otwarcia:
pon-pt – 10-19
sob – 9-14

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
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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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Fitness Art
...to sposób
na ˝ycie

Art. Szkolno-Biurowe
ZAPRASZAMY
* tusze, tonery
* laminowanie do A3
* bindowanie

* ksià˝ki
* pralnia i magiel
(punkt przyj´ç)
* prasa i bilety

M A S Z N A D WA G ¢ , kr´pujesz si´ pójÊç
na aerobik, a chcesz coÊ zrobiç dla siebie?

Otwarte: poniedzia∏ek-piàtek od 7.30 do 18.00
sobota od 9.00 do 15.00
ul. Jana Paw∏a II 15e, tel.: 022 773 04 16, 501 075 094

MAMY åWICZENIA DLA CIEBIE:

sklep internetowy – www.kacper.net.pl

B O DY S L I M – zaj´cia dla osób z nadwagà, odpowiednio dobrane tempo, optymalne çwiczenia nie
obcià˝ajàce stawów i kr´gos∏upa, kameralna grupa.
Na miejscu mo˝esz zamówiç diet´ lub
masa˝ wspomagajàcy odchudzanie.
Poniedzia∏ki i Êrody o 17:00

DO¸ÑCZ DO NAS!
Szczegó∏y w recepcji klubu.

Fitness Art
Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 60/60a
(obok delikatesów K&M)

Tel. (022) 773 14 33
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www.fitnessart.pl

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ
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CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

✦ 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 ✦

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

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

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

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho
Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Sklep – Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57

☛ 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.

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
NIERUCHOMOÂCI ),
RODZINNE , PRACOWNICZE , KARNE ,
ADMINISTRACYJNE .
TEL.

0-22 745-55-00

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0607 092 124 ul. Jeêdziecka
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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

Chrapiesz? Masz bezdech?

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

Radiochirurgia – prze∏om w leczeniu chrapania

www.chrapanie-bezdech.pl
Warszawa, ul. Lanciego 13

tel. (022) 408 01 10

1 zabieg - 30 zł, 10 zabiegów w karnecie 250 zł

Zapraszamy
na terapię podciśnieniową
która gwarantuje:
• Redukcję zbędnych centymetrów
w obwodzie talii, pośladkach i udach
• Likwidację cellulitu
• Poprawę krążenia krwi i limfy
• Ujędrnienie skóry
• Wzrost przemiany materii
• Szybsze spalanie tkanki tłuszczowej
• Poprawienie kondycji ﬁzycznej

tel. (0) 508 050 629
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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 !!!

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

•

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

•

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

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53

Warszawa-Weso∏a
ul. S∏onecznej Polany 5

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h

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

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

PROTEZY • NAPRAWA

ROLETKI · WERTIKALE · ˚ALUZJE · OKNA
PCV · MOSKITIERY · DRZWI ALUMINIOWE
MONTA˚, SERWIS OKIEN

Solidnie, ceny konkurencyjne
Tel.

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

s

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

tel. 022

res

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk
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OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

0 502 028 554

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
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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

„DECOJUMA”
SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 63
(jadàc ze Starej Mi∏osnej za torami w prawo)

tel. 022 760 10 52, kom. 0509 95 95 97
pon.-pt.: 10.00-18.00, sob.: 10.00-14.00
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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

Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
– czynne od 8 do 18
Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 10 – czynne od 8 do 16

Telefony ca∏odobowe:
022 783-42-47, 0-602-212-794, 0-608-630-479
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SOLARIUM ZULUS
W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo
3 urzàdzenia opalajàce najwy˝szej klasy
renomowanych firm Êwiatowych

1. ¸ó˝ko ERGOLINE 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem
posiadajàce lampy podwójnie bràzujàce.
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
posiadajàce NOWE LAMPY.
3. TUBA (∏ó˝ko stojàce) posiadajàce 180 watowe lampy
z efektem bràzujàcym.
– W sprzeda˝y kosmetyki przed i po opalaniu
– Kàcik dla dzieci
– Karnety, karty sta∏ego klienta, promocje

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY – 1 min. = 1 pkt.
W okresie Êwiàteczno-sylwestrowym
d∏u˝sze godziny otwarcia!
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)
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Rodzina ze Starej Mi∏osnej z dzieçmi poszukuje 3
pokojowego mieszkania do wynaj´cia w rozsàdnej
cenie. Tel.: 508572218.
◗ 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
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz
inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace
typu „z∏ota ràczka”. Tel. 0-22 773-82-27 lub
0-516-262-825.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ 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.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 773-4964, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy TELAP. W ofercie
notebooki, monitory, telewizory, akcesoria, sieci,
serwis. Sprzeda˝ ratalna www.telap.pl Kontakt: 022 773 04 40, 504 251 007, 509 040 75.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝
materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna,
tel. 606-939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS 0603-313-938.
◗ Psycholog: www.terapia-psycholog.pl
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 022 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna, tel. 0602 276 202
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia. Tel: 0-603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´ do sklepu odzie˝owego
w Sulejówku. Tel. 501 218 655.
◗ Nie wiesz w jakich kolorach ci do twarzy, jak dobraç strój, makija˝, fryzur´ zadzwoƒ stylista pomo˝e. Tel. 502 600 775, Alicja.
◗ Stara Mi∏osna – bezpoÊrednio sprzedam dzia∏k´
o pow. 1550 m2 z podpiwn. budynkiem mieszkalnym o pow. 240m2 + budynek gospodarczy. Cena 1 650 000 z∏. Do negocjacji. Tel. kont.:
504 351 480, 661 525 061, 022 773 19 75.
◗ Dom nowy, du˝y, umeblowany, lux z ogrodem, os.
Stara Mi∏osna – do wynaj´cia na b. atrakcyjnych
warunkach. Tel. 603 91 31 81.
◗ Micha∏ek, lat 8, odwiedzajàcy babci´ w St. Mi∏osnej
b. zainteresowany nawiàzaniem kontaktu towarzyskiego z kolegà w stosownym wieku.
Tel. 603 91 31 81.
◗ Us∏ugi transportowe, sam. MERCEDES Sprinter.
Max. ∏adow. 1250kg. Wystawiam faktury VAT.
Tel.: 602184541; 0227604283.
◗ Studentka fizjoterapii udzieli korepetycji, pomo˝e
w odrabianiu lekcji dzieciom ze Szko∏y Podstawowej. tel 661 358 180.
◗ STUDENT poszukuje pracy, 606808358.
◗ Sprzedam dla maluszka nowy strój Âwi´tego Miko∏aja (z czapkà), rozmiar 68. Telefon 501 546 848.
◗ Zatrudni´ doÊwiadczonà, niepalàcà opiekunk´ do 2
letniego, b. grzecznego ch∏opca. Na 9 h w Starej
Mi∏osnej. Tel. 609 068 282.
◗ Poszukuj´ osoby ch´tnej do udzielenia lekcji rysunku od podstaw na terenie Starej Mi∏osnej.
Tel.(022) 773 33 85.
◗ Us∏ugi fryzjerskie w domu klienta. Tel. 773 38 49.
◗ ROLETY, ˚ALUZJE, plisy, verticale, markizy. Ceny
konkurencyjne, profesjonalna obs∏uga klienta, krótki czas oczekiwania, POMIAR GRATIS. Warszawa.
tel. 022-353-89-78; 407-69-05; 0668-344-813;
www.osa.info.pl

◗ Instalacje elektryczne, hydrauliczne (miedê, tworzywo sztuczne) – stan surowy, remonty, konserwacja, pomiary. Fachowo i solidnie wykona R.
Wierzbicki – instalacje. Tel.: 0606 361 174.
◗ Wynajm´ 2 pokojowe mieszkanie z gara˝em
na osiedlu „Sosnowa” w Starej Mi∏osnej. Telefon
kontaktowy: 0 607 437 608.
◗ TAXI GLOB CAB tylko 1.60 z∏/km!!!
◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematyki – szko∏a
podstawowa i gimnazjum – powtórzenia, pomoc
w bie˝àcej nauce, pracach domowych; j´z. polski– liceum – powtórzenia, przygotowanie do matury,
pomoc w prezentacjach. Tanio, mo˝liwoÊç dojazdu, tel. 503 553 622.
◗ Potrzebna studentka – korepetytorka do FCE. 30/h.
Tel. 515 865 864.
◗ Ksi´gowa z doÊwiadczeniem dodatkowo zajmie si´
prowadzeniem rozliczeƒ miesi´cznych, sporzàdzaniem deklaracji ZUS, VAT, CIT, PIT. Zainteresowanych prosz´ o kontakt po godz. 17.00. 509-807157 lub ula.kierzkowska@wp.pl
◗ Przyjm´ reklam´ – ¸osice, 0-692-736-770.
◗ Profesjonalnie poprowadz´ nadzór dyd-wych
nad przedszkolem niepublicznym solidnynadzor@wp.pl
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà starszà lub potrzebujàcà
pomocy. Tel. 0609 633 662.
◗ Korepetycje z CHEMII. Student IV roku farmacji
udzieli korepetycji z chemii na ka˝dym poziomie
(równie˝ rozszerzonej matury). Tel: 511-455-215.
◗ Korepetycje z geografii (wszystkie stopnie nauczania
w∏àcznie z przygotowaniem do matury). Geograf
z tytu∏em magistra UW. Tel. 606-808-358.
◗ ANGIELSKI – konwersacje, pomoc w pracach domowych, t∏umaczenia – mi∏o i skutecznie, Stara Mi∏osna i okolice, tel: 608 716 759.
◗ Sprzedam ∏ó˝ko pi´trowe, IKEA, metal srebrny,
plus dwa materace posiadajàce zdolnoÊç ∏agodzenia nacisku. Tel: 608 716 759.
◗ Zapraszamy do Studia AFRODYTA, us∏ugi fryzjerskie damsko-m´skie i stylizacja paznokci, ul. Agatowa 18 (wejscie od Platynowej) Stara Mi∏osna,
tel.(022) 7733626.
◗ Poszukuj´ nauczyciela wych.-przed. do pracy
w przed.-niep. – etat z umiej´tnoÊcià gry na instrumencie klawiszowym lub zdolnoÊciami plastycznymi. CV, referencje – kontakt: solidnynadzor@wp.pl
◗ Poszukuj´ lokalu u˝ytkowego o pow. 10-15 m2
do wynaj´cia w tej okolicy (mo˝e byç nawet ma∏o atrakcyjna lokalizacja). Tel. 509-807-157,
ula.kierzkowska@wp.pl
◗ Kobieta poszukuje pracy w charakterze recepcjonistki (brak angielskiego) lub pomocy w biurze,
w sklepie w gastronomii. Wyksztalcenie srednie.
Tel. 507-116-217.
◗ Zatrudni´ florystyk´ do pracy w kwiaciarni w Starej
Mi∏osnej. Tel. 692-955-097.
◗ J¢ZYK UKRAI¡SKI, ROSYJSKI. W mi∏ym towarzystwie, nauka/konwersacje/t∏umaczenia, Tel:
607 626 254. Porozmawiajmy razem o podró˝ach,
zainteresowaniach!
◗ Sprzedam pilnie nowoczesne 4 pokojowe mieszkanie dwupoziomowe o pow. 89 m2 na osiedlu
Aleja Akacjowa w Starej Mi∏oÊnie. Mieszkanie widne, rozk∏adowe z tarasem, piwnica, gara˝.
Tel. 606 235 313.
◗ Sprzedam Citroena Berlingo 1.9 D VAN, 2004 rok,
ON, przebieg 58000 km, faktura vat. Polecam,
tel. 691-446-276.
◗ STUDENCKIE POGOTOWIE KOMPUTEROWE, naprawa, modernizacje urzàdzeƒ komputerowych.
Fachowe porady, dojazd do klienta gratis. Tel 791067-611.
◗ 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. kont.
0-601-62-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ BIOLOGIA – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29; 508 528 249.

◗ 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.
◗ 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.
◗ Pracownika do hurtowni elektrycznej. Od Pon-Piàt. 9-17. Praca na komputerze. Dzia∏ sprzeda˝y.
Od 1500pln netto. tel. (022) 7830218. E-mail: semielectronic@poczta.onet.pl.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691945-598.
◗ Dorabianie kluczy mieszkaniowych i samochodowych (kodowanych), ul. Trakt Brzeski 73 (sklep
Biedronka) – 0 692 905 352.
◗ ARAUKARIA wynios∏a (jode∏ka pokojowa)
do sprzedania. WysokoÊç ponad 2 m. Telefon: 0 607 940 310.
◗ Zaopiekuj´ si´ w swoim domu Twoim dzieckiem
w SYLWESTRA. Sulejówek-Mi∏osna blisko stacji
PKP. Kom. 608-454-217.
◗ Studenta Lingwistyki Stosowanej UW udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego i niemieckiego. Kontakt: 600 044 333.
◗ Remonty mieszkaƒ, domów, biur A-Z: malowanie,
nietypowe aran˝acje wn´trz, G/K, glazura, terakota.
Instalacje elektryczne-hydrauliczne. Atrakcyjne ceny. Stara Mi∏osna i okolice. Tel 519 190 469.
◗ Us∏ugi remontowe+ocieplenia budynków. Glazura,
terakota, panele, okna, malowanie itd.... Firma
z wieloletnim doÊwiadczeniem JMPRAT.
tel. 0 509 096 333.
◗ Apartament Zakopane -www. zakopanekucz. pl-697727473.
◗ Do wynaj´cia lokal 100 m i 70 m Warszawa-Weso∏a. Tel: 697-72-74-73.
◗ Sprzedam dom drewniany, zabudowa szeregowa. 180 m, 4 pok., 2 ∏azienki, du˝a kuchnia. Nowe
okna i kominek. Dom w spokojnej okolicy w Starej
Mi∏osnej. Tel. 668-449-986.
◗ Sprzedam mieszkanie – kawalerk´ 35,6 m2 w Markach. Tel. kont. 508097652, 509044062.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela magister germanistyki U. W. Dojazd
gratis. tel: 0602-120-632; 022 773-82-31.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE monta˝ domofonów naprawy 24 h, monta˝ anten TV I SAT oraz telewizij n, cyfra+, polsat, okablowania monta˝e i wykoƒczenia
domków Weso∏a TEL. 663-677-701.
◗ US¸UGI GEODEZYJNE – mapy, tyczenia, inwentaryzacje, tel. 022-773-30-44, kom. 508 895 802.

◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, systemy
w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie);
referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Projektowanie ogrodów, wszystkie style – dyplomowany architekt krajobrazu. Profesjonalna aran˝acja wn´trz. Rabat 10% do koƒca 2008! PomyÊl
o wioÊnie juz dziÊ! Kontakt: +48 696 09 35 04,
e-mail archilandia@gazeta.pl
◗ Firma ze Starej Mi∏osnej szuka w okolicy niedrogiego pomieszczenia biurowego do wynaj´cia 20-30
m2 z dost´pem do internetu. Tel kontaktowy: 600 224 887.
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock (zamsz). Drukujemy na czapkach, bluzach, spodniach, kurtkach, elementach tkanin itp. 22/ 773-70-41. Warszawa Weso∏a Narutowicza 19.
◗ Firma – sklep internetowy szuka handlowca do biura. Mile widziana osoba z okolic + prawo jazdy. CV
na adres aga@nemex.com.pl
◗ Zatrudni´ osob´ na 2-3 razy w tygodniu do pomocy w domu i opiece przy dzieciach w wieku szkolnym. Tel. 513160401; 691202407.
◗ UBEZPIECZENIA – firma Allianz zaprasza. Zadzwoƒ,
agent ubezpieczeniowy przyjedzie, wyt∏umaczy, doradzi. Kontakt: 0501 272 633, 022 773 04 40.
◗ Sprzedam mieszkanie 64 m2, w segmencie w Starej Mi∏osnej (pi´tro 2/2). Gara˝. Brak balkonu. Op∏aty tylko licznikowe. Stan do zamieszkania. Cena 460 tys. Tel. 603 380 163.
◗ Uczeƒ klasy dwuj´zycznej z wyk∏adowym j´zykiem
hiszpaƒskim XXXIV LO im. M. Cervantesa w Warszawie udzieli korepetycji z j´zyka HISZPA¡SKIEGO.
Tel 694947225 email: marcel_marcel@vp.pl
◗ Piesek York – sprzedam – cena do uzgodnienia tel.
kom. 0 500 810 567.
◗ MEBLE NA WYMIAR – zabudowa wn´k, meble kuchenne, biurowe, komody, szafy z drzwiami przesuwnymi i inne. Tel. 0 888-78-57-78.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA. Uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych wymiana drzwi i wszelkie
remonty osobiÊcie tel. 0-502-215-245.
◗ Sprzedam WÓZEK DZIECI¢CY, gondola + spacerówka + fotelik samochodowy, kolor wiÊniowy,
stan b. dobry, cena – 800 z∏. Tel. 0667 74 20 41.
◗ Przyjm´ PRASOWANIE. Tel. 0667 74 20 41.
◗ Do sprzeda˝y nowe mieszkanie 53m2, parter
z ogródkiem w IIp, os. zamkni´te, 3 pokoje – OKAZJA – 330.000 z∏. Tel. 0227735549.
◗ US¸UGI REMONTOWO – WYKO¡CZENIOWE. Ocieplanie poddaszy, Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie, sufity podwieszane, tynki strukturalne, drobne
prace domowe, itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691396-473.
◗ Opiekunka poszukiwana. Praca obejmuje opiek´
nad 3 letnim dzieckiem, w szczególnoÊci karmienie, mycie, przysypianie, zabaw´, wychodzenie
na spacery. Ponadto gotowanie posi∏ków oraz
sprzàtanie. Praca dwuzmianowa. Telefon kontaktowy: 0 605 220 892. Weso∏a.
◗ Zatrudni´ fryzjerów i uczniów w nowo otwartym
Salonie Fyzjerskim LOREAL, szkolenia, Stara Mi∏osna, telefon 0 604 152 805.
◗ PC EXTREME – z∏o˝ymy, ulepszymy, naprawimy
twój komputer, s∏u˝ymy pomocà, wypróbuj nas
i zadzwoƒ lub napisz 505 594 855 GG 8311148.
◗ MATEMATYKA-przygotowanie do egzaminów, skutecznie, dojazd, tel. 601492062.
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni
osoby na stanowiskach: Pizzerro/kasjer, Dostawca pizzy, Kuponista (roznoszenie ulotek).
Tel: 509 440 700.
◗ Zatrudni´ opiekunk´ do dwóch dziewczynek (2
i 4,5) na 4 godz. dziennie w dni powszednie (15.30
do 19.30) Sulejówek. Tel. 510-22-99-77.
◗ Przyjm´ prace cha∏upniczà. tel 609-107-359.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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Reklama:
Joanna Januszewska
0 607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl
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Oferujemy:
- Du˝y wybór opraw damskich, m´skich, m∏odzie˝owych
i dzieci´cych. Ceny opraw ju˝ od 36 z∏
- Korekcyjne soczewki okularowe najnowszej generacji
- Markowe soczewki kontaktowe i produkty do ich piel´gnacji
- Okulary przeciws∏oneczne
- Korekcj´ wad wzroku
- Komputerowe badanie wzroku
- Badania diagnostyczne: pomiar ciÊnienia i badanie dna oka
- Profesjonalny dobór mi´kkich soczewek kontaktowych
- ZaÊwiadczenia do pracy i prawa jazdy
Kontakt:
Salon Optyczny TWÓJ OPTYK S.C.
Ul. 1 Praskiego Pu∏ku 11, 05-075 Warszawa–Weso∏a
tel./fax. (022) 760 02 04
e-mail: twoj.optyk.wesola@gmail.com

PROMOCJA
10% zni˝ki na okulary korekcyjne i przeciws∏oneczne
do 31.01.2009
W grudniu przy zakupie 2 opakowaƒ soczewek
kontaktowych AC OASYS firmy Johnson&Johnson
– kosmetyki piel´gnacyjne firmy Neutrogena GRATIS.

Nowootwarta

KWIACIARNIA
przy sklepie

ROMA

ul. Jana Pawła II 13 B/ róg Jodłowej
zaprasza
Oferujemy:
❀ du˝y wybór kwiatów ci´tych i doniczkowych,
❀ kompozycje okolicznoÊciowe,
❀ wiàzanki Êlubne,
❀ wiàzanki i wieƒce pogrzebowe,
❀ dekoracje samochodów i wn´trz,
❀ upominki,
❀ doniczki ceramiczne ozdobne w du˝ym wyborze,
❀ ziemia i od˝ywki do kwiatów.

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 7.00-20.00
sob. 7.00-18.00
niedz. 9.00-17.00

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze
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Zapraszam
y
do
Nowo Otwartej kolejnej placówki handlowej
sieci M&L DELIKATESY
Stara Mi∏osna – Galeria Sosnowa (ul. Jeêdziecka 21 F)

Radosnych i pogodnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
dla wszystkich naszych klientów!
Serdecznie zapraszamy na zawsze udane zakupy

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

na Âwi´ta wyborny w smaku

KARP KRÓLEWSKI
pstràg, jesiotr

RYBY W¢DZONE
metodà tradycjnà, super Êwie˝e

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)
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tel. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl
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...jak zabawa
to tylko w GoÊciƒcu...

• zabawa przy zespole Metrum
• profesjonalny pokaz sztucznych ogni
• tradycyjne polskie dania

Szczegó∏y i rezerwacja
pod tel. 022 773 30

02

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

