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Pi´knie oÊwietlone domy
Trzy wieczory zaj´∏y wys∏annikowi redakcji peregrynacje w poszukiwaniu naj∏adniej oÊwietlonych domów
i domków w Weso∏ej. Na pewno nie uda∏o si´ dotrzeç
do wszystkich najciekawszych. Wydaje si´, ˝e z roku
na rok niektóre rejony dzielnicy pi´kniejà wraz z nadejÊciem Êwiàt, inne zaÊ pogrà˝ajà si´ w zimowym Ênie...
Prezentujemy domy z ulic: Aptecznej, Bankowej, Jana
Paw∏a II, Sasanki, Szafirowej, Szmaragdowej, PrzyleÊnej, Zdrojowej (w porzàdku alfabetycznym).
Dzi´kujemy za pomoc w realizacji sesji zdj´ciowej panu Tadeuszowi Jackowskiemu.

Fot. Magdalena J´drzejewska

ISSN 1509-0833

wiadomoÊci sàsiedzkie
STARA MI¸OSNA

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

04-506 Warszawa ul.Minerska 1 • tel.: 022 812 70 39 • e-mail studio@najcomp.com.pl • www.najcomp.com.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Rok 2008 Rada Dzielnicy
zakoƒczy∏a sesjà w dniu
16 grudnia. Jej g∏ównymi tematami by∏y informacje
o stanie bezpieczeƒstwa
w Dzielnicy (funkcjonowanie
Stra˝y Miejskiej, Policji, jednostek OSP) oraz informacje
o funkcjonowaniu s∏u˝by
zdrowia na terenie Dzielnicy. Radni wr´cz zasypali goÊci: Zast´pc´ Komendanta policji w Weso∏ej
p. Krzysztofa Kubata, Naczelnika VII Oddzia∏u
Terenowego Stra˝y Miejskiej p. Bogdana Sadleja,
Prezesa SOP Stara Mi∏osna p. Zbigniewa Mikosa,
Prezesa OSP Weso∏a p. Marka Dyk´ oraz p. Joann´
W´grzynowskà z Delegatury Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego, pytaniami dotyczàcymi dzia∏aƒ (a tak˝e zaniechaƒ) podleg∏ych
im s∏u˝b. Najgor´tszà dyskusj´ budzi∏y dzia∏ania
Policji i Stra˝y Miejskiej. Poruszane by∏y tematy:
wyÊcigów samochodowych, w∏amaƒ „na Êpiocha”, zwi´kszenia iloÊci patroli, zak∏ócania ciszy
nocnej, wykrywalnoÊci przest´pstw, kontroli
umów na wywóz Êmieci, publicznego spo˝ywania alkoholu... Na zakoƒczenie, przewodniczàcy
Rady p. Stefan S∏owikowski z∏o˝y∏ na r´ce goÊci
serdeczne ˝yczenia Âwiàteczne i Noworoczne dla
wszystkich podleg∏ych im s∏u˝b i podzi´kowania
za trudnà prac´ na rzecz bezpieczeƒstwa mieszkaƒców naszej Dzielnicy.
Drugi punkt, w kontekÊcie proponowanych
przez wiceprezydenta Warszawy Jaros∏awa Kochaniaka przekszta∏ceƒ, móg∏ budziç wiele emocji. Jednak trzygodzinna dyskusja nad bezpie-

Telefony
informacyjne
S∏u˝ba Dy˝urna Miasta
Tel. 022 595 35 71, 022 822 77 03,
Tel. 96-56
Policja
Komisariat w Weso∏ej, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 21
www.pragapd.policja.waw.pl
Tel. dy˝urnego: 022 773 40 80
Tel. 022 773 90 07, 022 773 49 44,
022 773 56 99,
Fax 0 22 773 40 04
Pogotowie policyjne – 997
Stra˝ Miejska
ul. Lubelska 30/32 – Stanowisko Dowodzenia
VII Oddzia∏u Terenowego
ul. Korkowa 119/123 – siedziba referatu III
Wawer, Rembertów, Weso∏a
www.strazmiejska.waw.pl
Tel. 022 741 32 10
Telefon alarmowy – 986

czeƒstwem nieco je wyciszy∏a, tym bardziej ˝e
po spokojnym i rzeczowym przedstawieniu za∏o˝eƒ programu oraz informacji, ˝e raczej na pewno (co zresztà zaraz sta∏o si´ faktem) nie zostanie przyj´ty przez Rad´ Warszawy, informacja
zosta∏a przyj´ta bez wi´kszej dyskusji.
Poza powy˝szymi informacjami, radni zapoznali si´ z przygotowaniami do akcji „Zima w mieÊcie” oraz z protoko∏em Komisji Rewizyjnej odnoÊnie naliczania i egzekwowania kar umownych
od wykonawców, którzy nie wywiàzali si´ z zawartych umów na inwestycje w roku 2007.
Kolejna sesja, inaugurujàca prac´ rady w roku 2009, odby∏a si´ 16 stycznia. W porzàdku
obrad by∏y m.in.: Informacje o naliczaniu i Êciàganiu podatków lokalnych, o toczàcych si´
sprawach sàdowych z udzia∏em Dzielnicy oraz
ciekawa (poparta multimedialnà prezentacjà)
informacja o realizacji inwestycji w roku 2008.
O tym napisz´ szerzej w nast´pnym numerze
WS, teraz jedynie w skrócie podam, ˝e kwotowo wydatki inwestycyjne zosta∏y zrealizowane
w 87%. Z zaplanowanych 34 mln z∏ wydano
29,7 mln, co jest najwy˝szà jak do tej pory
kwotà na inwestycje w historii Weso∏ej. Wynik
by∏by jeszcze lepszy, ale inwestycja polegajàca
na zakupie dzia∏ki pod nowà szko∏´ w osiedlu
Stara Mi∏osna okaza∏a si´ taƒsza o 1,7 mln z∏,
a poniewa˝ by∏ to ju˝ koniec roku, nie by∏o
mo˝liwoÊci przeniesienia tych pieni´dzy na inne
zadania. Na szcz´Êcie ca∏a niewykorzystana
w tym roku kwota, zostanie doliczona do przysz∏orocznego bud˝etu inwestycyjnego na wskazane przez Dzielnic´ cele.

Ochotnicza Stra˝ Po˝arna - Weso∏a
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31
05-075 Warszawa-Weso∏a
Tel. 022 773 90 08,
Fax 022 773 58 96
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna – Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 28
05-077 Warszawa-Weso∏a
Tel. 022 773 39 78
Fax 022 773 39 78
Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna
www.kgpsp.gov.pl
Jednostka Ratowniczo-GaÊnicza nr 12
Tel. 022 596 71 20
Jednostka Ratowniczo-GaÊnicza nr 13
Tel. 022 596 71 30
Telefon alarmowy – 998
Pogotowie Ratunkowe
www.emergency.pl
ul. Armii Krajowej 21
05-071 Sulejówek
Tel. 022 783 14 55 – ca∏odobowo
Telefon alarmowy – 999

Dy˝ury radnych
Radni Dzielnicy pe∏nià swoje
dy˝ury w ka˝dy poniedzia∏ek
w godz. 1700–1800 w budynku
Urz´du Dzielnicy. Radni ze
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
majà dodatkowy dy˝ur w ka˝dy
wtorek w godz. 2000–2200 w lokalu Stowarzyszenia (budynek
OSP Stara Mi∏osna). Zapraszamy tak˝e na forum internetowe
www.forum.staramilosna.org.pl
Prócz tego Rada Dzielnicy dokona∏a drobnych
korekt w Mikroprogramie Rewitalizacji Osiedla
Warszawska, zarekomendowa∏a, aby nasze lokale komunalne by∏y rozliczane wg. stawki
miejskiej. Jest to Êrodkowa stawka czynszów
Warszawskich, jest jeszcze górna – centralna i dolna – peryferyjna, ró˝niàce si´ od miejskiej
o 10% w gór´ i w dó∏. Ponadto, Rada pozytywnie
zaopiniowa∏a projekt nowych zasad naliczania
op∏aty targowej (b´dzie jedna sta∏a op∏ata za stoisko, a nie, jak do tej pory, za ka˝dy metr zajmowanego pod stoisko terenu).
Kolejna sesja pod koniec lutego, o jej terminie
i tematyce poinformuj´ w kolejnym numerze WS.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
marcin@najcomp.com.pl

èród∏o: www.wesola.waw.pl

Z prac Rady Dzielnicy

Wyjazdowa pomoc lekarska Falck
www.falck.pl
Tel. 022 888 29 20
Pon.–pt.: 2000–800, sob. i niedz.: ca∏odobowo.
Pogotowie Energetyczne
Tel. 022 778 28 00, 022 778 28 22
Pogotowie Gazowe
Tel. 022 628 45 87, 022 628 45 97
Fax 022 625 35 14
Telefon alarmowy 992
Konserwator Wodociàgów Miejskich
Tel. 994, tel. 022 841 04 75 – pogotowie
wodociàgowo-kanalizacyjne MPWiK
(czynny ca∏à dob´/bezp∏atny)
Tel. 022 773 39 63, 0 501 075 778 – sieç kanalizacyjna w osiedlu Stara Mi∏osna (cz´Êç pó∏nocna)
Konserwator OÊwietlenia Ulicznego
Tel. 022 783 00 58, kom. 0 607 19 16 47
Inspektor ds. LeÊnictwa Biura Ochrony
Ârodowiska
Wieczes∏aw Sosna – tel. 022 656 77 08
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I w Starej Mi∏oÊnie zagra∏a WOÂP
Zgodnie z zapowiedziami WOÂP zawita∏a kolejny
raz do naszego osiedla. Sta∏o si´ tak mi´dzy innymi
dzi´ki wolontariuszom z Gimnazjum nr 119. Nasz
Klub Wolontariusza bierze udzia∏ w wielu akcjach
charytatywnych, w akcji Jurka Owsiaka zabraknàç
nas nie mo˝e.
W Gimnazjum 119 samodzielny Sztab stworzyliÊmy
po raz trzeci. Z radoÊcià odbieraliÊmy kolejne zg∏oszenia osób oferujàcych swojà
pomoc. Odezwa∏y si´ instytucje i osoby prywatne. Pomys∏ami organizacyjnymi
dzieli∏y si´ sztaby sàsiedzkie – m.in. sztab powo∏any
przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a. Swojà obecnoÊç w naszej imprezie potwierdzili
bez wyjàtku wszyscy zaproszeni m∏odsi i starsi artyÊci. Do przygotowania
akcji ˝ywio∏owo w∏àczyli si´ rodzice. Mimo to na
11 stycznia czekaliÊmy pe∏ni niepokoju.

– Jest dobrze! Przechodnie nie skàpià datków
– poinformowa∏ entuzjastycznie pierwszy z dzwoniàcych.
– Zaraz przyjdziemy po wi´cej ulotek informujàcych o koncercie. Ludzie biorà i obiecujà przyjÊç
– meldowa∏a po godzinie
pracy inna grupa.
Pomys∏ów na to, jak zaskarbiç sympati´ mieszkaƒców osiedla nie brakowa∏o.
Doskonale sprawdzi∏ si´
czworono˝ny wolontariusz
towarzyszàcy jednej z grup,
jak zwykle niezawodna okaza∏a si´ metoda wczeÊniejszego uzyskania zgody
na kwestowanie od w∏aÊcicieli „strategicznych miejsc”
typu popularne sklepy, stacje benzynowe. Jednak najwa˝niejszym argumentem otwierajàcym serca i…
portfele by∏ oczywiÊcie cel zbiórki – gromadzenie funduszy na walk´ z chorobami onkologicznymi u dzieci.
Po godzinie, dwóch wiedzieliÊmy – nasze dwumiesi´czne przygotowania do akcji nie by∏y daremne.
Mi∏o nam, ˝e obdarzyliÊcie nas Paƒstwo zaufaniem i w∏aÊnie z nami chcieliÊcie „graç”. Mamy
nadziej´, ˝e nie zawiedliÊmy oczekiwaƒ. Dzi´ki
Paƒstwa hojnoÊci, na drodze ró˝nych dzia∏aƒ,
zebraliÊmy 21 348,26. To znowu wi´cej ni˝ w latach ubieg∏ych. I chocia˝ nie o bicie rekordów
idzie… to przecie˝ z satysfakcjà dok∏adamy naszà
cegie∏k´ do tego niezwyk∏ego dzie∏a, jakim jest
Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy.

Ruch w gimnazjum przy Klimatycznej
rozpoczà∏ si´ od wczesnego ranka. Coraz
liczniejsze grupy wolontariuszy odbiera∏y
przygotowane dokumenty i meldowa∏y gotowoÊç do pracy. Rockowy zespó∏ ch∏opców
ze szko∏y muzycznej oswaja∏ si´ z gimnazjalnà scenà. W zdumiewajàcym tempie
ros∏a iloÊç domowych wypieków przygotowanych przez rodziców na rzecz sztabowej

kawiarenki. S∏odki kàcik wyposa˝ony w trzydzieÊci
kilogramów s∏odkich dro˝d˝ówek firmy „Putka” sta∏
si´ gwarancjà, ˝e g∏ód nas nie dosi´gnie.
O godzinie 10 tej zacz´liÊmy…
Ju˝ po kwadransie odezwa∏y si´ pierwsze telefony
od kwestujàcych.
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Serdecznie dzi´kujemy wszystkim
darczyƒcom, dzi´ki którym dochód
z naszych dzia∏aƒ podczas XVII Fina∏u
WOÂP wyniós∏ 21 348,26 z∏.
Sztab przy G119 w Warszawie-Weso∏ej
M∏odzie˝ i nauczyciele z Gimnazjum 119
w Warszawie-Weso∏ej serdecznie dzi´kujà
wszystkim, którzy wspomogli nasze
dzia∏ania na rzecz organizacji
Sztabu XVII Fina∏u WOÂP.
Szczególnie serdecznie dzi´kujemy
przyjacio∏om z Firmy PUTKA
niezawodnym fundatorom
s∏odkiego kàcika dla wolontariuszy,
i restauracji APLAUZ
organizatorom ciep∏ego pocz´stunku dla
zzi´bni´tych uczestników ulicznej kwesty.
M∏odzie˝ i nauczyciele ze Sztabu WOÂP
przy 119 w Warszawie-Weso∏ej
serdecznie dzi´kujà wszystkim, którzy
uczestniczyli w naszym koncercie.
Serdeczne podzi´kowania za wyst´py
dla kawalerzystów z oddzia∏u
ze Stowarzyszenia „Szwadron Jazdy RP”,
grupy m∏odych aktorów telewizyjnych,
zespo∏u „Skóra Âwiata”,
zespo∏u „The Strangers”,
Studia Mambo,
absolwentów G119 i uczniów SP173.
Goràce podzi´kowania
dla uczniów, nauczycieli i rodziców ze
Szko∏y Podstawowej nr 173
w Warszawie za wspólnà prac´ na rzecz
XVII Fina∏u WOÂP sk∏adajà organizatorzy
Sztabu przy G119
Szczególnie serdeczne podzi´kowania
dla rodziców uczniów G119, którzy
niezwykle hojnie wyposa˝yli „orkiestrowà” kawiarenk´ w doskona∏e wypieki,
desery i sa∏atki
sk∏adajà nauczyciele i uczniowie G119.

Dla porzàdku informujemy, ˝e na ulicach naszego
osiedla w ramach dzia∏aƒ naszego sztabu kwestowa∏o 7 grup wolontariuszy ze SP 173 (25 osób) i 20
grup wolontariuszy z G119 (120 osób); w bezpoÊredniej pracy organizacyjnej bra∏o udzia∏ 10 nauczycieli ze SP nr 173, 12 uczniów i absolwentów
oraz 25 nauczycieli G119. W organizacji kawiarenki
wzi´∏o udzia∏ 35 uczniów wraz z pomagajàcymi rodzinami i nauczycielami. Na scenie podczas koncertu w gimnazjalnej auli pojawi∏o si´ 18 solistów i 12
duetów i zespo∏ów. Du˝à atrakcjà okaza∏ si´ pokaz
oddzia∏u ze Stowarzyszenia „Szwadron Jazdy RP”
i spotkanie z grupà m∏odych aktorów zaproszonych
przez absolwentk´ gimnazjum – dziÊ wokalistk´ i aktork´ – Patrycj´ Kazadi.
Absolutny rekord podczas kwesty ulicznej – podobnie jak w roku ubieg∏ym – ustanowi∏a grupa wolontariuszy, której szefem by∏ Arek Sikorski. Ta grupa zebra∏a
oko∏o 12% ca∏ego dochodu naszego sztabu. Kawiarenka przysporzy∏a nam 1364,37z∏., a aukcja – 1231,23z∏.

Serdeczne podzi´kowania dla funkcjonariuszy Policji i Stra˝y Miejskiej
za profesjonalne dzia∏ania
na rzecz zapewnienia bezpieczeƒstwa
naszych wolontariuszy
sk∏ada Sztab WOÂP przy G119
NowoÊcià przedsi´wzi´cia by∏a goràca zupa dla
wolontariuszy serwowana przez restauracj´ „Aplauz”
i grupowa konsumpcja, do której zaprosi∏ publicznoÊç zwyci´zca licytacji, której przedmiotem by∏o
ogromne, s∏odkie orkiestrowe serce wypieczone
przez firm´ „Putka”.
DziÊ – dzieƒ po XVII Finale dokonujàc ostatnich
podsumowaƒ mno˝ymy pomys∏y na przysz∏y rok.
Szanowni Paƒstwo, bàdêcie z nami podczas orkiestrowej „18-stki”.
Organizatorzy Sztabu WOÂP
przy G119 w Warszawie.
Izabela Nowacka
Zdj´cia: Katarzyna Tucholska
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Podziel si´ z innymi – podsumowanie akcji
Tegoroczna akcja charytatywna mia∏a na celu
niesienie pomocy
dwóm podmiotom – Rodzinnemu
Domowi
Dziecka w Weso∏ej oraz wielodzietnym rodzinom
– podopiecznym Stowarzyszenia
Alter Ego. Ju˝ trakcie prowadzonej zbiórki okaza∏o si´, ˝e dzia∏alnoÊç Rodzinnego Domu Dziecka
w Weso∏ej zosta∏a zawieszona.
Media poinformowa∏y, ˝e posàdzony o molestowanie opiekun,
zosta∏ zatrzymany w areszcie
do wyjaÊnienia, a dzieci b´dàce
wówczas w tym domu – zosta∏y
przeniesione do innych placówek. Sytuacja nas bardzo zaskoczy∏a. Trudno by∏o
podjàç decyzj´ o zawieszeniu akcji. ZdecydowaliÊmy, ˝e zebrane dary powinny
dotrzeç do dzieci. PrzekazaliÊmy imienne paczki do jednostki organizacyjnej

Urz´du m.st. Warszawy zajmujàcej si´
opiekà nad rodzinnymi domami dziecka. Wierzymy, ˝e dotar∏y do wszystkich
przed Êwi´tami. Pozosta∏e zebrane Êrodki czystoÊci, ˝ywnoÊç oraz zabawki zebraliÊmy w trzydzieÊci paczek i obdaro-

Warszawa inwestuje
w nasze bezpieczeƒstwo
biurowy (komputery, drukarki, kserokopiarki, sprz´t ∏àcznoÊci i in.) zakupione ze Êrodków miejskich.
W
uroczystoÊci
wzi´li tak˝e udzia∏:
Wojciech Janicki, Komendant Rejonowy
Policji Warszawa VII,
Tadeusz Grzybowski,
zast´pca Dyrektora
Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego oraz naczelnik Delegatury Biura
Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego m.st. Warszawy JoZdj´cie: Urzàd m.st. Warszawy
anna W´grzynowska.
Ewa Gawor serdecznie pogratulowamów Prezydenta m.st. Warszawy dla
oÊmiu najlepszych funkcjonariuszy ∏a nagrodzonym policjantom i podzi´pionu prewencji naszej jednostki. Ewa kowa∏a im za efektywnà prac´ oraz
Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeƒ- owocnà wspó∏prac´ z samorzàdem.
stwa i Zarzàdzania Kryzysowego m.st. Burmistrz Edward K∏os zapowiedzia∏
Warszawy wraz z burmistrzem Edwar- budow´ nowego komisariatu policji
dem K∏osem, przekazali policjantom w Weso∏ej.
Magdalena J´drzejewska
dwa samochody osobowe oraz sprz´t
13 stycznia w weso∏owskim Komisariacie Policji przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku
odby∏o si´ uroczyste wr´czenie dyplo-

waliÊmy
wielodzietne rodziny
z Weso∏ej i okolic
za poÊrednictwem
stowarzyszenia Alter Ego.
Chcia∏abym bardzo serdecznie podzi´kowaç wolontariuszom z gimnazjum 119, pod
opiekà pani Katarzyny Tucholskiej,
którzy fantastycznie przeprowadzili
zbiórk´
darów
w sklepach oraz
poÊwi´cili
swój
wolny czas na pakowanie prezentów. Dzi´kuj´ tak˝e w∏aÊcicielom sklepów K&L oraz M&L, które zgodzi∏y si´ na obecnoÊç wolontariuszy oraz przeprowadzenie tej akcji.
Izabela Antosiewicz

A jednak istnieje…
Wieczorem 23 grudnia wieczorem
pojawi∏ si´ w Weso∏ej tajemniczy
Âwi´ty Miko∏aj. Podobno odwiedzi∏
dwanaÊcioro najgrzeczniejszych dzieci. Wr´czy∏ im wspania∏e, wymarzone
prezenty. To by∏y dla nich Âwi´ta
z prawdziwà niespodziankà.

Potem rozwia∏ si´ w mgle…. nikt
nie wie skàd przyby∏ i dokàd podà˝y∏.
Jedna z bardziej przytomnych mam
przys∏a∏a nam zdj´cie. JeÊli ktoÊ z Paƒstwa zosta∏ odwiedzony przez tego
prawdziwego Âwi´tego Miko∏aja lub
spotkal go gdzieÊ na ulicy, prosimy
o przes∏anie informacji do redakcji.
Gra˝yna Bany
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Nasze podatki
Wszyscy uczciwie p∏acàcy podatki wreszcie mogà powiedzieç NARESZCIE!
A ci, co od lat zalegajà z lokalnymi podatkami i op∏atami, chyba ju˝ powinni si´
zaczàç przejmowaç. Bowiem w ramach przyznanej
dzielnicom autonomii, jest
tak˝e pobieranie tych˝e nale˝noÊci. W∏adze naszej Dzielnicy postanowi∏y skutecznie wywiàzywaç si´ z tego zadania. Zmieniaç by∏o co.
Na koniec 2007 roku, wymagalne zaleg∏oÊci
z tytu∏u podatków od: nieruchomoÊci, Êrodków
transportu, leÊnego itp. Wynosi∏y ponad 2
mln 150 tys. z∏. (przy rocznych dochodach
Dzielnicy z tego tytu∏u w wysokoÊci 5,3 mln z∏).
Do tego dochodzi∏o jeszcze kilkaset tys. z∏ zaleg∏oÊci w op∏atach za wod´ i Êcieki. Dzi´ki zatrudnieniu dodatkowej osoby i konsekwentnym
dzia∏aniom egzekucyjnym (kierowanie spraw
do egzekucji komorniczej, wpisywanie zaleg∏oÊci na hipotek´) kwota zaleg∏ych podatków
zmniejszy∏a si´ w minionym roku o ponad 15%.
Co prawda, nadal wynosi 1,8 mln z∏, ale zgodnie z zapowiedziami Wydzia∏u Finansowego,
dzia∏ania windykacyjne b´dà nadal konsekwentnie realizowane.

Kwota zaleg∏oÊci na koniec 2008 roku by∏aby
znacznie mniejsza, gdyby nie fakt, ˝e po kontroli, której dokonano w dniu 10.07.2008 roku
w jednej z firm, zosta∏a sporzàdzona korekta wysokoÊci podatku za lata 2005-2007 w wysokoÊci 237 tys. z∏. Ogó∏em zaleg∏oÊci podatku
od nieruchomoÊci od osób prawnych kszta∏tujà
si´ nast´pujàco:
Za rok 2005 – 2 podatników na kwot´ 58 tys. z∏
Za rok 2006 – 4 podatników na kwot´ 120 tys. z∏
Za rok 2007 – 4 podatników na kwot´ 116 tys. z∏
Za rok 2008 – 13 podatników na kwot´ 48 tys. z∏
Ogó∏em jest to kwota 344 tys. z∏ i wzros∏a
ona w stosunku do roku ubieg∏ego o 211 tys. z∏
(g∏ównie z powodu korekty, o której pisa∏em powy˝ej).
JeÊli chodzi o podatek od nieruchomoÊci
od osób fizycznych to jego zaleg∏oÊci kszta∏tujà
si´ nast´pujàco:
Za rok 2001 – 4 podatników na kwot´ 2,4 tys. z∏
(nie przedawnione, wszcz´to egzekucj´)
Za rok 2002 – 10 podatników na kwot´ 7 tys. z∏
(nie przedawnione, wszcz´to egzekucj´)
Za rok 2003 – 134 podatników na kwot´ 99 tys. z∏
Za rok 2004 – 192 podatników na kwot´ 124 tys. z∏
Za rok 2005 – 427 podatników na kwot´ 141 tys. z∏
Za rok 2006 – 362 podatników na kwot´ 149 tys. z∏
Za rok 2007 – 641 podatników na kwot´ 200 tys. z∏
Za rok 2008 – 1886 podatników na kwot´ 452
tys. z∏

Ogó∏em jest to kwota 1.174 tys. z∏ i zmala∏a
ona w stosunku do roku ubieg∏ego o 324 tys. z∏.
Najwy˝sza kwota zaleg∏oÊci jednego podatnika
wynosi 255 tys. z∏ i dotyczy lat 2002–2008.
Z tej kwoty ju˝ 186 tys. z∏ zosta∏o wpisane na hipotek´ nieruchomoÊci, zaÊ na kwot´ 69 tys. z∏
wystawiono tytu∏y egzekucyjne. W ubieg∏ym roku wydano 7 decyzji umorzeniowych na kwot´
nieca∏ych 2 tys. z∏ oraz 5 decyzji na roz∏o˝enie
na raty na kwot´ 37 tys. z∏.
Determinacj´ w odzyskiwaniu publicznych
pieni´dzy widaç by∏o w grudniu, kiedy to zosta∏o z∏o˝onych 58 pozwów w trybie nakazowym
o zap∏at´ nale˝noÊci za dostarczonà wod´. Zaleg∏oÊci tych 58 odbiorców waha∏y si´ od kilkuset
do kilku tysi´cy z∏otych. Wkrótce do sàdów ma
trafiç kolejna transza takich pozwów.
Nierzetelni odbiorcy wody, oprócz nale˝noÊci
g∏ównej i odsetek, b´dà w tym przypadku obcià˝ani tak˝e kosztami post´powania sàdowego
i tzw. zast´pstwa procesowego (czyli kosztami
prawników reprezentujàcych Miasto) a w dalszej
konsekwencji tak˝e kosztami egzekucji komorniczej. Dlatego mo˝e warto przejrzeç swoje zaleg∏oÊci p∏atnicze i jeÊli sà one na tyle znaczàce, ˝e
ich jednorazowe uregulowanie nie jest mo˝liwe,
to mo˝na np. zwróciç si´ do Urz´du Dzielnicy
o ich roz∏o˝enie na raty.
Marcin J´drzejewski

Nareszcie ruszy budowa szko∏y
Bez wàtpienia najpilniejszà inwestycjà w Starej
Mi∏osnej jest od kilku lat budowa drugiej szko∏y
podstawowej. Niestety, inwestycja ta napotyka∏a
ciàgle problemy, a najpowa˝niejszym z nich by∏
brak dzia∏ki, na której takà szko∏´ mo˝na by∏o wybudowaç. Wytypowana przez Zarzàd Dzielnicy
dzia∏ka przy Jeêdzieckiej 20 by∏a zarzàdzana przez tzw. Spó∏k´ Ziemskà. Mimo, ˝e de facto
zosta∏a ona zakupiona przed laty za pieniàdze
wp∏acone przez ogó∏ mieszkaƒców Starej Mi∏osny, najpierw Spó∏ka Ziemska nie zgadza∏a si´
na przeznaczenie jej na potrzeby szko∏y (Spó∏ka
chcia∏a tam budowaç apartamentowiec), a potem za˝àda∏a za jej „powtórnà” sprzeda˝ horrendalnej sumy pieni´dzy. Pat trwa∏ 2 lata, ale znalaz∏ szcz´Êliwy koniec. Pod koniec grudnia Dzielnica naby∏a sàsiednià dzia∏k´ przy ul. Cieplarnianej. Transakcja odby∏a si´ po cenach komercyjnych, ale i tak cena zakupu by∏a ni˝sza ni˝ ta proponowana przez Spó∏k´ Ziemskà.
Dzia∏ka przy Cieplarnianej zosta∏a zakupiona za kwot´ 3,75 mln z∏, czyli o ok. 1,7 mln taniej, ni˝ by∏o za∏o˝one w zesz∏orocznym bud˝e-

cie. Poniewa˝ planujàc zakup, Zarzàd Dzielnicy
wystàpi∏ ju˝ o decyzj´ lokalizacyjnà (i jà otrzyma∏), nie ma ju˝ ˝adnych przeszkód by przystàpiç do procesu inwestycyjnego. W ciàgu najbli˝szych kilku tygodni zostanie w drodze przetargu
wy∏oniony projektant szko∏y, który do jesieni b´dzie mia∏ przygotowaç projekt budowlany wraz
z wszelkimi pozwoleniami. Burmistrz Edward
K∏os zapowiada nawet, ˝e jeszcze w tym roku
zostanie wy∏oniony wykonawca szko∏y i rozpocznà si´ prace budowlane, ale ja a˝ takiego
optymizmu nie podzielam. Sàdz´, ˝e raczej do
koƒca roku powstanie projekt, a prace budowlane ruszà wczesnà wiosnà przysz∏ego roku. Choç
oczywiÊcie, pewnie jak wszyscy, b´d´ (i to
czynnie) kibicowa∏ Burmistrzowi, aby jego ambitny plan uda∏o si´ zrealizowaç.
Na koniec chcia∏bym podkreÊliç, ˝e szcz´Êliwy fina∏ sprawa zawdzi´cza g∏ównie Zarzàdowi
Dzielnicy, ale tak˝e determinacji kilku innych
osób. Bez wàtpienia, takà g∏ównà si∏à nap´dowà, wspierajàcà Zarzàd i motywujàcà go do intensywnej pracy by∏ od kilku lat radny naszego

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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Osiedla Józef WojtaÊ, co, zanim ustawi si´ d∏uga kolejka ojców sukcesu, jako osoba b´dàca
blisko tych spraw, chcia∏bym podkreÊliç.
A na koniec jeszcze jeden smutny skutek
uboczny tej dobrej wiadomoÊci. Ju˝ ponad rok
temu Spó∏ka Ziemska, zdecydowa∏a si´ sprzedaç naszej Dzielnicy po preferencyjnych cenach
grunt pod nowe przedszkole w Starej Mi∏oÊnie.
Uzgadnianie szczegó∏ów i spe∏nianie dziwacznych warunków Spó∏ki trwa∏o ponad rok i kiedy
pod koniec grudnia wszystko zosta∏o dogadane,
przedstawiciele Spó∏ki nie stawili si´ na podpisanie aktu notarialnego.
Mój wrodzony optymizm ka˝e mi sàdziç, ˝e
przyczynà tego nie by∏a uraza, za fakt nie zrobienia „dealu ˝ycia” na dzia∏ce pod szko∏´ i ˝e w∏odarze Spó∏ki Ziemskiej, w ramach noworocznych
postanowieƒ poprawy swojego wizerunku, na
dniach zaproponujà korzystny dla siebie termin,
by t´ dzia∏k´, na tak potrzebne na naszym Osiedlu
przedszkole, notarialnie, na uzgodnionych warunkach sprzedaç...
Marcin J´drzejewski

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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To czas inwestycji spo∏ecznych
Z Marianem Mahorem, zast´pcà burmistrza ds. spo∏ecznych dzielnicy Weso∏a rozmawia Magdalena J´drzejewska
Przed dwoma laty przeprowadzi∏am z Panem
wywiad pod znamiennych tytu∏em: „Przed nami prze∏omowe lata”. Czy nadal uwa˝a Pan, ˝e
mamy do czynienia z prze∏omem?
Marian Mahor: Nie tylko
nadal tak uwa˝am, ale jestem
dziÊ o tym jeszcze g∏´biej
przekonany. Teza, ˝e po latach
intensywnego rozwoju niezwykle zaniedbanej w Weso∏ej
infrastruktury drogowej nadchodzi czas weryfikacji priorytetów inwestycyjnych, znajduje potwierdzenie w faktach. Szeroko rozumiana infrastruktura spo∏eczna – oÊwiatowa, sportowa, kulturalna i socjalna – w ciàgu ostatnich dwóch lat znalaz∏a swoje miejsce w inwestycjach ju˝ realizowanych oraz zaplanowanych na lata przysz∏e.
Jakie konkretnie inwestycje ma pan na myÊli?
W tym roku koƒczymy rozpocz´tà w 2007 r. rozbudow´ budynków Szko∏y Podstawowej nr 171
i Gimnazjum nr 120 przy ul. AK w Weso∏ej Centrum
oraz budow´ pierwszej cz´Êci budynku Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 w Zielonej. Od wrzeÊnia tego roku w tych
placówkach dzieci podejmà nauk´ w jasnych pomieszczeniach z nowoczesnym zapleczem kuchenno-sto∏ówkowym, z przestronnymi aulami, w których
mo˝na b´dzie przeprowadzaç zaj´cia i zebrania wymagajàce wi´kszej przestrzeni, organizowaç uroczystoÊci, warsztaty, wyk∏ady, koncerty i przedstawienia. W ubieg∏ym roku rozpocz´∏a si´ d∏ugo oczekiwana budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 119
w Starej Mi∏oÊnie. Planowane zakoƒczenie tej inwestycji to koniec 2010 roku. B´dzie ona zapleczem
sportowym nie tylko dla samej szko∏y, ale tak˝e dla
wszystkich mieszkaƒców oraz bazà dla wielu sekcji
naszych stowarzyszeƒ sportowych.
A co z problemami przeludnienia w SP 173
oraz trudnych warunków lokalowych w przedszkolach w Starej Mi∏oÊnie i Zielonej? W kilku
poprzednich wypowiedziach podkreÊla∏ pan
determinacj´ Zarzàdu Dzielnicy w rozwiàzanie
tych problemów.
To sprawy, które wymagajà czasu. Ale mam dobrà
wiadomoÊç! W koƒcówce ubieg∏ego roku uda∏o si´
pozyskaç dwie dzia∏ki pod inwestycje oÊwiatowe:
dzia∏k´ pod szko∏´ podstawowà w Starej Mi∏osnej
przy ulicy Cieplarnianej oraz dzia∏k´ pod przedszkole przy ul. Warszawskiej w Zielonej.
Zarzàd przygotowuje ju˝ materia∏y na przetarg
do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej tych inwestycji. To potrwa oko∏o 9 miesi´cy
a potem... ruszamy z budowà! Natomiast wcià˝ na finalizacj´ czeka pozyskanie dzia∏ki przy ulicy Jana Paw∏a II pod przedszkole w Starej Mi∏osnej.
To dzia∏ka b´dàca we w∏adaniu ZBDJiW
Sp. z o.o.?
Tak. Uzgodniony w wielomiesi´cznych negocjacjach akt notarialny jest przygotowany i czeka tylko
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na z∏o˝enie podpisów. Liczymy, ˝e w tym przypadku
obejdzie si´ bez niespodzianek ze strony naszych
partnerów.
Chcia∏abym podzielaç ten optymizm... Czy
Zarzàd ma jeszcze jakieÊ inne plany inwestycji spo∏ecznych?
Wcià˝ na uÊmiech fortuny czeka nasz projekt
kompleksu sportowego na Groszówce. Zg∏osiliÊmy
jego kandydatur´ jako oÊrodka pobytowo-treningowego na potrzeby mistrzostw Europy w pi∏ce no˝nej
Euro 2012, a mogàcego jednoczeÊnie, po zakoƒczeniu tej wielkiej sportowej imprezy, s∏u˝yç mieszkaƒcom dzielnicy. Uczciwie przyznaliÊmy si´, ˝e nie posiadamy Êrodków na finansowanie tego projektu.
W tej chwili z grona kilkunastu propozycji warszawskich pozytywnà weryfikacj´ przesz∏y zaledwie trzy
lokalizacje: bielaƒski klub Hutnik, b´dàce w fazie
luênej koncepcji centrum sportowo-rekreacyjne
w Wawrze i nasza weso∏owska „Groszówka”. Ostateczna decyzja ma zostaç podj´ta w czerwcu. Szanse oceniamy na „pó∏ na pó∏”, ale powalczyç trzeba...
A jeÊli si´ nie uda skorzystaç z tych sprzyjajàcych okolicznoÊci organizowania Euro 2012
i z jakichÊ powodów nie pozyskamy niezb´dnych Êrodków na realizacj´ „Groszówki”?
B´dziemy wówczas realizowaç projekt póêniej. Ten
obiekt jest potrzebny Weso∏ej, która jako jedna z nielicznych dzielnic Warszawy nie ma w∏asnej publicznej infrastruktury sportowej w postaci OSiR-u czy basenu komunalnego. Czekajà na to wszyscy mieszkaƒcy, a zw∏aszcza liczne stowarzyszenia sportowe realizujàce prac´ szkoleniowà z m∏odzie˝à. Przypomn´,
˝e tak pr´˝nie rozwijajàce si´ w Weso∏ej dyscypliny
jak ∏ucznictwo, szachy, szermierka, badminton
i oczywiÊcie pi∏ka no˝na, wcià˝ nie majà przyzwoitych warunków treningowych i „tu∏ajà” si´ po ca∏ej
Weso∏ej, korzystajàc z goÊcinnoÊci placówek oÊwiatowych i ich zaplecza sportowego. Nie zawsze jest to
∏atwe... A chcia∏oby si´ powo∏aç do ˝ycia takie sekcje jak siatkówka, koszykówka czy pi∏ka r´czna.
A co z bazà kulturalnà? Wprawdzie od dwu lat
w Starej Mi∏oÊnie funkcjonuje Centrum Dzia∏aƒ
Twórczych „POGODNA” jako filia OÊrodka Kultury, ale mam nadziej´, ˝e to nie kres ambicji
obecnego Zarzàdu dzielnicy?
To zawsze kwestia bie˝àcych priorytetów. Trzeba pami´taç, ze bud˝et inwestycyjny dzielnicy nie jest tzw.
„workiem bez dna”. Baza oÊwiatowa jest w tym przypadku priorytetem naturalnym, wynikajàcym nie tylko
z obowiàzku w∏adz samorzàdowych, ale tak˝e z logiki.
To w przedszkolach i szko∏ach nasze dzieci sp´dzajà
ogromnà cz´Êç swego ˝ycia. Po zapewnieniu odpowiedniej bazy oÊwiatowej przyjdzie czas na przeznaczanie Êrodków na inne potrzeby. Rozwój bazy kulturalnej wià˝emy zasadniczo z ubieganiem si´ Warszawy
o tytu∏ Kulturalnej Stolicy Europy w 2016. To znacznie
u∏atwi∏oby nasze plany gdy˝ – podobnie jak w przypadku organizacji mistrzostw pi∏karskich Euro 2012 –
z pewnoÊcià uruchomione zosta∏yby dodatkowe Êrod-

ki na inwestycje kulturalne. Wcià˝ marzy mi si´ prawdziwe nowoczesne Centrum Kultury i Sztuki w Weso∏ej. OczywiÊcie, niezale˝nie od tych „wielkich” marzeƒ
planowane sà dzia∏ania skromniejsze: zakup lokali
pod bibliotek´ i filie oÊrodka kultury w Weso∏ej, remonty i modernizacje istniejàcych obiektów.
Skoro jesteÊmy przy inwestycjach: jest pan
odpowiedzialny tak˝e za zasoby mieszkalne
dzielnicy. Jak w tym obszarze przedstawia si´
sytuacja?
Systematycznie prowadzimy mniejsze i wi´ksze
remonty. W roku ubieg∏ym remontowi generalnemu
poddany zosta∏ budynek przy ul. Moniuszki oraz du˝y lokal przy ul Armii Krajowej. Na ukoƒczeniu jest
projekt budynku przy ulicy Nizinnej z lokalami
mieszkalnymi, zwanymi kiedyÊ „komunalnymi” dla
osób ubiegajàcych si´ o przydzia∏ takiego mieszkania. Poczàtek tej inwestycji zaplanowany jest
na 2010 rok. Budynek powinien wprawdzie zaspokoiç tylko cz´Êç zapotrzebowania w dzielnicy, ale i tak
polepszy to znacznie ogólnà sytuacj´ mieszkaniowà
najbardziej potrzebujàcych. Pragn´ przypomnieç, ˝e
dzielnica przyznaje mieszkania tylko w przypadkach
losowych, gdy naprawd´ mieszkaniec nie jest w stanie zapewniç sobie dachu nad g∏owà w inny sposób.
Cz´sto przychodzà do mnie ludzie m∏odzi, zdrowi,
u progu kariery zawodowej dopytujàc o mo˝liwoÊci
starania si´ o lokal mieszkalny z zasobów dzielnicy.
Staram si´ im wyt∏umaczyç, ˝e w ich wieku i sytuacji
trzeba snuç ambitniejsze plany ˝yciowe.
Naszà rozmow´ zdominowa∏y sprawy zwiàzane z infrasrukturà spo∏ecznà. Skàd taka dynamika w dzia∏aniu?
ZadaliÊmy podobne pytanie niedawno w czasie
szkolenia dla dyrektorów naszych placówek oÊwiatowych. Odpowiedê by∏a jednoznaczna: kluczowà rol´
pe∏ni dyrektor. MyÊl´, ˝e w tym przypadku jest podobnie. Rola i udzia∏ burmistrza Edwarda K∏osa we
wszystkich osiàgni´ciach jest nie do przecenienia,
o niektórych mo˝na powiedzieç, ˝e bez niego by ich
po prostu nie by∏o. OczywiÊcie, wa˝na jest tak˝e dobra wspó∏praca w Zarzàdzie, a tak˝e wspó∏praca Zarzàdu z Radà Dzielnicy, z jej przewodniczàcym oraz
z wieloma Êrodowiskami i lokalnymi organizacjami
spo∏ecznymi. Wa˝ny jest sprzyjajàcy dla dzielnicy
klimat we w∏adzach Warszawy.
Niestety, nie zdà˝ymy ju˝ porozmawiaç
o innych równie wa˝nych zagadnieniach, takich
jak: reforma oÊwiatowa, planowane przekszta∏cenia w s∏u˝bie zdrowia oraz bie˝àcym funkcjonowaniu kultury, sportu, pomocy spo∏ecznej.
W takim razie, ju˝ dziÊ umawiamy si´ na nast´pne spotkanie. Korzystajàc z okazji, chcia∏em z∏o˝yç
wszystkim mieszkaƒcom Weso∏ej, czytelnikom WiadomoÊci Sasiedzkich w szczególnoÊci, goràce noworoczne ˝yczenia: wszystkiego dobrego i wszelkiej
pomyÊlnoÊci w 2009 roku.
Dzi´kuje za ˝yczenia i za rozmow´.
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Spó∏ka Ziemska – spó∏kà sàdowà
Mi´dzyresortowy Pracowniczy Zespó∏ Budowy Domów
Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o. to relikt
z poczàtków budowy Osiedla
Stara Mi∏osna. Podmiot ten
zosta∏ za∏o˝ony, aby w imieniu
cz∏onków Zespo∏u (spó∏dzielni budujàcej Osiedle) i za ich
pieniàdze wykupywaç grunty, dzieliç je i przew∏aszczaç na rzecz cz∏onków Zespo∏u. Niestety, kilka lat
temu cz´Êç wspólników Spó∏ki Ziemskiej, jak zwyk∏o si´ ich nazywaç, zacz´∏a gospodarowaç powierzonym mieniem jak w∏asnym. Dla przypomnienia:
udzia∏owcem zostawa∏o si´ wp∏acajàc 10 tys. starych z∏otych (obecnà z∏otówk´) i dostajàc rekomendacj´ Rady Nadzorczej Zespo∏u. Tak udzia∏owcem
zosta∏ m.in. 10 lat temu obecny Prezes Spó∏ki
p. Tadeusz Romanowicz.
Jak ju˝ pisa∏em, Spó∏ka zacz´∏a gospodarowaç powierzonym majàtkiem jak swoim, co powodowa∏o wokó∏ niej mas´ konfliktów, które z czasem zacz´∏y przeistaczaç si´ w procesy sàdowe i sprawy prokuratorskie.
Najwi´ksze sprawy dotyczàce Spó∏ki to odmowa przekazania, kupionej ze wspólnych pieni´dzy mieszkaƒców Starej Mi∏osny, dzia∏ki pod szko∏´ podstawowà,
odmow´ przekazania zbudowanej w wi´kszoÊci ze
Êrodków publicznych OÂK Cyraneczka na rzecz samorzàdu oraz wystàpienie do m.st. Warszawy z wnioskiem
o odszkodowanie, za przekazane wczeÊniej nieodp∏atnie gruntu pod ulicami.

Lista dotychczasowych procesów jest doÊç d∏uga.
Wi´kszoÊç tych spraw to roszczenia by∏ych cz∏onków
Zespo∏u, a kwota roszczeƒ nie przekracza kilkuset tys. z∏.
Takich spraw ∏àcznie toczy si´ osiem, na ró˝nych
etapach. Ró˝ne te˝ sà rozstrzygni´cia sàdów. Spó∏ka w swojej strategii potwierdza, ˝e przyjmowa∏a
Êrodki na wykup gruntu, ale odmawia wyp∏aty roszczeƒ ze wzgl´du na przedawnienie spraw.
Kolejne dwie sprawy wytoczy∏o Spó∏ce Zrzeszenie
(nast´pca Zespo∏u, posiadajàcy 1 z 6 udzia∏ów
w Spó∏ce). W grudniu 2007 r. Zrzeszenie wystàpi∏o
z pozwem przeciwko zmianom w umowie Spó∏ki.
14 marca sàd I instancji uchyli∏ wprowadzone zmiany w umowie, w listopadzie Sàd Apelacyjny uchyli∏
orzeczenie Sàdu I instancji, a obecnie sprawa znów
jest rozpatrywana po apelacji Zrzeszenia.
25 czerwca 2008 r. Zrzeszenie, jako jeden ze
wspólników, pozwa∏o Spó∏k´ o zobowiàzanie Zarzàdu Spó∏ki do udost´pnienia Zrzeszeniu wglàdu
do ksiàg i dokumentów Spó∏ki. W I instancji Zrzeszenie wygra∏o spraw´ w listopadzie 2008 r., a obecnie
Spó∏ka szykuje apelacj´.
Kolejna sprawa, to pozew m.st. Warszawy o zap∏at´ faktur za korzystanie z wodociàgu miejskiego.
Tam kwota roszczeƒ wynosi ok. 250 tys. z∏. Sprawa
jest obecnie na etapie przygotowywania opinii bieg∏ego sàdowego, który ma wyliczyç rzeczywistà
kwot´ nale˝noÊci.
W ostatnim czasie wp∏yn´∏y tak˝e dwa zawiadomienia do prokuratury – jedno od dyrektora Warszawskiego Biura NieruchomoÊci, o mo˝liwoÊç pró-

by wy∏udzenia nienale˝nego odszkodowania za
grunty pod drogami, zosta∏o umorzone przez prokuratur´, trwa procedura odwo∏awcza od tej decyzji.
Drugie jest od osoby prywatnej, obecnie prokuratura prowadzi czynnoÊci sprawdzajàce.
No i na koniec wielki fina∏, czyli pozew m.st. Warszawy o wydanie OÂK Cyraneczka i odszkodowanie za
bezumowne korzystanie z oczyszczalni zbudowanej ze
Êrodków publicznych. Kwota odszkodowania opiewa
na ok. 30 mln. z∏. Sprawa zosta∏a powierzona zewn´trznej kancelarii prawnej, a poniewa˝ jest dobrze udokumentowana, spodziewam si´ ˝e jej rozstrzygni´cie mo˝e nie trwaç (jak na polskie warunki) zbyt d∏ugo.
W∏aÊciwie mo˝na by powiedzieç nareszcie i dlaczego tak pó˝no. W∏adze Stolicy za d∏ugo dawa∏y si´
nabieraç na kolejne deklaracje dobrej woli Spó∏ki.
Patrzàc na to, czym obecnie zajmuje si´ Spó∏ka,
np. wytaczaniem procesów o znies∏awienie, Êmia∏o
mo˝na powiedzieç, ˝e Spó∏ka Ziemska powoli przekszta∏ca si´ w Spó∏k´ Sàdowà. Byç mo˝e powoli
nadchodzi ostatni akt tej sprawy, gdy˝ wygrana miasta w sprawie Cyraneczki zapewne definitywnie po∏o˝y kres dzia∏alnoÊci Spó∏ki i umo˝liwi ostateczne
uporzàdkowanie spraw pozosta∏ych po by∏ym Zespole. Ciekawe jest to, jak czujà si´ obecnie ci
wspólnicy Spó∏ki, którzy jeszcze niedawno powo∏ywali si´ dla uzasadnienia swojej dzia∏alnoÊci na kodeks handlowy? Czy pami´tajà, ˝e w razie upad∏oÊci
Spó∏ki, cz∏onkowie jej Zarzàdu solidarnie odpowiadajà majàtkiem prywatnym za jej zobowiàzania?
Nikomu nie ˝ycz´ bankructwa, ale czy nie lepiej
by∏o szukaç kompromisu, kiedy by∏o to jeszcze
mo˝liwe?
Marcin J´drzejewski

SMACZNE JEDZENIE W SÑSIEDZTWIE
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Zapraszamy
Miłosnej
Zapraszamy do dwóch restauracji w Starej Miłosnej
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Rezerwacje i catering:

022 773 11 32
502 277 010

07.02.2009
07.02.200
9 Wieczór w∏oski z muzykà
na ˝ywo i wspólnym gotowaniem

14.02.2009 Wieczór walentynkowy
15.02.2009 Bal karnawa∏owy dla dzieci
21.02.2009 Kubaƒskie ostatki
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Zaprasza na kuligi!!!
W ka˝dà Sobot´, godz. 15.00
Po godzinnej przeja˝d˝ce saniami
mo˝na b´dzie ogrzaç si´ przy ognisku,
uraczyç grzanym winem, ciep∏ym jad∏em

Cena 50 z∏/os
(towarzyszàce dzieci do lat 10 gratis)
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Jak kiedyÊ Êwi´towano rocznice wybuchu

Powstania Styczniowego
Nied∏ugo b´dziemy obchodziç 146 rocznic´
du na wiek lub stan zdrowia nie mogli
wybuchu Powstania Styczniowego. Zapewne nie
przybyç, zawieziono pocz´stunek. Z tej
b´dzie to rocznica uczczona szczególnie uroczyokazji Aleksandra Pi∏sudska wyg∏osi∏a
stymi obchodami, na to b´dziemy musieli poprzemówienie, zwracajàc si´ do szacowczekaç do 2013 roku. Mimo to postanowi∏am
nych goÊci: „Ka˝de pokolenie ma swoje
napisaç w jaki sposób dawniej Êwi´towano kowielkoÊci, które je kszta∏tuje. Wasze
lejne rocznice.
pokolenie mia∏o Mickiewicza i S∏owacPierwszy raz rocznic´ wybuchu Powstania
kiego… Dla nas
Styczniowego obchodzono zaraz po odzyskaniu
w ci´˝kich laniepodleg∏oÊci w styczniu 1919 roku. Jednak
tach
niewoli,
najhuczniejsze obchody mia∏y miejsce z okaWyÊcie byli tà
zji 70-lecia wybuwielkoÊcià.
chu Powstania
O Was mówi∏o
Styczniowego
nam, nie s∏owo
w styczniu 1933
pisane, lecz ciroku w Warszacho szeptana Lewie. W tym roku
genda. DziÊ w dzieƒ Waszego Êwi´ta sk∏adamy
równoczeÊnie obWam ho∏d i czeÊç…”.
chodzono 250
Obchodom towarzyszy∏y równie˝ wystawy
rocznic´ odsieczy
m.in. wystawa pamiàtek z 1863 roku w Muzeum
wiedeƒskiej.
Narodowym przy al. Trzeciego Maja.
Patronat nad obNie tylko Warszawa Êwi´towa∏a, bardzo urochodami obj´li
czysty przebieg mia∏y obchody we Lwowie.
ówczesny PrezyTam 22 stycznia 1933 roku ulicami miasta obdent RP – Ignacy
stawionymi szpalerami wojska, m∏odzie˝y szkolMoÊcicki
oraz
nej i akademickiej, przedstawicieli zwiàzków
Marsza∏ek Józef
i stowarzyszeƒ oraz mieszkaƒców miasta,
Pi∏sudski.
w otwartych powozach przejechali do bazyliki
UroczystoÊci
uczestnicy Powstania Styczniowego i delegacja
trwa∏y dwa dni
w∏adz rzàdowych.
(21–22.01.1933
UroczystoÊci z okazji 75-lecia wybuchu Poroku). Rozpocz´wstania Styczniowego by∏y równie˝ szczególne.
∏a je uroczysta
W obchodach brali udzia∏ ju˝ tylko nieliczni wemsza
Êwi´ta
terani. Na 53 pozosta∏ych przy ˝yciu do Warszaw koÊciele garniwy na uroczystoÊci przyjecha∏o jedynie 23 pozonowym w Warwstaƒców. WÊród nich by∏ mój prapradziadek
szawie w intencji
Stanis∏aw Domaƒski.
uczestników PoS´dziwych goÊci zakwaterowano w luksusowstania Styczwych apartamentach w Hotelu Europejskim.
niowego. Nast´pUroczystoÊci trwa∏y 2 dni, weterani byli przyjWycinek prasowy z 1938 roku
nie uroczystoÊci
mowani na specjalnych audiencjach przez najprzenios∏y si´ na stoki Cytadeli, gdzie zgromawy˝szych dostojników paƒstwowych. Na Zamku
dzi∏o si´ kilkanaÊcie tysi´cy warszawiaków.
przyjmowa∏ ich ówczesny Prezydent RP Ignacy
O godzinie 16-tej z pl. Saskiego na Stare Miasto wyruszy∏
pochód, w którym wzi´li
udzia∏, poza wojskiem, przedstawiciele organizacji spo∏ecznych, zwiàzkowych i delegacje w∏adz paƒstwowych.
Drugiego dnia g∏ównym
punktem uroczystoÊci jubileuszowych by∏a msza Êwi´ta
w katedrze Êw. Jana, po której spod kolumny Zygmunta
wyruszy∏a defilada weteranów. Nast´pnie zostali oni
przyj´ci na Zamku Królewskim przez Prezydenta RP.
W uroczystym obiedzie
Weterani na Zamku u Prezytenta RP Ignacego MoÊcickiego
uczestniczy∏o ponad 100 we- Stanis∏aw Domaƒski siedzi pierwszy z lewej.
teranów, tym którzy ze wzgl´-
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Program obchodów 75-lecia
Powstania Styczniowego oraz karta
wst´pu na uroczystoÊci rocznicowe

Stanis∏aw Domaƒski przystàpi∏ do powstania jako
bardzo m∏ody cz∏owiek, mia∏ wtedy niespe∏na
17 lat. Pe∏ni∏ g∏ównie s∏u˝b´ felczerskà. Piel´gnowa∏ rannych po bitwach pod KruÊwinià, w Fajs∏awicach, a w gorzelni majàtku Gardzienice za∏o˝y∏
szpital dla rannych. Walczy∏ te˝ pod dowództwem
Czerwiƒskiego w Lubelskiem.

MoÊcicki oraz Marsza∏ek Polski genera∏ Edward
Âmig∏y-Rydz. Udekorowano wtedy wszystkich
weteranów krzy˝em oficerskim Odrodzenia Polski. Nast´pnego dnia by∏o m.in. Êniadanie u premiera Felicjana S∏awoj-Sk∏adkowskiego i popo∏udniowa herbatka u marsza∏kowej Pi∏sudskiej.
Rocznicowym obchodom towarzyszy∏y uroczyste akademie oraz msze Êwi´te za poleg∏ych
i zmar∏ych. Szczegó∏owy program uroczystoÊci
zosta∏ wydrukowany na specjalnych zaproszeniach wydanych z tej okazji.
Niestety by∏y to ostatnie obchody, w których
wzi´li udzia∏ uczestnicy Powstania Styczniowego. Mój prapradziadek Stanis∏aw zmar∏ w kwietniu 1939 roku w wieku 93 lat.
Joanna Januszewska-MiÊków
– Polskie Towarzystwo Genealogiczne
j.januszewska@neostrada.pl
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Co nas to obchodzi, ˝e coÊ si´ obchodzi?
Od kiedy tylko rozpoczà∏ si´ nowy
rok kalendarzowy, media przypominajà nam o tym, ˝e b´dzie to rok podnios∏y i wa˝ny, bo pe∏en rocznic istotnych
zarówno z punktu widzenia Polaka, jak
i tez obywatela Êwiata.
Mo˝e si´ wydawaç, ˝e wszyscy pami´tajà o tym, i˝ siedemdziesiàt lat temu wybuch∏a II wojna Êwiatowa, czy ˝e w 1989 r.
Polska wyzwoli∏a si´ z komunistycznej
niewoli. Ale chyba jednak tak nie jest. Coraz cz´Êciej zdarza nam si´ o tych wydarzeniach zapominaç, nie zastanawiamy
si´ ju˝, jakie tak w∏aÊciwie mamy korzyÊci dzi´ki temu, ˝e ktoÊ si´ kiedyÊ poÊwi´ci∏ dla kraju. Po prostu – w dzisiejszym,
goniàcym za sukcesem i karierà spo∏eczeƒstwie, wolimy si´ poÊwi´caç swojej
pracy lub szkole. Wywiesiç flag´ 3 maja?
To za du˝e poÊwi´cenie. Lepiej zastanowiç si´, co zrobiç, aby jutro szef by∏ zadowolony, albo ˝eby nie dostaç z∏ej oceny.
A mo˝e wybraç si´ na obchody Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci? To˝ to strata czasu!
Szczerze powiedziawszy nie dziwi´ si´ takiej postawie – mnie te˝ si´ czasem „nie
chce” i raczej nie uwa˝am siebie za gorliwego patriot´. Chyba jestem typowym
przedstawicielem mojego pokolenia. Ale
patrzàc na to, ile b´dzie okazji do wspominania wa˝nych wydarzeƒ w nadchodzàcym roku, postanowi∏em jednak chwil´ pomyÊleç, zastanowiç si´ i porozmawiaç z moimi znajomymi. Tym bardziej,
˝e my mo˝emy pami´taç tylko te najnowsze wydarzenia – pierwsze wolne wybory
czy upadek muru berliƒskiego to ju˝ nie
nasze czasy. Oto, co us∏ysza∏em od kilku
osób i co ja sam sàdz´ na ten temat.
Bardzo wa˝nà kwesti´ poruszy∏a moja kole˝anka, która stwierdzi∏a, ˝e im
jest si´ m∏odszym, tym mniejsze znaczenie majà wszelkie rocznice:
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„Niestety duch patriotyzmu zanika i takie obchody raczej wzbudzajà ekscytacj´
u doros∏ych i starszych, a dla m∏odych
nie sà specjalnà rozrywkà. Ale sà ludzie,
którzy ˝yjà tym ca∏ym sercem, sà prawdziwymi pasjonatami historii. Bez takich
osób nie by∏oby np. Muzeum Powstania
Warszawskiego. Sama nie czuj´ si´ wielkà patriotkà. Nie przeszkadzajà mi oczywiÊcie jakieÊ obchody, ale nigdy si´ w nie
nie w∏àczam i nie prze˝ywam ich ca∏ym
sercem jak niektórzy.”
Po cz´Êci zgadzam si´ z mojà rozmówczynià. W∏aÊciwie ka˝de uroczyste obchody jednej z najwa˝niejszych rocznic
dla Polski, czyli odzyskania niepodleg∏oÊci, przyciàgajà setki osób. Ka˝dy w koƒcu chce zobaczyç oddzia∏y wojska i us∏yszeç honorowe wystrza∏y ku czci bohaterów poleg∏ych na polu walki za Ojczyzn´. W t∏umie przewa˝ajà, niestety, doroÊli. Ponadto, tak naprawd´ nie wiadomo, ile osób myÊli wówczas o wojnie,
o bólu i cierpieniu i radoÊci po wyzwoleniu z niewoli? Uwa˝am, ˝e w listopadzie
warto si´ b´dzie nad tym zastanowiç.
Chocia˝ nie b´dzie to okràg∏a rocznica,
bo 91, to powinna byç wyjàtkowa. Jednak okazji do zadumy b´dzie wi´cejw∏aÊnie w tym roku up∏ywa siedemdziesiàt lat, odkàd pancernik Schleswig-Holstein ostrzela∏ Westerplatte, a tym samym da∏ sygna∏ do rozpocz´cia II wojny
Êwiatowej, w której ˝ycie straci∏y miliony
naszych rodaków. Równie˝ w tym roku
b´dziemy obchodzili 65. rocznic´ rozpocz´cia Powstania Warszawskiego.
Mój drugi rozmówca zwraca te˝ uwag´ na coÊ innego:
„MyÊl´, ˝e Êwi´towanie szczególnych wydarzeƒ jest wa˝ne. Odpowiednio nag∏oÊnione mo˝e przynieÊç nam rozg∏os za granicà, a wi´c i promocj´ naszego kraju. Tym
bardziej, ˝e np.
Okràg∏ym Sto∏em
mo˝emy si´ jak najbardziej chwaliç.
To w∏aÊnie on by∏
przed upadkiem
muru berliƒskiego,
przed aksamitnà
rewolucjà w Czechos∏owacji, to myÊmy zapoczàtkowali proces upadku
komunizmu w Europie i to bez rozlewu krwi! Ostatnio

przeczyta∏em w gazecie artyku∏ o pokoleniu
lat 1988–1993. Wynika z niego, ˝e nie interesujemy si´ politykà, ani historià najnowszà. MyÊl´, ˝e takie rocznice jak ta, mogà
nieco poszerzyç naszà wiedz´ i dobrze poinformowaç o tym, co dzia∏o si´ przez ostanie 65 lat w naszym kraju, jak z∏y by∏ poprzedni system. Mo˝e dzi´ki obchodzeniu
rocznic nasze pokolenie troch´ bardziej zainteresuje si´ tak wa˝nà historià Polski.”
OsobiÊcie musz´ przyznaç, ze by∏em
zaskoczony pomys∏em na wykorzystanie np. obrad Okràg∏ego Sto∏u do celów promocyjnych kraju, ale po chwili
zastanowienia mo˝na stwierdziç, ˝e jest
to Êwietna podstawa do budowy wizerunku paƒstwa na arenie mi´dzynarodowej i... poczucia dumy narodowej!
W koƒcu, jeÊli Êwiat nie zapomni o tym,
˝e to w∏aÊnie Polska przyczyni∏a si´
do obalenia jednego z najbardziej brutalnych systemów politycznych, to i my
nie mamy szans o tym zapomnieç.
Powoli wi´c dochodz´ do wniosku, ˝e
moi rówieÊnicy nie sà ignorantami.
Utwierdzi∏a mnie w tym przekonaniu
wypowiedê mojej ostatniej rozmówczyni, która jest w∏aÊciwie kwintesencjà ca∏ego artyku∏u:
„MyÊl´, ze Êwi´towanie wa˝nych rocznic ma sens, bo Polska jest naszà Ojczyznà i fajnie pami´taç o istotniejszych wydarzeniach, szczególnie ˝e to dzi´ki nim
istnieje obecnie w takim kszta∏cie. Co nie
znaczy, ˝e o wszystkich, bo uczenie si´
na pami´ç setek dat wa˝nych tylko dla
Polski to lekka przesada”.
Poczu∏em, ˝e chyba nie jest ze mnà tak
êle, bo moje opinie na temat wa˝nych
dla Polski Êwiàt mniej wi´cej pokrywajà
si´ ze zdaniem moich znajomych. Moje
pokolenie stara si´ mimo wszystko osiàgnàç jakiÊ kompromis- Êwi´tujmy, ale nie
przesadzajmy. Mo˝na wi´c rzec, ˝e w du˝ym stopniu jednak jesteÊmy patriotami
– pami´tamy o Ojczyênie i to si´ liczy.
Gdyby ktoÊ jednak mia∏ wàtpliwoÊci,
to powinien zadaç sobie par´ pytaƒ. Czy
na pewno nie chcemy byç lepszymi Polakami? Mieszkaƒcami kraju, który wpisa∏
si´ z∏otymi zg∏oskami w histori´ Êwiata?
A mo˝e wolimy pozostaç krótkowzroczni i ograniczyç si´ jedynie do obejrzenia
obchodów „jakiejÊ rocznicy” transmitowanych w telewizji? Ja ju˝ odpowiedzia∏em sobie na to pytanie, moi znajomi te˝.
Teraz kolej na innych.
Karol Dziwiƒski
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Turniej bryd˝owy
Tak du˝ego turnieju bryd˝owego
w Weso∏ej jeszcze nie by∏o. 28 grudnia
minionego roku 52 pary wype∏ni∏y aul´
gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie aby spróbowaç swych si∏ w walce o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a. Turniej sk∏ada∏ si´ z czterech rund rozgrywanych
na tzw. maksy. W turnieju
na maksy punkty przydzielane sà procentowo (0–100%)
wÊród wszystkich par na
podstawie tego jak wypad∏a
dana para na tle innych.
Metoda ta zmusza do wykorzystywania wszelkich szans,
gdy˝ ró˝nica jednej lewy
mo˝e byç ró˝nicà od 0
do 100% w danym rozdaniu. W turnieju bra∏o udzia∏
wiele par z Weso∏ej, które
mocno zaakcentowa∏y swój udzia∏.
W pierwszej dwunastce znalaz∏o si´ a˝
pi´ç par z naszej dzielnicy; najwy˝ej
z nich – na drugim miejscu – zakoƒczyli turniej Piotr Nowara i Waldemar ¸a-

dowski ust´pujàc jedynie
zwyci´zcom – Edwardowi Krusiewiczowi i Andrzejowi Berezeckiemu.
Na podium mog∏a znaleêç si´ jeszcze jedna tutejsza para, ale Andrzej

Kondeja i Wies∏aw Andruk wpadk´
w jednej z rund przyp∏acili pechowym
czwartym miejscem. Zwyci´zcy otrzymali z ràk burmistrza Edwarda K∏osa
puchary oraz nagrody ufundowane

przez Zarzàd Dzielnicy.
Dobre wyniki uzyskiwane
przez naszych mieszkaƒców nie mogà dziwiç,
gdy˝ od wielu lat istnieje
w Weso∏ej aktywne Êrodowisko bryd˝owe, a piàtkowe mini-turnieje w Domu Kultury w Weso∏ej
sta∏y si´ ju˝ tradycjà. Organizator turnieju Witold
Kikolski ma nadziej´, ˝e turniej b´dzie
odbywa∏ si´ cyklicznie i z ka˝dym rokiem b´dzie liczniejszy.
Adam K∏os

Kobiecy Team Biegowy – na pó∏maraton czas
Majà po dwadzieÊcia kilka i trzydzieÊci kilka lat.
Od jakiegoÊ czasu majà te˝ wspólne hobby – biegajà. Od stycznia, a niektóre nawet od grudnia, biegajà... inaczej. Biegajà wed∏ug planu. Spontaniczny
jogging czy truchcik zamieni∏y na plan treningowy.
Z planem przygotowujà si´ do wielkiego biegowego wyzwania – Pó∏maratonu Warszawskiego.
Pi´ç kobiet. Na co dzieƒ pracujà, studiujà,
zajmujà si´ domem, rodzinà, robià tysiàce rzeczy. Mimo to zdecydowa∏y si´ do swoich zaj´ç
do∏o˝yç jeszcze jedno – regularne treningi. Mimo wype∏nionych po brzegi kalendarzy kilka
razy w tygodniu znajdujà czas, ˝eby pobiegaç.
O swoich zmaganiach z treningami i bieganiem
piszà na blogach. Tworzà Kobiecy Team Biegowy – kobiecà twarz tegorocznego Pó∏maratonu
Warszawskiego.
Pó∏maraton Warszawski odb´dzie si´
w ostatnià niedziel´ marca. Je˝eli utrzyma si´
tendencja z lat poprzednich, mo˝na si´ spodziewaç, ˝e w tegorocznym pó∏maratonie wystartuje
ponad 3500 biegaczy. W dwóch poprzednich
edycjach wystartowa∏o odpowiednio w 2007 r.
– 1606 biegaczy, a rok póêniej – 2371. 2008 rok
mo˝e si´ okazaç prze∏omowy, bo po raz pierwszy liczba startujàcych kobiet przekroczy∏a (choç
nieznacznie) 10 proc. By∏o ich prawie 250. Organizatorzy chcà, ˝eby tym razem by∏o ich jeszcze
wi´cej. Stàd pomys∏ na Kobiecy Team Biegowy.
Bo przecie˝ pó∏maraton to nic strasznego. 21 km 097 m. Brzmi odstraszajàco? Tylko
na pierwszy rzut oka. Trzy miesiàce spokojnie

wystarczà, ˝eby z niedzielnego joggera, a tym
bardziej z poczàtkujàcego biegacza (jak dziewczyny z Kobiecego Teamu) staç si´ prawdziwym
biegaczem. Kiedy blisko dwa lata temu podejmowa∏am wyzwanie ukoƒczenia pó∏maratonu,
potrafi∏am z trudem przebiec 10 km. I mia∏am

na przygotowanie dok∏adnie 10 tygodni. Da∏am
rad´. Dlatego wiem, ˝e dziewczyny z Kobiecego
Teamu te˝ dadzà rad´. I nie tylko one, tak˝e ka˝da truchtajàca kobieta, która si´ zdecyduje
na udzia∏ w pó∏maratonie.
OczywiÊcie, ju˝ s∏ysz´ te komentarze. ˚e d∏ugo, ˝e daleko, ˝e m´czàco… ˚e nie ma czasu
na trening. D∏ugo? No fakt, 21 km to spacerem
zajmie pewnie ponad trzy godziny. Ale nawet
wolny truchcik jest szybszy ni˝ spacer, czyli ten
sam dystans pokonamy w jakieÊ dwie, dwie i pó∏
godziny. DwadzieÊcia kilometrów mo˝na pobiec
wsz´dzie – po miejskim parku, po lesie, po uli-

cach. W Starej Mi∏oÊnie mamy wielki handicap
– wystarczy wejÊç do lasu i biec – do Falenicy,
do Aleksandrowa, do RadoÊci, Mi´dzylesia, Marysina – gdziekolwiek. Nie chodzi o to ˝eby
gnaç, ˝eby si´ Êcigaç, ˝eby si´ zam´czyç. Wystarczy równym tempem truchcikiem spokojnie
biec – nie zm´czymy si´ bardziej ni˝ na d∏ugim
spacerze, a ile korzyÊci… I jeszcze jedna,
choç wcale nie najmniej wa˝na. Takie dwie godziny biegu w spokojnym tempie to jakieÊ
1500 spalonych kalorii. ¸adnych kilka ciastek,
które bezkarnie mo˝na zjeÊç po powrocie.
A zresztà, co ja si´ tu wymàdrzam. Najlepiej
o swoich zmaganiach z codziennym treningiem
opowiadajà same dziewczyny z KTB – Michalina, Ania, Iza, Ela i Julia. Od razu zdradz´, ˝e Iza
z Kobiecego Teamu – to Izabela Antosiewicz,
prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, nasza redakcyjna kole˝anka, organizatorka m.in. ostatniego Maratonu w Starej Mi∏oÊnie.
Widaç pozazdroÊci∏a uczestnikom i coÊ czuj´, ˝e
w przysz∏ym roku sama ruszy na 6 p´tli po okolicznych lasach. Na razie jednak systematycznie
trenuje na leÊnych i nie tylko leÊnych Êcie˝kach
i szykuje si´ do pó∏maratonu. O swoich treningach pisze na blogu (www.izabiegajaca.blog.pl)
i ma ju˝ grono wiernych kibiców.
Za Iz´ trzymamy kciuki, a wszystkie inne biegajàce panie zapraszamy do startu w Pó∏maratonie Warszawskim. Zacznijcie wiosn´ biegajàco!
Anna Paw∏owska-Pojawa

11

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Sàsiedzka Liga Siatkówki
Zakoƒczy∏a si´ jesienna runda rozgrywek sezonu 2008/2009. Jak przypuszczaliÊmy, podzia∏ dru˝yn na dwie ligi doda∏
niewàtpliwie sporo kolorytu w ka˝dej
kolejce ligowej. Teraz ju˝ nie ma niewa˝nych meczy, s∏abych przeciwników. Ka˝dy moment dekoncentracji dru˝yny koƒczy si´ niemi∏à dla niej niespodziankà
– przegrany set, mecz. Rywalizacja jest
zatem bardziej zaci´ta i wyrównana.
S∏owa podzi´kowania kieruj´ przede
wszystkim do Dyrekcji Szko∏y Podstawowej nr 173 za umo˝liwienie prowadzenia rozgrywek w dogodnych dla nas
terminach, dzi´kuj´ Maçkowi Piechockiemu wraz z synami, którzy z powodzeniem w∏àczyli si´ w organizacj´ zawodów, dzi´kuj´ wszystkim zawodnikom
za postaw´ fair play i wspania∏à atmosfer´ tworzonà podczas rozgrywek.
Wiosenna runda rozpocznie si´ 14
lutego. Szczegó∏owy terminarz rundy
umieszczony jest na stronie Stowarzyszenia.

II kolejka (25.10.2008)
Klub TKM – Dzi´cio∏y 3:0 (25:12;
25:22; 25:8)
No Name – Starszaki 3:1 (25:10; 22:25;
25:21; 25:16)
Bracia – Szalone Pomidory 3:0 (25:13;
25:21; 25:15)
III kolejka (15.11.2008)
Dzi´cio∏y – No Name 0:3 (17:25;
19:25; 22:25)
Szalone Pomidory – Klub TKM 0:3
(13:25; 11:25; 23:25)
Starszaki – Bracia 0:3 (16:25; 17:25;
21:25)
IV kolejka (06.12.2008)
Klub TKM – No Name 1:3 (28:30;
19:25; 27:25; 23:25)
Bracia – Dzi´cio∏y 3:0 (25:7; 25:10;
25:16)
Szalone Pomidory – Starszaki 0:3
(8:25; 20:25; 19:25)
V kolejka (20.12.2008)
Dzi´cio∏y – Szalone Pomidory 2:3
(16:25; 25:16; 21:25; 25:22; 9:15)
Starszaki – Klub TKM 1:3 (25:20; 21:25;
23:25; 19:25)
No Name – Bracia 3:0 (26:24; 25:20;
25:19)

WYNIKI RUNDY JESIENNEJ
SEZONU 2008/2009
I LIGA
I kolejka (11.10.2008)
Bracia – Klub TKM 3:0 (25:15; 25:22;
26:24)
Szalone Pomidory – No Name 0:3
(15:25; 18:25; 14:25)
Starszaki – Dzi´cio∏y 1:3 (25:21; 14:25;
23:25; 19:25)

II LIGA

Dru˝yna

1
2
3
4
5
6

NO NAME
BRACIA
KLUB TKM
STARSZAKI
DZI¢CIO¸Y
SZALONE
POMIDORY

Rozegrane
mecze
5
5
5
5
5
5

DETEKTYW
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III kolejka (15.11.2008)
Hieronimki – Jaszczembie 0:3 (22:25;
19:25; 14:25)
Royal Spike – ADS Warszawa 3:2
(24:26; 25:19; 21:25; 25:18; 15:9)
Turbo Ptysie – Dru˝yna A 3:1 (25:21;
25:21; 24:26; 25:23)
IV kolejka (06.12.2008)
ADS Warszawa – Jaszczembie 3:1
(25:22; 18:25; 25:11; 25:21)
Dru˝yna A – Hieronimki 3:0 (25:19;
25:22; 26:24)
Royal Spike – Turbo Ptysie 3:0 (25:13;
25:16; 25:15)
V kolejka (20.12.2008)
Hieronimki – Royal Spike 0:3 (8:25;
29:31; 16:25)
Turbo Ptysie – ADS Warszawa 1:3
(16:25; 18:25; 25:22; 18:25)
Jaszczembie – Dru˝yna A 3:1 (25:17;
18:25; 25:12; 25:17)
Pawe∏ Malinowski
Dyrektor Ligi

II Liga po 20.12.2008
Punkty

Sety

Miejsce Dru˝yna

10
9
8
6
6
6

15: 5
12:3
10:7
6:12
5:13
3:14

1
2
3
4
5
6

Licencja
nr 0000505

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

www.renoma2.com.pl

II kolejka (25.10.2008)
ADS Warszawa – Hieronimki 3:0
(25:14; 25:18; 25:12)
Jaszczembie – Turbo Ptysie 3:2 (21:25;
25:18; 25:21; 22:25 15:12)
Dru˝yna A – Royal Spike 0:3 (14:25;
12:25; 10:25)

I kolejka (11.10.2008)
Dru˝yna A – ADS Warszawa 0:3
(21:25; 17:25; 23:25)

I Liga po 20.12.2008 r.
Miejsce

Royal Spike – Jaszczembie 3:0 (25:9;
25:15; 25:11)
Turbo Ptysie – Hieronimki 3:0 (25:15;
25:22; 25:20)

tel. 022 7730028
fax 022 7730029

ROYAL SPIKE
ADS WARSZAWA
JASZCZEMBIE
TURBO PTYSIE
DRU˚YNA A
HIERONIMKI

Rozegrane
mecze
5
5
5
5
5
5

Punkty

Sety

10
9
8
7
6
5

15: 2
14: 5
10: 9
8: 9
5: 1
0: 15

Stylista wizerunku
dobranie odpowiednich kolorów, makijaż, fryzura,
strój na każdą okazję, zakupy z klientem.

Stylizacja ślubna 502 600 775
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Na szable o „Puchar Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy”
W dniach 8–9 listopada 2008 r. sekcja
szermiercza Uczniowskiego Klubu
Sportowego „VICTOR” by∏a po raz
czwarty gospodarzem Ogólnopolskiego
Turnieju w Szabli o „Puchar Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy”.

Kategori´ ch∏opców do
lat 14 wygra∏ reprezentant
gospodarzy Miko∏aj Grzegorek, który aktualnie jest liderem w klasyfikacji ogólnopolskiej do lat 15.
Mamy nadziej´, ˝e ten
turniej przyczyni si´ do
popularyzacji szermierki
w naszej dzielnicy i pomo˝e naszym zawodnikom podnosiç na wy˝szy
poziom swoje umiej´tnoÊci sportowe. Warto zaznaczyç,
˝e ju˝ dwóch naszych szablistów,
uczestników poprzednich edycji
turnieju, Adam S´czek i Micha∏

Tomasiak trafili do kadry narodowej
juniorów w szabli.
Poni˝ej podajemy I miejsca w turnieju:
Ch∏opcy kategoria do lat 12:
Maksymilian Pracz (AZS Poznaƒ)
Ch∏opcy kategoria do lat 14
Miko∏aj Grzegorek (UKS Victor
Warszawa)

Zawody odbywa∏y si´ w hali Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 w dwóch kategoriach wiekowych. Wzi´∏o w nich udzia∏ ponad stu zawodników i zawodniczek
z dwunastu najlepszych polskich klubów szablowych szkolàcych m∏odzie˝.
Dzi´ki wsparciu finansowemu dzielnicy i po raz czwarty sponsora – firmy
Winterhalter – Polska zawodnicy otrzymali bardzo cenne nagrody. Dekoracj´
hali przygotowa∏a firma „¸apiƒscy”.

Dziewcz´ta kategoria do lat 12
Aleksandra Kordas (IKS Bushido
Rybnik)
Dziewcz´ta kategoria do lat 14
Blanka ˚àdziƒska (Dragon ¸ódê)
Krzysztof Grzegorek

IV Turniej Szachowy Grand Prix SP 173
10 stycznia w SP 173 odby∏
si´ IV Turniej Szachowy
Grand Prix SP 173. Do zmagaƒ przystàpi∏o 52 zawodników z ró˝nych dzielnic Warszawy i okolic. Rozegrano 7
partii systemem szwajcarskim po 15 minut dla zawodnika. S´dzià turnieju by∏a
pani Agnieszka Brustman.
Najlepszymi zawodnikami
okazali si´:
W kategorii wiekowej
(1998–1996):
I miejsce – Marek Chomczyk, MKS Polonia Warszawa
II miejsce – Pawe∏ Jarmu∏a, MKS Polonia Warszawa
III miejsce – Bartosz Rytel, KS Weso∏a
W kategorii wiekowej (2002–1999):
I miejsce – Miko∏aj Brodowski, UKS

MDK Otwock
II miejsce – Franek Bieleƒ, MKS Polonia Warszawa
III miejsce – Jakub Lejman, SP 173
Najlepsza zawodniczkà ca∏ego turnieju zosta∏a Kinga Pastuszko uczen-

nica SP 173. Szczegó∏owe informacje o wynikach turnieju
mo˝na znaleêç na www.chessarbiter.com
Nagrody oraz dyplomy zwyci´zcom wr´czy∏a dyrektor Lidia Chmielewska.
Turniej by∏ kolejna okazjà
do rywalizacji pasjonatów tej
królewskiej gry. Ka˝da zwyci´ska lub choçby zremisowana partia wzbudza∏a w zawodnikach emocje i ch´ç rozegrania kolejnej jeszcze lepiej.
Na nast´pny i ostatni turniej
z edycji Grand Prix SP 173 zapraszamy 7 lutego 2009 r. Do zobaczenia.
Teresa Osypiuk
Marta Drabarek,
Gra˝yna WiÊniewska
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Mi´dzyszkolne rozgrywki sportowe
w roku szkolnym 2008/2009
Pod koniec wrzeÊnia ubieg∏ego roku
ruszy∏a kolejna ju˝ XLII edycja Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y organizowanej przez Szkolny Zwiàzek
Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego. Udzia∏ w niej
biorà uczniowie ze szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych w ró˝nych dyscyplinach sportowych. Sà to mi´dzy
innymi: biegi prze∏ajowe, koszykówka, pi∏ka no˝na, mini-siatkówka, ringo, lekka atletyka, p∏ywanie, gimnastyka czy tenis sto∏owy. Pierwszym etapem wspó∏zawodnictwa sà eliminacje dzielnicowe. Zobaczmy, zatem jak przebiega∏a rywalizacja w naszych
dzielnicowych eliminacjach.
Zwyci´zcy poszczególnych zawodów reprezentujà dzielnic´
w warszawskich fina∏ach. Najlepsi
z najlepszych startujà na wiosn´
w Igrzyskach Mazowsza.
Reprezentanci Weso∏ej w rozgrywki w∏o˝yli mnóstwo si∏, pokazali swój charakter, wol´ walki,
sportowego ducha, a wszystko to,
aby osiàgnàç jak najlepszy wynik.
W rywalizacji szkó∏ podstawowych bardzo wysokie, 2 miejsce w tenisie sto∏owym zaj´∏a reprezentacja ch∏opców ze
szko∏y nr 173 w sk∏adzie Adam Kostrzewa, Rafa∏ Piasecki oraz Micha∏ Bara-

nowski. Na wyró˝nienie zas∏uguje równie˝ reprezentacja szko∏y nr 171 za zaj´cie 5 miejsca w unihokeju ch∏opców. Wy-

jàc I miejsce w indywidualnych biegach
prze∏ajowych na dystansie 1000 m.
Godne podkreÊlenia jest równie˝ to, ˝e

nik jest wart podkreÊlenia, poniewa˝ jeszcze nigdy w historii Weso∏ej ˝adna szko∏a
w tych rozgrywkach nie by∏a tak wysoko.
W rywalizacji szkó∏ gimnazjalnych
doskona∏ym wynikiem popisa∏a si´ Anita Jarzyƒska ze szko∏y nr 119 zajmu-

reprezentacja ch∏opców z Gimnazjum
nr 119 zaj´∏a 5 miejsce w sztafetowych
biegach prze∏ajowych, w rozgrywkach
tenisa sto∏owego oraz 7–8 miejsce
w pi∏ce no˝nej. ˚eƒska reprezentacja
tej szko∏y nie chcia∏a byç gorsza i zosta∏a sklasyfikowana na 7–8 miejscu
w zawodach tenisa
sto∏owego.
W tym roku czekajà nas kolejne
emocje zwiàzane
z zawodami Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y.
OczywiÊcie liczymy na nast´pne
sukcesy naszych
reprezentantów
i godne reprezentowanie
naszej
Dzielnicy.
Koordynator WOM
w Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
¸ukasz Kaniewski
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Qlturka

który w przyp∏ywie chorej ideologii
postanawia zabiç swojà lubà kamieniem, jako ˝e wszystko co
pi´kne musi umrzeç (taki w∏aÊnie
tekst znajduje si´ w lubianym
„Where the
Wild Roses Grow”!); zazdrosna kobieta mordujàca kochanka no˝em („Henry
Lee”); psychopatyczny morderca wypisujàcy na Êcianach krwià ofiar utwory literackie („Song of Joy”) czy te˝
moja ulubiona czternastoletnia dziewczynka wymordowujàca pó∏ miasteczka
na ró˝ne sposoby – poprzez
podpalenie, zadêganie, odci´cie g∏owy, utopienie itp., a na koniec làdujàca
w miejscowym psychiatryku bez odrobiny poczucia winy („The Curse of Millhaven”). Ponadto
ostatnia z wymienionych postaci jak mantr´ powtarza zdania o religijnym zabarwieniu (w wolnym t∏umaczeniu – „wszystkie dzieci Boga muszà
umrzeç”). Ca∏oÊç zostaje zwieƒczona utworem
o pozornie optymistycznym zabarwieniu – „Death
Is Not the End”, którego g∏ównym przes∏aniem

Zbrodnie bez kary
Nick Cave and
The Bad Seeds,
„Murder Ballads”
Zimowa pora nastàpi∏a
nieuchronnie. Temperatura
spad∏a do –20 stopni Celcjusza, a woda wylana z kubka spada na ziemi´
w postaci lodu. No dobrze, mo˝e nie jest tak êle,
ale tak czy inaczej przyszed∏ czas na p∏yt´
w mroênych klimatach. OczywiÊcie nie b´dzie to
krà˝ek z kol´dami. Wybra∏am p∏yt´ którà
po pierwsze – dosta∏am pod choink´ (to zdecydowanie zimowy akcent), po drugie – na jej
ok∏adce znajduje si´ zimowy pejza˝, a po trzecie
i najwa˝niejsze – serca niektórych bohaterów
tekstów na pewno zosta∏y wyciosane z lodu.
Mowa o albumie „Murder Ballads” Nicka Cave’a i jego zespo∏u The Bad Seeds. Sam autor
mówi o niej jako o „wakacjach dla zespo∏u”. JeÊli to tylko wakacje, to bardzo udane. Do folkowo-rockowych klimatów Nick doda∏ opisy morderstw – w których cz´sto sami zbrodniarze sà
narratorami.
Najpierw o muzyce – Nick, jak zawsze, tworzy
niesamowity, mroczny klimat przepojony momentami szaleƒstwem i mi∏osnymi uniesieniami. Czasami mo˝na us∏yszeç melancholi´, a nawet pozornà radoÊç. Jak mówi sam tytu∏ ca∏oÊci wszystko
utrzymane jest w powolnej, balladowej konwencji,
chocia˝ niektóre utwory wy∏amujà si´ schematowi
(mocno zabarwione folkowym rockiem „The Curse of Millhaven” czy te˝ zachaczajàce o gangsterskie klimaty „Stagger Lee” albo bluesowe „Crow
Jane”). Najistotniejszym czynnikiem w ka˝dym
z 10 mini-dzie∏ jest wokal. G∏ównie chodzi oczywiÊcie o g∏´boki, nieco brudny, a przede wszystkim
niespotykany g∏os Nicka, jednak na p∏ycie podÊpiewujà równie˝ ciekawi goÊcie – mi´dzy innymi
popowa Kylie Minouge oraz bardziej rockowa P. J.
Harvey. Ich kobiece tonacje doskonale prezentujà
si´ z barwà g∏osu Cave’a. W∏aÊciwie ca∏a p∏yta jest
muzycznie niemal mistrzowska, kompozycje zadziwiajà swoim z∏o˝eniem przy jednoczesnym
przyjemnym odbiorze i mog∏yby spokojnie staç
si´ evergreenami, jednak najbardziej znanym
utworem jest „Where the Wild Roses Grow” puszczane w niemal ka˝dej stacji radiowej.
Przyszed∏ wi´c czas na dok∏adniejsze przyjrzenie si´ tekstom, czyli to co tygryski lubià najbardziej (a przynajmniej te podobne do mnie). OczywiÊcie, jak zwykle, brak mi miejsca, aby napisaç
tyle ile bym chcia∏a, ale postaram si´ przynajmniej ogólnie ujàç co znajduje si´ w warstwie tekstowej. S∏uchajàc przyjemnych balladek trudno
wyobraziç sobie, ˝e wÊród ich bohaterów znajdujà si´ mi´dzy innymi: z∏y su****yn Stagger Lee
(który jest postacià autentycznà, a jego s∏awa by∏a opiewana ju˝ przez kilku muzyków), zabijajàcy
przez mrugni´cia okiem; romantyczny kochanek,

jest jednak fakt, ˝e kiedy ˝ycie wydaje si´ byç
beznadziejne, nale˝y pami´taç, ˝e Êmierç to nie
koniec tej m´czarni, bo istnieje jescze ˝ycie
po Êmierci. Ten ostatni utwór jest dodatkowo najbardziej optymistycznym ze wszystkich, jeÊli chodzi o muzyk´ i tylko w nim nie
dochodzi do morderstwa (co
ciekawe liczba ofiar które sà
wymienione we wszystkich
utworach wynosi 64, czyli
Êrednia wynosi 5 na piosenk´).
Jak widaç – idealny album
na mroêne wieczory! Mimo
doÊç mrocznych tekstów polecam go nie tylko zapalonym
reprezentatnom subkultury
gothów (którzy mogà zawieÊç
si´ muzycznie, w koƒcu balladowo-rockowy folk to nie ich klimaty), ale
wszystkim, którzy cenià sobie ambitnà muzyk´
w po∏àczeniu z niesamowitymi g∏osami oraz ciekawymi tekstami. JeÊli jednak warstwa liryczna za bardzo was odpycha najlepiej nie przeglàdajcie ksià˝eczki tekstowej – po prostu s∏uchajcie muzycznego geniuszu.
Martyna Nowosielska

Mieczys∏aw SzczeÊniak
z kol´dà w Weso∏ej
Od wielu lat, w ró˝nych cz´Êciach dzielnicy
Weso∏a w okresie Âwiat Bo˝ego Narodzenia, Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy organizuje Koncert Kol´d.
W 2008 roku dla mieszkaƒców
Weso∏ej zaÊpiewa∏ kol´dy Mieczys∏aw SzczeÊniak. Koncert odby∏
si´ 28 grudnia w KoÊciele Âwi´tego Hieronima przy ul. Rumiankowej 2 w Starej Mi∏osnej i spotka∏
si´ z ogromnym zainteresowaniem mieszkaƒców naszej dzielnicy. S∏uchacze t∏umnie przybyli
na wspólne kol´dowanie. Mieczys∏aw SzczeÊniak zaÊpiewa∏ wiele

Na instrumentach grali: bas – Tomasz Kaƒtoch,
gitara – Bartosz Jakubiec, perkusja – Rados∏aw
Maciƒski, instrumenty klawiszowe – Pawe∏

Zarecki. ˚ywio∏owy wyst´p artysty
i wspólne Êpiewanie z najm∏odszymi
uczestnikami koncertu tak podoba∏
si´ zebranej publicznoÊci, ˝e Mieczys∏aw SzczeÊniak bisowa∏ jeszcze
przez 30 minut.
Wspó∏organizatorami koncertu by∏
Ksiàdz Stanis∏aw Popis – Proboszcz
Parafii Âwi´tego Hieronima w Starej
Mi∏osnej oraz OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
tradycyjnych kol´d w ciekawych aran˝acjach
m.in. „Gdy si´ Chrystus rodzi” i „Cicha noc”.
Sk∏ad chórku artysty stanowili Agnieszka Stajkowska – Goràczkowska oraz Jan Radwan.

Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Fot. Izabela Antosiewicz
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Kàcik bibliofila
Jacek Milewski
„Dym si´ rozwiewa”
Prezentujàc Paƒstwu kolejnà pozycj´ z naszych zbiorów bibliotecznych
pozwol´ sobie zacytowaç s∏owa prof.
Waldemara Kuligowskiego, antropologa kulturowego UAM w Poznaniu:
„W polskiej literaturze Romowie byli
dotàd albo brudnymi ˝ebrakami, albo
uwodzili Êpiewem i taƒcem przy ognisku. Ksià˝ka Jacka Milewskiego jest
bez wàtpienia prze∏omowa, gdy˝ pokazuje Romów zupe∏nie inaczej: jako
uczestników tej samej „naszej” codziennoÊci – przed telewizorem, ekranem komputera, w szkole i w szpitalu.
To opowieÊç o sàsiadach, a nie o ob-

cych. A swoich sàsiadów znaç wypada.
Dlatego goràco zach´cam do lektury”.
CoÊ innego, ma∏o lub w ogóle nieznanego, ale bardzo interesujàcego.
Równie˝ polecam
Iza Zych
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Milewski J. – Dym si´ rozwiewa
2. La Plante L. – Czerwona Dalia
3. Richmond M. – Rok we mgle
4. Kaliciƒska M. – Mi∏oÊç nad rozlewiskiem
5. Koontz D. R. – Niezniszczalny
6. Archer J. – Wi´zieƒ urodzenia
7. Fielding J. – Zabójcze pi´kno
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1.Praca zbiorowa – Indianie: wyprawa
na Dziki Zachód

NowoÊci wydawnictwa PERT
Brukselski ˝argon unijny jest cz´sto niezrozumia∏y
dla wielu obywateli
a nawet dziennikarzy nie specjalizujàcych si´ w tematyce
unijnej. Euromowa
zawiera podstawo-

we terminy, zwroty i okreÊlenia b´dàce
tzw. europejskà nowomowà u˝ywanà
na wi´kszoÊci konferencji, spotkaƒ
i rozmów w Parlamencie Europejskim.
Jest s∏ownikiem terminologii Unii Europejskiej w wersji angielsko-polskiej
i polsko-angielskiej.
Anna Lipiƒska

Seminarium Odnowy Wiary
Wspó∏czesny ewangelizator
Jose Prado Flores powiedzia∏:
„jeÊli wiarà si´ nie ˝yje to
nie jest to wiara; wiarà albo
si´ ˝yje, albo si´ jà traci”,
a religia ma sens o tyle,
o ile jest wyrazem wiary!
• Na ile ju˝ dziÊ potrafisz tak
ufaç Panu Jezusowi?
• Ile jest myÊli i uczuç w twoim spotykaniu si´
z Bogiem w Jego S∏owie i na modlitwie?
• Czy chcesz o˝ywiç swojà relacj´ z Bogiem ˝ywym przez wielkoduszne otwarcie serca
na tchnienie Jego ¸aski?
JeÊli chcesz… to razem ruszajmy w drog´!
Do wzi´cia udzia∏u w Seminarium Odnowy Wiary zapraszamy wszystkie osoby doros∏e (ukoƒczone 18 lat), które pragnà pog∏´biç swoje ˝ycie duchowe, odnowiç relacj´ z Bogiem, rozpoznaç
w sobie dary Ducha Âwi´tego i odkryç pi´kno modlitwy z Pismem Âwi´tym. Poprowadzà je w Starej
Mi∏oÊnie osoby Êwieckie z Rejonowej Diakonii
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Ewangelizacji Ruchu Âwiat∏o-˚ycie wraz z ksi´dzem Piotrem G∏ówkà.
Spotkania odbywajà si´ od 14 lutego do 25
kwietnia przez dziesi´ç kolejnych sobót, w godz.
18:45-21:00.
Miejsce: Stara Mi∏osna, kaplica parafii Âw. Hieronima przy ul. Rumiankowej 2/4.
Zg∏oszenia przyjmuje Grzegorz Czajka, e-mailowo:
gczajka@op.pl lub tel. 022 773 83 94.
Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?
To forma rekolekcji w „domu” przeznaczonych
dla osób doros∏ych (18 lat lub wi´cej). Cotygodniowe spotkania b´dà obejmowaç wspólnà modlitw´, konferencj´ i prac´ w ma∏ych grupach. Dope∏nieniem b´dzie codzienna indywidualna modlitwa
z Pismem Âwi´tym, którà podejmuje ka˝dy uczestnik Seminarium. Ca∏oÊç wieƒczy modlitwa o przyj´cie darów Ducha Âwi´tego. Do Seminarium nie
mo˝na do∏àczyç póêniej i trzeba braç udzia∏
od pierwszego spotkania. Seminarium jest dla
wszystkich ochrzczonych. Ma∏˝eƒstwa nie muszà

2.Butenko B. – Krulewna Ânie˝ka: mi∏y zbiorek 4 (s∏ownie: czterech) nowych-nienowych, niezbyt umoralniajàcych bajeczek: myÊliwskiej, obuwniczej w´drownickiej i domyÊlnej- niedomyÊlnej!
3. Szelburg-Zarembina E. – Idzie Niebo
i inne wiersze
4. Marvell P. – Alicja z Krainy Kakadu
5. Gutowska-Adamczyk M. – 13. Poprzeczna
Literatura popularnonaukowa:
1. Praca zbiorowa – Najnowsza historia
Êwiata 1945-1963 t. 1-3
2. Herrenknecht R. – Proste robótki na
drutach
3. Stuhr J. – Stuhrowie: historie rodzinne
4. Koele K. – Czy wiesz, co jesz: poradni Êwiadomego konsumenta
5. Zbierski H. – Historia literatury angielskiej
6. Grün A. – Sakramenty
Iza Zych
Mieszkaƒcy Weso∏ej i okolic, zainteresowani kupnem ksià˝ek za poÊrednictwem
strony internetowej wydawnictwa:
www.wydawnictwopert.pl
po dokonaniu wp∏aty na konto (bez
uiszczania op∏aty za przesy∏k´) mogà je
odebraç w siedzibie firmy SAPI – ulica
GoÊciniec 14, Weso∏a.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zakupu ksià˝ek bezpoÊrednio w siedzibie firmy SAPI.
braç udzia∏u razem, choç tak by∏oby najlepiej!
Ka˝dy tydzieƒ ma okreÊlony temat, zwiàzany
z najwa˝niejszymi kwestiami dotyczàcymi ˝ycia duchowego (m. in. problem rozeznawania duchowego,
przebaczenia i uzdrowienia, dzia∏ania Ducha Âw.,
grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem).
Plan naszego Seminarium jest nast´pujàcy:
14 lutego – Konferencja 1 Powróciç do êróde∏ modlitwy
21 lutego – Konferencja 2 Prawdziwy obraz Boga
28 lutego – Konferencja 3 Powrót z grzechu do wolnoÊci
7 marca – Konferencja 4 Uzdrowienie w mocy Jezusa
14 marca – Konferencja 5 Rozeznawanie duchowe
21 marca – Konferencja 6 Zawierzyç Jezusowi
28 marca – Konferencja 7 Obdarowanie w Duchu Âw.
4 kwietnia – Konferencja 8 Chodziç w Duchu Âwi´tym
18 kwietnia – Konferencja 9 ˚yç z Maryjà w Duchu Âw.
25 kwietnia – Konferencja 10 KoÊció∏ jako wspólnota
Wi´cej informacji:
sci.pl/sow.php

www.centrumduchowoZapraszamy!
Iza Antosiewicz
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Witajcie
wÊród
nas

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 12 lutego 2009 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

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 dwukolorowe, które oprócz lepszego opalania
nóg dodatkowo stymulujà przemian´ materii, poprawiajà
ukrwienie i pobudzajà profiilaktyk´ antycelulitowà.
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

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

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY
1 min. = 1 pkt.
Serdecznie Zapraszamy
pn.–pt. 10–20, sobota 11–16
tel. +48 600 133 333
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
06-077 Warszawa Weso∏a
(obok poczty i przychodni)
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Weekend narciarski w Poroninie
Czy wiecie jak wzniesiono krzy˝
na Giewoncie? Ile ma metrów i z czego
jest zbudowany? Czy wiecie co to jest li-

twor i jak rozpoznaç prawdziwego oscypka? O tym i o innych ciekawostkach dowiedzieliÊmy si´ w czasie weekendowego
wyjazdu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna do Poronina, w czasie
spotkania z J´drkiem – góralem, w tradycyjnym stroju, w spodniach z dwoma
rozporkami. Dzieci do dziÊ nie dowiedzia∏y si´ po co sà dwa rozporki… Nie
by∏a to jedyna atrakcja naszego wyjazdu.

Choç mróz, choç wiatr, wieczorem,
po kolacji, dzielnie poszliÊmy na ognisko. Jak si´ okaza∏o wcale nie by∏o tak
zimno – ogieƒ, kie∏baski i przepyszna cytrynówka sprawi∏y, ˝e ka˝dy zapomnia∏ o ch∏odzie.
W tak mi∏ej atmosferze, nie tylko
przy ognisku, minà∏ nam ca∏y wyjazd.
Tylko czemu taki krótki? Niestety,
przyjemnoÊç jazdy na nartach wià˝e si´
z d∏ugà podró˝à. Ale… Jazda z Panem
Markiem, naszym kierowcà, to sama
przyjemnoÊç i podró˝ min´∏a szybciej
ni˝ si´ spodziewaliÊmy. Nasze obawy
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dotyczàce warunków narciarskich
znikn´∏y od razu po przyjeêdzie – Ênieg
by∏ i wyciàgi chodzi∏y. Pensjonat spe∏nia∏ ca∏kowicie nasze oczekiwania, a okoliczna architektura nie pozwala∏a mieç wàtpliwoÊci, ˝e znaleêliÊmy si´
w Tatrach. Pokoje by∏y przytulne, a jadalnia przeros∏a
nasze oczekiwania. Âciany
z balów, kominek poÊrodku,
niepowtarzalna zastawa –
niech ˝a∏uje ten, kogo zabrak∏o z nami.
Rano oczywiÊcie na narty.
Na miejsce naszego narciarskiego szaleƒstwa wybraliÊmy Bia∏k´ Tatrzaƒskà – Kotelnica by∏a najlepiej przygotowanym terenem, a wyciàgów tyle, jak
ma∏o gdzie w naszych polskich górach.
Zarówno poczàtkujàcy
narciarze mogli spróbowaç swoich si∏ na ∏atwiejszym stoku, ale i Ci, pragnàcy wra˝eƒ, tak˝e znaleêli miejsce dla siebie.
OczywiÊcie nie mo˝na zapomnieç o knajpkach na stoku
– ci´˝ko by∏o si´
zdecydowaç,
do której zajÊç
na sma˝onego
oscypka z ˝urawinà, kwaÊnic´
czy grzane piwo.
Po nartach zas∏u˝yliÊmy
na odpoczynek. Ch´tni wyruszyli t∏umnie na basen – nowo

otwarty Aquapark w Bukowinie Tatrzaƒskiej. Jeden z najnowoczeÊniejszych w Europie – jak napisano w in-

ternecie. Choç, jak si´ okaza∏o, nie
wszystkie atrakcje zosta∏y otwarte, myÊl´, ˝e i tak warto by∏o. Bo kto mia∏
okazj´ przekonaç si´ na w∏asnej skó-

rze, jak naprawd´ jest w basenach termalnych, gdzie woda goràca, a na dworze mróz? Albo skorzystaç z tzw. „bulgotnika” – gdzie chodzàc
w ko∏o, bàbelki masowa∏y
po kolei ka˝dà cz´Êç cia∏a?
Z takich, i wielu innych
atrakcji, mo˝na skorzystaç
tylko w Bukowinie. Gwarantowana zabawa, nie tylko
dla dzieci!
Tym, których z nami nie
by∏o, pozostaje mieç nadziej´, ˝e w przysz∏ym sezonie
pogoda tak˝e dopisze i takie
wyjazdy nadal b´dà si´ odbywa∏y!
Do zobaczenia na nast´pnym wyjeêdzie!
Katarzyna Lato
Fot. Anna Lato
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Mi´dzyszkolny Konkurs „Choinka” oraz przedstawienie
teatralne pt. „Kopciuszek” w SP 171
9 grudnia w SP 171 mia∏o miejsce
uroczyste podsumowanie Mi´dzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Choinka” dla uczniów ze szkó∏ w Dzielnicy
Weso∏a. Konkurs zosta∏ przygotowany
przez panie Ew´ Kacprzak i Bogumi∏´
Jaroch. Udzia∏ w konkursie wzi´∏y
Szko∏y Podstawowe nr 171, 173, 174.
Konkurs cieszy∏ si´ ogromnym zainteresowaniem, ∏àcznie udzia∏ wzi´∏o 70
uczniów z klas 0–III. Wszystkie prace
by∏y niezwykle pi´kne i pomys∏owe.
Zaskakiwa∏y oryginalnoÊcià, ró˝norodnoÊcià technik, zastosowanych materia∏ów oraz sposobów wykonania.
Âwiadczy o tym du˝a iloÊç przyznanych
nagród i wyró˝nieƒ.
UroczystoÊç naszà zaszczyci∏ pan
burmistrz Marian Mahor, który wr´cza∏ nagrody laureatom wraz z dyrek-

tor SP 171 panià Bogumi∏à Banasiak
– Kowalik. Prace wraz z ˝yczeniami
Êwiàtecznymi zosta∏y przekazane do:

Biura Edukacji, Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, seniorów z Gniazda Rodzinnego.
Pi´kne prace
uczniów z naszej
dzielnicy niezbicie Êwiadczà o ich
zdolnoÊciach plastycznych.
Nast´pnego
dnia – 10 grudnia
sala gimnastyczna w SP 171 zamieni∏a si´ w sal´
teatralnà za sprawà wychowawczyƒ klas IIa i IIb
p. Ewy Kacprzak
i p. Bogumi∏y Jaroch. Uczniowie klas IIa i IIb pod kierownictwem swoich wychowawczyƒ wystawili przedstawienie pt.” Kopciuszek”
wed∏ug Jana Brzechwy.
Mali aktorzy z wielkim
zapa∏em i przej´ciem odgrywali swoje role przed
t∏umnie zgromadzonymi,
mi∏ymi goÊçmi z przedszkola „Pod D´bami”, delegacji
uczniów ze szko∏y przy ul.
Weterynaryjnej, kolegami
z klas 0–III, nauczycielami
oraz rodzicami.
Spektakl, sàdzàc po ogromie braw,
bardzo spodoba∏ si´ widzom. Po przedstawieniu uczniowie i ich wychowaw-

czynie us∏yszeli gratulacje od zast´pcy
dyrektora szko∏y pani Beaty Bielskiej
– Karwot, goÊci oraz rodziców.

Zaproszeni goÊcie z przedszkola i ze
szko∏y przy ul. Weterynaryjnej wraz
z wychowawcami otrzymali ˝yczenia
Êwiàteczne od pani dyrektor wraz
z choinkami z konkursu plastycznego.
Przygotowanie takiego przedstawienia by∏o ogromnym przedsi´wzi´ciem,
które wymaga∏o du˝ego zaanga˝owania ze strony dzieci, wychowawczyƒ
oraz rodziców, którzy przygotowali
pi´kne stroje. Mali artyÊci wykazali si´
talentami aktorskimi i tanecznymi.
Na pewno w ich pami´ci zostanà mi∏e
i niezatarte wspomnienia ze szkolnego
spektaklu.
Bogumi∏a Jaroch
Ewa Kacprzak
Foto: Maciej Feldo

Âwiàteczne zwyci´stwa
Jak co roku poddwiga Koƒca, Kaopieczni Gra˝yny
rolina KuczmiBany ze szko∏y
rowska, Bogus∏aw
Spo∏ecznej
im.
Kujawa obradoEmanuela Bu∏hawali kilka dni.
ka oraz z OÊrodka
Laureatami z naKultury w Weso∏ej
szej dzielnicy sà:
przygotowali praMarcel Zamroch
ce na Ogólnopol(lat 7) – II miejski konkurs plasce, Antoni Morstyczny pt. „Poczdes (lat 7) –
Praca Kuby Dmochowskiego
tówka do Âwi´teIII miejsce, Kacgo Miko∏aja”. W tegorocznej edycji per Karaban (lat 9) – III miejsce. Wykonkursu wzi´∏o udzia∏ ponad 3500 ro˝nienia otrzymali: Krystyna K´dzioprac z ca∏ej Polski. Jury w sk∏adzie: Ja- ra (lat 7), Pola Bany (lat 9), Szymon

Praca Poli Bany

Macià˝ek (lat 7), Jakub Dmochowski
(lat 7). Wszystkim nagrodzonym dzieciom gratulujemy.
Karolina Jasiƒska
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Jase∏ka inne ni˝ zwykle
W tym roku dane mi by∏o obejrzeç trzy
inscenizacje jase∏ek, w jednych zagra∏am
pastuszka nr 5. Najbardziej podoba∏o mi
si´ przedstawienie, na które zaprosi∏a
mnie dyrekcja szko∏y podstawowej nr 173.
Jase∏ka przygotowali dla uczniów nauczyciele. Scenariusz oparty na motywie odwiedzajàcych Âwi´te Dzieciàtko postaci
z bajek i kreskówek pozwoli∏ gronu nauczycielskiemu wcieliç si´ w postaci bohaterów charakterystycznych. Pani wicedyrektor jako Sierotka Marysia z gàskà, czy
polonista jako Pinokio, a mo˝e nauczycielka nauczania poczàtkowego jako
Pszczó∏ka Maja czy siostra katechetka ja-

ko Smerfetka – te kreacje nie zostanà zapomniane
do koƒca ˝ycia. Oglàda∏am to widowisko z niekrywanym wzruszeniem. Ja, absolwentka szkó∏ socjalistycznych, gdzie nikomu do g∏owy nie
przysz∏o, by dostojne grono pedagogiczne
„zni˝a∏o” si´ do maluczkich. Wszyscy bawiliÊmy si´ wybornie – i aktorzy i dzieciaki i goÊcie…powiem wi´cej, z tej zabawy
p∏yn´∏a te˝ nauka, nie tylko pochodzàca
z màdrych tekstów. Dla mnie, to znak, ˝e
grono pedagogiczne chce zrobiç coÊ ponad ramowy plan zaj´ç, a to z kolei jest
dowodem, ˝e nasze dzieci sà w dobrych
r´kach, r´kach nauczycieli z powo∏aniem.
Dzi´kuj´ za chwile wzruszenia.
Izabela Antosiewicz
Zdj´cia - archiwum szkolne

Refleksje po zakoƒczeniu akcji
„Szlachetna Paczka” w SP 173
„Szlachetna Paczka” ju˝ za nami. Po raz kolejny
zobowiàzaliÊmy si´ pomóc tym, którzy znaleêli si´
w trudnej sytuacji ˝yciowej. I kolejny raz uda∏o nam
si´ odnieÊç sukces. Bo, czy˝ zgromadzenie niebagatelnej liczby 124 paczek, 2 dywanów, biurka, kuchenki mikrofalowej i drukarki nie jest sukcesem?
Z ogromnà satysfakcjà zawieêliÊmy przygotowane
podarunki do magazynu przy ulicy Zàbkowskiej, skàd
pow´drowa∏y one do potrzebujàcych. WÊród zgromadzonych pakunków prezentowa∏y si´ znakomicie –
zapakowane w kolorowy Êwiàteczny papier, z kokardami i osobistymi ozdobami uczniów w postaci anio∏ków i gwiazdek. Wszak mia∏y byç Êwiàtecznym prezentem, na który czeka∏y przede wszystkim dzieci.
Przyznaj´, ˝e w tym roku w czasie trwania akcji
pojawi∏o si´ troch´ wàtpliwoÊci. Czy, aby warto braç
w niej udzia∏? Czy poradzimy sobie z paczkami
dla 24 rodzin? Mo˝e to wszystko, co robimy tak naprawd´ nie ma sensu?
NiepewnoÊç mojà rozwia∏a niespodziewana wizyta u jednej z obdarowanych przez nas rodzin. By∏am
przera˝ona miejscem, które odwiedzi∏am! XXI wiek,
stolica paƒstwa europejskiego i taka straszna bieda!

Podarunki przyj´∏a od nas starsza kobieta oraz trójka
ma∏ych dzieciaczków, które z wielkà radoÊcià dêwiga∏y paczki po trzeszczàcych schodach praskiej kamienicy. Ze ∏zami w oczach wszyscy bardzo dzi´kowali darczyƒcom za okazane serce. By∏a to bardzo
wzruszajàca scena, która utwierdzi∏a mnie w tym, ˝e
to, co robimy ma sens.
I wtedy pomyÊla∏am, ˝e ta wizyta mia∏a mnie
o czymÊ przekonaç. Dlaczego szansa odwiedzenia
jednej z rodzin pojawi∏a si´ w∏aÊnie wtedy, gdy
w moim sercu k∏´bi∏o si´ tyle wàtpliwoÊci? Mo˝e
po to, aby pozbyç si´ ich i zaanga˝owaç si´ w to
dzia∏anie jeszcze bardziej i mocniej?!
Przedsi´wzi´cie „SZLACHETNA PACZKA” anga˝uje wielu ludzi dobrego serca i dopóki b´dà ch´tni
w naszej szkole do tego typu dzia∏aƒ, dopóty b´dziemy zwieraç szyki i dzia∏aç ze zdwojonà si∏à.
Dzia∏aç, choçby po to, aby udowodniç, ˝e uczenie
dzieci dzielenia si´ z innymi, to wcale nie ˝ebractwo, a realizacja jednej z potrzeb cz∏owieka- potrzeby wra˝liwoÊci i otwartoÊci na krzywd´ innych.
Najwi´ksze s∏owa podzi´kowania nale˝à si´
wszystkim uczniom, którzy otworzyli swoje serca

W ten magiczny czas…
Grudzieƒ to w naszych szko∏ach miesiàc wyjàtkowy… Gdy tylko przekroczy si´ próg, czuç zapach
Êwiàt. Ka˝dego dnia inna klasa piecze pierniki
– ciastka, bez których aromatu wielu nie wyobra˝a
sobie Bo˝ego Narodzenia. Pieczenie pierników to
Êwietna okazja do tego, ˝eby w troch´ inny sposób
pobyç razem, pogadaç, pomóc sobie nawzajem,
dogadaç si´ wczeÊniej, kto przynosi stolnic´, kto foremki, a kto lukier do ozdoby ciastek…To czas, ˝eby zachwyciç si´ megapiernikiem w kszta∏cie megachoinki kolegi… No i oczywiÊcie niepowtarzalna okazja, ˝eby zobaczyç pana Czarka w fartuchu
w wielkie truskawki (a mo˝e mi si´ wydawa∏o ;-) ).
To nasze wspólne pieczenie trwa a˝ do Wigilii,
a w∏aÊciwie dwóch Wigilii, no bo przecie˝ uczymy
si´ w dwóch budynkach i ze wzgl´dów organi-
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zacyjnych nie bylibyÊmy w stanie zmieÊciç si´
w jednym miejscu.
W tym roku spotkanie wigilijne w gimnazjum i liceum odby∏o si´ w czwartek wieczorem. Pierwsza jego
cz´Êç by∏a bardzo nastrojowa. Na tle dekoracji przygotowanych przez panià Ma∏gosi´ Minchberg uczniowie
i nauczyciele czytali fragmenty Pisma Âwi´tego oraz
kazaƒ ojców KoÊcio∏a dotyczàce narodzenia Chrystusa.
Póêniej nastàpi∏y ˝yczenia, które by∏y preludium d∏ugich rozmów „kuluarowych”… A by∏o z kim i o czym
rozmawiaç! Tego dnia na spotkanie wigilijne przyby∏o
niezwykle liczne grono naszych absolwentów. Niektórych uczniów nie widzia∏am zaledwie kilka miesi´cy,
ale byli i tacy, którzy ukoƒczyli naszà szko∏´ wiele lat
temu, zmienili si´ fizycznie, ale jak widaç nadal majà
ochot´ spotykaç si´ ze swoimi starymi nauczycielami

na bied´ innych oraz ich rodzicom, bez których tak
naprawd´ ta akcja nie powiod∏aby si´. Chyl´ czo∏a
przed zaanga˝owanymi w to dzia∏anie nauczycielami, którzy poÊwi´cali swój czas i dzielnie wspierali
swoich wychowanków.
Bardzo dzi´kuj´ wszystkim wolontariuszom, którzy tak ochoczo pomagali w noszeniu paczek, rodzicom, którzy do ostatniej chwili je przynosili. Serdeczne dzi´kuj´ kieruj´ do pana Ireneusza Wawrzyniaka oraz firmy meblowej „ABAR DESIGN” za pomoc w transporcie.
Wbrew wszelkim przeciwnoÊciom do zobaczenia
za rok.
Majka Delura
koordynator akcji „Szlachetna paczka”
w SP nr 173
i m∏odszymi kolegami. By∏y wspomnienia (A pami´tasz, jak w trzeciej klasie…), opowieÊci, czym teraz si´
zajmujà, co chcà robiç w przysz∏oÊci.
By∏a to chyba jedna z najsympatyczniejszych wigilii, jakie prze˝y∏am w tej szkole… W ka˝dym razie do domu wróci∏am bardzo póêno.
A rano trzeba by∏o wstaç, poniewa˝ o 10.00 odbywa∏o si´ spotkanie wigilijne w szkole podstawowej.
By∏y jase∏ka, koncert kol´d, b∏ogos∏awieƒstwo ksi´dza
proboszcza, ˝yczenia… A wszystko to na tle przepi´knej dekoracji wymyÊlonej i wykonanej (oczywiÊcie
przy wspó∏udziale dzieci) przez panià Gra˝yn´ Bany.
Wspólna Wigilia to na pewno tradycja naszej szko∏y, czas wyjàtkowy, ale my przecie˝ lubimy byç ze sobà tak˝e w dni powszednie… I tego „lubienia” ˝ycz´
ka˝demu na ten Nowy Rok.
Agata G∏asek-Mo˝d˝onek
(nie tylko postronny obserwator)

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

¸apy, ∏apy, cztery ∏apy…
Nasze osiedle obfituje w niezwykle cenne dobro
– to las. Poniewa˝ jest ostojà dzikiej zwierzyny i bogactwem roÊlinnoÊci, bardzo cz´sto w odwiedziny
owego przybytku przyrody udajà si´ goÊcinnie: pies,
posiadacz psa oraz biegacz. I jak to na filmie bywa,
spotykajà si´. Bardzo ciekawi mnie, o czym w chwili takiego spotkania ka˝dy z nich zaczyna myÊleç.
Mamy karnawa∏, wi´c przy tej okazji spróbuj´ wcieliç si´ w wybrane postacie a nast´pnie odgadnàç,
skàd biorà si´ takie a nie inne zachowania.
Do widoku biegaczy na ulicach i Êcie˝kach leÊnych ju˝ si´ przyzwyczailiÊmy, jednak dziesi´ç czy
dwadzieÊcia, lat temu szybko biegnàcà i dziwnie
ubranà osob´ Êmia∏o mo˝na by∏o okreÊliç mianem
„z∏odziej” bàdê „wariat”. Wiadomo, skoro ucieka to
albo g∏upi albo coÊ ukrad∏. W mi´dzyczasie poziom
naszej ÊwiadomoÊci wzrós∏, jednak pies, z natury
pochodzenia istota drapie˝na, instynktownie zainteresuje si´ takim niezwyk∏ym obiektem. Zwierz´ nie
rozumie pewnych zachowaƒ, które nam ludziom wydajà si´ zupe∏nie normalne. Sàdzimy, ˝e psiak powinien doskonale zdawaç sobie spraw´, ˝e taki
szybko wymachujàcy r´kami i nogami cz∏owiek jedynie relaksuje si´ albo pracuje nad swojà kondycjà. Tymczasem psi umys∏, je˝eli na serio zainteresuje si´ biegaczem, mo˝e przydzieliç go do jednej
z kategorii: napastnik, ofiara lub… partner do zabawy. Ma to oczywiÊcie swoje konsekwencje.
Z punktu widzenia biegacza sprawa jest prosta:
przychodzi on do lasu przebiec si´ po Êcie˝kach,
bezkolizyjnie i bez interesowania si´ ani psem ani
jego panem. Trening czyni mistrza, dlatego wiele
truchtajàcych osób podczas leÊnej wizyty ma
do zrealizowania konkretne, nierzadko trudne zadania; na przyk∏ad bieg z du˝à i niezmiennà pr´dkoÊcià
– bez spowolnieƒ i zatrzymaƒ. Tymczasem bach!
Na drog´ majestatycznie wkracza psisko. Je˝eli pies
nie jest na uwi´zi lub nie zostaje w por´ przytrzymany przez swojego opiekuna, od tego momentu zachodzà zdarzenia przeró˝ne. Poni˝ej przyk∏ady,
wzi´te z ˝ycia w∏asnego lub innych biegaczy:
• Pies zaczyna plàtaç si´ ko∏o nóg, próbujàc obwàchiwania. Aby nie doprowadziç do wypadku biegacz musi przerwaç trening – znacznie zwolniç lub
zupe∏nie zatrzymaç si´, a nast´pnie poczekaç a˝ podejdzie w∏aÊciciel i z∏apie swego pupila.
• Biegacz o masie blisko 100 kg majàcy „na liczniku” 15 km/h lub wi´cej (dla porównania – spaceruje-

cytowaç przepisów i rozpisywaç si´ o tym, ˝e prowadzenie psa na uwi´zi (a w przypadku ras uznanych
za agresywne – dodatkowo w kagaƒcu) jest obowiàzkiem opiekuna, a w przypadkach spornych Stra˝ Miejska koƒczy w praktyce spraw´ nak∏adajàc mandat. Zale˝y mi na tym, aby i biegacze i w∏aÊciciele poznali,
zrozumieli oraz wzajemnie uszanowali swoje punkty
widzenia i potrzeby. Rozumiem, ˝e pies potrzebuje ruchu. Dla biegacza wystarczy, kiedy pies zostanie
w por´ przytrzymany lub przypi´ty na smycz. „W por´” nie znaczy „w momencie, kiedy przebiegam ko∏o
w∏aÊciciela, a w∏aÊciciel to zauwa˝a”, znaczy natomiast „na tyle wczeÊnie, by pies nie móg∏ choçby potencjalnie ruszyç w mojà stron´”. Rozpaczliwa próba
∏apania w ostatniej chwili czworonoga, za co tylko si´
da jest stresujàca i dla opiekuna i dla biegacza. W tym
g∏owa w∏aÊciciela, ˝eby przewidzieç i zawczasu zapanowaç nad swoim podopiecznym, zw∏aszcza po zmroku, gdy widocznoÊç jest ograniczona. Bardzo si´ uciesz´, kiedy na mojà proÊb´ „Czy móg∏by Pan/Pani z∏apaç pieska?” jego pan rzeczywiÊcie pieska przytrzyma, miast informowaç mnie tylko, ˝e on nie potrafi
gryêç. Jeszcze bardziej rad b´d´, kiedy opiekun z w∏asnej inicjatywy przyciàgnie go do siebie.
Na zakoƒczenie chcia∏bym podzi´kowaç za zrozumienie wielu spotykanym w lesie osobom, które prowadzajà psa na smyczy. W szczególnoÊci zaÊ tym,
które widzàc biegnàcà osob´ od razu „od∏awiajà”
swojego pupila. W takich okolicznoÊciach ca∏a sprawa koƒczy si´ z mojej strony uÊmiechem, który cz´sto zostaje odwzajemniony. Jest normalnie i mi∏o,
czego Paƒstwu i sobie ˝ycz´.

my zwykle z pr´dkoÊcià trzy-, a nawet czterokrotnie
mniejszà) wpada na czworonoga, który w ostatniej
chwili znalaz∏ si´ na kursie kolizyjnym. Zarówno zwierz´ jak i biegnàcy doznajà powa˝nych z∏amaƒ. Czy w∏aÊciciel przypuszcza∏, ˝e jego hasajàca luzem psina mo˝e zostaç uderzona z impetem przez biegnàcà osob´?
• Pies, niespodziewanie dla nikogo, zw∏aszcza
w∏aÊciciela, rzuca si´ na biegacza i powala go gryzàc. O efektach mo˝na czasami przeczytaç w gazetach, wi´c komentarz tu zb´dny.
• W ramach urozmaicenia sobie rutynowych zaj´ç,
psiak korzysta z niecodziennej okazji i zaczyna k∏us
przy nodze biegacza. Zawsze pos∏uszny, przy takiej
gratce za nic ma nawo∏ywania swojego pana. Urwis
bawi si´ w najlepsze, a wo∏ajàcy g∏os ginie hen za plecami. Nici z treningu – biegacz zmuszony jest zrobiç
w ty∏ zwrot i rozpoczàç poszukiwania opiekuna.
• Pies gwa∏townie doskakuje do biegacza, który
w obronie w∏asnej wyciàga gaz pieprzowy i kierujàc
w nos zwierz´cia obezw∏adnia go. W∏aÊciciel, który
nie dopilnowa∏ pupila, jest zbulwersowany zachowaniem biegacza, ten jest zdenerwowany, a bogu
ducha winna psina przez jakiÊ czas cierpi.
• Szczeniak figlarnie podlatuje do nogi. Chwyta
za nogawk´ z´bami, albo – z radoÊci – ∏apà. Pazurem niszczy drogie biegowe ubranie. W∏aÊciciel
podsumowuje incydent: „On tylko chcia∏ si´ pobawiç…”, a w wersji, przy której r´ce opadajà i w ogóle wszystko: „Po co pan tak biega?”…
Drodzy opiekunowie czworonogów!
Piotr Kossowski
Ile˝ to razy w dobrej intencji by∏em pokrzepiany
„prosz´ si´ nie baç”.
S´k w tym, ˝e bioràc
pod uwag´ mnogoÊç
i ró˝norodnoÊç sytuacji
„proÊby” tej po prostu
nie da si´ ot tak spe∏niç.
i kot
Teoretycznie i ja biegnàc
jestem niebezpieczny,
powinienem wi´c krzyPRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
czeç „Prosz´ si´ nie
baç. Nie poturbuj´ go”.
- PROFILAKTYKA
W efekcie zapewnienia
lek. wet. Ewa Tr´bacz
takie nie czynià ˝ycia
- LECZENIE
spokojniejszym – ani
INTERNISTYCZNE
w∏aÊcicieli, ani biegalek. wet. Piotr Tr´bacz
czy, ani nawet nieÊwia- ZABIEGI
doktorant
domych psów. Nie chc´

WESO¸Y PIES

w Zak∏adzie Chirurgii
Ma∏ych Zwierzàt
Wydzia∏u Medycyny
Weterynaryjnej SGGW
w Warszawie

CHIRURGICZNE

- DIAGNOSTYKA
OBRAZOWA

- BADANIA
LABORATORYJNE

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

0-605-651-577

0-608-322-481
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Bia∏a czy czarna mucha czyli jak si´ ubraç na bal
– rozmowa ze stylistkà wizerunku Alicjà Czerskà
Dosta∏am zaproszenie od kole˝anki
na wieczór w ambasadzie. Co oznacza
napis „white tie” na zaproszeniu? Jak
mam si´ w tej sytuacji ubraç, ˝eby nie pope∏niç gafy?
White tie w kodzie dyplomatycznym
oznacza bia∏à much´. Kole˝anka zaprosi∏a ci´ na bal! PowinnaÊ ubraç si´ w d∏ugà sukni´ do samej ziemi, która b´dzie
falowaç w taƒcu. Keacja powinna mieç
odkryte ramiona lub plecy. Suknia musi
byç „lejàca” na dole, a na górze mocno
dopasowana. Na to koniecznie narzucasz etol´ lub elegancki szal. W∏osy ∏adnie upi´te albo po prostu krótkie. Kolczyki ma∏e, torebeczka do r´ki i najwa˝niejsze – zakryte buty. M´˝czyzna musi
za∏o˝yç frak (bia∏a kamizelka, specjalna koszula), g∏adkie czarne sznurowane
buty i bia∏à much´.
Jaki kolor powinna mieç suknia?
Kobalt, b∏´kit, granat, mo˝e byç lekko po∏yskliwa. Nie mo˝e byç krzykliwa.
Kolory wybieramy stonowane.
Ma∏gosia otrzyma∏a zaproszenie na gal´ wr´czenia nagród poczytnego pisma dla
paƒ do Teatru Wielkiego. A tam napisano
black tie. Czyli jak si´ ubraç?
Sukienka inna ni˝ poprzednio – nie
musi byç dopasowana i lejàca. Mo˝e
mieç kolor czerwony, niebieski czy

szmaragdowy. Ma byç wieczorowa,
mo˝e byç lekko odkryta. Na nogi zak∏adamy sanda∏ki. Mo˝na za∏o˝yç d∏ugà spódnice z tafty i elegancki ˝akiet.
Dopuszczalny jest tak˝e kostium wizytowy (na przyk∏ad z pajetami). Gdy
zdecydujemy si´ na taki strój wk∏adamy zakryte buty. Kolczyki mogà byç

ka. Panowie w garniturze, mogà dobraç
inny kolor koszuli i krawata, kamizelka
nie jest wymagana, buty wiàzane.

A stroje koktajlowe? Idziemy na imprez´ biznesowà, a potem przenosimy si´
z kolegami z pracy do klubu. Jak si´ wówczas ubraç?
Spotkania koktajlowe
dzielà si´ na biznesowe
i wieczorowe. Na biznesowy za∏ó˝my sukienk´ lub
garsonk´ z lekkim akcentem wieczorowym. Nie ma
sztywnych wymogów dotyczàcych tego stroju. Absolutnie nie zak∏adajmy d∏ugiej sukni. B´dziemy si´
êle czu∏y, gdy panie przyjdà inaczej ubrane. Za∏ó˝my sukienk´, na przyk∏ad
Fot. M. J´drzejewska
koloru amarantowego na
d∏ugie. Panowie zak∏adajà smoking (sà ramiàczkach z dekoldem, a na to czarnà
wypo˝yczalnie) i czarne lakierki. Takie marynark´, buty zakryte. Do r´ki bierzestroje zak∏adamy na gale, premiery, ale my torebk´, bo to wyglàda najlepiej. Jetak˝e tak powinni ubraç rodzice paƒ- Êli po spotkaniu biznesowym pójdziemy
do klubu, zdejmijmy marynark´ a czóstwa m∏odych.
∏enka zamieƒmy na sanda∏ki.
A strój na elegancki wernisa˝?
O czym jeszcze musz´ pami´taç przygoPanie zak∏adajà sukienki, ale zakryte.
Z dekoldem w szpic lub zaokràglonym. towujàc si´ na wielkie wyjÊcie?
Koniecznie o makija˝u, dobrej fryzuD∏ugoÊç sukienki tu˝ przed lub tu˝
za kolano, r´kaw d∏ugi. Buty – czó∏en- rze, i zrobieniu paznokci.
A jak mam si´ ubraç na bal Stowarzyszenia Sàsiedzkiego organizowany w gimnazjum?
Tu mamy pe∏nà dowolnoÊç dotyczàcà
stroju. JesteÊmy w gronie sàsiadów. Mo˝na za∏o˝yç sukni´ d∏ugà i krótkà, w zale˝noÊci od tego co mamy do pokazania,
a co do ukrycia. JeÊli za∏o˝ysz wieczorowe
spodnie, to na gór´ koniecznie coÊ z pajetami, czy cekinami. Generalnie jest taka
zasada: gdy idziemy na imprez´ w karnawale, powinno si´ coÊ na nas Êwieciç, ale
tylko jeden element. Mogà to byç oczy!
OCZYwiÊcie! Dzi´kuj´ za rozmow´.

www.motortest.com.pl

motortest
Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979
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Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a (Warszawa-Ok´cie).
Godziny otwarcia: pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-15.00.

Tel./fax 022 868-01-21 do 23

Skupujemy auta u˝ywane – wszystkie marki za gotówk´.
Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek na zamówienie z gwarancjà.

Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska
Kontakt do stylistki – 502 600 775
Spotkanie ze stylistkà by∏o czwartym w ramach
Klubu Kobiet Przedsi´biorczych i poÊwi´cone
by∏o stylizacji i modzie karnawa∏owej.
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Listy do redakcji
O inwestycjach
Szanowna Redakcjo
Przeczyta∏em jak zawsze ostatni numer naszego
lokalnego pisemka i cieszy mnie optymizm naszego
radnego Marcina J´drzejewskiego, jednak˝e mój
niepokój co do przysz∏oÊci inwestycji drogowych
w dzielnicy, a w osiedlu Stara Mi∏osna w szczególnoÊci, pozosta∏.
Rozd´te plany inwestycji edukacyjnych – budowa równoczeÊnie trzech szkó∏ i na dodatek hali
sportowej skutecznie wysysaç b´dzie przez najbli˝sze 5–6 lat wi´kszoÊç pieni´dzy na inwestycje
w naszej dzielnicy.
O ile mo˝na zrozumieç jeszcze koniecznoÊç budowy nowej podstawówki w Starej Mi∏oÊnie, o tyle
budowa w tym samym czasie hali sportowej za 18
milionów wydaje mi si´ mocno kontrowersyjna.
Szczególnie w osiedlu, które po 20 latach swojego ˝ywota ma nadal 80% dróg prowizorycznych bez
nawierzchni, oÊwietlenia, chodników i kanalizacji.
Te drogi sà potrzebne te˝ dzieciom i m∏odzie˝y,
i psom, i kotom, i samochodom panie Marcinie.
Dwie uliczki osiedlowe, które b´dà budowane to
przecie˝ poÊlizg z 2008 roku, nic nowego.
Nie wierz´ te˝ w zapa∏ i zapewnienia naszego
prezydenta Jacka Wojciechowicza, ˝e dopilnuje
przesuni´cia Êrodków, skoro ma na g∏owie i stadion
narodowy i stadion Legii.
Jednym s∏owem sportowcy majà si´ dobrze,
równie˝ u nas. Sam ch´tnie uprawiam sport, tylko
nie wiem jak do nowej hali sportowej dotrze m∏odzie˝, dla której ju˝ dzisiaj du˝ym wyzwaniem jest
pokonanie dwóch jezior, które tworzà si´ zawsze
po deszczu z obu stron ulicy Pogodnej.
Ta najbardziej dzisiaj oblegana ulica naszej dzielnicy to wyzwanie dla ka˝dego, który stara si´ t´dy
przedrzeç w godzinach szczytu czy wywiadówki.
Czekam z niepokojem, a˝ zdarzy si´ tutaj jakaÊ
tragedia, gdy˝ takie wstrzàsy na ogó∏ przyspieszajà budow´ ulicy, i oÊwietlenia, i chodników, i nawierzchni, i kanalizacji.
A wszystko za kwot´ pewnie ni˝szà ni˝ 10% budowy hali sportowej.
˚ycz´ wszystkim radnym, nie tylko sportowcom,
na Nowy Rok du˝o zapa∏u, entuzjamu i myÊlenia
w kategoriach wszystkich mieszkaƒców naszego
osiedla.
Pozdrawiam
Igor Pogorzelski
ul. Pogodna 21, 05-077 Warszawa Weso∏a
Witam,
jest faktem, ˝e inwestycje oÊwiatowe powa˝nie
spowolnià budow´ dróg. Zresztà pisa∏em o tym
miesiàc wczeÊniej na ∏amach WS. Niestety, sà one
niezb´dne i dalsze ich odk∏adanie nie jest mo˝liwe.
Nie zgodz´ si´ z ocenà, ˝e b´dzie to 5-6 lat. Z zak∏adanego w WPI harmonogramu wynika, ˝e spowolnienie w budowie dróg potrawa 3 lata. Nie zgodz´ si´ z sugestià, ˝e budowa hali sportowej nie
jest niezb´dna. Gimnazjum nr 119 jest szko∏à
na ok. 700 dzieci i nie dysponuje salà gimnastycznà! M∏odzie˝ çwiczy gdzie si´ da, najcz´Êciej
na dworze, ale w takich warunkach, prawdziwego
programu wychowania fizycznego realizowaç si´
nie da. OczywiÊcie, mo˝na by dyskutowaç czy nie
lepiej zbudowaç mniejszà sal´ gimastycznà za po∏ow´ tej kwoty. W∏adze Dzielnicy stan´∏y jednak
na stanowisku, ˝e lepiej zbudowaç od razu obiekt

docelowy. Nawet gdybyÊmy teraz, dla oszcz´dnoÊci, zbudowali coÊ zast´pczego, to co by by∏o,
gdyby za 8–10 lat trzeba to wyburzaç, bo przesta∏o spe∏niaç potrzeby i standardy?
ZaÊ co do budowy ul. Pogodnej, to waÊnie powstanie hali sportowej umo˝liwi wykonanie tej ulicy, bowiem pod ulicà Pogodnà b´dà bieg∏y instalacje odwodnienia oraz przy∏àcza na potrzeby hali
sportowej. W∏aÊnie ze wzgl´du na to, do tej pory
budowa ulicy Pogodnej by∏a wstrzymywana, aby
po 2 latach nie trzeba jej by∏o rozkopywaç i budowaç od nowa, bo nie staç nas na takà rozrzutnoÊç.
RzeczywiÊcie, w przysz∏ym roku u˝ytkownicy napotkajà tam wiele dodatkowych niedogodnoÊci, ale
sàdz´, ˝e póêniej z ulgà powitajà docelowà ulic´
z chodnikami i oÊwietleniem.
Rozumiem, ˝e to odleg∏a perspektywa i mo˝e
wszystkich nie zadowalaç, ale takie sà realia zarówno jeÊli chodzi o logik´ inwestowania jak i mo˝liwoÊci finansowe.
Pozdrawiam
Marcin J´drzejewski
❦❦❦
Co dalej z naszym Chórem ?
Istnienie chóru „Il Canto Magnificat” kolejny raz
stan´∏o pod znakiem zapytania. Kolejny ju˝ raz
– ostatnio walczyliÊmy o istnienie chóru w listopadzie 2006 roku – przychodzi nam, rodzicom dzieci
Êpiewajàcych w chórze, walczyç o jego istnienie.
Chór prowadzony przez dyrygenta i pedagoga
p. Mart´ Zamojskà-Makowskà dzia∏a przy OÊrodku
Kultury w Dzielnicy Weso∏a. W sk∏ad chóru wchodzi oko∏o 35 osób, sà to w wi´kszoÊci dzieci z naszego osiedla oraz Weso∏ej. Atmosfera stworzona przez dyrygenta sprawia, ˝e dzieci ucz´szczajà
ch´tnie na zaj´cia.
Chór dzia∏a od 8 lat, znamy go z wyst´pów w naszym drewnianym koÊció∏ku, gdzie uÊwietnia odprawiane msze, czytamy o nim w naszej gazetce,
dochodzà do nas wieÊci o zdobywanych przez niego licznych nagrodach w Polsce i poza granicami.
Chór zdoby∏ wiele nagród i wyró˝nieƒ.
Nasze dzieci tak˝e cz´sto mo˝na us∏yszeç podczas koncertów w KoÊciele Ârodowisk Twórczych
na placu Teatralnym w Warszawie.
Z du˝ym niepokojem (tym wi´kszym, ˝e jesteÊmy rodzicami dzieci z zapa∏em ucz´szczajàcych
na zaj´cia chóru) przyj´liÊmy wiadomoÊç, ˝e chór
b´dàcy w tej chwili jednà z wizytówek Weso∏ej
i Starej Mi∏osny w∏aÊnie przesta∏ istnieç. Powodem
tego jest konflikt pomi´dzy dyrektorem MOK w Weso∏ej, a Panià dyrygent.
Jako rodzice ca∏à sytuacj´ postrzegamy jako
konflikt, który powoduje, ˝e grupa dzieci, chcàcych
i umiejàcych Êpiewaç, kierowanych przez pedagoga umiejàcego zach´ciç dzieci do pracy, nie jest
w stanie kontynuowaç dalszej dzia∏alnoÊci.
Mamy nadziej´, ˝e ten list przeczytajà osoby,
którym le˝y na sercu rozwój muzyczny naszych
dzieci oraz poziom naszego OÊrodka Kultury.
¸atwo jest zniszczyç zapa∏, ch´ci i nadzieje dzieci,
lecz trudno b´dzie ju˝ za kilka miesi´cy to odbudowaç. Ka˝dy, kto tak jak my widzi zapa∏, a czasami ∏zy
w oczach swoich dzieci, pewnie ∏atwo to zrozumie.
Czy jednak osoby odpowiedzialne za tà sytuacj´,
których zadaniem jest wspieraç takie w∏aÊnie formy
dzia∏alnoÊci, tak˝e to zrozumiejà i zrobià coÊ, aby to
zmieniç?
Grupa rodziców.
Nazwiska znane redakcji

❦❦❦
Gazetka
Bardzo si´ ciesz´, ˝e jest w Starej Mi∏oÊnie gazetka. Nasze ma∏e okno na nasz ma∏y Êwiat. Czasem si´ tylko zastanawiam, czy ten gazetkowy
Êwiat nie jest za ciasny.
Czasem mam wra˝enie, ˝e zbyt dominuje punkt
widzenia redaktorów, którzy obok SWOICH zdj´ç,
prezentujà SWOJE poglàdy, SWOJE hobby, SWOJE
dokonania, SWOJE funkcje...
Tymczasem, jak zdà˝y∏am si´ zorientowaç, cz´Êç
z nich to Radni naszej Dzielnicy, którzy z racji sprawowanych przez siebie funkcji powinni, przede wszystkim, mówiç w imieniu mieszkaƒców. Mo˝e g∏os,
nasz, mieszkaƒców jest za cichy? Za leniwy? ˚e gazetka zape∏nia przestrzeƒ zdj´ciami i punktem widzenia ludzi jà tworzàcych? KiedyÊ naliczy∏am w jednym
numerze 5 zdj´ç portretowych jednej autorki!
Mo˝e to znak czasów, ˝e w zamian za dzia∏alnoÊç spo∏ecznà ludzie dbajà o swojà autopromocj´? Mam jednak marzenie, by nasze gazetkowe
okno na Êwiat si´ szerzej otwiera∏o... a ludzie tam
pracujàcy spo∏ecznie, nie musieli a˝ tak rozpaczliwie potwierdzaç swoich zas∏ug, które i tak sà
bezsprzeczne i widoczne ju˝ w prawie setnym numerze...
mieszkanka i czytelniczka
Imi´ i nazwisko
do wiadomoÊci Redaktora Naczelnego
Nie zawsze jest tak, ˝e na ∏amach WiadomoÊci
Sàsiedzkich promujemy tylko swoje poglàdy. Najlepszym przyk∏adem jest to, ˝e znalaz∏o si´ w naszej gazetce miejsce na powy˝szy list...
Ale tak bez ˝artów – nie ma mediów zupe∏nie
obiektywnych. Ka˝dy wydawca, ka˝dy autor, pisze
na dany temat ze swojego punktu widzenia i trudno
sobie wyobraziç, by ktoÊ prezentowa∏ poglàdy,
z którymi si´ nie zgadza i które sà mu obce. Tym
bardziej, ˝e ca∏a redakcja pracuje spo∏ecznie.
Na ka˝dy numer poszczególni jej cz∏onkowie poÊwi´cajà od kilku do kilkudziesi´ciu godzin, a jedynà gratyfikacjà jest ˝yczliwoÊç czytelników.
Bez wàtpienia tak˝e, ka˝dy zwarty zespó∏ ludzi,
po pewnym czasie (a my pracujemy ju˝ od 100
numerów) potrzebuje Êwie˝ego oddechu i Êwie˝ego spojrzenia. Byç mo˝e rzeczywiÊcie czasem
w niektórych naszych tekstach jest za du˝o autopromocji, ale te˝ nie odnosz´ wra˝enia, ˝e pomijamy tematy wa˝ne dla mieszkaƒców. Z redakcjà
wspó∏pracuje kilkanaÊcie osób. Ka˝dy ma inny
styl, zainteresowania, inaczej pisze. MyÊl´, ˝e
ka˝dy z czytelników potrafi wyczuç „co który autor ma na myÊli” i oceniç jakoÊç tego pisania.
A my, przywo∏ani do porzàdku powy˝szym listem,
bez wàtpienia sami sobie zrobimy ma∏y „rachunek
sumienia”.
A na koniec to, co najwa˝niejsze – zawsze
czekamy na nowych autorów i na nowe osoby
chcàce do∏àczyç do redakcji. Pracy starczy dla
wszystkich, a miejsce w gazetce na nowe tematy zawsze si´ znajdzie. Dlatego zapraszam
ka˝dego, kto chcia∏by do∏o˝yç swojà cegie∏k´
do wydawania WiadomoÊci Sàsiedzkich
na wtorkowe spotkania Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budynku OSP Stara Mi∏osna
w godz. 20–22, lub prosz´ o kontakt telefoniczny pod numerem 0-601 31 48 22.
Pozdrawiam
Marcin J´drzejewski
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Ca∏y Êwiat nosi czapki
Pierwsze zimowe och∏odzenie sprawi∏o, ˝e na wszystkich modnych g∏owach
– od Pary˝a do Nowego Jorku – zakwi-

1.

2.
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t∏y jak kwiaty
najnowsze
dzie∏a wiodàcych projektantów: nakrycia g∏owy
na rok 2009.
3.
Wszystko zaczyna si´ w salonach „haute couture” – to co widaç
na wybiegu to bar-

5.

dziej dzie∏a sztuki (1) ale
ich bardziej praktyczne
wcielenia szybko pojawiajà
si´ na g∏owach gwiazd a potem na ulicach wielkich stolic. Zatem w tym roku króluje
przedewszystkim „oversize” przewymiarowane czapki lub berety (2,3) w po∏àczeniu z bardzo du˝ymi okularami, albo
po prostu wszystko bardzo du˝e (4). Dla Paƒ
o bardziej konserwatywnych gustach proste
czapki z grubej w∏óczki
lub sto˝kowe berety
(6,7) – do tego koniecznie du˝y szalik. Francuskie magzyny mody podkreÊlajà praktyczne znaczenie nakrycia g∏owy,
chroniàcego
fryzur´
oraz to co pod spodem
przed wilgocià i zimnym wiatrem Paryskiej zimy. Do Polski, najnowsza moda
przenika powoli, widaç jà ju˝ u m∏odych, odwa˝nych dziewczyn. Jednak

6.

wi´kszoÊç warszawianek,
mimo ˝e szybko dopasowa∏y do zachodnich trendów fason butów i spodni,
swoje g∏owy pozostawia daleko na prowincji i nie odwa˝a
si´ nic na nie w∏o˝yç.
Skutkiem ubocznym
sà czerwone od mrozu uszy, zapalenia zatok i liczne infekcje,
których leczenie rzuca nas raz po raz
w czu∏e obj´cia s∏u˝by zdrowia. Kochane
sàsiadki – nasza zima
jest sro˝sza od Pary- 4.
skiej a nasze g∏owy
warte wygody i luksusu. Bàdêmy modne
konsekwentnie – od stóp do g∏ów.
Dorota Wroƒska

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O

R

I

G

I

N

A

L

H

O

M

E

C

O

L

L

E

C

T

I

O

N

PI¢KNE KUCHNIE W STYLU ANGIELSKIM na zamówienie
oraz MEBLE DO GABINETÓW I JADALNI
www.fabrykawnetrz.com.pl

Warszawa Weso∏a, Trakt Brzeski 75 (obok Domeko)
Pn-pt 11-19, Sob. 10-15
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KANCELARIA PRAWNA „VERBUM” i KANCELARIA ADWOKACKA

Gra˝yna Policiƒska & Alojzy Policiƒski

✓

Doradztwo prawne w sprawach: cywilnych, karnych, rodzinnych,
spadkowych, podatkowych, pracowniczych.
✓ Doradztwo gospodarcze i finansowo-giełdowe.
✓ Konsultacje i opinie prawne.
✓ Działania w imieniu osób fizycznych i prawnych w sàdach i urz´dach.

ul. Jana Pawła II nr 25 lok. 14, IV pi´tro
(nad Aptekà i Domem Kultury)
05-077 Warszawa-Stara Miłosna
Tel./fax: 022 760 01 31, e-mail: orbi_lex@wp.pl
Czynna od poniedziałku do piàtku w godzinach od 9.00 do 18.00

(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 aparaturà
• Stylizacja paznokci ˝el, akryl
• Depilacja woskiem, henna
• Pełen zakres usług fryzjerskich
• Solarium

IE
ZEN

ROS
Z AP
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POMYSŁ NA PREZENT
Serdecznie zapraszamy do obdarowania swoich bliskich,
znajomych – naszym Zaproszeniem Upominkowym.
Wybierz orginalnà form´ prezentu!
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Dzieci i nauka j´zyka chiƒskiego

czenie. Mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e nauka mowy
chiƒskiej sprzyja wyrobieniu u dzieci i intuicyjnego
wyczucie rytmu.
Nauka j´zyka chiƒskiego jest atrakcyjna dla dzieci równie˝ z powodu, i˝ dosyç ∏atwo mogà one odnosiç sukcesy. Gramatyka tego j´zyka jest stosunkowo prosta, ca∏kowicie pozbawiona skomplikowanych odmian charakterystycznych dla j´zyków europejskich, a stanowiàcych najwi´kszy problem dla
m∏odych uczniów.
Na zakoƒczenie warto dodaç, ˝e w przypadku najm∏odszych uczniów najwa˝niejszy jest sam proces
nauki, wa˝niejszy nawet ni˝ póêniejsza znajomoÊç
tego j´zyka. W tej konwencji b´dà te˝ utrzymane zaj´cia które wspólnie z Tom Law's School of English
w Starej Mi∏osnej planujemy rozpoczàç od lutego 2009. ¸àczy∏y b´dà one elementy nauki samego
j´zyka jak równie˝ spotkania z wielowiekowà kulturà
Paƒstwa Ârodka, na których dzieci zapoznajà si´
z elementami staro˝ytnej màdroÊci chiƒskiej zawartej w przys∏owiach i anegdotach, b´dà mog∏y spróbowaç swoich si∏ w tradycyjnej kaligrafii chiƒskiej
tuszem i tradycyjnym malarstwie chiƒskim.
Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç u El˝biety Poznaƒskiej pod telefonem 513 017 594, lub stacjonarnym 022 773 48 73.

W ostatnich latach daje si´ zaobserwowaç na Êwiecie wzmo˝one zainteresowanie naukà j´zyka chiƒskiego. Z aktualnych danych wynika, ˝e poza Chinami tego j´zyka uczy si´ ponad 25 mln osób, a szacuje si´,
i˝ liczba ta ma w najbli˝szych latach wzrosnàç do 100
mln osób. Nauka chiƒskiego coraz cz´Êciej podejmowana jest na poziomie przedszkola i szko∏y podstawo-

jest przypadkowym rysunkiem. Stanowi on logicznà i uporzàdkowana ca∏oÊç sk∏adajàcà si´ z okreÊlonej iloÊci elementów – kresek pisanych zawsze
w ÊciÊle okreÊlonym kierunku. Jest 8 podstawowych kresek s∏u˝àcych do konstrukcji znaków oraz
ok. 30 ich wariantów.
åwiczàc kaligrafi´ chiƒskà dzieci rozwijajà zdol-

wej. J´zyk chiƒski jako dodatkowy wprowadzony jest
do szkó∏ i przedszkoli w Kanadzie (gdzie chiƒski jest
trzecim po angielskim i francuskim najcz´Êciej u˝ywanym j´zykiem), Francji (gdzie chiƒskiego uczy si´
w ok. 7000 uczniów w 150 szko∏ach podstawowych),
Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii
i innych krajach europejskich.
Podj´cie przez dzieci i m∏odzie˝ nauki j´zyka chiƒskiego to nie tylko dobra inwestycja w ich przysz∏oÊç,
ale równie˝ ciekawa przygoda powodujàca otwarcie
si´ na odmienne kultury i stymulujàca rozwój ogólny.
Istniejà naukowe dowody na to, ˝e nauka chiƒskiego pozytywnie wp∏ywa na równomierny rozwój
obu pó∏kul mózgowych m∏odych ludzi. Ma to swojà
przyczyn´ w tym, i˝ u˝ywajàc konkretnych s∏ów, jednoczeÊnie wizualizujemy ich oznaczenie graficzne.
Ponadto, nauka j´zyka chiƒskiego to równie˝ doskona∏y sposób na kszta∏towanie logicznego myÊlenia
i zdolnoÊci syntezy u dzieci. Wspó∏czesne znaki
chiƒskie (ideogramy) powsta∏y na skutek ewolucji
pierwotnego pisma obrazkowego (piktogramów).
Wi´kszoÊç z nich ma swojà d∏ugà histori´ a forma
wielu wspó∏czesnych znaków wcià˝ pozwala na odgadniecie ich znaczenia, np: Kobieta (rysunek).
Dzieci, próbujàc odgadnàç znaczenie znaku
„po wyglàdzie” çwiczà wyobraêni´. Dodatkowo,
warto zauwa˝yç ˝e wspó∏czesny znak chiƒski nie

noÊci manualne, jednoczeÊnie mimowolnie kszta∏tujàc cierpliwoÊç i zdolnoÊç koncentracji. Dlatego
te˝ nauka chiƒskiego wykorzystywana jest cz´sto
jako element terapii
dla dzieci nadpobudliwych i majàcych
problemy z koncentracjà.
Ale
przecie˝
chiƒski to nie tylko
13 grudnia spotkalipiÊmiennictwo. J´Êmy si´ na kolejnych
zyk chiƒski ma barwarsztatach plastyczdzo
melodyjne
nych
oranizowanych
brzmienie. Jest to
przez Stowarzyszenie
j´zyk w którym intoSàsiedzkie Stara Mi∏onacja oraz rytmika
sna. Tym razem maloodgrywajà bardzo
waliÊmy kolorowymi
du˝e
znaczenie.
farbami ozdoby choinW j´zyku chiƒskim
kowe: gwiazdki, miko∏amandaryƒskim wyró˝niamy
cztery
je, anio∏y, choinki, renipodstawowe tony
fery. Na zdj´ciu uczestoraz ton neutralny.
niczka warsztatów ze
Ta sama sylaba wyswoim anio∏kiem.
powiedziana w inMJ
nym tonie posiada
zupe∏nie inne zna-

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

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

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
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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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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

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

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

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
sklep internetowy – www.kacper.net.pl
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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, 022 773 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

DO M BANKIETOWY ALICJA
wesela do 200 osób, komunie, przyj´cia okolicznoÊciowe,
bankiety, kompleksowa obs∏uga, zespo∏y, dj-e, foto, video!

Tel.: 022 773 35 61, 502 600 775
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Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

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

PROMOCJE W LUTYM
15% rabatu na soczewki fotochromowe
(o zmiennym zabarwieniu).
Przy zakupie okularów korekcyjnych (oprawa+soczewki)
powy˝ej 600 z∏ – badanie okulistyczne gratis.
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• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA

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

•

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

•
tel.

DOJAZD GRATIS 24 h

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

PROTEZY • NAPRAWA

US¸UGI ELEKTRYCZNE

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

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

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53

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

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

Solidnie, ceny konkurencyjne
Tel.

Oddam dom w Weso∏ej
Zamieni´ 1/2 bliêniaka, 145 m2, nowy, stan deweloperski, wysoki
standard w Weso∏ej-Zielonej na uzbrojonà dzia∏k´ budowlanà, min.
1200 m2, w Weso∏ej (Zielona, Centrum, Wola Grzybowska, St. Mi∏osna).

Tel.

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

TA X I - W E S O ¸ A

Exp

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

605 952 256

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

0 502 028 554

Najw

i´

of e
a
z
s
k

rta

ol
k
o
w

icy

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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Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny

Fitness Art
...to sposób
na ˝ycie

Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94

• Bogaty wybór zaj´ç

• Yoga

• Fitness
• Taniec

• åwiczenia dla osób
z nadwagà

• Szko∏a kr´gos∏upa

• Aktywne 9 miesi´cy

• 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

Zapraszamy na warsztaty:

TA E K W O N D O
sobota – 31 styczeƒ w godzinach 15:00–19:00.
Informacje i zapisy w recepcji klubu.
SOLARIUM – KOSMETYKA – MASA˚
P L AT F O R M A W I B R A C Y J N A
Fitness Art
Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 60/60a
(obok delikatesów K&M)

Tel. (022) 773 14 33

www.fitnessart.pl

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

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

Moje
auto...

• PROMOCJE 2009 – szczegóły na naszej stronie internetowej
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MOTOLAB
Warszawa-Wesoła
Trakt Brzeski 1
tel.: 022 773 22 49
www.motolab.bosch-service.pl
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MASA˚E
Marta Jastrz´bska
Dyplomowany refleksolog, masa˝ysta
tel. kom.

0 604 705 816

05-075 Warszawa/Weso∏a, ul. D∏uga 28 A
e-mail:shantih.masaze@gmail.com
http://Shantihmasaze.blogspot.com

•
•
•
•
•
•
•

Masa˝e modelujàce sylwetk´
Refleksoterapia (masa˝ akupresurowy stóp)
Masa˝ goràcymi kamieniami bazaltowymi
Hawajski masa˝ Lomi Lomi Nui
Masa˝ klasyczny
Masa˝ wibracyjny
Masa˝ baƒkami chiƒskimi

Masa˝e ju˝ od 20,00 z∏ !!!

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

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

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ 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. 022 773-20-78,
0509-043-962.

◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ 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. 773-82-27 lub
kom. 0-516-262-825.
◗ Prace remontowo-wykoƒczeniowe, w tym: malarskie, hydrauliczne, uk∏adanie glazury, modernizacje ∏azienek, uk∏adanie paneli oraz inne nietypowe. Tel. 0 601 91 80 49.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏osnej 585 m2. Kontakt: 022 773 29 44,
kom. 0696 082 748.
◗ Sprzedam 3-miesi´cznego szczeniaka York shire terrier. Tel.: kom. 0696 082 748, dom
022 773 29 44.

KWIACIARNIA
przy sklepie

ROMA

ul. Jana Pawła II 13 B / róg Jodłowej

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 6.00-21.00
sob. 7.00-18.00
niedz. 9.00-17.00

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze
◗ UBEZPIECZENIA – firma Allianz zaprasza. Zadzwoƒ,
agent ubezpieczeniowy przyjedzie, wyt∏umaczy,
doradzi. Kontakt: 0501 272 633, 022 773 04 40.
◗ Sprzedam ∏y˝wy – bia∏e figurówki rozmiar 32. Cena do uzgodnienia. Tel. 0605 137 937.
◗ Wynajm´ grunt pod reklam´ przy stacji PKP Weso∏a, parkingu P+R oraz przystanku ztm, w pobli˝u droga wojewódzka 637, 510 824 829.
◗ Posiadam do wynaj´cia hal´ w Starej Mi∏oÊnie: 120m2, wysokoÊç 4m, na magazyn lub cichà produkcj´, cena 2500z∏, tel: 503896616.
◗ Firma LUK-SERWIS zatrudni osoby do utrzymania czystoÊci na osiedlu mieszkaniowym – Mokotów. Tel: 504297941.
◗ 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.
◗ 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 1500 pln netto. tel. (022) 7830218. E-mail:
semielectronic@poczta.onet.pl.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Kontakt tel. 0507097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ Stylista pomo˝e w ustaleniu odpowiednich kolorów, stroju, fryzury, makija˝u, tak˝e do Êlubu. Tel.
502 600 775 – Alicja.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect
Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
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◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ 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.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach.
Tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ 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, DVD lub
stacjonarne DVD, tak˝e inne tel. 022-773-96-35.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS. Tel:
0-603-313-938.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami,
w wyznaczonym miejscu, dj. Alicja 502 600 775.
◗ 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. 0-602 276 202
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 0-603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Psycholog: www.terapia-psycholog.pl
◗ Us∏ugi transportowe, sam. MERCEDES Sprinter.
Max. ∏adow. 1250 kg. Wystawiam faktury VAT.
Tel.: 602184541; 0227604283.
◗ Dj lub zespó∏ na urodziny, imieniny lub innà imprez´, konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie,
oÊwietlenie. Tel. 022 773 35 61, 502 600 775.
◗ Organizacja kinderbali i obs∏uga przyj´ç wszelkiego rodzaju. Tel. 0 505 618 300.
◗ Sprzedam narty Dynastar wraz z wiàzaniami.
Stan bdb, praktycznie na nich nie jeêdzi∏am. WysokoÊç: 153cm Kolor: jasny z wzorkami. Cena: 1200 z∏. Tel: 022 773 33 85, po 17.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela magister germanistyki U. W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 022 773-82-31.
◗ Przyjmiemy mi∏à i pogodnà panià do POMOCY
W DOMU I OPIEKI NAD DZIEåMI na 3-4 godziny
dziennie. Tel. 509 482 887.
◗ Sala prób dla zespo∏ów muzycznych. Nauka gry
na instrumentach. Lokalizacja: Weso∏a-Stara Mi∏osna. Serdecznie zapraszamy. Tel. 609 840 340.
◗ US¸UGI GLAZURNICZE i wykaƒczanie ∏azienek.
Tel: 501-583-791 lub 519-416-065.

◗ Posiadam do wynaj´cia hal´ w Starej Mi∏oÊnie: 120m2, wysokoÊç 4m, na magazyn lub cichà produkcj´, cena 2500z∏, tel: 503896616.
◗ Labrador czekoladowy – reproduktor zarejestrowany w ZKWP. Cena za krycie do uzgodnienia:
www.faust.labrador.prv.pl
◗ Prace Remontowo-Wykoƒczeniowe (Glazura, Terakota, Malowanie, Porzàdkowanie). Profesjonalizm i DoÊwiadczenie (20 lat w bran˝y). Tel.
kom. 513878452.
◗ Korepetycje z geografii (wszystkie stopnie nauczania w∏àcznie z przygotowaniem do matury). Geograf z tytu∏em magistra UW. Tel. 606-808-358.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ Komputer – poszukuj´ osoby bardzo dobrze
orientujàcej si´ w temacie, do pomocy w rozwiàzywaniu problemów z obs∏ugà komputera (instalowanie programów, konfiguracja itp). Weso∏a-Zielona, 604 409 344.
◗ GLAZURNIK, profesjonalista, 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46 lub 783 24 28 (po 21).
◗ Docieplanie poddaszy, zabudowy k/g, glazura, terakota, g∏adzie gipsowe, tel. 0514 568 655.
◗ Profesjonalny sprz´t do sportów walki firmy
SPORT MASTERS, sklep w centrum Warszawy
ul. Okólnik 11A. Tel. 022 827 91 47, inf. równie˝
w St. Mi∏osnej tel. 606 879 669.
◗ RAMONESKA – kurtka skórzana, motocyklowa
w bardzo dobrym stanie, rozmiar 46. sprzedam
tel. 694 657 319.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Firma AGRO-PROW oferuje us∏ugi sporzàdzania
dokumentacji dla rolników i przedsi´biorców
w zakresie wszystkich funduszy krajowych i UE.
Tel. 506756352, 025 7811534.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. 505-630-513. St. Mi∏osna
i okolice.
◗ Projektowanie ogrodów – dyplomowany architekt
krajobrazu. Profesjonalna aran˝acja wn´trz. Rabat 10% na has∏o „wiadomoÊci sàsiedzkie”! PomyÊl o wioÊnie juz dziÊ! Kontakt: 696 09 35 04,
e-mail pracownia@archilandia.pl.
◗ Psa do stró˝owania oddam w dobre r´ce. 3.5-letni mieszaniec, 60 cm wys., po tresurze, karny,
g∏oÊno szczekajàcy na obcych, przyjacielski dla
bliskich. Tel. 0 601 350 965.
◗ Korepetycje z CHEMII, studentka V roku chemii
na UW, poziom gimnazjum i liceum. Tel: 694146-528, e-mail: msochacka-84@o2.pl
◗ NAPRAWA AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis. Tel. 0-501-049-250.
◗ NIEMIECKI – t∏umaczenia przysi´g∏e i zwyk∏e.
Szybko i tanio. Tel. 694 150 698 lub tlumacz@biuro.strefa.pl
◗ Studiuj´ zaocznie psychologi´, posiadam prawo
jazdy kat. B i w∏asny samochód. Poszukuj´ pracy. Tel. 513 408 998.
◗ Ksi´gowa z doÊwiadczeniem rozliczy PIT za 2008
rok, zainteresowane osoby prosz´ o kontakt
po godz. 17.00. Tel. 604-55-21-29.
◗ Domowe przedszkole zaprasza dzieci w wieku 1,5 do 5-ciu lat. Oferuje fachowà opiek´, mi∏à
atmosfer´, dobre warunki lokalowe oraz du˝y
ogród do zabawy. Tel. 695-230-276.
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni
osoby na stanowiskach: Pizzerr/kasjer, Dostawca
pizzy, Kuponista (roznoszenie ulotek). Tel:
509 440 700.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ ANTEN TV I SAT telewizji
N, Cyfry+, Polsatu cyfrowego itp. Okablowania,
serwis 24 H TEL. 663-677-701 Weso∏a.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA. Uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych wymiana drzwi i wszelkie remonty osobiÊcie. Tel. 0-502-215-245.

◗ Bukowina Tatrzaƒska- pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalne – dom z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. Tel. 504-176-892.
◗ Dom Wczasowy Krystyna nawià˝e wspó∏prace
z biurem podró˝y – zielone szko∏y, wycieczki, kolonie. 37 miejsc noclegowych, domowe posi∏ki, parking, sto∏ówka z kominkiem. Tel. 0-504-176-892.
◗ Us∏ugi REMONTOWO-BUDOWLANE „BUDOREM”. Wykonujemy: elewacje, ocieplanie budynków, uk∏adanie glazury i terakoty, g∏adzie gipsowe, malowania wn´trz farbami emulsyjnymi
i akrylowymi. Tel. 500-177-947.
◗ Roznios´ ulotki reklamowe, tel. 600 030 096.
◗ Kobieta poszukuje pracy w charakterze recepcjonistki, asystentki sekretarza (znajomosc rosyjskiego) lub pomocy w biurze turystycznym. Tel.
511- 897-393.
◗ Sprzedam dzieci´ce ∏y˝wy hokejowe, czarne plastikowe, w super stanie-rozmiar Nr 5. Cena 45 z∏.
Kontakt 0692-128-052.
◗ Narty-130cm u˝ywane, buty Nordica-skorupa 27cm, wewnàtrz 22,5-23,5cm, kijki – komplet 140 z∏. Tel. 0692-128-052.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie
– nauka, t∏umaczenia, konsultacje, przepisywanie
w cyrylicy, zapraszam – doÊwiadczony lektor
i tlumacz jez. ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Do sprzeda˝y nowy 1/2 bliêniaka w Weso∏ej,
150 m2 z dzia∏kà 560 m2, wysoki standard wykoƒczenia, 1mln z∏ do neg. Tel. 022 773 55 49.
◗ OGRODY, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy,
wn´trza, parki, place zabaw, otoczenie rezydencji
i hoteli dla biur i osób fizycznych projektuje in˝ynier z dyplomem SGGW. jagnart@architekci.pl,
tel. 507 285 400.
◗ Mieszkanko – ma∏e, samodzielne dla czystej, odpowiedzialnej, pracujacej Pani, tel. 695 440 313
◗ ORIFLAME – dostawy na zamówienie – kont. tel.
695 440 313.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie dla pracowników w Zakr´cie, tel. 516 301 253.
◗ Us∏ugi remontowo-wykoƒczeniowe. Ocieplanie
poddaszy, Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie, sufity podwieszane, tynki strukturalne,
drobne prace domowe, itp. Marek Stankiewicz.
Tel. 691-396-473.
◗ Do sprzeda˝y nowy dom w Sulejówku
110/1300m2, do zamieszkania, 620 tys. z∏ do
neg. Tel. 022 773 55 49.
◗ SCHUDNIJ!!! Chcesz zdrowo schudnàç bez efektu jojo? Zg∏oÊ si´! trener.wellness@o2.pl
◗ Sprzedam hipoteczne 4-pokojowe, dwupoziomowe, wykoƒczone mieszkanie o pow. 89 m2
– Osiedle Aleja Akacjowa w Starej Mi∏oÊnie. Widne, taras, piwnica, gara˝ pod budynkiem, wykoƒczone poddasze. Tel. 0600414790.
◗ TERAPEUTKA zaj´ciowa – pedagog specjalny,
ch´tnie podejm´ si´ opieki nad dzieckiem niepe∏nosprawnym. Bogate doÊwiadczenie. Tel.
601731179.
◗ OPEL-FORD cz´Êci u˝ywane i nowe. blachy, lampy, filtry, uszczelki, skrzynie biegów, silniki. zapraszamy. Majdan 68, tel 502 738 064, 502 732 468.
◗ Nowo otwarty salon optyczny w Weso∏ej podejmie wspólprac´ z lekarzem okulistà – specjalistà
dzieci´cym (dzieci pow. 3 roku ˝ycia).
Tel. 608 453 382, 503 663 785.
◗ Absolwentka angielskiego collage’u udziela lekcji
j´zyka angielskiego-nauka od podstaw, korepetycje. Tel.: 0505618300.

◗ Zatrudni´ ekspedientk´ na po∏ow´ etatu. Tel.
501 707 236.
◗ 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.
◗ Sprzedam wózek g∏´boki, dwufunkcyjny, ROAN,
kolor granatowy z krateczkà, du˝e pompowane
ko∏a, torba, cena 100 z∏. Tel. 0-669- 696-621.
◗ Sprzedam wózek spracerówk´ GRACO, kolor country be˝+bràz, du˝e ko∏a, cena 100 z∏. Tel 0669- 696-621.
◗ Wynajm´ mieszkanie przy ul. Pogodnej 70 m2, 2pok., tel. 509 288 007.
◗ Sprzedam cieplutki ko˝uszek ekologiczny w kolorze
ró˝owym, z kapturem dla dziewczynki w wieku 4-5
lat. Stan bdb. Cena 65 z∏. Tel 0-669- 696-621.
◗ Do sprzeda˝y dzia∏ka w Weso∏ej 1115 m2,
tel. 022 773 55 49.
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI – nauka i konwersacje,
ukoƒczy∏am studia zagraniczne w tych j´zykach,
wi´kszoÊç ˝ycia sp´dzi∏am za granicà. Cena
do uzgodnienia. Dojazd mo˝liwy. 696-857094.
◗ Wynajm´ 2 pokojowe mieszkanie z gara˝em
na osiedlu „Sosnowa” w Starej Mi∏osnej. Telefon
kontaktowy: 0 889 316 013.
◗ Wynajm´ mieszkanie przy ul. Jeêdzieckiej,
50 m2, 2 pok., tel. 509 483 081.
◗ Wynajm´ mieszkanie przy ul. GoÊciniec,
113 m2, 4pok, 199 9r. tel. 509 483 081.
◗ OKNA, DRZWI, WITRYNY, pcv, aluminium
– sprzeda˝, monta˝. Tel. 792 328 862, mail: damar-us∏ugi@wp.pl
◗ Dystrybutor produktów FOREVER Living Products, produkty z aloesu, suplementy diety oraz
kosmetyki, nawià˝e wspó∏prac´ lub zrealizuje zamówienie. Na terenie osiedla dostawa GRATIS.
Tel. 505-101-140, grzechot1985@gmail.com.
◗ Do sprzeda˝y nowy 1/2 bliêniaka w Weso∏ej, 150/370 m2, do wykoƒczenia-stan deweloperski, bdb materia∏y, 800 tys. do negocjacji. Tel.
022 773 55 40.
◗ LEKCJE FORTEPIANU – Nauka tekstu nutowego,
techniki gry, Êrodków wyrazu, przy muzyce klasycznej, rozrywkowej i wspó∏czesnej. Tel: 514394567.
◗ Sprzedam (lub zamieni´ na mieszkanie w bloku
w stolicy) ∏adnà posesj´ 75 km od W-wy.
Dom 200m2, budynek gospodarczy, dzia∏ka 1500
m2. Tel. 508-586-581.
◗ Sprzedam lokal us∏ugowy w Starej Mi∏osnej,
tel. 509 288 007.
◗ Potrzebna studentka matematyki zakres – gimnazjalny. Z mo˝liwoscià przyjazdu i odjazdu. Tel.
0668 99 78, 022 789 02 11.
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock (zamsz).
Drukujemy na czapkach, bluzach, spodniach,
kurtkach, elementach tkanin itp. 022 773-70-41.
Warszawa Weso∏a Narutowicza 19.
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne-monta˝ gnizadek,
okablowanie domów, domofony – 0501 121 776.
◗ Sprzedam: Spodnie cià˝owe, rozmiar 38, ro˝ek
niemowl´cy (30 z∏); ubranko do chrztu dla dziewczynki, z polaru, 3-cz´Êciowe, rozmiar 62-68 (60
z∏); ubranko do chrztu 2-cz´Êciowe, polarowe,
dla ch∏opca, rozmiar 74 (nowe, 50 z∏); kombinezony, Êpiworek do spania (nowy) rozmiar do 1,5
roku oraz inne ubrania i buciki dla dziewczynki
do rozmiaru 74 (buty do rozm. 20). Ubranka sà
jak nowe. Telefon: 0-501 546 84.

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Zapraszam
y
do
Nowo Otwartej kolejnej placówki handlowej
sieci M&L DELIKATESY
Stara Mi∏osna – Galeria Sosnowa (ul. Jeêdziecka 21 F)
Godziny otwarcia sklepu:

7.00 do 22.00
9.00 do 18.00

poniedzia∏ek–sobota od
w niedziel´ od

Serdecznie zapraszamy na zawsze udane zakupy!
Rozpoczà∏ si´ nabór personelu w naszych sklepach. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
tel. 022 401-10-20

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

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

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

www.wydawnictwopert.pl
po dokonaniu wp∏aty na konto (bez uiszczania
op∏aty za przesy∏k´) mogà je odebraç w siedzibie
firmy SAPI – ulica GoÊciniec 14, Weso∏a.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zakupu naszych
ksià˝ek bezpoÊrednio w siedzibie firmy SAPI.

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

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

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 022 773 37 67, tel./fax 022 773 24 63

