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WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Lutowa sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´ wczeÊniej
ni˝ planowano bo ju˝ 19 lutego. By∏o to spowodowane
koniecznoÊcià zaopiniowania zmian w tegorocznym
bud˝ecie naszej Dzielnicy
przed sesjà Rady Warszawy, która te zmiany ma zatwierdziç. Czego te zmiany dotyczy∏y opisa∏em
wczeÊniej w artykule poni˝ej, dziÊ tylko, ju˝
po zakoƒczeniu sesji mog´ podaç, ˝e oczywiÊcie zmiany te zosta∏y przez Rad´ Dzielnicy
przyj´te.
Prócz tego, by∏o sporo punktów informacyjnych, jednak ca∏a sesja zosta∏a zdominowana przez dwa punkty: zaopiniowanie sprzeda˝y
dwóch lokali komunalnych ich dotychczasowym
najemcom oraz spotkanie z przedstawicielami
MPWiK. Pierwszy z tych tematów mocno po-

dzieli∏ Rad´ i to bynajmniej nie by∏y podzia∏y
przebiegajàce zgodnie z przynale˝noÊcià klubowà. Anegdotycznie nawet brzmi fakt, ˝e dotychczasowi zaprzysi´gli adwersarze czyli Józef
WojtaÊ i ja oraz p. Ma∏gorzata Zaremba mówiliÊmy w tej sprawie jednym g∏osem...
Poniewa˝ procedura sprzeda˝y takich mieszkaƒ budzi wiele emocji i skrajnych poglàdów, nie
b´d´ teraz pisa∏ o szczegó∏ach a do tematu wróc´ w nast´pnym numerze WS.
Podobnie jeÊli chodzi o zaprezentowane plany
inwestycyjne MPWiK, w mojej ocenie skandalicznie niewystarczajàce, wróc´ do tematu w nast´pnym numerze.
A kolejna sesja w ostatni czwartek marca,
o jej terminie i programie poinformuj´ Paƒstwa
tak˝e za miesiàc.
Z powa˝aniem
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

GospodarnoÊç pop∏aca
Dzi´ki oszcz´dnemu gospodarowaniu w roku
ubieg∏ym, nasza dzielnica w∏aÊnie dosta∏a du˝o
wi´cej Êrodków na tegoroczne inwestycje. Najwi´ksza kwota to prawie 2 mln z∏ zaoszcz´dzone na zakupie dzia∏ki pod szko∏´. Kolejne powsta∏y dzi´ki uniewa˝nieniu przetargów: na budow´ hali sportowej (powtórzony da∏ rozstrzygni´cie o ok. 5 mln z∏ taƒsze ni˝ pierwotny) – ta
decyzja b´dzie widoczna dopiero w bud˝ecie inwestycyjnym roku 2010, kiedy zakoƒczy si´ budowa, oraz przetargu na budow´ ulic Diamentowej i Biesiadnej. Tu powtórzony przetarg da∏

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

ok. 0,5 mln oszcz´dnoÊci. Niestety, zwyci´ska
firma wycofa∏a si´ z umowy i zadanie to b´dzie
realizowane dopiero w tym roku. Poniewa˝ ceny
us∏ug budowlanych szybko spadajà, mo˝e si´
okazaç ˝e oszcz´dnoÊci b´dà jeszcze wi´ksze.
Druga grupa oszcz´dnoÊci dotyczy∏a wydatków bie˝àcych, tzn. tych na utrzymanie urz´du,
finansowanie dzia∏alnoÊci jednostek i placówek
publicznych. Tak˝e dzi´ki skutecznej polityce
windykacyjnej zwi´kszy∏y si´ wp∏ywy z tytu∏u
podatków. W∏adze Warszawy doceni∏y dobrych
gospodarzy, i zdecydowa∏y, ˝e te dodatkowe

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
wp∏ywy podatkowe wypracowane na naszym terenie oraz poczynione oszcz´dnoÊci wrócà
do dzielnic w postaci dodatkowych Êrodków
na wskazane cele. W przypadku Weso∏ej jest to
kwota 1,55 mln z∏ i zosta∏a przeznaczona na
zwi´kszenie Êrodków inwestycyjnych. Dodatkowo, co wczeÊniej obiecano, do naszego bud˝etu
wraca kwota 4,4 mln z∏ z pieni´dzy nie wykorzystanych na inwestycje w roku ubieg∏ym (to te zaoszcz´dzone na dzia∏ce, na przesuni´ciu budowy ul. Diamentowej i mniejsze kwoty z innych
inwestycji).
Dzi´ki temu nasz bud˝et inwestycyjny wzrós∏
z poczàtkowych 23,5 mln z∏ do ok. 29,5 mln. Jak
te zmiany wp∏ynà na inwestycyjne plany Dzielnicy napisz´ szczegó∏owo w nast´pnym numerze
WS. No, a teraz drodzy Burmistrzowie: prosimy
dobrze i „po gospodarsku” te pieniàdze wydaç.
Marcin J´drzejewski
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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Weso∏owskie Oskary
6 lutego w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a w uroczystej sali, w uroczystej oprawie podczas
dorocznego spotkania w∏adz Dzielnicy z Organizacjami Pozarzàdowymi zosta∏y rozdane wyró˝nienia dla osób i organizacji, które przyczyni∏y si´ do tego by
˝ycie w naszej Dzielnicy
by∏o bardziej urozmaicone, by nam mieszkaƒcom ˝y∏o si´ lepiej.
Robià to charytatywnie, pokonujàc bardzo
trudne przeszkody, anga˝ujàc swój, tak cenny w dzisiejszych czasach czas. Sà bezinteresownie zaanga˝owani, nic dziwnego, ˝e
w∏adze Dzielnicy postanowi∏y ich prac´ doceniç.
W dziedzinie kultury wyró˝niony zosta∏ Marcin
J´drzejewski, Radny Dzielnicy Weso∏a, redaktor
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”, by∏y – wieloletni
Prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, w dziedzi-

nie kultury fizycznej i sportu: Krzysztof Grzegorek – zas∏u˝ony trener szermierki, natomiast
w dziedzinie polityki spo∏ecznej: Pawe∏ Kubiak

TYTU¸ SPONSORA ROKU 2008
a tak˝e wyró˝nienie za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ wspierajàcych
kultur´, oÊwiat´, sport i pomoc spo∏ecznà w dz. Weso∏a
dla pana ZBIGNIEWA PUTKI

Trzeba powiedzieç szczerze, ˝e to, co czyni pan Krzysztof
nie jest do koƒca zrozumia∏e… W ˝aden sposób nie wynika bezpoÊrednio z jego imponujàcego ˝yciorysu. Ale
widocznie takim jest cz∏owiekiem, sà dla niego rzeczy
bardzo wa˝ne, sprawy wa˝niejsze od najwy˝szych zaszczytów i poklasku wielkich salonów sportowych. Jego
praca w dzielnicy wykonywana jest w ciszy i spokoju,
cierpliwie i konsekwentnie, a skromnoÊç i oddanie natomiast mo˝e byç wzorem dla wielu m∏odych dzia∏aczy
i trenerów (którzy cz´sto zanim jeszcze cokolwiek osiàgnà, ju˝ formu∏ujà oczekiwania, ba, cz´sto nawet ˝àdania). Panie Krzysztofie cieszymy si´, ze jest Pan z nami
i obiecujemy wszechstronne wsparcie na jakie nas b´dzie
staç. A dziÊ, po prostu – dzi´kujemy.

UZASADNIENIE: Wydaje si´, ˝e okreÊlenie „brak s∏ów”
w przypadku naszego SPONSORA ROKU oddaje istot´
problemu przy redagowaniu UZASADNIENIA. I to nie dlatego, ˝e brak s∏ów w ogóle ale, ˝e brak ich, by wyraziç
w pe∏ni rozmiary zas∏ug, niek∏amanà wdzi´cznoÊç, ale tak˝e podziw dla tego cz∏owieka. Mówiàc krótko: by∏oby tu
w dzielnicy Weso∏a du˝o trudniej i dzia∏oby si´ du˝o mniej
gdyby nie Pan Zbyszek Putka. Nie sposób wymieniç
wszystkiego w czym bra∏ udzia∏ nasz Sponsor Roku, ba
powiem, ˝e równie trudno by∏oby wykazaç w czym nie bra∏
udzia∏u i w czym nie wspiera∏ urz´du dzielnicy, naszych
organizacji pozarzàdowych, ró˝norodnych grup Êrodowiskowych. Jest wsz´dzie, niemal na ka˝dy gest, na ka˝dà
proÊb´… Oprócz namacalnego wk∏adu finansowego czy
materialnego, rzeczowego, pan Zbigniew Putka przekazuje
nam ka˝dorazowo ogromnà czàstk´ samego siebie:
uÊmiechu, optymizmu i niepowtarzalnej skromnoÊci…
Panie Zbyszku – dzi´kujemy.
TYTU¸ CZ¸OWIEKA ROKU 2008
w zakresie sportu
a tak˝e wyró˝nienie za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ zwiàzanych
ze sportem w dz. Weso∏a
dla pana KRZYSZTOFA GRZEGORKA
UZASADNIENIE: Przed nami olimpijczyk i medalista
mistrzostw Êwiata w szermierce, trener klasy mistrzowskiej kolejno: Marymontu, Legii, polskiej narodowej kadry
olimpijskiej, a ostatnio trener i opiekun m∏odzie˝y w Weso∏ej zrzeszonej w klubie UKS Victor. Jako trener kadry
narodowej ze swymi podopiecznymi zdoby∏ w sumie 20
medali w Igrzyskach Olimpijskich oraz w mistrzos-twach
Europy i Âwiata. DziÊ zdobywa trofea w imprezach sportowych o randze ogólnopolskiej, niebawem – mocno w to
wierzymy - przyjdà osiàgni´cia w imprezach jeszcze
wi´kszych w∏aÊnie z naszymi dzieçmi, stàd, z Weso∏ej.
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Zostali tak˝e docenieni sportowcy, którzy
w 2008 roku zdobyli tytu∏y Mistrza Polski: w szachach: Dru˝ynowe Mistrzostwo Polski Dru˝yn
Szkolnych zdobyli: Bartosz Nowicki, Maksymilian Mahor, Kinga Pastuszko i Ewa Haraziƒska,
w Badmintonie tytu∏ Mistrza Polski Old Boy-ów
zdoby∏: Jacek Szafraƒski,
natomiast
Dru˝ynowe
Mistrzostwo Polski ¸uku
Bloczkowego zdoby∏y:
Hanna Koz∏owska, Barbara Koz∏owska i Ma∏gorzata
Chomik. Serdeczne gratulacje!
Katarzyna
Szaszkiewicz

z Alter Ego. Tytu∏ sponsora roku
przyznano Zbigniewowi Putce, który
z wielkim oddaniem, od lat wspiera
wszystkie imprezy odbywajàce si´
na terenie naszej dzielnicy.

TYTU¸ CZ¸OWIEKA ROKU 2008
w zakresie kultury
a tak˝e wyró˝nienie za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ zwiàzanych
z kulturà w dz. Weso∏a
dla pana Marcina J´drzejewskiego
UZASADNIENIE: Za∏o˝yciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, krzewiciel harcerstwa i pracy z m∏odzie˝à w Starej Mi∏oÊnie i w ca∏ej Polsce,
Naczelny „WiadomoÊci Sàsiedzkich Stara Mi∏osna”
od pierwszego numeru dziesi´ç lat temu a˝ po bie˝àcy
100-ny ju˝ numer tego bezcennego dla ca∏ej Weso∏ej pisma. I oby – takà mamy nadziej´ – przez nast´pnych sto,
a nawet wi´cej numerów. Organizator niezliczonej iloÊci
imprez kulturalnych, sportowych, rodzinnych i integracyjnych na terenie przede wszystkim Starej Mi∏osnej, ale
tak˝e ca∏ej naszej dzielnicy i przede wszystkim: dos∏ownie
dla wszystkich! Dobry duch naszej dzielnicowej spo∏ecznoÊci i jej jasny umys∏. WiadomoÊciami Sàsiedzkimi
stworzy∏ – oczywiÊcie wraz z osobami, które umia∏ wokó∏
zgromadziç – pewnà wartoÊç kulturalnà i spo∏ecznà samà
w sobie: opiniotwórczà, integracyjnà i – co niezwykle wa˝ne – identyfikacyjnà. WiadomoÊci sà dziÊ punktem odniesienia, wzorem kierunkiem… Kreujà kultur´ i sztuk´ naszej dzielnicy, a tak˝e jej kultur´ ˝ycia, inspirujà i interpretujà. Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e gdyby nie Marcin bylibyÊmy

tej wartoÊci najzwyczajniej pozbawieni, zresztà – jak wielu innych cennych w dzielnicy zjawisk, dóbr i zdarzeƒ.
Dzi´kujemy i prosimy o wi´cej.
TYTU¸ CZ¸OWIEKA ROKU 2008
w zakresie spraw spo∏ecznych
a tak˝e wyró˝nienie za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ zwiàzanych
z pomocà spo∏ecznà w dz. Weso∏a
dla pana Paw∏a Kubiaka
UZASADNIENIE: Trzeba zaczàç od tego, co wielokrotnie
s∏yszy si´ w kontekÊcie funkcjonowania Stowarzyszenia Alter Ego: fakt, ˝e na ulicach Weso∏ej mniej ni˝ gdzie indziej
widaç ubogich i bezdomnych, n´dzarzy i g∏odujàcych, to
w znacznym stopniu zas∏uga, a dla nas szcz´Êcie, ˝e na naszym terenie dzia∏a to Stowarzyszenie i to pod tak oddanym
i skutecznym kierownictwem. I sà to opinie formu∏owane
przez osoby postronne, niezwiàzane bezpoÊrednio ze Stowarzyszeniem. Pan Pawe∏ Kubiak jest prezesem Alter Ego i jego
duszà. AktywnoÊç, jakà wykazuje w pozyskiwaniu Êrodków
i darów dla swoich podopiecznych wybiega daleko ponad
standardowe kierowanie organizacjà po˝ytku publicznego,
mo˝na powiedzieç, ˝e jest sensem ˝ycia dla pana Prezesa.
Ale tylko przy takim zaanga˝owaniu mo˝na osiàgaç takà dynamik´ i zakres pomocy jakà roztacza Alter Ego nad wszystkimi najbardziej potrzebujàcymi. A sà to rzeczywiÊcie Ci,
o których niemal ju˝ wszyscy zapomnieli, bezradni i kompletnie zagubieni, Ci, których los doÊwiadczy∏: patologià,
przest´pczoÊcià, narkomanià, alkoholizmem… Ci, którzy
niezdolni sà do samodzielnej egzystencji: niepe∏nosprawni,
matki samotnie wychowujàce dzieci, uchodêcy polityczni…
Rodziny dysfunkcjonalne i wymagajàce wsparcia, by mog∏y
wróciç do spo∏eczeƒstwa, nie obj´te ˝adnà sk∏adkà ubezpieczenia zdrowotnego… mo˝na by tak wymieniaç bez koƒca… Co najwa˝niejsze, nie mówimy tu o oÊrodku pomocy
spo∏ecznej wykonujàcym swe ustawowe powinnoÊci wobec
mieszkaƒców, lecz o zwyczajnej pozarzàdowej organizacji
po˝ytku publicznego… Bez oddania, serca i poÊwi´cenia
ludzi udzielajàcych si´ w tym Stowarzyszeniu – konkretnie
Pana Prezesa – nasza rzeczywistoÊç by∏aby bardziej szara,
u∏omna, beznadziejna. Dzi´kujemy.
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Rok 2009 oczami
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
Nasze plany na kolejny,
dziesiàty ju˝ rok naszej
dzia∏alnoÊci sà w du˝ej mierze uzale˝nione od zastrzyku finansowego w postaci
pozyskiwanych z ró˝nych
êróde∏ dotacji. Zanim jednak
og∏oszone zostanà wyniki
konkursów i podpisane
umowy mo˝emy przecie˝ zaplanowaç nasze imprezy sportowe i kulturalne. Mamy ju˝ ramowy
kalendarz naszych sztandarowych imprez. Nie
wyobra˝amy sobie ˝ycia w Starej Mi∏osnej bez
tych wydarzeƒ, dlatego bez wzgl´du na dalsze
losy sk∏adanych przez nas ofert, w roku 2009
zaplanowaliÊmy:
14 lutego 2009 ruszy∏a runda wiosenna Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki. Rozgrywki b´dà prowadzone w II ligach. W turnieju bierze udzia∏ 12
dru˝yn.
26 lutego 2009 godz. 19.30 – OÊrodek Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” – Wieczór Hinduski – pokaz slajdów, opowieÊci z podró˝y, muzyka na ˝ywo i degustacja potraw kuchni indyjskiej (pierw-

sze spotkanie z cyklu Czwartkowe Wieczory Muzyczne, kontynuowane w cyklu miesi´cznym).
Od marca b´dà organizowane wyjazdy turystyczne, które w zesz∏ym roku cieszy∏y si´
ogromnà popularnoÊcià. IloÊç i koszty poszczególnych wyjazdów w ramach projektu „Weso∏e
Przygody” b´dà uzale˝nione od przyznanej dotacji. W planach m.in. sp∏yw kajakowy Rospudà,
Bieszczady, Mazury czy Ziemia ¸owicka.
4 kwietnia 2009 – Wielkanocne Warsztaty
Plastyczne dla ca∏ych rodzin (warsztaty b´dà
odbywa∏y si´ cyklicznie do koƒca roku).
16 maja 2009 – IV Bieg Sztafetowy na
dystansie 100 km – Weso∏a Stówa – Êwietna
okazja do integracji i tworzenia sàsiedzkich zespo∏ów biegowych.
9 maja 2009 – XI Rodzinny Zlot Cyklistów
– jak w zesz∏ym roku w formule rajdu rowerowego i pikniku dla dzieci.
30 maja 2009 – Piknik Weso∏a 2009 – zapraszamy do stoiska Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
podczas dorocznego Êwi´ta Weso∏ej.
31 maja 2009 – Parafialna Karuzella
– wspó∏organizowany z parafià NajÊwi´tszego

Serca Pana Jezusa piknik z okazji Dnia Dziecka.
Koniec czerwca, lipiec, sierpieƒ – we wspó∏pracy z M∏odzie˝owà Radà Dzielnicy chcemy
uruchomiç cykl spotkaƒ z taƒcem oraz fotografià dla m∏odzie˝y gimnazjalnej.
10–13 wrzeÊnia 2009 – Polsko-W´gierski
Piknik Kulturalny. Interdyscyplinarne spotkanie
z goÊçmi z W´gier w postaci trzydniowej imprezy kulturalnej.
10 paêdziernika 2009 – ruszy runda jesienna rozgrywek Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki.
24 paêdziernika 2009 – VI Maraton Stara Mi∏osna – Êwi´to sportowe nie tylko dla biegaczy!
W trakcie roku spodziewamy si´ jeszcze wielu
ciekawych spotkaƒ i inicjatyw. OczywiÊcie b´dziemy je zapowiadaç na ∏amach WiadomoÊci
Sàsiedzkich. JesteÊmy bardzo wdzi´czni mieszkaƒcom Weso∏ej za przekazywany rok rocznie
1% podatku. Dzi´ki pokaênej sumie darowizn,
mo˝emy Êmia∏o planowaç 2009 rok.

Podaruj swój 1 procent podatku
Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu!

zeznania podatkowego w odpowiednich rubrykach wpisaç nazw´: Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna, numer KRS: 0000216303 oraz
wyliczonà kwot´ 1% podatku.
Przypominamy, ˝e od zesz∏ego roku odpisu
1% mogà dokonywaç równie˝ podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà i rozliczajàcy si´
podatkiem liniowym 19% (PIT 36L).
Dyspozycj´ przekazania 1% podatku wpisuje
si´:
• w PIT 28 – cz´Êç O zeznania podatkowego
• w PIT 36L – cz´Êç N zeznania podatkowego
• w PIT 36 – cz´Êç P zeznania podatkowego
• w PIT 37 – cz´Êç H zeznania podatkowego
• w PIT 38 – cz´Êç G zeznania podatkowego
Dodatkowym usprawnieniem dla organizacji
OPP wprowadzonym w tegorocznych zeznaniach jest mo˝liwoÊç przekazania organizacji danych osobowych darczyƒcy, oraz rubryka do
wpisania celu darowizny. Podanie informacji nie
jest obowiàzkowe, ale zdecydowanie u∏atwi
organizacjom ich prac´. Tegoroczne darowizny
przesy∏ane by∏y z urz´dów skarbowych anonimowo, pojedynczo lub w transzach od wielu podatników jednoczeÊnie. ˚adna z organizacji nie
mog∏a tak naprawd´ sprawdziç wydolnoÊci systemu, bo brakowa∏o podstawowych informacji.
W tym roku b´dzie to u∏atwione.

Sàdzimy, ˝e do
przekazania nawet
symbolicznej z∏otówki na jakikolwiek
cel w ramach 1%
nie musimy nikogo
przekonywaç. Skoro instytucja, jakà jest paƒstwo, otworzy∏a ma∏à furtk´ i da∏a mo˝liwoÊç
obywatelowi podjàç decyzj´, na jaki cel nale˝y
przeznaczyç 1% wypracowanego przez NIEGO
podatku, to nale˝y ten 1% komuÊ podarowaç!
Wiele osób w zesz∏ym roku waha∏o si´ argumentujàc ró˝nie swoje decyzje, najcz´Êciej tak, ˝e
ten 1% to tak ma∏a sumka, ˝e nie warta zachodu. Mo˝e si´ wydawaç, ˝e podarowanie 20 z∏
z naszego podatku to gra niewarta Êwieczki, ale
ju˝ 20 z∏ wys∏ane np. przez 20, 40 czy 100
osób? Dla wielu stowarzyszeƒ i organizacji jest
to w∏aÊciwie jedyne êród∏o pozyskiwania Êrodków na ich dzia∏alnoÊç statutowà.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna zosta∏o za∏o˝one w 1999 roku. Od poczàtku g∏ównym naszym celem jest wspólne dzia∏anie na
rzecz poprawy ˝ycia na osiedlu Stara Mi∏osna.
Z czasem poznaliÊmy wielu przyjació∏ na innych
osiedlach Weso∏ej i systematycznie rozszerzamy
naszà dzia∏alnoÊç na ca∏à Weso∏à.
Samodzielnie lub z zaprzyjaênionymi instytucjami organizujemy m. in.: wyjazdy turystyczno-rekreacyjne, cykl koncertów kameralnych, wystawy, konkursy, warsztaty plastyczne dla dzieci,

zawody rowerowe, bieg maratoƒski i sztafety na
dystansie 100 kilometrów. Prowadzimy rozgrywki Sàsiedzkiej Ligii Siatkówki. Wspieramy
okoliczne domy dziecka i inne placówki opiekuƒcze organizujàc zbiórki darów. Wydajemy w∏asne pismo „WiadomoÊci Sàsiedzkie” (ukaza∏ si´
ju˝ 100. numer). Wszystkie te dzia∏ania sà wynikiem wolontariackiej pracy cz∏onków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.
JesteÊmy wpisani do KRS jako Organizacja
Po˝ytku Publicznego.
Od 3 lat, na d∏ugiej liÊcie organizacji po˝ytku publicznego widnieje tak˝e nasze Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna. To w∏aÊnie
nam mo˝ecie Paƒstwo przekazaç swój 1%.
Na podejmowane dzia∏ania cz´sto uzyskujemy
dotacje. Jednak nie zawsze jest to mo˝liwe. Dlatego zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà o wsparcie
naszych dzia∏aƒ poprzez przekazanie przy sk∏adaniu rozliczenia rocznego podatku dochodowego,
1% tego podatku na naszà rzecz. Mamy nadziej´,
˝e nasza dotychczasowa aktywnoÊç dowodzi, ˝e
te pozyskane pieniàdze pozostanà do dyspozycji
mieszkaƒców Weso∏ej. One wrócà do Paƒstwa w
postaci m.in. Êwietnych imprez: sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych czy integracyjnych,
a mo˝e w postaci du˝o Êmielszych projektów, które sà w naszych g∏owach od dawna przygotowane, ale niezrealizowane z powodu braku Êrodków.
Od zesz∏ego roku jest to jeszcze wygodniejsze.
Wystarczy jedynie, przy wype∏nianiu rocznego

Prezes Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna
Izabela Antosiewicz

Z góry dzi´kujemy za ˝yczliwoÊç!
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
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Inwestycje sà najlepszym miernikiem rozwoju
rozmowa z wiceburmistrzem Weso∏ej ds. inwestycji Krzysztofem Kacprzakiem
Od kilku lat inwestycje w Weso∏ej traktowane sà priorytetowo przez kolejne w∏adze
dzielnicy. Wcià˝ pozosta∏o jednak bardzo
wiele do zrobienia. Co mo˝emy dziÊ powiedzieç o wykonaniu planu inwestycyjnego
w roku 2008?
W ostatnich czterech latach przeznaczono
na inwestycje ponad 100 milionów z∏otych!
W ubieg∏ym roku wykonaliÊmy zadania inwestycyjne na kwot´ dok∏adnie 29 716 127 z∏. Jest to
najlepszy wynik w dotychczasowej historii Weso∏ej. Wcià˝ ponad 40 procent Êrodków finansowych, b´dàcych w dyspozycji dzielnicy, jest
wydawana na inwestycje. WÊród 18 dzielnic
Warszawy, po raz kolejny osiàgn´liÊmy najwy˝szy wskaênik wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkaƒca.
Mamy jednak ÊwiadomoÊç, ˝e wcià˝ jest wiele do zrobienia. Brakuje przede wszystkim dróg.
Do roku 2013 w wieloletnim programie inwestycyjnym zaplanowaliÊmy wykonanie wi´kszoÊci
brakujàcych odcinków ulic.
Ale przecie˝ oprócz dróg mamy inne, równie
wa˝ne potrzeby, chocia˝by zwiàzane z baby
boomem jaki w Weso∏ej widaç na ka˝dym kroku. Dane statystyczne mówià, ˝e liczba mieszkaƒców Weso∏ej przekroczy∏a w ubieg∏ym
roku 20.000 osób!
Zgadzam si´, ˝e inwestycje drogowe to nie
wszystko. Atrakcyjne po∏o˝enie Weso∏ej oraz coraz lepsza komunikacja z centrum Warszawy powoduje, ˝e wcià˝ przybywa nam nowych mieszkaƒców. Tendencja ta wymaga od w∏adz dzielnicy takiego planu zrównowa˝onego rozwoju, by
nie pominàç rozbudowy infrastruktury spo∏ecznej, w szczególnoÊci bazy oÊwiatowej.

ne inwestycje oÊwiatowe: prawie hektarowà
dzia∏k´ pod budow´ drugiej szko∏y podstawowej
na osiedlu Stara Mi∏osna, oraz dzia∏k´ w Zielonej
pod budow´ przedszkola.
W najbli˝szych dniach og∏osimy przetargi
na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych. JeÊli do tego do∏o˝ymy inwestycje
ju˝ rozpocz´te, a wi´c budow´ nowoczesnego
zespo∏u szkó∏: podstawowej i gimnazjum w Zielonej, budow´ nowego skrzyd∏a budynku szko∏y
podstawowej i gimnazjum przy ul. Armii Krajowej, oraz budow´ dawno oczekiwanej hali sportowej przy ul. Jana Paw∏a II w Starej Mi∏osnej, to
mamy obraz tego, co si´ dzieje „na froncie inwestycyjnym” w oÊwiacie.
Czego nie uda∏o si´ zrealizowaç?
Bardzo ˝a∏uj´, ˝e nie uda∏o si´ pozyskaç
dzia∏ek w Starej Mi∏osnej pod budow´ przedszkola oraz parku miejskiego i placu zabaw.
Pomimo trwajàcych pó∏tora roku uzgodnieƒ
z w∏adzami Spó∏ki Ziemskiej, pomimo spe∏nienia przez miasto wszystkich warunków postawionych przez Spó∏k´ Ziemskà, do dnia dzisiejszego jej zarzàd nie stanà∏ do podpisania aktu
notarialnego. Pozyskanie tych dzia∏ek pozwoli∏oby nam uruchomiç kolejne inwestycje
na osiedlu. Po raz kolejny zderzamy si´ z hipokryzjà kilku osób, które cynicznie twierdzà, ˝e
dzia∏ajà w obronie interesów mieszkaƒców Starej Mi∏osnej, a w rzeczywistoÊci… Ocen´ pozostawiam samym mieszkaƒcom.

Nie wszyscy mieszkaƒcy Weso∏ej sà zadowoleni z takiego, a nie innego dzielenia bud˝etu inwestycyjnego.
Staram si´ uwa˝nie ws∏uchiwaç w ró˝ne opinie mieszkaƒców. Niektórzy chcieliby wi´kszych
Co w ostatnich miesiàcach zrobiono w tej
nak∏adów na budow´ dróg zamiast na obiekty
sprawie?
oÊwiatowe, inni proponujà budow´ nowych
W ostatnich dniach ubieg∏ego roku, w efekcie
Êcie˝ek rowerowych zamiast dróg. Jeszcze inni
wielomiesi´cznych wysi∏ków zarzàdu, a przede
chcieliby, aby w dzielnicy wybudowaç wi´cej
wszystkim determinacji burmistrza Edwarda
obiektów sportowych takich jak basen czy lodoK∏osa, kupiliÊmy dwie dzia∏ki pod niezwykle wa˝wisko. Przytaczane przy tym argumenty sà zazwyczaj
s∏uszne,
a propozycje na pewno wa˝ne. Prosz´ jednak wszystkich mieszkaƒców o cierpliwoÊç.
Jako w∏adze dzielnicy
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
musimy
zadbaç
lekarz stomatologii ogólnej
o zrównowa˝ony rozwój we wszystkich
Dr n. med. Wojciech Bzd´ga
dziedzinach w ramach
specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog
posiadanego bud˝etu.
lek. stom. Anna Gajewska
JeÊli w kolejnych latach atmosfera wspó∏022 773 38 83, 0 602 351 757
pracy radnych rady
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
dzielnicy i zarzàdu b´PROFILAKTYKA
WYBIELANIE Z¢BÓW
LASEROTERAPIA
dzie tak sprzyjajàca
LECZENIE ZACHOWAWCZE PROTEZY, NAPRAWA
LECZENIE CHIRURGICZNE
LECZENIE DZIECI
PROTETYKA: KORONY, MOSTY RTG Z¢BÓW - CYFROWO
jak obecnie, to nie
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mam wàtpliwoÊci, ˝e oczekiwania mieszkaƒców
zostanà spe∏nione w dajàcej si´ przewidzieç perspektywie.
Oprócz zadaƒ dzielnicowych mo˝emy liczyç
równie˝ na inwestycje z bud˝etu Warszawy.
Jednym z projektów jest budowa ulicy Nowoborkowskiej, a inne?
Poza Nowoborkowskà sà to: przebudowa
Traktu Brzeskiego, nowy budynek komisariatu
policji, parking przy dworcu kolejowym w systemie „parkuj i jedê”, oraz rondo na skrzy˝owaniu
Wspólnej i Jagielloƒskiej.
Ulica Nowoborkowska, która po∏àczy Starà Mi∏osnà z Mi´dzylesiem, jest na etapie wydawania
pozwolenia na budow´. Pod koniec ubieg∏ego roku inwestor, czyli Zarzàd Dróg Miejskich, z∏o˝y∏
dokumentacj´ projektowà wraz z wnioskiem
o pozwolenie na budow´. Z inicjatywy w∏adz
dzielnicy inwestycja, która docelowo po∏àczy
Starà Mi∏osnà z Trasà Siekierkowskà, zosta∏a podzielona na etapy. Pierwszym b´dzie budowa
drogi w granicach Starej Mi∏osny: od ronda Graniczna do granic Mi´dzylesia. Dzia∏ania te da∏y
nam dwa pozytywne efekty: po pierwsze procedur´ wydania decyzji pozwolenia na budow´ prowadzi dzielnicowy Wydzia∏ Architektury,
a po drugie na wydanie pozwolenia na budow´
i rozpocz´cie samej budowy nie b´dà mia∏y
wp∏ywu protesty mieszkaƒców Mi´dzylesia zwiàzane z udost´pnieniem gruntów pod przysz∏y pas
drogowy na odcinku wawerskim. Realizacja tej
inwestycji zale˝y teraz tylko od wygospodarowania w bud˝ecie Warszawy Êrodków finansowych.
W aktualnej wersji bud˝etu na rok bie˝àcy Êrodki
na t´ inwestycj´ nie zosta∏y zaplanowane. Nie
mog´ wi´c powiedzieç, kiedy b´dzie mo˝liwe sfinansowanie tej budowy, ale mimo napi´tego
bud˝etu stolicy jestem optymistà. Przecie˝ nasza
inwes-tycja nie jest a˝ tak kosztowna jak Most
Pó∏nocny czy rozbudowa „Czajki”.
Równie wa˝ne b´dà prace przy modernizacji drogi krajowej – Traktu Brzeskiego.
Na jakim sà obecnie etapie?
Weso∏a od dawna zabiega∏a o przebudow´ tej
drogi na odcinku le˝àcym w granicach dzielnicy.
Pierwotna koncepcja przebudowy Traktu, opracowana kilka lat temu, przewidywa∏a na projektowanym odcinku budow´ kilku skrzy˝owaƒ
z sygnalizacjà Êwietlnà, oraz oddzielenie ruchu
lokalnego od ruchu tranzytowego poprzez wybudowanie równoleg∏ych dróg odbarczajàcych.
W ubieg∏ym roku w∏adze Warszawy wyrazi∏y
zgod´ i przekaza∏y nam pieniàdze na opracowanie projektu przebudowy Traktu Brzeskiego. Biuro projektowe wy∏onione w przetargu publicznym z miejsca przystàpi∏o do pracy i ju˝ pod koniec ubieg∏ego roku przedstawi∏o mo˝liwe koncepcje rozwiàzaƒ komunikacyjnych. Uwzgl´dniajàc sugestie zarzàdu dzielnicy, projektanci
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przystàpili do opracowania najlepszej, naszym
zdaniem koncepcji, zak∏adajàcej bezkolizyjne,
dwupoziomowe skrzy˝owanie Traktu Brzeskiego
z ulicami Jana Paw∏a II i 1. Praskiego Pu∏ku.
Ruch tranzytowy Traktem Brzeskim
poprowadzony by∏by estakadà
na odcinku od górki do wysokoÊci
mniej wi´cej stacji benzynowej BP.
Ruch lokalny ∏àczàcy Starà Mi∏osnà z centrum Weso∏ej przebiega∏by bezkolizyjnie pod estakadà.
Przedstawiamy to Êmia∏e rozwiàzanie w∏adzom miasta i liczymy, ˝e
znajdzie akceptacj´. Nie ma co
ukrywaç, ˝e przyj´cie takiego rozwiàzania wià˝e si´ ze znacznymi
kosztami. Koszt budowy samej estakady szacowany jest na ok. 40
milionów z∏otych.
13. stycznia Naczelny Sàd Administracyjny uchyli∏ zaskar˝ony
przez Ministra Rozwoju Regionalnego wyrok Wojewódzkiego
Sàdu Administracyjnego, uchylajàcy postanowienie uzgadniajàce Êrodowiskowe uwarunkowania dla realizacji Wschodniej Obwodnicy
Warszawy. Co to oznacza dla budowy WOW?
Jak pami´tamy WSA zakwestionowa∏ zgod´
Ministra Rozwoju Regionalnego na realizacj´ ob-

wodnicy w wariancie przez Weso∏à, znajdujàc
w postanowieniu kilka uchybieƒ formalnych m.
in. s∏ynny nieczytelny podpis minister G´sickiej,
nie odnoszàc si´ w ogóle do rozstrzygni´ç me-

ropejskà, która nie ma obwodnicy z prawdziwego zdarzenia. Mieszkaƒcy Weso∏ej równie˝ nie
sà przeciwni budowie obwodnicy. Protestujà
jednak przeciwko planom puszczenia ruchu
tranzytowego przez miasto. Obwodnice powinny byç budowane
z dala od obszarów zabudowanych, ruch tranzytowy powinien
byç wyprowadzony poza miasto,
na obszary niezabudowane, a nie
odwrotnie. Takie jest równie˝ stanowisko w∏adz dzielnicy niezmiennie popierajàce przebieg
WOW w wariancie samorzàdowym, omijajàcym zurbanizowane
obszary na terenie Weso∏ej.

Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´
nam wszystkim, by wszystkie
plany inwestycyjne na najbli˝sze
lata uda∏o si´ na zrealizowaç.
Burmistrz Krzysztof Kacprzak przed
Dzi´kuj´. Ja gratuluj´ redakcji
dzia∏kà, na której ma powstaç szko∏a
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” wydania setnego numeru oraz ˝ycz´
rytorycznych. NSA nie zgodzi∏ si´ z orzeczeniem
sobie i nam wszystkim, aby w kolejnych numeSàdu Wojewódzkiego i zwróci∏ mu spraw´
rach by∏o jak najmniej powodów do podawania
do ponownego rozpatrzenia.
z∏ych informacji.
Wszyscy jeêdzimy po polskich drogach i nie
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska
mamy wàtpliwoÊci, ˝e trzeba budowaç obwodFot. MJ
nice. Warszawa jest jedynà znanà mi stolicà eu-

Bajki o Dobrej Spó∏ce
Miesiàc temu pisa∏em
o ca∏ej masie procesów
i spraw prokuratorskich, jakie stajà si´ udzia∏em Spó∏ki Ziemskiej. Z tego co
wiem, w ostatnim miesiàcu
ta liczba jeszcze si´ zwi´kszy∏a. Ale nie o tym dzisiaj.
Otó˝ generalnie nie zajmuj´
si´ plotkami, bo z regu∏y sà wynikiem prymitywnej zawiÊci. Czasem te˝ sà formà brutalnej
walki politycznej. Bàdê te˝ ma∏o eleganckiego
lobbingu.
Ale kilka, które „uprzejmie mi doniesiono”,
warto sprostowaç, w∏aÊnie z tego ostatniego powodu.
A wi´c kilka mitów, k∏amstewek i urojeƒ:
1. Spó∏ka Ziemska jest normalnym podmiotem prawa handlowego. Taaaak... Kodeksowo
mo˝e i tak. Ale prawda jest taka, ˝e Spó∏ka
zosta∏a powo∏ana jako forma powierniczego
zarzàdzania majàtkiem wspólnym 2,5 tys.
osób. Niestety, jej twórcy przyj´li wyjàtkowo
nietrafnà form´. Historia Spó∏ki zaczyna si´
od 6 osób zaufania publicznego, osób honoru
i czystych intencji. Oraz od kwoty 10 tys. starych z∏otych (po denominacji jest to obecny
1 PLN), którà ka˝da z tych osób wnios∏a jako
kapita∏ zak∏adowy. Nast´pnie Spó∏ka w imieniu
i za pieniàdze 2,5 tys. cz∏onków Zespo∏u wykupi∏a ok. 180 ha gruntów na potrzeby Osiedla.
Wi´kszoÊç z nich przew∏aszczy∏a na rzecz

obecnych u˝ytkowników, ale zosta∏a nie byle
jaka koƒcówka... Od lat 80-tych, kiedy Spó∏ka
powsta∏a, sk∏ad tych 6 osób zmienia∏ si´ wielokrotnie. Za ka˝dym razem, z rekomendacji Rady Nadzorczej Zespo∏u, by∏a wy∏aniana kolejna „osoba zaufania publicznego”, osoba „honorowa”, która za kwot´ 1 PLN odkupywa∏a
udzia∏ od poprzedniego „w∏aÊciciela” i zobowiàzywa∏a si´ do powierniczego zarzàdzania
powierzonym majàtkiem... A jak jest teraz,
obecnie ka˝dy widzi i s∏yszy...
2. Spó∏ka Ziemska dzia∏a na rzecz mieszkaƒców Starej Mi∏osnej – bez wàtpienia, wielkim dobrem dla mieszkaƒców jest fakt, ˝e zamiast wydaç na budow´ kolejnych dróg, dzielnica musia∏a za 3,7 mln z∏ kupiç dzia∏k´ pod szko∏´, bo
Spó∏ka nie chcia∏a oddaç dzia∏ki kupionej za
wspólne pieniàdze cz∏onków Zespo∏u, którà tylko
powierniczo zarzàdza. Mimo sk∏adanych deklaracji, Spó∏ka dwukrotnie nie stawi∏a si´ na podpisanie aktu notarialnego o sprzeda˝y dzia∏ki
na potrzeby przedszkola.
3. Dzielnica z powodów politycznych przep∏aci∏a za dzia∏k´ pod szko∏´, bo Spó∏ka chcia∏a
ni˝szà kwot´ ni˝ w∏aÊciciel dzia∏ki przy Cieplarnianej – To ∏atwo sprawdziç za pomocà elementarnej znajomoÊci matematyki. Ostatecznà ofertà Spó∏ki by∏a kwota 4,6 mln z∏ + 22% VAT czyli
ok. 5,6 mln z∏. (samorzàdy nie odzyskujà VAT-u
wydanego na zakup gruntu). Dzia∏ka przy Cieplarnianej kosztowa∏a 3,7 mln z∏. Bez VAT-u, bo
osobie prywatnej VAT-u si´ nie p∏aci. Za 1 m2

gruntu wychodzi wi´c odpowiednio: od
Spó∏ki 427,00 z∏ za dzia∏k´ przy Cieplarnianej
399,00 z∏.
4. Radny Józef WojtaÊ specjalnie lobbowa∏
za kupnem dzia∏ki przy Cieplarnianej, bo chcia∏
samemu kupiç dzia∏k´ przy Jeêdzieckiej. To jakiÊ
absurd. Nawet, jeÊli ktoÊ chce coÊ kupiç, to druga strona musi mu to chcieç sprzedaç. A jak ktoÊ
chce coÊ kupiç, to raczej szuka oferty korzystniejszej, wi´c chcia∏by kupiç dzia∏k´ taƒszà, czyli tà na Cieplarnianej. Nie liczàc tego, ˝e znajàc
si´ prywatnie z Józefem, wiem ˝e rzeczywiÊcie
szuka∏ dzia∏ki na inwestycj´, ale kupi∏ jà ju˝ kilka
miesi´cy temu i to poza Weso∏à.
5. Spó∏ka po to wystàpi∏a o odszkodowanie
za grunty pod drogami, aby zbudowaç infrastruktur´ dla mieszkaƒców, np. basen, a po budowie by∏by przekazany na rzecz samorzàdu
– Oj, gdzieÊ to ju˝ by∏o? Nie przy „Cyraneczce”?
Tam te˝, Spó∏ka za publiczne pieniàdze zbudowa∏a oczyszczalni´ Êcieków, a po zakoƒczeniu
budowy mia∏a jà przekazaç na rzecz samorzàdu.
Ile to ju˝ lat temu? I teraz samorzàd musi sàdownie odzyskiwaç swojà w∏asnoÊç. Ale teraz
b´dzie to zabezpieczone umowami! – mo˝na us∏yszeç od przedstawiciela Spó∏ki. A czy
przy „Cyraneczce” nie by∏o stosownych umów?
Ale, ale, ale...
Pisz´ to pod rozwag´ tym nielicznym, którzy
jeszcze naiwnie wierzà w bajki o Dobrej Spó∏ce...
Marcin J´drzejewski
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Spó∏ka Ziemska – Spó∏kà Sàdowà! (c.d.)
Najwi´kszym z∏em jest
tolerowanie krzywdy!
(Platon)

Do∏àczy∏a do nich – „Ikona Starej Mi∏osnej”
– pani Wies∏awa Âwietliczna. To ci dopiero surowa, obiektywna Komisja Rewizyjna!
Jak widaç wszystko zostaje w tej samej sitwie
W nawiàzaniu do artyku∏u – trzy te same osoby w Komisji Rewizyjnej i trzy
p. M. J´drzejewskiego, infor- w Zarzàdzie. Nasuwa si´ jednak mimo wszystko
muj´ mieszkaƒców Starej pewna analogia do szczurów uciekajàcych
Mi∏osnej, cz∏onków rozwià- z okr´tu, który nied∏ugo ma zatonàç!
zanego Zespo∏u, ˝e Zarzàd
Mam tylko nadziej´, ˝e funkcjonowanie KomiSpó∏ki Ziemskiej nadal dà˝y do kolejnych roz- sji Rewizyjnej nie b´dzie tak kosztowne, jak koszpraw sàdowych i zachowuje si´ jakby mia∏ trwaç ty Zarzàdu. Chodzi o pobierane co miesiàc sowido koƒca Êwiata i jeden dzieƒ d∏u˝ej.
te wynagrodzenia. Chocia˝ kto wie? Nie zostawià
Zarzàd Spó∏ki zwo∏a∏ na 4 lutego 2009 roku przecie˝ Wspólników bez Êrodków do ˝ycia!
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników celem
W koƒcówce grudnia 2008 roku, Zarzàd Zrzeuzupe∏nienia umowy Spó∏ki o paragraf ustana- szenia skierowa∏ do Sàdu kolejny pozew –
wiajàcy po 23 latach dzia∏alnoÊci Spó∏ki – 3 oso- w sprawie zasiedzenia w dobrej wierze, dzia∏ki
bowà Komisjà Rewizyjnà.
przy ulicy Jeêdzieckiej 20.
Mylà si´ jednak ci, którzy sàdzà, ˝e jest to pró10 stycznia 2009 roku Sàd Rejonowy dla Warba demokratyzacji dzia∏alnoÊci Spó∏ki.
szawy Pragi Po∏udnie postanowi∏ zabezpieczyç
Jak wiadomo, w listopadzie 2008 roku, Spó∏- wniosek o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie,
ka przegra∏a proces sàdowy w sprawie udost´p- poprzez wpisanie ostrze˝enia w ksi´dze wieczynienia Zrzeszeniu, jako jednemu z szeÊciu wspól- stej. UzyskaliÊmy klauzul´ wykonalnoÊci wyroku
ników dokumentów Spó∏ki i umo˝liwienia kontro- i w dniu 23 stycznia 2009 roku z∏o˝yliÊmy stoli dzia∏alnoÊci Spó∏ki.
sowny wniosek i uzyskaliÊmy wpis hipoteczny.
Po to, aby jednak nie dopuÊciç Zrzeszenia do
Od tego momentu Wspólnicy Spó∏ki Ziemskiej
dokumentów Spó∏ki, wymyÊlili natychmiast usta- nie b´dà mogli swobodnie dysponowaç dzia∏kà
nowienie Komisji Rewizyjnej wybieranej przez na ul. Jeêdzieckiej 20, nie b´dà mogli za naszymi
Wspólników.
plecami nas sprzedaç.
Zgodnie bowiem z art. 213 § 3 Kodeksu Spó∏CierpliwoÊç mieszkaƒców Starej Mi∏osnej si´
ek Handlowych istnienie takiej Komisji z mocy wyczerpa∏a.
ustawy ogranicza prawo wglàdu indywidualnych
Dzia∏alnoÊç pi´ciu Wspólników Spó∏ki Ziemwspólników w dokumenty Spó∏ki.
skiej realnie w codziennej praktyce, utrudnia
Wiadomo, ˝e zaskar˝ymy t´ uchwa∏´. Znowu dzia∏alnoÊç w∏adz Dzielnicy Weso∏a w rozbudopójdziemy do Sàdu. Ponownie wygramy, ale Za- wie infrastruktury osiedla, w budowie ulic, w burzàd Spó∏ki zyska na czasie – na kolejne miesià- dowie szko∏y i przedszkola w Starej Mi∏osnej.
ce Zrzeszenie zostanie odsuni´te od informacji Wsz´dzie bowiem w ksi´gach wieczystych liczào dzia∏alnoÊci Spó∏ki.
cych 521 stron pojawia si´ Spó∏ka Ziemska –
Jest to kolejny, jaskrawy przyk∏ad braku woli tworzycie bariery, tworzycie sztuczne przeszkojakiejkolwiek wspó∏pracy.
dy, blokujecie rozwój naszego osiedla.
Panie i panowie Wspólnicy ponownie potwierPrzyk∏adem jest sprzeda˝ dzia∏ki pod przeddzacie tez´, ˝e z Wami nie mo˝na nic zrobiç po szkole, uzgodnienia trwajà ju˝ prawie 2 lata.
dobroci, ˝e tylko twardà, bezwzgl´dnà walkà
Pomimo, ˝e Rada Warszawy spe∏ni∏a bardzo
mo˝emy w imieniu mieszkaƒców dochodziç na- skomplikowane uwarunkowania, jakie stawia∏ Zaszych praw.
rzàd Spó∏ki przy sprzeda˝y dzia∏ki pod przedszkoNa tym przyk∏adzie, spiesz´ donieÊç miesz- le, pomimo, ˝e dwukrotnie byliÊcie zapraszani
kaƒcom Starej Mi∏osnej, ˝e wywo∏aliÊmy ruchy do notariusza, aby podpisaç akt sprzeda˝y – dwutektoniczne w Spó∏ce Ziemskiej.
krotnie nie stawiliÊcie si´.
Sprytniejsi Wspólnicy przemieszczajà si´ z ZaNie mo˝na si´ by∏o z Wami dogadaç w sprarzàdu do Komisji Rewizyjnej – zawsze to mniej- wie sprzeda˝y dzia∏ki pod budow´ szko∏y podsza odpowiedzialnoÊç.
stawowej, nie mo˝na si´ z Wami dogadaç
W dniu 3 lutego br. pani Ma∏gorzata Kulka-Ka- w sprawie placu zabaw dla dzieci.
miƒska oraz pan Tomasz Wàsowski zrezygnowaChcecie wi´c pomóc w budowie przedszkola
li z pracy w Zarzàdzie i przenieÊli si´ do nowo- i placu zabaw dla dzieci, czy nie chcecie?
utworzonej Komisji Rewizyjnej.
Mówimy Wam w imieniu mieszkaƒców, mamy
tego dosyç!
Zawsze powtarzacie, ˝e to Wy, jako
wspólnicy Spó∏ki chcecie dobra mieszkaƒLicencja MF Nr 14424/99
ców Starej Mi∏osnej.
Siedziba: Warszawa-Weso∏a
tel./fax 022 773 26 93 To dlaczego, pomimo
Stara Mi∏osna
0 695 708 695 dwunastu moich felieul. Irydowa 16
email: fismag@poczta.fm tonów na temat Spó∏ki

BIURO RACHUNKOWE
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Ziemskiej nic nie odpowiadacie? Dlaczego nie
przekonujecie mieszkaƒców, nie informujecie co
dobrego zrobiliÊcie?
29 grudnia 2005 roku z∏o˝yliÊcie na r´ce Prezydenta m. st. Warszawy – 383 wnioski o wszcz´cie post´powaƒ administracyjnych celem
wyp∏aty odszkodowaƒ za drogi.
Z boku to tak wyglàda, ˝e ewentualne miliony
z∏otych, jakie mia∏yby wp∏ynàç z tytu∏u odszkodowania za ponad 20 ha, które posz∏y pod ulice
i drogi osiedlowe chcecie nimi autonomicznie
w piàtk´ rozporzàdzaç. Mówi si´ o ogromnych,
si´gajàcych ponad 120 mln z∏otych pieniàdzach.
Przekonajcie nas, ˝e pieniàdze te zostanà spo˝ytkowane dla dobra ogó∏u mieszkaƒców, a nie dla
dobra Waszej piàtki.
Z boku to tak wyglàda, ˝e 5 hektarów ziemi jakie zajmuje oczyszczalnia Êcieków „Cyraneczka”, po jej likwidacji zostaje w Spó∏ce, wczeÊniej
czy póêniej b´dà do dyspozycji Wspólników lub
ich dzieci, bo w Spó∏ce z o.o. udzia∏y sà dziedziczne. 5 hektarów w jednym kawa∏ku b´dzie
za kilka lat warte kilkanaÊcie lub kilkadziesiàt milionów z∏otych, o to toczy si´ Wasza gra na przetrwanie, gra na przedawnienie!
Przestaƒcie szkodziç mieszkaƒcom Starej Mi∏osny – skomunalizujcie t´ Spó∏k´. Zachowajcie
si´ jak Wojciech Staniulis i sprzedajcie swoje
udzia∏y miastu.
My jako Zrzeszenie te˝ tak zrobimy.
I tak zrobicie na tym dobry interes, bo za w∏o˝onà 1 z∏otówk´, ka˝dy otrzyma 9000 z∏ za udzia∏
w Spó∏ce.
Zróbcie prób´, przekonajcie si´ co sàdzà
o Waszej dzia∏alnoÊci cz∏onkowie Zespo∏u, cz∏onkowie Zrzeszenia. Przyjdêcie w piàtk´ wszyscy
Wspólnicy: pani Wies∏awo Âwietliczna, pani Ma∏gorzato Kulka-Kamiƒska (przy okazji moje nieustajàce gratulacje), panie Tadeuszu Romanowiczu, panie Janie Wypych i panie Tomaszu Wàsowski – na Walne Zebranie Cz∏onków Zrzeszenia w dniu 25 kwietnia br. (sobota) na godz.
10.00 do Gimnazjum na Klimatycznej.
W imieniu Zarzàdu Zrzeszenia oficjalnie Was
zapraszam.
Serdecznie zapraszam równie˝ wszystkich
mieszkaƒców Starej Mi∏osnej – zebranie jest
otwarte dla wszystkich.
Zaprezentujcie Wasz program dzia∏ania dla dobra ogó∏u mieszkaƒców, skonfrontujcie Wasze
wyobra˝enia z poglàdami cz∏onków Zespo∏u,
przekonajcie ich, ˝e dzia∏acie dla ich dobra.
Wszyscy, ca∏a piàtka otrzymacie mo˝liwoÊç wypowiedzenia si´. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy rozmawiaç! Przestaƒcie si´ kryç! Prosz´
przyjàç zaproszenie!
Nasta∏ czas abyÊcie jako wspólnicy publicznie
si´ ujawnili na osiedlu, niech Was poznajà mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej.
Przekonajcie nas do Waszych racji, przekonajcie, ˝e chcecie dla nas dobrze!
Tadeusz Opieka
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O zerówce „podró˝ujàcej”
Jest 7:50. Pod Szko∏´ Podstawowà Nr 174,
która znajduje si´ na placu Wojska Polskiego
w Weso∏ej, podje˝d˝a autokar z dziecmi ze Starej
Mi∏osny. Pami´tamy, ˝e decyzjà w∏adz dzielnicy,
zerówki zosta∏y przeniesione z przepe∏nionej SP
Nr 173 do innych szkó∏. Niektóre szeÊciolatki uczà
si´ obecnie w Szkole 174. Jest to liczna grupa.
Do mojej (0b) ucz´szcza 26 dzieci (wszystkie ze
Starej Mi∏osnej), natomiast w grupie 0a, której
wychowawczynià jest Bo˝ena Cegie∏ka, uczy si´
jeszcze 8 dzieci z naszego rejonu.
ZostaliÊmy bardzo serdecznie przyj´ci przez
panià dyrektor Ew´ Skolimowskà i innych pracowników szko∏y. Dzieci uczà si´ w jasnej, nowej sali, wyposa˝onej w nowe meble i pomoce
dydaktyczne. Warto zaznaczyc, ˝e sala ta jest
tak˝e – tylko dla zerówki – Êwietlicà. Mali
uczniowe w szkole czujà si´ dobrze. Majà mo˝liwoÊç zjedzenia smacznego Êniadania i obiadu,
przygotowanych przez mi∏e panie kucharki.
Szko∏a jest kameralna. Panuje tu specyficzny
klimat. Rodzinna atmosfera, spokój, bezpieczeƒstwo majà niewàtpliwie wp∏yw na dobre samopoczucie dzieci. W ramach zaj´c dydaktycznych, „zerówkowicze” uczà si´ j´zyka angielskiego oraz ucz´szczajà na lekcje religii. Brali
udzia∏ w konkursie zorganizowanym na terenie
szko∏y – „Cuda i cudeƒka z nici”, w którym zaj´li nagrodzone miejsca. Obecnie czekamy na rozstrzygni´cie konkursu o tematyce w´dkarskiej.

W szkole obchodziliÊmy „Dzieƒ
zdrowego ˝ywienia”. Uczniowie ze
wszystkich klas wykonali ciekawe prace plastyczne, przynieÊli ró˝ne owoce
i warzywa, z których przygotowano
sa∏atki. Mo˝na by∏o ich skosztowaç.
Naprawd´ by∏y pyszne!
Dzieci biorà udzia∏ w ró˝nych wycieczkach. Zerówki by∏y w Bajlandzie,
w teatrze Baj, PKiN oraz Bibliotece
Publicznej w Weso∏ej na przedstawieniach teatralnych, w gospodarstwie
agroturystycznym, a tak˝e na imprezie sportowej w Zespole Szkó∏ w Zielonej –
„Od zabawy do sportu”. Z pomocà rodziców,
zorganizowaliÊmy Andrzejki i Miko∏ajki.
Grupa 0b przygotowa∏a dla ca∏ej szko∏y jase∏ka (18.12.08 r.). Wystàpili: Maria, Józef, Trzej
Królowie. Pastuszkowie, Anio∏ki i Gwiazdki...
Dzieci Êpiewa∏y kol´dy, wspierane przez chórek
z∏o˝ony ze starszych kolegów i kole˝anek. Druga zerówka zaÊpiewa∏a Êliczà pastora∏k´ – „Zostaƒ Jezu mym braciszkiem”. Wyst´py bardzo
podoba∏y si´ rodzicom, dziadkom, rodzeƒstwu
oraz pracownikom szko∏y. WÊród goÊci by∏ te˝
wiceburmistrz pan Marian Mahor. Po zakoƒczeniu wyst´pów, na kiermaszu, mo˝na by∏o nabyç
Êwiàteczne akcesoria zrobione przez dzieci,
nauczycieli i rodziców, z którego dochód przeznaczony b´dzie na nagrody dla uczniów zdoby-

wane w konkursach szkolnych. 18 grudnia zbieraliÊmy tak˝e dary dla warszawskiego Domu
Matki i Dziecka „Nazaret”.
I jeszcze o transporcie. Dzieci ze Starej Mi∏osnej do szko∏y przywozi autokar, równie˝ odwozi
je z powrotem. Na pewno nie jest to komfortowa
sytuacja dla rodziców, choç wydaje si´, ˝e wi´kszoÊç z nich ju˝ jà zaakceptowa∏a, tym bardziej,
˝e dzieci naprawd´ lubià jeêdziç autokarem. Podczas jazdy sà one pod opiekà nauczyciela,
a sympatyczny pan kierowca raz na jakiÊ czas,
daje im nagrody za dobre zachowanie. Wraz
z nauczycielem przyprowadza dzieci do szko∏y,
a tak˝e przychodzi po nie, ˝eby pomóc w czynnoÊciach przygotowujàcych je do wyjazdu.
Ewa Knop – obecnie nauczycielka
S.P. nr 174

SMACZNE JEDZENIE W SÑSIEDZTWIE
SÑSIEDZTWIE
Zapraszamy
Miłosnej
Zapraszamy do dwóch restauracji w Starej Miłosnej
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21.02.2009 Kubaƒskie ostatki
7.03.2009 Wieczór rosyjski

Rezerwacje i catering:

022 773 11 32
502 277 010
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O
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z
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Zapraszamy na
zakoƒczenie zimy
21.03.2009 – powitanie wiosny,
topienie Marzanny i ognisko.
Zapewniamy dobrà zabaw´!
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Rozmowa z Markiem Jadczakiem,
Przewodniczàcym M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a
Izabela Antosiewicz: Powiedz, coÊ o sobie…
Marek Jadczak: Hmm.. to jest najtrudniejsze
pytanie – jestem zwyk∏ym ch∏opakiem. Ucz´ si´,
jak wszyscy. Je˝d˝´ na rowerze w odmianie eks-

tremalnej, gram na gitarze. Od niedawna interesuj´ si´ fotografià, lubi´ j´zyki obce i podró˝e.
Jednym s∏owem nie wyró˝niam si´ zbytnio z t∏umu nastolatków. Staram si´ otwieraç na Êwiat,
zdobywaç doÊwiadczenie, dobrze si´ bawiç
w ˝yciu, pozytywnie przyjmowaç, wszystko co
mnie spotyka. Zg∏osi∏em si´ do Rady, poniewa˝
chcia∏em coÊ zrobiç dla m∏odzie˝y z Weso∏ej. Zobaczyç jak wyglàda taka praca, sprawdziç si´,
a tak˝e w imieniu sporej grupy m∏odzie˝y postulowaç, z realnymi szansami powodzenia, projekt
powstania „skateparku” w naszej dzielnicy.
M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy, której przewodniczysz, to bardzo m∏ody organizm. W jaki
sposób powsta∏a?
Tak, jesteÊmy najm∏odszà radà w Warszawie
i mam nadziej´, ˝e coÊ zdzia∏amy, a mo˝e nawet
nawià˝emy wspó∏prac´ z radami innych dzielnic.
Rada powsta∏a na zasadzie wolnych wyborów
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w szko∏ach na terenie naszej dzielnicy – zg∏osiç
móg∏ si´ ka˝dy, bez wzgl´du na wiek czy oceny.
Wybranych zosta∏o 21 osób, z najwi´kszà liczbà
g∏osów. Nast´pnie przeszliÊmy szkolenie przygotowujàce nas do pracy jaka nas czeka.
SpotkaliÊmy si´ ju˝
dwukrotnie.
Jakie sà g∏ówne
cele waszej dzia∏alnoÊci?
G∏ównym celem
naszej dzia∏alnoÊci
jest bycie „g∏osem”
m∏odzie˝y na forum
organów w∏adzy
dzielnicowej, sprawianie, by w ˝ycie
wchodzi∏o to, czego m∏odzie˝ naprawd´ potrzebuje, a nie to, co jest tylko domys∏em doros∏ych.
Aktualnie pracujemy nad lepszym nag∏oÊnieniem
imprez i zawodów dla m∏odzie˝y, projektem powstania krytego skateparku, oraz bardziej odleg∏y
projekt organizacji koncertów plenerowych, byç
mo˝e na hipodromie. Nasza kadencja trwa trzy
lata, zatem mamy wi´cej czasu ni˝ inne M∏odzie˝owe Rady Dzielnic. Jestem przekonany, ˝e mo˝emy wiele zdzia∏aç.
Pierwsze wra˝enie z kontaktów z doros∏à
w∏adzà samorzàdowà?
Pierwsze wra˝enie jakie odnios∏em by∏o doÊç
neutralne. Z jednej strony czu∏em, ˝e doroÊli sà
pozytywnie do nas nastawieni, lecz nie traktujà
nas do koƒca powa˝nie. Rzeczà, która zwróci∏a
mojà uwag´, gdy przedstawialiÊmy nasze wst´pne plany, by∏ brak naszego przygotowania – nie
byliÊmy w stanie zgromadziç odpowiedniej iloÊci

informacji oraz nie wiedzieliÊmy o wszystkich zagro˝eniach i potrzebach danego przedsi´wzi´cia.
Staramy si´ byç bardziej szczegó∏owi i z tego powodu przez luty i cz´Êç marca mamy zamiar
przeprowadziç ankiet´ dotyczàcà powstania skateparku wÊród m∏odzie˝y i doros∏ych.
Ch´tnie pomo˝emy Wam w przeprowadzeniu
tej ankiety udost´pniajàc ∏amy „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”. W jaki sposób m∏odzi ludzie z Weso∏ej mogà si´ kontaktowaç ze swoimi radnymi?
Jest to stosunkowo proste – 5 dni w tygodniu
jesteÊmy w szkole, gdzie ka˝dy mo˝e podejÊç
na przerwie, wi´kszoÊç z nas ma równie˝ profile
na portalu grono.net, gdzie mo˝na równie˝ znaleêç numery telefonów, komunikatorów, oraz adresy e-mail. Zapraszam m∏odzie˝ do przedstawiania nam swoich ciekawych pomys∏ów, a my
zobaczymy, co da si´ zrobiç.
Marek Jadczak
tel. 504707807
e-mail: rincewind@pino.pl
gg: 696999
Zuzia Krzy˝anowska – gg 10905518
Karolina Zadworna – gg 5921054
Marta Jasiƒska – gg 10366768
Krzysztof Gajak – hajak95@wp.pl
Izabela Tyburcz – izzka.tyburczy@g-mail.com
Mirella Hokmovic – gg 5754800
Ewa Bàk – gg 12175477
Paulina Dzienio – gg 7110461
Ola Kamiƒska – gg 617100
Maja Przyby∏owska – gg 4912208
Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ powodzenia w Waszej dzia∏alnoÊci
Równie˝ dzi´kuj´.
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza!

Nowy cykl
Zapraszamy mi∏oÊników pi´knych zdj´ç i opowieÊci z podró˝y do OÊrodka Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21 na spotkania z pasjonatami podró˝y
– Katarzynà i Andrzejem Mazurkiewiczami. 19.02.
o godz. 18:00 odby∏a si´ prezentacja pt. „Nepal
– Podniebna Kraina Himalajów”. Na kolejnà, pt.
„Syberyjskie W´drówki – Jakucja” – zapraszamy
we czwartek 19.03. o godz. 18:00.
Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie – podró˝nicy, dla których pasja podró˝owania sta∏o si´ sposobem na ˝ycie. Zajmujà si´ zawodowo fotografià podró˝niczà oraz organizacjà wypraw trekkingowych
i poznawczych w Himalaje. Wspó∏pracujà z rozg∏oÊniami radiowymi, sà autorami wystaw fotograficznych, organizujà presti˝owy festiwal podró˝niczy
TERRA. Z tatrzaƒskich szlaków wyruszyli w 1988 r.
na swój pierwszy trekking w Himalaje. Wtedy te˝,
podczas czteromiesi´cznego wyjazdu do Indii i Nepalu odkryli smak d∏ugich podró˝y. Kolejne wyprawy zawiod∏y ich na Syberi´, rosyjski Daleki Wschód,
do Mongolii, Azji Ârodkowej, Iranu, Pakistanu i Tybetu. Plonem ich wyjazdów sà profesjonalne pokazy
slajdów prezentowane w Polsce, Niemczech i Szwajcarii oraz album fotograficzny: Himalaje – szlakiem
karawan i pielgrzymów. Himalaje fascynujà ich swoja
ró˝norodnoÊcià, wracali tam wielokrotnie (sp´dzajàc
w himalajskich rejonach ∏àcznie ponad trzy lata).
Syberia cz´sto kojarzy si´ z ponurà mroênà krainà us∏anà ∏agrami stalinowskimi. Tymczasem pe∏na przygód relacja z kilku podró˝y po Jakucji poka˝e wspania∏à syberyjskà przyrod´ i egzotycznà kultur´ narodów Pó∏nocy.
Pe∏na przygód i humoru relacja z kilku podró˝y
po Jakucji, w której autorzy sp´dzili ∏àcznie ponad osiem miesi´cy. Podró˝ statkiem po rzece Lenie, le˝àcy na wiecznej zmarzlinie Jakuck, jakuckie
Êwi´to powitania lata i obrz´dy szamaƒskie, park
narodowy w delcie Leny, pasterze reniferów, Êwi´to
Jukagirów, zagubiona rybacka wioska w delcie rzeki Indygirki, przeloty helikopterem, autostop na Trasie Ko∏ymskiej odkrywajà niemal nieznany Êwiat.
Wa˝nym wàtkiem tej podró˝y sà trekkingi w Górach
Czerskiego i w górach Suntar-Chajata. Bezludne góry,
przeprawy przez rzeki i bagna, spotkania z niedêwiedziem, przejÊcie po zamarzni´tych rzekach, trekking
narciarski i wspania∏a syberyjska przyroda dodajà
smaku górskiej w´drówce. Akcentem eksploracyjnym
sà pierwsze polskie wejÊcie na góry Pobieda i Mus
Chaja (najwy˝sze szczyty w/w pasm górskich).
OpowieÊç koƒczy sp∏yw kajakowy po malowniczej rzece Sinji.
Na spotkania z cyklu „Podró˝e” wst´p wolny –
zapraszamy! Wi´cej na www.domkulturywesola.net

Czwartkowe Wieczory Muzyczne
– nowa formu∏a i nowe miejsce
Zapraszamy serdecznie na inauguracj´ nowego
cyklu Czwartkowych Wieczorów Muzycznych. Pozostajemy przy tej nazwie mimo, ˝e zmienia si´
formu∏a spotkaƒ. B´dà
one mia∏y charakter
interdyscyplinarny, ∏àczàcy w sobie: muzyk´
na ˝ywo, pokaz slajdów i/lub filmów, opowieÊci i pocz´stunek.
Tematem wià˝àcym
b´dzie kultura konkretnego kraju lub regionu, zaÊ b´dà nam jà
prezentowaç muzycy,
podró˝nicy, opowiadacze. Pocz´stunek b´dzie akcentem wzmacniajàcym ró˝norodne wra˝enia danego wieczoru.
Nowym miejscem dla Czwartkowych Wieczorów
Muzycznych staje si´ sala projekcyjno – widowiskowa w filii OÊrodka Kultury w Weso∏ej – w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, w Starej Mi∏osnej,
przy ul. Jana Paw∏a II 25 (róg Pogodnej), na I p.
26.02. o godz. 19:30 zapraszamy na Wieczór
Hinduski: zobaczymy slajdy z wakacyjnej podró˝y
Marty Kostulskiej i Natalii Mileszyk po Indiach, us∏y-

szymy ich opowieÊci z tej podró˝y, spróbujemy przygotowanego przez nie indyjskiego pocz´stunku.
Wszystkim tym atrakcjom towarzyszyç b´dzie muzyka na ˝ywo, którà wykonajà na hinduskich instrumentach: Hubert Po∏oniewicz – na bansuri, Tomasz
Osiecki – na sitarze, Piotr
Malec – na tabli. Wieczór
po∏àczony b´dzie z wernisa˝em wystawy zdj´ç fotografa Waldemara Czerniszewskiego z podró˝y
po Indiach.
Przy tej okazji pragn´
serdecznie podzi´kowaç
Gimnazjum nr 119 w imieniu ca∏ego Zarzàdu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna oraz publicznoÊci za wieloletnià wspó∏prac´ przy organizacji
Czwartkowych Wieczorów Muzycznych. Aula Gimnazjum sta∏a si´ dzi´ki otwartoÊci Dyrekcji tej szko∏y
miejscem wyst´pu wielu artystów dla naszej staromi∏oÊniaƒskiej publicznoÊci, a tym samym wielu
niezapomnianych wra˝eƒ o czym wszyscy b´dziemy
si´ starali d∏ugo pami´taç.
Barbara Krzewska

Plan imprez OÊrodka Kultury – marzec 2009

OÊrodek Kultury, ul. Starzyƒskiego 21, 05-075
Warszawa–Weso∏a, tel. 022 773 61 88,
e-mail: domkultury.wesola.net
Filia – OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”,

Sielsko-Anielsko
17 lutego do fili OÊrodka Kultury w Centrum
Pogodna zlecia∏y si´ na swój wernisa˝ ró˝ne

Warsztaty „W komiksowych chmurach”
Zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ w sobot´ 14 marca do ODT „Pogodna” przy ul. Jana Paw∏a II 25
na warsztaty komiksowe prowadzone przez Micha∏a S∏omk´ i Ann´ Susk´ z „Centrali” (Central
Europe Comics Art.). Przygotowany przez CENTRAL¢ warsztat komiksowy oferuje kreatywnà
zabaw´ oraz poznanie j´zyka i dramaturgii wyrazu jakimi pos∏uguje si´ komiks. Warsztat prowadzony jest przez artystów doÊwiadczonych w pracy z dzieçmi.
Zaj´cia trwajà ok. 2 h. Koszt zaj´ç to 50 z∏ – w cen´ oczywiÊcie wliczone sà materia∏y. Karnety na warsztaty do wykupienia w ODT „Pogodna” i w OÊrodku Kultury przy Starzyƒskiego 21.
Wi´cej na www.domkulturywesola.net i pod numerem tel. 022 427 37 74.

ul. Jana Paw∏a II 25, 05-077 Warszawa–Weso∏a,
tel. 022 427 37 74,
e-mail: pogodnakultura@jjs.pl
Wi´cej na www.domkulturywesola.net
anio∏y. Stojàce – ceramiczne by∏y owocem pracowitych ràczek dzieci z sekcji ceramiki. Te
zaj´cia to rodzaj „warsztatów terapeutycznych”
– mówi urocza prowadzàca Dorota ¸asisz.
Obcowanie z glinà bardzo uspokaja, wycisza,
relaksuje.
Te, które zerka∏y na nas ze Êcian by∏y namalowane lub narysowane ró˝nymi technikami przez
dzieci z sekcji Rysunku i Malarstwa Gra˝yny
Bany z OÊrodka Kultury w Weso∏ej.
Zaskoczeniem dla rodziców by∏ poziom prezentowanych prac. Widaç, ˝e zarówno pani
Dorota, która sama tworzy i której anio∏y mo˝na by∏o podziwiaç na wernisa˝u, jak i pani Gra˝yna zara˝ajà pasjà i talentem, co udziela si´
ich podopiecznym.
Katarzyna Szaszkiewicz
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Planowane oddzia∏y przedszkolne dla dzieci szeÊcioletnich na terenie
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Wzorem lat ubieg-∏ych w roku szkolnym
2009/2010 oddzia∏y przedszkolne dla dzieci szeÊcioletnich b´dà uruchomione jedynie przy szko∏ach podstawowych.
Podobnie jak w bie˝àcym roku szkolnym,
w zwiàzku z koniecznoÊcià cz´Êciowego rozwiàzania problemów lokalowych Szko∏y Podstawowej
nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie
(ul. Trakt Brzeski 18, osiedle Stara Mi∏osna) zwiàzanych z du˝à liczbà dzieci, od 1 wrzeÊnia 2009 r. szeÊciolatki zamieszka∏e w obwodzie powy˝szej szko∏y
b´dà mia∏y zapewnione miejsca w oddzia∏ach
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 174
im. Tadeusza KoÊciuszki w Warszawie, Plac Wojska
Polskiego 28 (osiedle Plac Wojska Polskiego).
Od kilku lat nauczanie w Szkole Podstawowej
nr 173 im. Górników Polskich odbywa si´ na
dwie zmiany. Aktualnie uczy si´ tam ok. 700
dzieci i ich liczba z roku na rok wzrasta. Przyj´te
rozwiàzanie pozwoli zapewniç bezpieczne warunki nauki dla dzieci i pracy dla nauczycieli.
Szko∏a Podstawowa nr 174 im. Tadeusza KoÊciuszki jest szko∏à kameralnà – w bie˝àcym roku
szkolnym uczy si´ tam 187 uczniów. Parterowy
budynek szko∏y dysponuje niezb´dnà bazà loka-

lowà na przyj´cie dzieci szeÊcioletnich z osiedla
Stara Mi∏osna. Placówka dysponuje odr´bnà
Êwietlicà dla dzieci szeÊcioletnich.
Analogicznie jak w bie˝àcym roku szkolnym
dzieciom z osiedla Stara Mi∏osna zostanie zapewniony transport do Szko∏y Podstawowej
nr 174. Dzieci b´dà przewo˝one specjalnym autokarem wynaj´tym przez Urzàd Dzielnicy
z dwóch punktów zbiorczych na terenie Starej
Mi∏osnej. W czasie transportu zapewniona b´dzie opieka pedagogiczna. Podobnie odbywaç
si´ b´dà powroty ze szko∏y, a dzieci które nie zo-

stanà odebrane przez rodziców z wa˝nych powodów z autokaru, trafià pod opiek´ do Êwietlicy
w Szkole Podstawowej nr 173. Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci szeÊcioletnich zamieszka∏ych na osiedlu Stara Mi∏osna odb´dzie si´ w Szkole Podstawowej nr 173 w dniu 4
marca 2009 r. o godzinie 1800.
Poni˝ej zamieszczamy zestawienie planowanej sieci oddzia∏ów przedszkolnych dla dzieci
szeÊcioletnich przy szko∏ach podstawowych na
terenie Dzielnicy Weso∏a oraz planowanych spotkaƒ z rodzicami w tych szko∏ach.

Weso∏e Przygody 2009
Jesienià ubieg∏ego roku Stowarzyszenie Sàsiedzkie dzi´ki dotacji Urz´du Dzielnicy zorganizowa∏ cykl pi´ciu
wyjazdów turystycznych. Wyjazdy cieszy∏y si´ du˝à popularnoÊcià, a kilka
osób wciàgn´∏o si´ tak, ˝e gdy trzeba
by∏o zastanowiç si´ gdzie zorganizowaç
wyjazdy w tym roku, zebra∏o si´ 9-osobowe konsylium. OczywiÊcie propozycji by∏o co niemiara (ponad 30). Ostatecznie do wniosku o dotacj´ zosta∏o
wpisanych 15. Ich wykaz przedstawiamy poni˝ej:
1. 27.02–01.03.2009 – Narciarski weekend – zakoƒczenie sezonu – 3 dni
2. 27.03–29.03.2009 – Per∏y Ma∏opolski – 3 dni
3. 03.04–05.04.2009 – Biebrzaƒskie
b∏ota – 3 dni
4. 17.04–19.04.2009 – W krainie Kopernika – 3 dni
5. 30.04-03.05.2009 – W´drówki przez
Kotlin´ K∏odzkà – 4 dni
6. 10.05.2009 – Spacer po Kazimierzu
Dolnym – 1 dzieƒ
7. 17.05.2009 – Nieznana rzeka – Âwider – 1 dzieƒ
8. 22.05–24.05.2009 – W´drówka Pieniƒskimi szlakami – 3 dni
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9. 1 0 . 0 6 – 1 4 . 0 6 . 2 0 0 9
– Pi´kno rozlewisk Rospudy – 5 dni
10. 10.06–14.06.2009 – Przez
ost´py Puszczy Augustowskiej – 5 dni
11. 0 4 . 0 9 – 0 8 . 0 9 . 2 0 0 9
– W´drówka szlakiem
Bieszczadzkich po∏onin
– 5 dni
12. 2 5 . 1 0 – 2 7 . 1 0 . 2 0 0 9
– Pi´kno Ziemi Sandomierskiej – 3 dni
13. 09.10–11.10.2009 – Tajemnice i ciekawostki
Mazur – 3 dni
14. 0 6 . 1 1 – 0 8 . 1 1 . 2 0 0 9
– Dziedzictwo Mazowsza – Ziemia ¸owicka
– 3 dni
15. 04.12–06.12.2009 – Narciarski weekend – otwarcie sezonu – 3 dni
Gabinet Weterynaryjny

Ile z nich ostatecznie si´
ul. Hebanowa 16
odb´dzie zale˝y od kwoty
Tel. 022 773 10 88, 606 482 555
pozyskanej dotacji. Nie
przyjmujemy tak˝e na razie zg∏oszeƒ, serdecznie na wszystkie wyjazdy zarozpoczniemy to po przyznaniu dota- praszamy.
Marcin J´drzejewski
cji i weryfikacji planów, ale ju˝ teraz
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LIKWIDACJA SALONU

Warszawa Weso∏a, Trakt Brzeski 75 (obok Domeko)
Pn-pt 11-19, Sob. 10-15
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25 lat Piekarni-Cukierni Putka

Tekst sponsorowany

Niewiele jest w Polsce firm, które
chlubiàc si´ d∏ugà tradycjà potrafià
w nowych warunkach ekonomicznych
dostosowywaç si´ do zmieniajàcego si´
otoczenia i rozwijaç. Ma∏o jest takich
firm o rzemieÊlniczych korzeniach,
a jeszcze mniej firm rodzinnych, gdzie
jest kilku wspó∏w∏aÊcicieli. W gronie
tych wyjàtkowych przedsi´biorstw notujàcych sukcesy rynkowe jest warszawska firma Piekarnie-Cukiernie Putka,
która 3 paêdzierniku 2008 r. obchodzi∏a 25 rocznic´ istnienia.
Korzenie firmy si´gajà 1918 r. kiedy
to W∏adys∏aw Putka za∏o˝y∏ ma∏à piekarni´ w Rembertowie. Inni cz∏onkowie rodziny prowadzili zak∏ady w Okuniewie i na terenie dzisiejszej Weso∏ej.
W 1968 r. oparty na rembertowskiej
piekarni biznes zacz´li rozwijaç Janina i Jan Putkowie.
Póêniej dzier˝awili
te˝ zak∏ady w Rybnie, Chodakowie
i Piastowie. W tamtym okresie wymaga∏o to niema∏o
trudu i determinacji, nie wspominajàc
o koniecznej wiedzy
technologicznej,
sprawnej organizacji
i prawdziwej przedsi´biorczoÊci, którà
ka˝dego dnia – choç
zupe∏nie inaczej ni˝
dziÊ – weryfikowa∏o
˝ycie.
W 1983 r. ukoronowaniem dzia∏alnoÊci
paƒstwa
Putków,
a szczególnie inicjatywy i staraƒ Janiny
Putki, by∏o wybudowanie w∏asnego zak∏adu przy ul. Tarnowieckiej w Warszawie. W∏àczyli wówczas do spó∏ki synów
Zbigniewa i Stefana oraz zi´cia Andrzeja Pudzianowskiego. Powo∏anie
przedsi´biorstwa Piekarnia J. i Z. i S.
Putka A. Pudzianowski s. j. wyznaczy∏o
nowy etap w rozwoju rodzinnego biznesu. Póêniejsze przejÊcie z produkcji
typowo rzemieÊlniczej do przedsi´biorstwa Êredniej wielkoÊci produkujàcego
w kilku zak∏adach by∏o trudne, ale zakoƒczy∏o si´ sukcesem. Dzi´ki zmianie
filozofii dzia∏ania i nowym wydajnym
maszynom mo˝na by∏o zaoferowaç
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ne. DziÊ jest to najwi´kszy
i najbardziej nowoczesny zak∏ad produkcyjny Putka.
Trzeci zak∏ad to przej´ta
w 1996 r. piekarnia „Jan Piekarz” na Mokotowie, przy ul.
Krymskiej. Ta placówka
w skali firmy jest symbolem
du˝ego osiàgni´cia marketingowego, gdy˝ w krótkim
czasie od zmiany w∏aÊciciela
jej obroty zosta∏y zwi´kszone pi´ciokrotnie.

znacznie wi´kszy wybór produktów i przyciàgnàç nowych konsumentów. Obecnie przy zatrudnieniu ok. 200 osób produkcja si´ga 30 t pieczywa dziennie.
Dzisiaj Piekarnie – Cukiernie
Putka to trzy zak∏ady produkcyjne, z których najstarszy to wspomniany ju˝ zak∏ad przy ul. Tarnowieckiej. W 1991 r. produkcj´
uruchomi∏a druga piekarnia
przy ul. Brata Alberta w Weso∏ej.
Powsta∏a ona jako spó∏ka z francuskà firmà Mapain. Od tego
czasu zak∏ad kilkakrotnie rozbudowywano, a udzia∏y zagranicznego partnera zosta∏y wykupio-
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zdoby∏y I miejsce w kategoriach: pieczywo tradycyjne (za Chleb Sitkowy)
i pieczywo pszenne (za Bu∏k´ Orkiszowà). W 2008 r. sukces uda∏o si´ powtórzyç, zajmujàc w tym samym konkursie I miejsce za Chleb Koszarowy w kategorii pieczywo tradycyjne produkowane na zakwasie.

Promocji marki s∏u˝y profesjonalnie
wykonana
reklama
umieszczona na ka˝dym z 30 nale˝àcych do firmy
samochodów dostawczych, je˝d˝àcy
do niedawna w firmowych barwach
tramwaj, sprawny dzia∏ marketingu,
a tak˝e systematyczna dzia∏alnoÊç charytatywna. Wa˝ne jest tak˝e sponsorowanie imprez kulturalnych, coroczny
udzia∏ w Warszawskim Âwi´cie Chleba,
rodzinnym pikniku w Weso∏ej oraz
wielu innych.
Wizerunek Piekarni Cukierni Putka
wspiera praca jej w∏aÊcicieli na rzecz
Êrodowiska zawodowego w warszawskim Cechu Piekarzy oraz w Mazowiec-

kiej Izbie Rzemios∏a i Przedsi´biorczoÊci. W firmowych zak∏adach szkoli
si´ m∏odych piekarzy oraz cukierników,
dzi´ki czemu zdajà z powodzeniem egzaminy czeladnicze, a po kilku latach
zawodowej pracy równie˝ mistrzowskie. Firma stara si´, co deklaruje
na swojej stronie internetowej, by jej
sukces nie by∏
okupiony czyjàÊ pora˝kà.
Harmonijna wspó∏praca
z kontrahentami, ale tak˝e
z konkurencjà,
z którà – jak
mówi Stefan
Putka – mimo
rywalizacji
–
przyjaênià si´,
zaowocowa∏a
tytu∏em „Solidna firma”. Od
czasu otrzymania tego wyró˝nienia min´∏o
kilka lat, ale w∏aÊciciele traktujà
je jako sta∏e zobowiàzanie, by
miano to by∏o aktualne, a firma
utrzyma∏a renom´ przedsi´biorstwa godnego zaufania.
To wszystko sprawdzi∏o si´
w praktyce o czym Êwiadczy niewàtpliwe osiàgni´cie – szacowany na ok. 7-8 proc. udzia∏ w warszawskim rynku. By∏oby to niemo˝liwe bez silnej, dobrze znanej konsumentom marki, partnerskiej wspó∏pracy z kontrahentami oraz lojalnej za∏ogi. To
podstawa, na której mo˝na budowaç przysz∏oÊç firmy i której
wartoÊci nie sposób przeceniç.
Dalszy rozwój – jak planujà w∏aÊciciele
– b´dzie zwiàzany z zakupem jeszcze
bardziej wydajnych maszyn (bo koszty
pracy niewàtpliwie wzrosnà), nowymi
rozwiàzaniami technicznymi, organizacyjnymi oraz dalszym powi´kszaniem
rynku zbytu. Mimo znacznego zmniejszenia spo˝ycia pieczywa oraz ogromnej konkurencji Piekarnie Cukiernie
Putka systematycznie zwi´kszajà sprzeda˝. Mo˝na wi´c sàdziç, ˝e kolejne pokolenie, którego dwaj przedstawiciele:
Bartosz Pudzianowski – syn Andrzeja
i Marcin Twardowski – zi´ç Zbigniewa,
ju˝ poznajà prac´ w firmie i rozwijajà jà
dla dobra w∏asnego i konsumentów.
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èród∏em sukcesu firmy sà sta∏e inwestycje w mark´. Jej si∏à, poza wieloletnià tradycjà jest wysoka jakoÊç wyrobów oraz bogaty – liczàcy ponad 80 rodzajów chleba i bu∏ek oraz ponad 120
rodzajów wyrobów ciastkarskich i cukierniczych – asortyment. To piekarnie
Putka jako pierwsze wprowadzi∏y na warszawski rynek
Ciabatki, które w ciàgu zaledwie kilku miesi´cy na rynku warszawskim sta∏y si´
równie znane i popularne
jak Kajzerki. Ostatnim wielkim przebojem sà Grahamki S∏onecznikowe. Produkty
innowacyjne sà mocnà stronà oferty. Kilka lat temu
Piekarnie-Cukiernie Putka
wprowadzi∏y na rynek mark´ Fibre, pod którà sprzedawane sà ciastka wzbogacane b∏onnikiem naturalnym. Wypuszczajàc ten
produkt na rynek
udowodnili, ˝e produkt funkcjonalny
jest nie tylko zdrowy, ale mo˝e byç
równie˝ smaczny.
JakoÊç jest sferà
specjalnego zainteresowania w∏aÊcicieli. W czerwcu 2001 r.
jako jeden z pierwszych zak∏adów piekarskich certyfikowali system zarzàdzania jakoÊcià wg
mi´dzynarodowej
normy ISO 9001.
Trzy lata póêniej
wprowadzili
oraz
certyfikowali system
HACCP. Produkcja zgodnie z najostrzejszymi europejskimi normami
wymaga zaanga˝owania ca∏ego personelu, ale w firmach rodziny Putka nie
ma z tym problemu. Dba∏oÊç o pracowników, dodatkowe gratyfikacje w postaci wczasów, okolicznoÊciowe pikniki
oraz nagrody jubileuszowe wià˝à pracowników z przedsi´biorstwem. Taka
polityka w czasach silnej konkurencji
pozwoli∏a zbudowaç silnà, wykwalifikowanà kadr´ pracowników, z której
firma mo˝e byç dumna.
W 2007 r. w I Ogólnopolskim Konkursie Pieczywa organizowanym przez
SITSpo˝. Piekarnie-Cukiernie Putka
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Dzia∏aj z energià dla klimatu
II edycja Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego
Gimnazjum Nr 118, po raz drugi organizuje
dla uczniów gimnazjów w Dzielnicy Weso∏a
konkursy ekologiczne w ramach projektu
„Szko∏a z klimatem”.
Tegoroczny konkurs pod has∏em „Dzia∏aj
z energià dla klimatu” ma na celu zainicjowanie
konkretnych dzia∏aƒ edukacyjnych s∏u˝àcych
ograniczeniu zmian klimatu oraz pog∏´bianie wiedzy wÊród uczniów i mieszkaƒców naszej dzielnicy na temat koniecznoÊci oszcz´dzania energii.
Zaplanowane sà dwa etapy: szkolny i dzielnicowy. Uczniowie b´dà mieli mo˝liwoÊç w swoich
szko∏ach wypracowania realnych mo˝liwoÊci
oszcz´dzania energii i oszacowania korzyÊci z tego wynikajàcych oraz zaprezentowania swoich
przemyÊleƒ i efektów prac na sympozjum „Energia – u˝ywaj Êwiadomie”. Sympozjum odb´dzie
si´ w Gimnazjum Nr 118 w maju tego roku.

Planowana jest równie˝ wystawa konkursowych prac plastycznych oraz pokaz prezentacji
multimedialnych pt. „Ja te˝ mog´ wp∏ynàç na
zmiany klimatu”.
Organizatorzy przewidzieli nagrody I–III i wyró˝nienia za poszczególne konkursy oraz dodatkowe wyró˝nienia dla najbardziej kreatywnej
klasy z ka˝dej szko∏y i aktywnego nauczyciela/opiekuna.
Zostanie równie˝ zorganizowana wystawa
konkursowych prac plastycznych ogólnodost´pna dla mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a.
Zach´camy wszystkich uczniów do udzia∏u
w konkursach, dok∏adne informacje znajdziecie
w swoich szko∏ach.
Koordynatorki:
Anna Janecka i Marzena Borkowska

Narciarski weekend jednak b´dzie
ZwlekaliÊmy z tym komunikatem do ostatniej chwili, bo czekaliÊmy na
informacj´ o dotacji na rok bie˝àcy. Co prawda o dotacji nadal nic nie wiemy,
ale narciarski weekend jednak organizujemy. Wyjazd w dniu 27 lutego,
powrót 1 marca.
Niestety, poniewa˝ wyjazd b´dzie bez dotacji, jego koszt b´dzie wy˝szy ni˝
jesienià. Na szcz´Êcie, poniewa˝ jedziemy du˝à grupà, uda∏o si´ wynegocjowaç
bardzo korzystne rabaty. Ostatecznie koszt wyjazdu wyniesie 140,00 z∏.
Szczegó∏owe informacje sà dost´pne na stronie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
www.staramilosna.org.pl. Mo˝na te˝ kontaktowaç si´ z kierownikiem wyjazdu
– Annà Lato, tel. 502 305 482.
Marcin J´dzejewski

Wolontariat w Szkole
Podstawowej nr 173
Z wielkà radoÊcià informujemy, i˝ od paêdziernika 2008 roku ponownie wznowi∏o
dzia∏alnoÊç „Ko∏o Wolontariuszy” przy SP
nr 173 prowadzone przez pedagoga szkolnego p. Lucyn´ Kryszyƒskà.
Ko∏o liczy 24 uczniów, którzy z wielkim
zapa∏em wzi´li si´ do pracy. Jego celem jest
pomoc tym, którzy takiej pomocy potrzebujà. Do tej pory pomagaliÊmy przy pakowaniu
paczek na V Maraton Starej Mi∏osnej, zbieraliÊmy pieniàdze, karm´ i koce dla Schroniska dla zwierzàt w Legionowie przy ul. Stró˝aƒskiej 15, zbieraliÊmy maskotki, przybory
szkolne oraz papier do pakowania dla Fundacji „Pomó˝ Dzieciom”, z których zosta∏y
zrobione paczki Êwiàteczne dla dzieci z Domów Dziecka.
W paêdzierniku nasza szko∏a przystàpi∏a
do ogólnopolskiej akcji UNICEF „Na ratunek
dzieciom w Kongo”. Wolontariusze w licznych akcjach poprzez prezentacje i teatrzyki
informowali swoich kolegów o tragicznej
sytuacji dzieci w Kongo. Celem akcji by∏o
zbieranie pieni´dzy na szczepionki ratujàce
˝ycie oraz ˝ywnoÊç terapeutycznà,
Od wrzeÊnia do listopada wolontariusze
wraz z uczniami naszej szko∏y zebrali 151 z∏
na „Adopcj´ na odleg∏oÊç”.
W planach jeszcze kilka akcji charytatywnych, które mamy nadziej´, rozÊwietlà niejednà twarz i psi pyszczek.
Dzi´kujemy wszystkim doros∏ym, którzy
nam pomogli, abyÊmy mogli pomóc innym.
Opiekun ko∏a Lucyna Kryszyƒska

Turniej Szachowy Grand Prix SP 173
W tym roku szkolnym imprezy szachowe
w SP 173 zagoÊci∏y na dobre. 7 lutego 2009 r.
(w sobot´) odby∏y si´ kolejne rozgrywki tej pasjonujàcej gry. Rozegrano V Turniej Szachowy
z edycji Grand Prix SP173. W zmaganiach wzi´∏o udzia∏ 49 zawodników.
Zwyci´zcami V Turnieju Szachowego Grand
Prix SP 173 zostali:
W kategorii wiekowej (1998–1996):
1. Pawe∏ Jarmu∏a – MKS Polonia Warszawa
2. Bartosz Nowicki – KS Weso∏a; SP 173
3. Kinga Pastuszko – MKS Polonia Warszawa;
SP 173
W kategorii wiekowej (2002–1999)
1. Dominik Rzeszowski – Polonia Warszawa
2. Jakub Grunas – Warszawa
3. Jan Mrozowski – PKS Agape
Najlepszà zawodniczkà Turnieju zosta∏a Kinga
Pastuszko, uczennica SP 173.
Wy∏oniono równie˝ zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w ca∏ej edycji Grand Prix.
Okazali si´ nimi:
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W kategorii wiekowej (1998–1996)
szamy na kolejny turniej szachowy (7 marca),
1. Bartosz Nowicki – SP 173
w którym b´dzie mo˝liwoÊç uzyskania V i IV kate2. Pawe∏ Jarmu∏a – MKS Polonia
gorii szachowej. W turnieju mogà wziàç udzia∏
3. ¸ukasz Jarmu∏a – MKS Polonia
równie˝ zawodnicy, którzy kategorie ju˝ posiadajà.
W kategorii wiekowej (2002–1999)
Szczegó∏owe informacje znajdziecie Paƒstwo
1. Dominik Rzeszowski – MKS Polonia
na stronie internetowej Mazowieckiego Zwiàzku
2. Kacper Piasecki – SP 173
Szachowego.
3. Miko∏aj Brodowski – UKS MDK Otwock
Do zobaczenia!
Teresa Osypiuk,
Najlepszà zawodniczkà ca∏ego Grand Prix zoMarta Drabarek,
sta∏a Kinga Pastuszko.
Edyta Kowalczyk
Puchary, nagrody i dyplomy zwyci´zcom wr´czyli dyrektor Lidia Chmielewska i burmistrz Marian
apraszamy na nast´pne spotkanie Klubu Kobiet Przedsi´Machor. S∏owa podzi´kobiorczych – ju˝ 25 lutego (Êroda) w Szkole J´zykowej Tom
wania kierujemy do Dyrekcji
Law’s School of English (ul. GoÊciniec 18, Stara Mi∏osna), o goSP 173 oraz w∏adz Dzielnicy
dzinie 19.00. Spotkanie b´dzie zatytu∏owane „Budowanie marki
Weso∏a za wsparcie finanw∏asnej”. Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
sowe tego przedsi´wzi´cia.
mailem do Magdy J´drzejewskiej: magda@grupaboss.pl lub teleWszystkim zawodnikom
fonicznie z Ma∏gorzatà Krukowskà: 0-501-645-913.
serdecznie dzi´kujemy i gratulujemy osiàgni´tych wyniMagdalena J´drzejewska i Ma∏gorzata Krukowska
ków. JednoczeÊnie zapra-

Z
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Qlturka

chodzi o tematyk´ Patrick zdaje nie
baç si´ niczego i pisaç to, co le˝y mu
na sercu. Jak ju˝ pisa∏am, nie przera˝ajà go nawet tematy tabu takie jak
gwa∏t na dziecku (opisany zresztà ze
strony samego dziecka). G∏ównie jednak Patrick, jak wi´kszoÊç muzyków, Êpiewa
o mi∏oÊci. Czy b´dzie to mi∏oÊç do wilka, ukochanej / ukochanego, skoƒczona mi∏oÊç lub t´sknota za mi∏oÊcià – niewa˝ne, ka˝dy jej rodzaj zdaje
si´ byç dobrym do opisania. Poza tym uczuciem
na „Magic Position” znajdziemy równie˝ nawo∏ywanie do optymizmu mimo tragedii – wype∏nienie idei carpe diem („Accident and Emergency”),
pi´knà ballad´ o patrzeniu na nocne niebo pe∏ne
gwiazd („The Stars”), odezw´ o nie ukrywanie tego co mamy w Êrodku i zawsze bycie wiernym
sobie („Overture”) oraz wiele innych. Wszystko
jest przekazane poprzez górnolotnà jak na doÊç
popularnà twórczoÊç poezj´. Nieraz trudno nawet
zrozumieç przekaz Wolfa ukryty za porównaniami, metaforami – jednym s∏owem czystà poezjà.
Mimo swojej z∏o˝onoÊci muzycznej p∏yta jest
bardzo przyjemna i ∏atwa do przyj´cia równie˝
dla niewyrobionego s∏uchacza. Mo˝e ona zdawaç si´ zwalniaç tempa po kilku pierwszych piosenkach, kiedy zdaje si´ wchodziç w sfer´ ballad, które dla niektórych mogà byç monotonne.
Jednak po nich znowu napotykamy tryskajàce
energià utwory (np. „Get Lost”), aby na koniec
zaznaç wyciszenia przy „The Stars” i instrumentalnym „Finale”.
Polecam wszystkim tà, jak mówi sam tytu∏,
magicznà muzyk´. Je˝eli komukolwiek z was,
drodzy czytelnicy, spodoba si´ ta wyjàtkowa
twórczoÊç – kupcie p∏yt´. Nie Êciàgajcie jej, nie
szukajcie za granicà – kupcie jà za pomocà polskiego merlin. pl – mo˝e wtedy ktoÊ to zauwa˝y
i wpuÊci starsze p∏yty Patricka na nasz rynek.

Koniec skandali, czas na s∏odycz
Patrick Wolf
„Magic Position”
Choç Patrick Wolf ma dopiero 25 lat i wyglàda
na wiecznego dziesi´ciolatka (charakteryzujà go w∏osy
o odcieniu Êwie˝ej marchwi,
krótkie spodenki i bardzo
kolorowe ubrania), nieêle ju˝ nabroi∏ w muzyce.
Nie jest znany masom, szczególnie w Polsce,
a móg∏by narobiç tyle ha∏asu co sam król skandalu czyli Marilyn Manson. Na swoich poprzednich krà˝kach („Lycantrophy” i „Wind in the
Wires”, kiedy jego w∏osy mia∏y jeszcze depresyjny odcieƒ czerni) szokowa∏ opowiadaniami
o gwa∏cie na dziecku albo nami´tnym romansie
z wilkiem, zastrzelonym potem przez ojca z wiatrówki (w ogóle wilki zdajà si´ byç jego ulubionym zwierz´ciem – na prawd´ nazywa si´ Patrick Apps, Wolf to pseudonim artystyczny).
Do tego trzeba dodaç regularny striptiz na koncertach. Poza tym ho∏dowa∏ raczej smutnym klimatom, wr´cz depresyjnym. Jednak na swojej
ostatniej p∏ycie – „Magic Position”- Wolf zalewa
nas falà s∏odyczy, optymizmu, kolorów i pogody
ducha. Nic dziwnego, ˝e tylko ten album pojawi∏
si´ na naszym rodzimym rynku...
Za doÊç kontrowersyjnym wizerunkiem
Patricka kryje si´ niesamowity artysta. Mimo
m∏odego wieku jest multinstrumentalistà (gra
mi´dzy innymi na skrzypcach, harfie, wiolonczeli,
gitarze, pianinie, akordeonie i ukelele). S∏ysza∏am, ˝e ∏àcznie gra a˝ na jedenastu instrumentach. Ponadto Êpiewa, pisze teksty oraz muzy-

k´. I to wszystko robi niemal˝e mistrzowsko. Artyzm przebijajàcy si´ przez jego utwory jest niestety zbyt trudny dla wi´kszoÊci s∏uchaczy,
a szczególnie panów rzàdzàcych polskim rynkiem muzycznym – znalaz∏am na nim, jak ju˝
wspomnia∏am, tylko ostatni krà˝ek Wolfa i to
w dodatku wy∏àcznie w sprzeda˝y internetowej.
Muzycznie twórczoÊç Wolfa charakteryzuje si´
wielkà ró˝norodnoÊcià. Autor nie wystrzega si´
˝adnego gatunku muzycznego i nie boi si´ posàdzania o bycie niekonsekwentnym stylowo.
Wi´kszoÊç utworów mo˝na zaliczyç do takich
gatunków jak indietronica, folktronica, alternative
rock, baroque pop, jednak mo˝emy si´ tu tak˝e
doszukaç mi´dzy innymi brit rocka i klimatów
czysto balladowych. Poza tym u˝ywa on iÊcie
nowatorskich sposób jeÊli chodzi o tworzenie
– mi´dzy innymi szumu bia∏ego i innych dêwi´ków pochodzenia elektronicznego. Równie˝ jeÊli

Martyna Nowosielska

Akcja „ Zima w mieÊcie 2009”
Ferie, ferie i… ju˝ po feriach.
Zosta∏y nam tylko wspomnienia.
W czasie ferii zimowych w SP 173 nie
mo˝na by∏o narzekaç na nud´. Zaj´cia
trwa∏y od godz. 8.00 do 17.00. Uczniowie naszej, jak równie˝ i z innych szkó∏

mieli mo˝liwoÊç skorzystania z ciekawej oferty zaj´ç prowadzonych przez
nauczycieli na terenie naszej szko∏y.
Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y
si´ zaj´cia sportowe, taneczne, plastyczne, informatyczne oraz gry i zabawy Êwietlicowe. Czas sp´dzaliÊmy
równie˝ poza szko∏à.
Dzieci wzi´∏y udzia∏ w inauguracji akcji „Zima w miecie 2009”,
która odby∏a si´ w Sali Kongresowej.
Poza tym wyje˝d˝a∏y na spektakle teatralne i seanse filmowe
do kina „KoÊciuszkowiec” oraz
na basen. Du˝à atrakcjà by∏o
zwiedzanie kulis Teatru Wielkiego, koncerty muzyczne organizowane w Centrum Promocji Kultu-

ry oraz prezentacje ciekawostek naukowych w Centrum Nauki „Kopernik”. OdwiedziliÊmy równie˝ naszych
ulubieƒców w warszawskim ZOO.
Koordynator
Teresa Osypiuk
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Kàcik bibliofila
Renate
Herrenknecht
„Proste robótki
na drutach”
Dzianina znowu
wróci∏a do ∏ask, czyli od stóp po g∏owy
otulamy si´ w przyjazne i wdzi´czne sploty. Polecam
ksià˝k´, która adresowana jest do nowicjuszek sztuki dziergania. Czytelne
opisy, podstawowe fasony i wzory nie
tylko sweterków, dobre rady i ilustracje: oto, co znajdziecie Panie w poradniku Renaty Herrenknecht.
Zapraszam do biblioteki!

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Newman R. – Bal absolwentów
2. Canavan T. – Gildia Magów (trzy
cz´Êci)
3. Pisarzewska K. – Halo, Wikta!
4. Meyer S. – Zmierzch (wszystkie cz´Êci cyklu)
5. Henley V. – Kobieta nami´tna
6. Górniak Z. – Siostra i byk
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Marsoli L. A. – Piorun
2. Kerr P. – Dzieci Lampy i kobra królewska
3. Rasheed L. – Frytki, fasolka i limuzy-

NowoÊci wydawnictwa PERT
„Post´powanie
administracyjne
poradnik praktyczny”
Mariusz Bidziƒski,
Katarzyna Golat,
Przemys∏aw
Szustakiewicz
Celem publikacji
jest czytelne i przyst´pne przedstawienie sposobu post´powania administracyjnego w Êwietle obowiàzujàcych przepisów prawa administracyjnego. Ksià˝ka b´dzie cennà pomocà
dla tych, którzy zajmujà si´ tà problematykà, a wi´c zarówno dla stron post´powania administracyjnego jak
i pracowników organów administracji
publicznej. Autorzy powo∏ujà si´
na najnowsze orzecznictwo sàdów ad-

ministracyjnych i nowe publikacje
doktryny prawa, co sprawia, ˝e ma
ona charakter aktualny i b´dzie bardzo przydatna w codziennym stosowaniu Kodeksu Post´powania Administracyjnego.
***
„Medycyna Êwiat
i ludzie”
Leszek
Ceremu˝yƒski
Lekarz, a ju˝
na pewno wielki lekarz, widzi wi´cej
ni˝ my, pacjenci
– stàd i ta niezwyk∏a ksià˝ka. Autor prze˝y∏ czasy, które
same by∏y przygodà i narodów, i kar-

ny: niezwyk∏y dziennik Betsaby Klarysy
de Trop
4. Andrychowska-Biegacz J. – Skarbnica pomys∏ów na odÊwi´tne okazje
5. Hassenmüller H. – Pewnej wrzeÊniowej niedzieli
Literatura popularnonaukowa:
1. Herrenknecht R. – Proste robótki na
drutach
2. Darbonne C. – Harmonia smaków:
wina i potrawy
3. Pausch R. – Ostatni wyk∏ad
4. Zwoliƒski A. – Sekty w Internecie
5. Besala J. – Tajemnicze dzieje Polski
6.Kwiatkowski S. M. – Pedagogika
pracy
7. Urbanek M. – Waldorff: ostatni baron Petrelu
Iza Zych
ieszkaƒcy 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.

M

diologii – przemian od piek∏a do wolnoÊci, przemian od stetoskopu do
USG, koronarografii i operacji na
otwartym sercu. Z czego zaÊ lekarze
biorà talent interesujàcego opowiadania, pozostanie ich tajemnicà.
Anna Lipiƒska

KONSULTAC YJNY G ABINET O RTOPEDYCZNY

Dr Zbigniew Stolarski
Stara Mi∏osna
ul. Szmaragdowa 45
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CHIRURG -ORTOPEDA
TRAUMATOLOG

tel. 022 773 37 44
kom. 0668 26 35 40

ALARMY, DOMOFONY,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
tel. 509 928 338

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

Piotr Olszewik
Urodzi∏ si´ 24 wrzeÊnia 2007 r.
Syn Ewy i Micha∏a.

foto – Fotooskar

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 16 marca 2009 r.

Karol St´plewski
Urodzi∏ si´ 10 paêdziernika 2008 r.
w szpitalu przy ulicy
Starynkiewicza.

Julia Âwietlikowska-Sujecka
Urodzi∏a si´ 26 stycznia 2008 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga 3440 g, wzrost 54 cm.

foto – Fotooskar

Witajcie
wÊród
nas

foto – Fotooskar
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Maciej Masznicz
Urodzi∏ si´ 17 sierpnia 2008 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga 4150 g, wzrost 54 cm.

Oliwier Fleiszfreser
Urodzi∏ si´ 27 stycznia 2008 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga 3070 g.

WojtuÊ Ciupak
Urodzi∏ si´ 22 listopada 2008 r.
Najm∏odszy mieszkaniec
ulicy Poezji.

Pomó˝ swoim 1%
Szanowni Paƒstwo!
Jestem lekarkà chorà na stwardnienie rozsiane. Moja skromna renta nie wystarcza
na pokrycie wydatków zwiàzanych z leczeniem
i rehabilitacjà.
Zwracam si´ z uprzejmà proÊbà, aby zechcieli
Paƒstwo 1% podatku przekazywanego na organizacje po˝ytku publicznego przeznaczyç na
moje leczenie i rehabilitacj´.
W tym celu prosz´ wpisaç w swoim zeznaniu
podatkowym (PIT) w cz´Êci „Wniosek o przekazanie 1%...”
• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
• KRS nr 0000083356
• Kwota ………
Aby Êrodki te mog∏y byç przeznaczone na
moje leczenie i rehabilitacj´ prosz´ koniecznie
wpisaç w cz´Êci „Informacje uzupe∏niajàce” moje nazwisko Magdalena Szmauz Dybko i PLiR *).
*) program leczenia i rehabilitacji

Ufajàc w paƒstwa ˝yczliwoÊç z góry serdecznie dzi´kuj´!
Magdalena Szmauz-Dybko
Tel. 022-773-25-70
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Zimowisko dzieci parafii Êw. Hieronima
w Bia∏ym Dunajcu – 16-24 stycznia
Na stacji Zakopane, po ca∏onocnej podró˝y,
przywita∏o nas – grup´ z parafii Êw. Hieronima
w Starej Mi∏osnej (44 dzieci, 5 wychowawców
i kierownika koloni), pi´kne s∏oƒce wschodzàce
nad zaÊnie˝onymi Tatrami i 20 stopniowy mróz.
Z Zakopanego pojechaliÊmy busami, na Êniadanie, do pensjonatu pani Heleny Paƒszczyk w Bia∏ym Dunajcu. Tego samego dnia, po krótkim
odpoczynku i rozpakowaniu baga˝y z „jab∏uszkami” w r´kach, ruszyliÊmy na spacer.
Wybór pad∏ na Kalatówki, polan´ w Tatrach,
w Dolinie Bystrej. Po godzinie marszu dotarliÊmy na gór´, z której podziwialiÊmy widok
na region Kasprowego Wierchu i zje˝d˝aliÊmy
na jab∏uszkach. W drodze powrotnej zwiedziliÊmy Pustelni´ Âwi´tego Brata Alberta i modliliÊmy si´ w kaplicy Âwi´tego Krzy˝a.
Kolejne dwa dni by∏y mroêne, pe∏ne s∏oƒca,
b∏´kitnego nieba i przejrzystego powietrza.
W niedziel´, po Mszy Âwi´tej, która odby∏a si´
w KoÊciele w Bia∏ym Dunajcu, poszliÊmy
do Doliny Strà˝yskiej. Trzykilometrowy spacer
szlakiem prowadzàcym na Giewont pozwoli∏
nam podziwiaç pi´kno tatrzaƒskiego krajobrazu.
Zachwyt by∏ pe∏niejszy, gdy nast´pnego dnia zdobyliÊmy Dolin´ KoÊcieliskà, jednà z najpi´kniejszych dolin w Polsce. Zach´ceni pi´knà pogodà
postanowiliÊmy we wtorek, wjechaç kolejkà
na Kasprowy Wierch. WstaliÊmy ju˝ o 5:30, aby
byç w Kuênicy par´ minut po 7 rano. Na miejscu,
czekajàc na pierwszà kolejk´, us∏yszeliÊmy komunikat, ˝e z powodu halnego, odwo∏ane sà
wszystkie wjazdy na Kasprowy Wierch. OdczuliÊmy si∏´ tego wiatru, na w∏asnej skórze, wchodzàc
na Nosal, który by∏ pierwszym zdobytym szczy-

tem tego dnia. Nast´pnym by∏a Guba∏ówka. Tym
razem kolejka nie zawiod∏a i dowioz∏a nas na
1120 metrów, skàd oglàdaliÊmy Tatry i Zakopane.
Pogoda w górach jest zmienna i nieprzewidywalna, czego doÊwiadczyliÊmy w kolejnych
dniach koloni. Krajobraz zmieni∏ si´ z zimowego
na wiosenny. Spada∏ deszcz, który zmy∏ Ênieg ze

stoków i pozostawi∏ b∏oto. Dlatego czwartek by∏
dniem edukacyjno-rozrywkowym. OdwiedziliÊmy
dwa Muzea Tatrzaƒskie. W pierwszym pokazano
nam filmy dotyczàce fauny i flory Parku Tatrzaƒskiego i ochrony Morskiego Oka – jednego z najwi´kszych polodowcowych jezior w polskich górach. Co roku ratownicy Parku czyszczà dno jeziora z monet i Êmieci pozostawianych przez turystów. W drugim muzeum przewodnik opowiedzia∏
nam histori´ Zakopanego i jego s∏awnych mieszkaƒców. Oprowadzi∏ nas po tradycyjnej chacie
góralskiej i pokaza∏ charakterystyczne dla podha-

Zimowe ferie w Bia∏ym Dunajcu
W czasie ferii zimowych zorganizowano wypoczynek dla Ministrantów i Ptaszków Êw. Franciszka z parafii pw. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa.
Tym razem 44 dzieci odwiedzi∏o pi´kne Podhale.

Dzi´ki staraniom ks. Micha∏a, s. Cecylii,
p. E. Walczuk i p. Kruschewskich czas sp´dzony
w Bia∏ym Dunajcu zosta∏ wykorzystany w pe∏ni
i z po˝ytkiem. ZobaczyliÊmy Sanktuarium Matki
Bo˝ej Podhala w Ludêmierzu, które w zimowej
scenerii prezentowa∏o si´ znakomicie. W Sanktu-
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arium Matki Bo˝ej Fatimskiej na Krzeptówkach,
wybudowanym jako wotum wdzi´cznoÊci
za ocalenie ˝ycia Jana Paw∏a II, ks. Micha∏ celebrowa∏ Msz´ Êwi´tà, w której uczestniczyliÊmy.
ZdobyliÊmy tak˝e jeden ze „szczytów” – Guba∏ówk´. Co prawda z du˝à pomocà kolejki szynowej, ale przecie˝ liczà si´ dobre ch´ci i zamiary.
Spotkanie z rodzinà góralskà dostarczy∏o nam
wielu ciekawych prze˝yç. S∏uchaliÊmy legend
i opowieÊci o Podhalu, oczywiÊcie w gwarze góralskiej. Niektórzy pokusili si´ nawet o nauk´ taƒca
góralskiego, co przyznaj´, uda∏o im si´ doskonale.
Niezapomnianym wydarzeniem by∏ kulig –
na prawdziwych saniach z p∏ozami, z prawdziwymi koƒmi, ogniskiem i kie∏baskami! OczywiÊcie
w zimowej atmosferze i z góralami z krwi i koÊci!!!
Jak przysta∏o na prawdziwych ceprów, korzystajàcych z dobrodziejstwa gór, odwiedziliÊmy równie˝
pi´knie oÊnie˝ony stok skàpany s∏oƒcem, na którym szaleliÊmy do upad∏ego, a raczej … do pierwszych mokrych spodni i przemoczonych butów.
Ogromnym zaciekawieniem cieszy∏o si´ pewnego wieczoru... siano. Tak, tak siano, z którego

la stroje. Pobyt w Zakopanem zakoƒczy∏a wizyta
w kinie, gdzie obejrzeliÊmy film Madagaskar 2.
W piàtek, w dzieƒ wyjazdu, spacerem w Dolinie Bia∏ego, wizytà w Olczy w Sanktuarium Matki Bo˝ej Objawiajàcej Cudowny Medalik i zakupami na Krupówkach, po˝egnaliÊmy Tatry.
Nale˝y jeszcze kilka s∏ów powiedzieç o wieczorach sp´dzone w pensjonacie, które by∏y
równie atrakcyjne i emocjonujàce, co w´drówki po górach. Dzieci sprawdzi∏y swojà
znajomoÊç Starego i Nowego Testamentu
w konkursie biblijnym, wspó∏zawodniczy∏y
w konkursie „jeden z dziesi´ciu”. KoloniÊci
wykazali si´ niezwyk∏à pomys∏owoÊç, naÊladujàc piosenkarzy i muzyków w konkursie
„mini playback show”. Wszyscy zwyci´zcy
otrzymali dyplomy i nagrody. Czas karnawa∏u
to czas zabawy, dlatego te˝ cz´sto bawiliÊmy
si´ i taƒczyliÊmy na dyskotekach. Wiele niezapomnianych chwil dostarczy∏ nam kulig,
który odby∏ si´ w drugi wieczór koloni, kiedy
jeszcze mróz szczypa∏ w nos. Dziesi´ç zaprz´gów konnych z saniami wioz∏o nas
po Bia∏ym Dunajcu, Ênieg skrzypia∏ pod p∏ozami,
konie parska∏y a koloniÊci, otuleni baranicami,
radoÊnie Êpiewali. W lesie czeka∏o na nas rozpalone ognisko, przy którym sma˝yliÊmy kie∏baski
i grzaliÊmy si´.
Do Warszawy wróciliÊmy w sobot´ rano zadowoleni z tygodnia ferii i jednoczeÊnie st´sknieni
za domem, rodzicami, palystation i telewizorem.
Sk∏adamy wielkie Bóg zap∏aç wszystkim ofiarodawcom, dzi´ki którym wyjazd na zimowisko by∏
bardziej atrakcyjny.
Weronika MoÊcicka
wyczarowaliÊmy przeró˝ne cudeƒka. By∏y i misiaczki, i króliczki, i myszki, i kto wie ile jeszcze
i jakich „siennych” stworów, które rzecz jasna
przyjecha∏y z nami do domu.

Wyjazd by∏ bardzo udany, pogoda dopisa∏a,
˝arcikom sytuacyjnym nie by∏o koƒca, a chorobom, które próbowa∏y nas zmóc i tak si´ nie daliÊmy! WróciliÊmy zadowoleni, uÊmiechni´ci
i wypocz´ci. Na koniec sk∏adamy szczególne
podzi´kowania Urz´dowi Dzielnicy Weso∏a,
który wspar∏ nas finansowo oraz przyczyni∏ si´
do weso∏ego i radosnego odpoczynku.
Majka Delura
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Szanowni Paƒstwo!
Czytacie w∏aÊnie 100. numer WiadomoÊci Sàsiedzkich. Ju˝ prawie 10 lat jesteÊmy
z Wami, informujemy, opisujemy, zapraszamy na imprezy... Ale MY, to znaczy KTO?
Cz´Êç z Paƒstwa zna niektórych z nas. Jednak dla wi´kszoÊci jesteÊmy tylko autorami tekstów, czasem przy nich pokazujàc swój wizerunek. Dlatego przy okazji tego jubileuszu, pozwalamy si´ Paƒstwu szerzej przedstawiç. Powiedzieç kim jesteÊmy i dlaczego to robimy.
Niestety, b´dzie to tylko te kilka osób tworzàcych aktualny sk∏ad redakcji. A na
przestrzeni minionych 10 lat, przez redakcj´ przewin´∏o si´ kilkadziesiàt osób.
Autorów tekstów, nie b´dàcych w redakcji czy spo∏ecznych kolporterów gazetki pewnie
nikt nie jest w stanie nawet zliczyç. Dlatego w tym miejscu chcieliÊmy z∏o˝yç wszystkim
naszym kole˝ankom i kolegom, którzy przyczyniali si´ do powstawania i dystrybucji
kolejnych numerów WiadomoÊci Sàsiedzkich serdecznie podzi´kowania. My jesteÊmy
tylko aktualnymi powiernikami tego wspólnego dorobku, jakim sà WiadomoÊci
Sàsiedzkie. Te 100 numerów to nasze wspólne dzie∏o: tych, którzy gazetk´ tworzà
obecnie i tych, którzy robili to przed nami. Dzi´kujemy!
Redakcja

Nasz Naczelny – Marcin J´drzejewski
Pracuje Pan w redakcji od poczàtku istnienia gazetki. Jest Pan jednym z jej twórców. Skàd wzià∏ si´
pomys∏ stworzenia „WiadomoÊci Sàsiedzkich”?
MyÊl´, ˝e ten pomys∏ siedzia∏ we mnie od dawna.
A tu po prostu trafi∏em na dobry grunt, Êwietnych
wspó∏pracowników i marzenie mog∏o si´ ziÊciç. Poza
tym, te 9 lat temu, na takà lokalnà gazetk´ by∏o w Weso∏ej, a szczególnie na osiedlu Stara Mi∏osna, wielkie zapotrzebowanie. Zosta∏em wtedy radnym powiatu (Weso∏a jako samodzielne miasto wesz∏a wówczas w sk∏ad
powiatu Miƒskiego), razem z grupà znajomych zacz´liÊmy walczyç z patologiami, jakie nas otacza∏y, szczególnie z tym, jakà rol´ odgrywa∏ i jak funkcjonowa∏ tzw.
Zespó∏, czyli ta quasi spó∏dzielnia, która budowa∏a Starà
Mi∏osnà. PotrzebowaliÊmy wówczas informowaç i mobilizowaç ogó∏ mieszkaƒców, aby w∏àczali si´ w podejmowane przez nas dzia∏ania. Kiedy wi´c powsta∏ Komitet.... na jednym z pierwszych spot-kaƒ, kiedy omawialiÊmy ró˝ne pomys∏y na jego dzia∏alnoÊç, ja zaproponowa∏em wydawanie lokalnej gazetki. Pomys∏ zosta∏ podchwycony i... dziÊ mamy ju˝ jej 100. numer!
Jak czuje si´ osoba tak d∏ugo pracujàca nad tym
projektem? Czy towarzyszy Panu raczej satysfakcja
i duma czy mo˝e zm´czenie materia∏u?
Duma to s∏owo zupe∏nie nie na miejscu. Przecie˝ nie
robimy tej gazety dla w∏asnego splendoru czy s∏awy. To
raczej gigantyczne hobby, dajàce rzeczywiÊcie niesamowicie wiele satysfakcji. Tym bardziej, ˝e nie umniej-

szajàc roli innych, w kilku kluczowych sprawach, takich
jak obalenie wszechw∏adzy Zespo∏u w Starej Mi∏oÊnie,
jak przezwyci´˝enie niech´ci, graniczàcej niegdyÊ z nienawiÊcià, jaka panowa∏a pomi´dzy mieszkaƒcami Starej
Mi∏osnej a resztà Weso∏ej, jak rozpropagowanie wielu
inicjatyw kulturalnych i sportowych a wreszcie wypromowanie ludzi, którzy stali si´ solidnymi i sprawnymi
gospodarzami Weso∏ej nasza rola by∏a ogromna. Tak,
mo˝e to nieskromne, ale to daje niesamowicie wiele zadowolenia i satysfakcji. I chyba w∏aÊnie tylko dlatego,
„zm´czenie materia∏u” jeszcze mnie nie dopad∏o. Choç
by∏o kilka takich momentów, ˝e chcia∏em powiedzieç:
„DoÊç! Ile mo˝na! Niech teraz inni si´ z tym m´czà...”
Jak wyglàda praca redaktora naczelnego? Czy
nadzór nad wszystkim odbiera czas na tworzenie
w∏asnych, kreatywnych artyku∏ów?
JesteÊmy bez wàtpienia nietypowà redakcjà. Przede
wszystkim wszyscy pracujà spo∏ecznie. Po drugie,
bardzo wiele tekstów piszà osoby spoza redakcji, organizatorzy imprez, zwykli mieszkaƒcy. Czasami wymagajà one sporej pracy nad skróceniem „wodolejstwa”, uzupe∏nieƒ tzw. skrótów myÊlowych, aby zwykli Czytelnicy zrozumieli kontekst danych wydarzeƒ.
Od pewnego czasu, trzeba niektóre teksty sprawdzaç
pod kàtem naruszania dóbr osobistych (toczy si´ ju˝
od dwóch lat jeden proces przeciwko jednemu z naszych autorów). Czasem te˝ si´ zdarza, ˝e na temat,
który ja chc´ poruszaç, nagle przychodzi niezamówio-

Cz∏onkowie redakcji WS
(alfabetycznie od 1 numeru)
Izabela Antosiewicz
Krystyna Cybula
Jan Duma
Karol Dziwiƒski
Katarzyna G∏usek
Agnieszka Gruszczyƒska
Ewa Gruszczyƒska
W∏odzimierz Gruszczyƒski
Zofia Grudziƒska
Marcin J´drzejewski
Magdalena J´drzejewska
Joanna Januszewska-MiÊków
Stanis∏aw Karwowski
Krzysztof Kaêmierski
Adam K∏os
El˝bieta Ko∏buk
Justyna Ko∏akowska
Ma∏gorzata Krukowska
Marian Mahor
Katarzyna Mielczarek
Dorota Mierzejewska
Natalia Mileszyk
Beata Niewiadomy
Martyna Nowosielska
Anna Paw∏owska-Pojawa
Marta PaczeÊniak
Magdalena Rawicka
Wies∏awa Sajno
Anna Susicka
Katarzyna Szaszkiewicz
Zofia Walaszek
Judyta Weso∏owska
Robert W´grzynowski
Tadeusz Wilk
Józef WojtaÊ
Dorota Wroƒska
Izabella Zych
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ny artyku∏ od kogoÊ innego. To wszystko powoduje, ˝e
najcz´Êciej swoje teksty pisz´ na samym koƒcu, cz´sto ju˝ po z∏amaniu gazety, wiedzàc ile zosta∏o miejsca
na której stronie. To mocno ogranicza. Ale jak jest temat, który „czuj´” i mi na nim zale˝y, to pisz´ tekst tak
jak ja chc´ i to ja decyduj´, ˝e na niego miejsce musi
si´ znaleêç. To taki mój niepisany przywilej...
Jak gazetka zmienia∏a si´ przez lata? Co uleg∏o
zmianie na lepsze przez ten czas, a co trzeba jeszcze poprawiç, jakie sà plany na przysz∏oÊç zwiàzane z „WiadomoÊciami Sàsiedzkimi”?
Niektóre zmiany sà bardzo widoczne. Pierwszy numer WS mia∏ 16 stron dwukolorowych i nak∏ad 2 tys.
egzemplarzy. Potem nak∏ad systematycznie si´ zwi´ksza∏, wprowadziliÊmy kolorowà ok∏adk´, nast´pnie coraz wi´cej kolorowych stron w Êrodku, a od kilku numerów ok∏adk´ drukujemy na kredowanym papierze. MyÊl´ te˝, ˝e pod wzgl´dem warsztatowym, z ka˝dym rokiem zyskujemy doÊwiadczeƒ i mamy coraz lepszy poziom zarówno edytorski jak i dziennikarski. A co najwa˝niejsze, w redakcji pojawi∏y si´ osoby spoza Starej
Mi∏osny, mogàce wnosiç tematy ze swoich osiedli. Co
do planów, to nie sà one górnolotne. Po prostu chcemy
dalej robiç swoje. Chcemy za kolejne 9 lat zorganizowaç jubileusz 200. wydania gazetki... A ja bym chcia∏
tylko jednej zmiany – by do redakcji do∏àczy∏o jeszcze
kilka osób spoza Starej Mi∏osnej. JeÊli jest ktoÊ zainteresowany, to serdecznie zapraszam do wspó∏pracy.
Gazetka ma ju˝ bardzo d∏ugà histori´ – zapewne
pe∏nà zarówno zabawnych jak i ci´˝kich sytuacji.
Móg∏by Pan przytoczyç najciekawsze wg Pana anegdoty dotyczàce redakcyjnej pracy?
Jest kilka takich legend, powtarzanych w gronie
wtajemniczonych. Niektóre Êmieszne, niektóre irytujàce a inne dajàce wiele satysfakcji. Do tych ostatnich
nale˝y bez wàtpienia skutecznoÊç artyku∏u napisanego
przed latu przez Janka Dum´. To by∏o w czasach, kiedy obecna ul. Jana Paw∏a II na wysokoÊci starego koÊcio∏a nosi∏a nazw´ Torfowa. By∏a drogà gruntowà,
od strony ∏àki koÊcielnej by∏o podmok∏e bagienko, poroÊni´te na brzegu krzakami wchodzàcymi na drog´
(trudno to sobie dziÊ wyobraziç, prawda? A to nie by∏o wcale tak dawno...). Na Osiedlu mieszka∏o ju˝ sporo ludzi i ruch tam te˝ ju˝ by∏ spory. Aby dwa samochody si´ mog∏y minàç, jeden musia∏ zatrzymaç si´
przed tym odcinkiem i przepuÊciç ten jadàcy z naprzeciwka. Janek napisa∏ wtedy felieton „O machaniu ∏apkà”, zach´cajàcy do tego, by kierowcy przepuszczane-

go samochodu, podzi´kowali temu kto ich przepuszcza podniesieniem r´ki. W dzieƒ po rozpocz´ciu kolporta˝u gazetki, wszyscy kierowcy jak jeden mà˝ zacz´li „machaç ∏apkà”. To by∏ naprawd´ mi∏y gest dla
wszystkich u˝ytkowników tej drogi, a nam uÊwiadomi∏,
jak bardzo mo˝emy byç opiniotwórczy.
Warto te˝ wspomnieç „akcj´” z poczàtków naszej gazetki. Rada Miasta Weso∏a mia∏a rozpat-rywaç wówczas
projekt powo∏ania w mieÊcie Weso∏a dzielnicy Stara Mi∏osna. PrzygotowaliÊmy wszystko tak, ˝e ca∏y numer WS
by∏ ju˝ wydrukowany. Wstrzymany by∏ tylko jeden arkusz, z miejscem na relacj´ z obrad sesji. Mia∏em napisane dwie alternatywne wersje komentarza i siedzia∏em
w pracy czekajàc na wyniki. Na sesji siedzia∏ Robert W´grzynowski, który na bie˝àco przekazywa∏ mi informacje
przez telefon. Zaraz po g∏osowaniu nad powo∏aniem
dzielnicy wpisa∏em w tekst jego wynik, naÊwietli∏em brakujàcy arkusz, drukarz, który specjalnie przyszed∏
na druga zmian´ go wydrukowa∏ i nast´pnego dnia, niczym profesjonalny dziennik kolportowaliÊmy gazet´
z najÊwie˝szym newsem! Pami´tam szok ówczesnych
radnych, jak z samego rana przeczytali w gazetce szczegó∏owà relacj´ z wydarzeƒ poprzedniego wieczora...
Inna anegdota dotyczy∏a pisanego kiedyÊ przeze
mnie cyklu „Sàsiedzi”. To by∏y takie humoreski o sàsiedzkich k∏ótniach. Nota bene to by∏ jedyny przypadek,
˝e pisa∏em nie pod swoim nazwiskiem, a pod pseudonimem „Sàsiad”. Jeden z odcinków by∏ wymyÊlonà historyjkà, o sàsiedzkiej awanturze o kotach. Chodzi∏o
o to, ˝e mój kot wyjada∏ sàsiadowi rybki z oczka wodnego (pierwowzorem by∏ mój kot, polujàcy bezskutecznie na rybki w moim oczku wodnym). Potem si´ okaza∏o, ˝e to nie mój kot, itd... Generalnie przejaskrawiona humoreska. JakiÊ czas potem, podobno mój kot,
zrzuci∏ sàsiadce doniczk´ z parapetu. Grzecznie doniczk´ odkupi∏em, ale przy okazji musia∏em si´ nas∏uchaç
jakie to te koty sà wredne i koronnym argumentem by∏o, ˝e „w naszej gazetce nawet pisali o tym, jak to koty
wy˝erajà rybki z oczek wodnych...”
KiedyÊ chcieliÊmy zrobiç ˝art primaaprilisowy.
Na wszelki wypadek zamieÊciliÊmy je na 13. stronie,
daliÊmy nag∏ówek „13. Kolumna” i dopisek: „dodatek
specjalny na 1. kwietnia”. A potem popuÊciliÊmy wodze fantazji... Np. napisaliÊmy, ˝e w Centrum Pogodna,
wszystkie znajdujàce na parterze lokale zostanà po∏àczone w jeden i ma tam powstaç nowoczesna hala
sportowa... Nie b´d´ opisywa∏ skutków, doÊç ˝e wi´cej ˝artów primaaprilisowych nie publikujemy...

Poza pracà w redakcji jest Pan znany jako radny.
Na czym polega to zaj´cie? Czy jest bardziej zajmujàce ni˝ praca redaktora?
Radny to ktoÊ, kto powinien byç ∏àcznikiem mi´dzy
mieszkaƒcami a Urz´dem. Cz´Êç tej roli realizuj´ w∏aÊnie jako autor, piszàc o tym co planujà robiç, co zrobi∏y i dlaczego W∏adze Dzielnicy. W drugà stron´,
na sesji czy na roboczych spotkaniach z cz∏onkami Zarzàdu wnosz´ interwencj´ w sprawach zg∏aszanym mi
przez mieszkaƒców, bàdê ró˝nych problemach, które
sam obserwuj´ jako mieszkaniec. Co do czasu, jaki
trzeba na to poÊwi´caç, jest z tym ró˝nie. Gazetka musi si´ ukazaç co miesiàc, wi´c przy jej tworzeniu jest
wi´cej presji czasowej. Jako radny, cz´Êç spraw musz´ za∏atwiç od r´ki, cz´Êç mo˝e poczekaç do kolejnej
sesji. Prócz tego, nas radnych ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego jest trójka, wi´c si´ wzajemnie uzupe∏niamy. A Redaktor Naczelny jest tylko jeden...
Na koniec pytanie, które musz´ zadaç w szczególnoÊci Panu – od jak dawna mieszka Pan na osiedlu? Jakich zmian wed∏ug Pana ono potrzebuje?
Cz∏onkiem Zespo∏u by∏em prawie od samego poczàtku, czyli od 1984 roku. Jednak na sta∏e wprowadzi∏em si´ na Osiedle dopiero 13 lat temu. Osiedle wtedy i to co mamy dziÊ to dwa ró˝ne Êwiaty, aczkolwiek
nadal jest du˝o do zrobienia. Jednak konsekwencja
i spokojne realizowanie kolejnych zadaƒ przez samorzàd trzech ostatnich kadencji przynosi efekty. MyÊl´
˝e najwa˝niejsze to NIE PRZESZKADZAå! Jeszcze
troszk´ cierpliwoÊci, jeszcze tylko kilka lat, a nadrobimy to, co dostaliÊmy w spadku po Zespole.
JeÊli mo˝na to na koniec tego wywiadu, chcia∏bym
jeszcze podzi´kowaç wszystkim swoim wspó∏pracownikom, cz∏onkom redakcji, autorom i spo∏ecznym kolporterom. Ja jestem znany z nazwiska jako Redaktor
Naczelny, ale sukces „WiadomoÊci Sàsiedzkich” jest
naszym wspólnym sukcesem. Pracowa∏o na niego
przez te wszystkie lata grubo ponad 100 osób. Dzisiejszy jubileusz jest tak˝e waszym jubileuszem,
a wszystkie s∏owa uznania jakie otrzymuj´, w tym tytu∏ „Dzia∏acza roku w dziedzinie kultury”, który Zarzàd
Dzielnicy nada∏ mi ostatnio jako twórcy „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”, sà s∏owami uznania tak˝e dla was.
Wspólnie przez ca∏e lata t´ gazet´ tworzyliÊmy
i wspólnie dziÊ mamy prawo do satysfakcji za wykonany kawa∏ dobrej roboty.

Nasza Redakcja

miejskà, z którà jestem teraz kojarzona. Najch´tniej
pisz´ teksty interwencyjne, którymi mam szans´,
choç w ma∏ej cz´Êci, zmieniaç rzeczywistoÊç.
Bardzo cz´sto na ∏amach gazetki zajmujesz si´
problemami naszego osiedla, jego mieszkaƒców.
Jaki dostajesz odzew? Czy rzeczywiÊcie czytelnicy
uto˝samiajà si´ z podejmowanà tematykà?
Od kiedy zamieszczamy przy artyku∏ach zdj´cia autorów, odnosz´ wra˝enie, ˝e niektórzy mieszkaƒcy witajà si´ ze mnà kojarzàc twarz. To dobrze. Wielokrotnie us∏ysza∏am w sklepie albo w szkole, ˝e ktoÊ czyta
„WiadomoÊci Sàsiedzkie”. Nasza gazetka jest czytana i uznawana za opiniotwórczà. Bardzo cz´sto s∏ysz´:
ja to czytam „WiadomoÊci” od deski do deski, ka˝dà
stron´. Czujàc si´ wspó∏twórcà tego pisma, jestem
bardzo zadowolona, ˝e tak jesteÊmy odbierani. Moim
zdaniem mieszkaƒcy Osiedla i pozosta∏ych cz´Êci
Weso∏ej uto˝samiajà si´ z „WiadomoÊciami Sàsiedzkimi”. Najlepszym dowodem sà listy od mieszkaƒców,
które publikujemy. Wielokrotnie s∏yszymy, ˝eby o jakiejÊ sprawie napisaç, wtedy mo˝e coÊ drgnie.
Podobnie jak redaktor naczelny jesteÊ równie˝
radnà – co ∏àczy zaj´cie redaktor i radnej? Które
z tych zaj´ç wydaje si´ wa˝niejsze?

To bardzo trudne pytanie. Praca radnej jest bardziej
„namacalna”. Radny podejmuje uchwa∏y i to, co wirtualne nabiera kszta∏tów, to, co na papierze – zaczyna kreowaç rzeczywistoÊç. Z punktu widzenia wi´c
wa˝noÊci zaj´cia – bycie radnà traktuj´ priorytetowo.
Nie zapominam jednak o tym, ˝e to praca w redakcji,
cz´ste pisanie w gazetce i podejmowanie trudnych tematów umo˝liwi∏o mi zostanie radnà. Skàd moi wyborcy mieliby wiedzieç czy warto zaufaç tej akurat sàsiadce? Podczas kampanii ka˝dy z kandydatów ma coÊ
do opowiedzenia o sobie. Ja pisa∏am, nie tylko o sobie, przez 4 lata. Jestem przekonana, ˝e praca dla
WiadomoÊci Sàsiedzkich prze∏o˝y∏a si´ bezpoÊrednio
na mandat radnej. Teraz, b´dàc blisko mieszkaƒców,
majàc dost´p do wielu dokumentów, wiedzàc o wielu
decyzjach – jest mi ∏atwiej pisaç. Te zaj´cia si´ uzupe∏niàjà i przeplatajà. Dla mnie sà wr´cz nieroz∏àczne.
Bardzo du˝o piszesz o pasji jakà jest bieganie. Jak
to si´ zacz´∏o i jak si´ w tym realizujesz?
Bieganie sta∏o si´ moim hobby. PoÊwi´cam mu coraz wi´cej czasu i coraz lepiej si´ realizuj´ w tej pasji.
O poczàtkach mojego biegania pope∏ni∏am kiedyÊ tekst.
Ukaza∏ si´ w paêdzierniku 2007 roku. To by∏ dopiero odzew! Chyba po ˝adnym tekÊcie tyle osób nie rozmawia-
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JesteÊ osobà zwiàzanà z gazetkà od d∏u˝szego
czasu, jednak nie od samego poczàtku. Co zmotywowa∏o Ci´ do wzi´cia udzia∏u w tym przedsi´wzi´ciu?
Ze Êrodowiskiem Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna jestem zwiàzana od wrzeÊnia 1999 roku.
Od tego te˝ czasu zaj´∏am si´ kolporta˝em gazetki
w mojej okolicy. Wówczas nie by∏am cz∏onkiem redakcji, ale pisywa∏am od czasu do czasu na proÊb´ sekretarza. By∏y to na ogó∏ teksty interwencyjne, a tak˝e
na temat czystoÊci i segregacji Êmieci. W 2002 roku
startowa∏am w wyborach samorzàdowych z listy Stowarzyszenia. Nie zosta∏am radnà, ale zapa∏ postanowi∏am urzeczywistniç w pracy redakcyjnej. Podj´∏am si´
wtedy obowiàzków sekretarza redakcji. Sprawowa∏am
t´ funkcj´ do paêdziernika 2008 roku.
Które tematy podejmujesz najch´tniej?
Stale sà mi bliskie tematy bezpoÊrednio zwiàzane
z pomocà mieszkaƒcom. Wiele tematów rodzi si´ podczas dy˝urów radnej. Tak by∏o na przyk∏ad z komunikacjà
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WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
∏o ze mnà na poruszony temat. Kilka z nich zacz´∏o biegaç i biega do dziÊ. Bieganie jest moim sposobem
na relaks, walk´ ze sobà, wyzwaniem. Niby sprzecznoÊci, ale pewnie ka˝dy biegacz si´ ze mnà zgodzi. Stara
Mi∏osna jest cudownym miejscem dla biegacza. Wybiegajàc na trening rzadko zdarza mi si´ nie spotkaç innego biegacza. Ostatnio zosta∏am zaproszona do wspólnego z innymi kobietami treningu przygotowujàcego
do startu w pó∏maratonie. Razem tworzymy Kobiecy Team Biegowy. Ten projekt, prowadzony przez Fundacj´
Maraton Warszawski, stwarza mnóstwo mo˝liwoÊci
do propagowania biegania, szczególnie wÊród kobiet,
które stale w Polsce sà w biegowej mniejszoÊci.
Pytanie obowiàzkowe na koniec – od jak dawna
mieszkasz na osiedlu i jakich zmian ono potrzebuje?
W∏aÊnie mija 10 lat mojego zamieszkania na Osiedlu.
Mo˝e wyda si´ to dziwne, ale najwi´kszych zmian, moim
zdaniem, potrzebujà ludzie. Marzy mi si´ czysty las, kosze ulicznie wype∏nione tylko papierkami po cukierkach,
a nie domowymi odpadkami, zielone trawniki bez Êladów
opon wygodnych kierowców i bez psich odchodów pozostawionych przez pupili nieodpowiedzialnych w∏aÊcicieli. Marzà mi si´ kompletne i czyste wiaty przystankowe, mury bez graffiti oraz kolorowy, zadbany plac zabaw. O ile pi´kniej by nam si´ tu wszystkim mieszka∏o.

Zajà∏eÊ w redakcji moje dotychczasowe miejsce
osoby najm∏odszej. Czy to, ˝e wszyscy sà od ciebie
starsi wià˝e si´ ze szczególnà presjà i stresem lub
przeciwnie – u∏atwieniami? Jak to wyglàda?
Szczerze mówiàc przesta∏em myÊleç o tym, ˝e jestem najm∏odszym po jakichÊ dwóch spotkaniach.
W redakcji panuje na tyle partnerska i przyjazna atmosfera, ˝e nie ma si´ czego obawiaç. Nawet jeÊli
spóêni´ si´ z artyku∏em dzieƒ czy dwa, to nic si´ nie
stanie. Czy wiek to u∏atwienie albo utrudnienie? Nie zastanawia∏em si´ nad tym. Mo˝e czasem przy zdobywaniu informacji potrzebnych do tekstu pojawiajà si´
jakieÊ trudnoÊci, ale to naprawd´ praktycznie si´ nie
zdarza. Wystarczy podaç par´ odpowiednich nazwisk
naszych redaktorów i po problemie.
Powiedzia∏eÊ ˝e interesuje ci´ historia i wiedza
o spo∏eczeƒstwie. Jakie masz jeszcze zainteresowania poza pracà w redakcji?
Od dziecka interesuj´ si´ motoryzacjà, to zdecydowanie jedna z moich najwi´kszych pasji. JakiÊ czas temu
naprawd´ na serio „wciàgnà∏em si´” równie˝ karawaningiem i wszystko to, co z nim zwiàzane- wyjazdy, zloty,
sprz´t itp. To chyba bakcyl, którego „z∏apa∏em” od rodziców... JeÊli chodzi ju˝ o wspomnianà histori´, to przede
wszystkim lubi´ czasy po II wojnie Êwiatowej w Europie,
a w szczególnoÊci okres komunizmu w Polsce. Jest to
rzecz tym bardziej ciekawa, ˝e na histori´ zdarza mi si´
patrzeç przez pryzmat chocia˝by motoryzacji. Poza tym
interesuj´ si´ muzyka, gram na gitarze i pianinie, ale akurat to hobby ostatnio zesz∏o nieco na dalszy plan.
Czy dziennikarstwo wià˝esz ze swojà przysz∏oÊcià? Czym jest Ciebie pisanie artyku∏ów – szansà
na obszerne CV i doÊwiadczenie czy pasjà lub hobby?
KiedyÊ chcia∏em zostaç dziennikarzem, inna sprawa, ˝e telewizyjnym... Obecnie myÊl´ o innej Êcie˝ce
zawodowej, a prac´ w redakcji traktuje raczej jako ciekawy dodatek do moich zainteresowaƒ i, po cz´Êci,
obowiàzków. Jest tak pewnie dlatego, ze pisanie artyku∏ów to chyba jedna z nielicznych, jeÊli nie jedyna,
forma wypowiedzi pisemnej, którà lubi´. Naprawd´,
nie dla mnie sà szkolne rozprawki czy analizy wierszy,
wi´c pozostaje mi chocia˝ to (Êmiech). Poza tym, jak
ju˝ wspomnia∏em, mi∏o jest wyraziç publicznie swoje
poglàdy w kwestiach, które mnie interesujà.
To pytanie jest dla wszystkich obowiàzkowe
– Jak d∏ugo mieszkasz na osiedlu i co chcia∏byÊ
w nim zmieniç?
W∏aÊciwie mieszkam w Weso∏ej. Mieszkam tu ju˝
od ponad 14 lat, wi´c przez wi´kszoÊç mojego ˝ycia.
Generalnie lubi´ Weso∏à, ale nie podobajà mi si´ dwie
rzeczy. Pierwsza to fakt, ˝e do najbli˝szego przystanku
autobusowego mam ponad kilometr, a pokonywanie
tej trasy np. zimà przy kilkunastostopniowym mrozie,
Êniegu zalegajàcym na chodnikach i w kompletnych
ciemnoÊciach do najprzyjemniejszych nie nale˝y. Teoretycznie nied∏ugo ta sytuacja ma si´ zmieniç i mo˝e
b´dzie z tym troch´ lepiej... Drugi powód do utyskiwaƒ
to kompletny brak fajnych miejsc do spotkaƒ- w mojej
cz´Êci dzielnicy nie uÊwiadczysz ˝adnej kawiarni, restauracji itp. O wypadzie do kina czy teatru nie wspomn´- to w∏aÊciwie wyprawa na pó∏ dnia...

∏em zacz´∏am porzàdkowaç dokumenty i wtedy okaza∏o si´, ˝e poza osobami z najbli˝szej rodziny nie jestem
w stanie nikogo rozpoznaç, ˝e niewiele wiem o moich
dziadkach, a zupe∏nie nic o pradziadkach. Nie mówiàc
ju˝ o ich rodzeƒstwie i czy rodzicach. Zacz´∏am pytaç
mam´, jej braci, ale oni te˝ niewiele wiedzieli. Moi
dziadkowie dawno ju˝ nie ˝yli. Uda∏am si´ wi´c do najstarszej osoby w rodzinie – cioci Zosi. Pojecha∏am tylko na godzink´ lub dwie, a przesiedzia∏am ca∏y dzieƒ.
Ciocia, ze swojà Êwietnà pami´cià, okaza∏a si´ skarbnicà najrozmaitszych historii i anegdot rodzinnych.
OczywiÊcie wszystko, co ciocia mi opowiada∏a, bardzo sumiennie notowa∏am.
Po wizycie u cioci rozrysowa∏am moje pierwsze
drzewo. Zajmowa∏o ono wtedy 6 stron A4 i liczy∏o 75
osób. Wydawa∏o si´ ogromne. DziÊ moje drzewo liczy
ponad 1000 osób, ma 4 metry d∏ugoÊci na 1 metr szerokoÊci. Wiem, ˝e to na pewno nie koniec.
Czy uda∏o Ci si´ ju˝ odkryç jakieÊ ciekawe przypadki koneksji wÊród swojej rodziny lub rodziny
znajomych?
Tak uda∏o si´, mam wÊród swoich przodków powstaƒców, legionistów z czasów napoleoƒskich, przemys∏owców. Ka˝da z tych histrorii jest interesujàca.
Na pewno napisz´ o nich na ∏amach naszej gazetki.
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Pracujesz w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
od niedawna, jeÊli si´ nie myl´. Co sk∏oni∏o ci´
do rozpocz´cia takiej dzia∏alnoÊci?
W∏aÊciwie nale˝a∏oby zapytaç kto. A dlaczego, ju˝
t∏umacz´. W listopadzie 2007 roku moja by∏a szko∏a
podstawowa obchodzi∏a 70 lecie swego istnienia. Par´ dni przed uroczystymi obchodami do mojej klasy
na przerwie wszed∏ mój wychowawca z gimnazjum,
pan Leszek Winiarski, który zapyta∏ mnie i mojà kole˝ank´ o to, czy któreÊ z nas mog∏oby napisaç krótki artyku∏ na temat uroczystoÊci. W∏aÊciwie od razu zgodzi∏em si´ na propozycj´, zw∏aszcza, ˝e w perspektywie
pojawi∏a si´ dalsza mo˝liwoÊç wspó∏pracy z WS.
Po paru dniach usiad∏em wi´c do komputera, opisa∏em
obchody i wys∏a∏em tekst do redakcji. JakiÊ czas póêniej nadszed∏ mail z zaproszeniem na spotkanie. Poszed∏em i... tak to si´ zacz´∏o.
W gazetce poruszasz problemy dotykajàce ludzi
m∏odych, licealistów – pisa∏eÊ ju˝ o k∏opotach zwiàzanych z maturami oraz o podejÊciu m∏odzie˝y
do obchodzenia rocznic historycznych. Czemu wybra∏eÊ w∏aÊnie takà tematyk´?
Có˝, jest to tematyka, która mnie interesuje. Sam jestem licealistà i mnie równie˝ dotykajà te problemy,
a przez artyku∏y mam Êwietnà okazj´ do przekazania
swoich poglàdów innym. Poza tym to te˝ dobry sposób, aby do WS przyciàgnàç moich rówieÊników, którzy w osiedlowej gazecie, uwa˝anej dotàd za przeznaczonà raczej dla ich rodziców, mogà znaleêç coÊ dla
siebie. Lubi´ pisaç artyku∏y, które w jakiÊ sposób sà
zwiàzane ze spo∏eczeƒstwem i potrafià naprawd´
przemówiç do czytelnika. W∏aÊnie w tej konwencji staram si´ tworzyç swoje teksty- choçby ten ostatni
o rocznicach. Z drugiej strony, czasem odnosz´ wra˝enie, ˝e du˝y wp∏yw na to, co jest w gazecie sygnowane moim nazwiskiem, ma wp∏yw moja szko∏a.
Ju˝ od podstawówki interesuje mnie historia,
a od czasów gimnazjum równie˝ problematyka zwiàzana ze spo∏eczeƒstwem, w du˝ej mierze dzi´ki temu,
˝e pojawi∏ si´ przedmiot wos, ale te˝ dlatego, ze ciekawi mnie to, co dzieje si´ na Êwiecie. I w∏aÊciwie nie
myÊl´ tu tylko o polityce, ale te˝ innych aspektach ˝ycia. W mojej obecnej szkole wybra∏em drog´ edukacji,
która umo˝liwia mi rozszerzenie w tematach, które
mnie interesujà.

Joanna Januszewska-MiÊków
W redakcji pracuj´ od dwóch lat, najcz´Êciej pisz´
na tematy zwiàzane z genealogià i historià. Czasami
robi´ fototorepota˝e z ró˝nych stowarzyszeniowych
wydarzeƒ. Zdj´cia na ok∏adkach doÊç cz´sto sà mojego autorstwa.
Jak to si´ sta∏o, ze zainteresowa∏aÊ si´ genealogià?
By∏o to ponad 4 lata temu i zacz´∏o si´ od tekturowej walizki i kilku pude∏ek z pamiàtkami rodzinnymi,
które dosta∏am od brata mojej mamy. Z wielkim zapa-

Magdalena J´drzejewska

W redakcji pracuj´ od... bardzo dawna. Zak∏ada∏am
Stowarzyszenie Sàsiedzkie i jako osoba z jakimÊ doÊwiadczeniem medialnym od powstania WS pomagam
jak mog´. Robi´ tak˝e korekt´ gazetki, zwykle nocami!
Najcz´Êciej pisz´ o... dzia∏alnoÊci w∏adz Weso∏ej, zaj´ciach dla dzieci, a ostatnio o spotkaniach Klubu Kobiet
Przedsi´biorczych który za∏o˝y∏am niedawno z Ma∏gosià Krukowskà. Nie wiem jak to sie sta∏o, ale wyspecjalizowa∏am si´ w przeprowadzaniu wywiadów z kolejnymi w∏adzami miasta, a teraz dzielnicy. To chyba mi∏oÊç
do samorzàdu tak na mnie wp∏ywa...
Ulubiona tematyka to... wszystko, co dzieje si´ blisko
mnie – czyli w Starej Mi∏osnej, gdzie mieszkam od koƒca 1995 roku. Zawsze lubi∏am robiç zdj´cia i swoje teksty zwykle ilustruj´ w∏asnymi fotkami. Jestem te˝ autorem wielu ok∏adek.
Jak to si´ sta∏o, ˝e zebra∏a si´ grupa osób, która
powo∏a∏a do ˝ycia SSM? Jak si´ tam znalaz∏aÊ?
Za∏o˝yliÊmy SSSM, bo ówczesne w∏adze (miasta
Weso∏a) nie interesowa∏y si´ stanem infrastruktury
w Starej Mi∏osnej, a tzw. Zespó∏ te˝ nie robi∏ nic dla
ówczesnych mieszkaƒców Osiedla. Wzi´liÊmy sprawy
we w∏asne rece, a jednym z pierwszych dzia∏aƒ by∏o
stworzenie gazetki.
Ostatnio przej´∏aÊ obowiàzki sekretarza redakcji. Jak to jest zostaç drugà po redaktorze naczelnym najwa˝niejszà osobà w redakcji?
Nie jestem „drugim po Bogu”. W naszej redakcji
wszyscy mamy istotny wp∏yw na kszta∏t pisma. Ja jestem bardziej cerberem, pilnuj´ by teksty zamówione
do numeru znalaz∏y si´ na czas w studio. Zosta∏am sekretarzem raczej na krótko, do czasu a˝ znajdzie si´ kolejny ch´tny. Prawd´ mówiàc mam teraz mniej czasu
na dzia∏alnoÊç spo∏ecznà, a praca w Stowarzyszeniu
i przy WS ma taki w∏aÊnie charakter.
Najwi´ksze marzenie zwiàzane z Weso∏à?
Chcia∏abym, by moja dzielnica by∏a najfajniejszym
miejscem do ˝ycia dla mnie i moich dzieci. Na przyk∏ad, by mia∏a pi´kne, nowe i oÊwietlone drogi, czyste
trawniki, place zabaw dla dzieci i miejsca spotkaƒ dla
m∏odzie˝y i doros∏ych. Chcia∏abym by las, znajdujàcy
si´ blisko nas, by∏ czysty. Fajnie by∏oby mieç tu basen.
Wiem, ˝e nie da si´ zbudowaç wszystkiego od razu, widz´ jak wiele zrobiono odkàd tu zamieszka∏am, dlatego
jestem pewna, ˝e nied∏ugo moje marzenia si´ spe∏nià.
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Adam K∏os
Od jak dawna dzia∏asz w redakcji i dlaczego zdecydowa∏eÊ si´ na pisanie do gazetki?
Do gazetki pisuj´ od kilku lat. By∏em proszony o opisywanie ró˝nych okolicznoÊciowych wydarzeƒ, g∏ównie sportowych. I tak ju˝ pozosta∏o.
W gazetce podejmujesz najcz´Êciej tematyk´ sportowà. Czemu wybra∏eÊ sobie w∏aÊnie takà?
Tematyka sportowa jest mi bliska ze wzgl´du na to,
˝e sam uprawiam sport (pi∏ka no˝na, tenis bieganie)
i lubi´ aktywnie sp´dzaç czas.
Co poza tym piszesz lub chcia∏byÊ pisaç w gazetce?
DoÊç cz´sto podejmuj´ si´ pisania tekstów o innej
tematyce, przeprowadzilem te˝ kilka wywiadów. Niedu˝a liczba cz∏onków redakcji sprawia, ˝e ka˝dy powinien
zajmowaç si´ ró˝nymi sprawami. Odpowiadajàc na drugà cz´Êç pytania, sàdz´, ˝e mo˝na by∏oby wprowadziç
coÊ w rodzaju minireporta˝y, dotyczàcych ludzi i spraw
zwiàzanych z naszà dzielnicà. Obok nas ˝yje wiele ró˝nych osób; ka˝dy ma swoje pasje, swoje problemy,
swojà histori´. MyÊl´, ˝e takie teksty pozwol∏yby lepiej
poznaç i zrozumieç ludzi, którzy nas otaczajà.
Jakie masz zainteresowania poza wymienionym
wczeÊniej sportem?
Na równi ze sportem interesuj´ si´ literaturà, kinem
i muzykà.

o zostaniu dziennikarkà. Przysz∏am na moje pierwsze
zebranie redakcji i zaproponowa∏am, ˝e poprowadz´
kàcik muzyczny, bo zawsze w gazetce brakowa∏o mi
czegoÊ dla m∏odzie˝y. Otrzyma∏am zgod´, a potem ponownie mój tata namówi∏ mnie na pisanie równie˝
o mojej drugiej pasji – teatrze. I tak dzia∏ si´ powi´kszy∏. Nazwa∏abym ten proces zwi´kszaniem si´ apetytu na dziennikarstwo. Kto wie, kiedy si´ zatrzymam.
Wspominasz o swoich zainteresowaniach takich jak muzyka, teatr i dziennikarstwo. czy z którymkolwiek z nich wià˝esz przysz∏oÊç? Masz jakieÊ marzenia dotyczàce swych pasji?
Powiem szczerze, ˝e z ka˝dà z tych pasji mam zwiàzane marzenia. JeÊli chodzi o muzyk´ – chcia∏abym
kiedyÊ dobrze graç na gitarze i zaciàgnàç si´ do jakiegoÊ zespo∏u. JeÊli chodzi o teatr – myÊla∏am o re˝yserii, ale to bardzo nierealne marzenie, wi´c chyba ogranicz´ si´ do sprzedawcy programów albo szatniarza;).
KiedyÊ myÊla∏am te˝ o aktorstwie, ale to ju˝ mi min´∏o.
Dziennikarstwo – d∏ugo myÊla∏am o pójÊciu na studia
dziennikarskie, ale s∏ysza∏am, ˝e warto byç specjalistà
w konkretnej dziedzinie, bo takie studia to raczej zyskiwanie narz´dzia, które i tak si´ nie przydaje – wielu znanych dziennikarzy nie ukoƒczy∏o dziennikarstwa. Obecnie myÊl´ o psychologii (która interesuje mnie chyba
tak samo d∏ugo jak dziennikarstwo) i hebraistyce, ale
jeszcze nie wiem kim chce dok∏adnie byç – psychoterapeutà, psychologiem policyjnym albo sàdowym,
dziennikarzem, korespondentem... Kto wie?
W Twoich artyku∏ach widaç, ˝e masz bardzo wyraênie ukszta∏towany gust w kwestiach kultury i potrafisz spojrzeç krytycznym okiem na to, co oglàdasz, czy to, czego s∏uchasz. Jak byÊ oceni∏a poziom zainteresowania kultura wÊród swoich znajomych i doros∏ych w Polsce? Musimy si´ wstydziç
na tle Europy Zachodniej, czy raczej nie mamy powodów do kompleksów?
To pytanie na wypracowanie, ale postaram si´ jakoÊ
skróciç moje myÊli. Napisa∏am kiedyÊ artyku∏ o tym jak
niski poziom kultury reprezentujemy. W wyniku przeprowadzonej przeze mnie ankiety okaza∏o si´ wtedy, ˝e
niestety wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa zadowalajà proste
seriale, ksià˝ki sensacyjne z niskiej pó∏ki, muzyka z tekstami godnymi po˝a∏owania, o teatrze nie wspominajàc. Wiesz, ˝e Polak chodzi do opery Êrednio raz na 70
lat? To brzmi strasznie, ale myÊl´, ˝e nie mamy si´ czego wstydziç przed innymi narodami. Oprócz mas, które stanowià wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa, mamy mnóstwo ludzi, którzy interesujà si´ kulturà i chcà ˝eby sztuka zmusza∏a ich do myÊlenia oraz tworzà jà. Widz´ to
chocia˝by w swoim liceum lub w teatrach, czy na festiwalach filmowych. Poza tym – przecie˝ to w∏aÊnie
z Zachodu przychodzi do nas wi´kszoÊç kulturalnej
sieczki, którà wsz´dzie widaç, wi´c ich poziom kultury
nie musi wcale znacznie przewy˝szaç naszego.

teresowanie tym sportem i ch´ç popularyzacji go
wÊród mieszkaƒców Weso∏ej?
Bieganie wzi´∏o mi si´ z lustra:) KiedyÊ kupi∏am sobie dopasowane d˝insy i stwierdzi∏am, ˝e albo dieta,
albo coÊ. Postanowi∏am si´ ruszyç. I ruszy∏am do parku. I tak to si´ zacz´∏o. Teraz nie wyobra˝am sobie, ˝e
kiedyÊ nie biega∏am. Bieganie s∏u˝y sylwetce, s∏u˝y
zdrowiu, znakomicie relaksuje i niewiele wymaga – ot,
dobre buty, chwila czasu i ju˝ mo˝na biec. A wokó∏
Weso∏ej sà przepi´kne tereny do biegania, wi´c taki
mam ma∏y cel: rozbiegaç Weso∏à, a zw∏aszcza kobiety
w Weso∏ej. Im wi´cej nas b´dzie na biegowych Êcie˝kach, tym lepiej.
Ârodowisko biegaczy ca∏y czas zdominowane
jest przez m´˝czyzn. Jak odnoszà si´ oni do kobiety, która osiàga spore sukcesy?
Ja biegam doÊç przeci´tnie, wi´c trudno mówiç, ˝e
odnosz´ sukcesy, raczej ma∏e sukcesiki, na swojà
miar´. To prawda, ˝e m´˝czyêni dominujà. Z traktowaniem kobiet jest ró˝nie. Organizatorzy faworyzujà
m´˝czyzn, bo jest ich wi´cej, osiàgajà na ogó∏ lepsze
wyniki. Dlatego nagrody dla nich sà wy˝sze, a na wielu ma∏ych biegach zaplecze dla kobiet (szatnia, toaleta) w ogóle nie istnieje). Ale powoli si´ to zmienia.
WÊród samych biegaczy jest ró˝nie. Na trasie si´ Êcigamy i nie ma przebacz:) Chocia˝ zdarza si´ pomoc
– poprowadzenie na dobry czas, wsparcie dobrym
s∏owem. Podobnie na treningach. Za metà panowie
najcz´Êciej sà d˝entelmenami:)
Ostatnio niektórzy mieszkaƒcy Weso∏ej zauwa˝yli, ˝e pojawi∏aÊ si´ w reklamie telewizyjnej? Jak
to si´ sta∏o?
Reklama... KiedyÊ na forum biegowym przeczyta∏am
informacje o castingu. Poszukiwano kobiety, która biega
maratony i jest po 30. Zg∏osi∏am si´, posz∏am na casting
i... tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e wybór pad∏ na mnie. MyÊl´, ˝e zdecydowa∏a pasja, z jakà opowiada∏am o bieganiu.
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Martyna Nowosielska

W redakcji pracuj´ od... doÊç dawna, chocia˝ nie
umiem dok∏adnie okreÊliç przedzia∏u czasowego.
Wszystko zacz´∏o si´ w szkole podstawowej od wysy∏ania do redakcji wierszy, potem pojedynczych artyku∏ów, np. o podró˝ach lub problematyce spo∏ecznej. Regularne pisanie rozpocz´∏am dopiero b´dàc w pierwszej klasie liceum. Teraz jestem w klasie maturalnej,
wi´c pisz´ do redakcji od przynajmniej szeÊciu lat.
Obecnie, jako twórca dzia∏u kulturalnego (a wczeÊniej tylko muzycznego) najcz´Êciej pisz´ o muzyce
i teatrze. Czasami zdarza mi si´ wys∏aç jeszcze jakiÊ
artyku∏ traktujàcy o problemach naszego spo∏eczeƒstwa albo naszej spo∏ecznoÊci osiedlowej.
Moja ulubiona tematyka... pokrywa si´ z tym,
o czym pisz´ najcz´Êciej. W redakcji jest du˝a swoboda twórcza, dzi´ki czemu mog´ pisaç o tym, co naprawd´ mnie interesuje.
Jak na bardzo m∏odà osob´ pracujesz w redakcji
naprawd´ d∏ugi okres czasu. Jak to si´ sta∏o, ˝e
w WiadomoÊciach Sàsiedzkich pojawi∏y si´ najpierw Twoje wiersze, potem coraz obszerniejsze artyku∏y, a˝ wreszcie – autorski kàcik kulturalny?
Szczerze mówiàc trudno mi dok∏adnie okreÊliç jak
to si´ sta∏o. Ju˝ w pierwszej klasie podstawówki za∏o˝y∏am w∏asnà gazetk´ i od tamtej pory chcia∏am coraz
bardziej rozwijaç si´ dziennikarsko. Pami´tam, ˝e to
chyba tata zach´ci∏ mnie do wys∏ania do redakcji wierszy, bo zauwa˝y∏ ˝e czasem pojawia si´ tam poezja.
Zach´cona tym, ˝e moje wiersze si´ pojawi∏y postanowi∏am wys∏aç coÊ wi´kszego. Moim pierwszym artyku∏em – o ile pami´tam – by∏ opis wioski Zàb k. Zakopanego jako dobrej do nauki jazdy na nartach. Pami´tam, ˝e takim prze∏omowym momentem dla mnie by∏o, kiedy dosta∏am od p. J´drzejewskiego e-maila
z proÊbà o napisanie artyku∏u o ciekawym miejscu
na majówk´. By∏am dumna jak paw i pisa∏am wi´cej.
W gimnazjum to troch´ usta∏o, pisa∏am b. ma∏o. W liceum dosta∏am si´ do klasy teatralno- dziennikarskiej
i pisa∏am do klasowej gazetki, której zosta∏am póêniej
redaktorem naczelnym. PomyÊla∏am, ˝e fajnie by∏oby
gdyby moje artyku∏y znalaz∏y si´ w wi´kszej iloÊci
miejsc i zacz´∏am je wysy∏aç do gazetki. To bardzo dobra forma zbierania doÊwiadczeƒ, a wtedy marzy∏am
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Anna Paw∏owska-Pojawa
W redakcji pracuj´ od... lipca 2008. Czyli dok∏adnie
pojawi∏am si´ tam niespe∏na miesiàc po przeprowadzce do Starej Mi∏osnej. WczeÊniej moje zdj´cie pojawi∏o si´ w relacji z Weso∏ej Stówy, w której bra∏am udzia∏
jeszcze jako mieszkanka Woli.
Najcz´Êciej pisz´ o... bieganiu. I nie ma w tym nic
dziwnego – w koƒcu to moje biegowe hobby Êciàgn´∏o mnie kiedyÊ po raz pierwszy w ˝yciu do Starej Mi∏osny i sprawi∏o, ˝e niespe∏na rok potem Êcie˝ki MPK
sta∏y si´ moimi biegowymi na co dzieƒ.
Ulubiona tematyka... bieganie... Ale nie tylko. O innych ulubionych tematach na razie jeszcze nie pisa∏am. Wszystko w swoim czasie.
Jak sama wspomnia∏aÊ, Twojà ulubionà tematykà,
a zarazem pasjà jest bieganie. Skàd wzi´∏o si´ zain-

Judyta Weso∏owska

W redakcji pracuj´ chyba od 2005 roku, bo to by∏ koniec moich studiów, ale g∏owy za to nie dam.
Najcz´Êciej pisa∏amo sprawach zwiàzanych z samorzàdem i infrastrukturà, jeÊli coÊ mia∏o byç robione
w ramach zadaƒ dzielnicy, czyli o tym, z czym zwiàzana jest moja praca.
Nie mam ulubionej tematyki. Czytuj´ wszystko, a pisaç lubi´ o tym, gdy si´ du˝o dzieje i coÊ b´dzie si´
zmieniaç. Na lepsze, oczywiÊcie.
Ostatnio rzeczywiÊcie Twoje artyku∏y coraz rzadziej ukazujà si´ na ∏amach WÂ. Co si´ sta∏o?
Powód jest bardzo prozaiczny – praca zawodowa
i studia. Obecnie jestem na IV roku doktoratu na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie w tym
roku zosta∏am wybrana na zast´pc´ Przewodniczàcego
Rady Doktorantów PW, a jednoczeÊnie pracuj´ w Krakowie, gdzie w zespole przygotowujemy zmian´ „Studium
uwarunkowaƒ” i kierunków zagospodarowanie przestrzennego. To wszystko spowodowa∏o, ˝e na pisanie
artyku∏ów brakuje mi czasu. Mam jednak nadziej´, ˝e
w przeciàgu roku uda mi wróciç do pisanie dla WS.

Dorota Wroƒska
Mieszkasz na osiedlu mniej wi´cej tyle samo
co ja, czyli ponad 10 lat. Czy od razu zainteresowa∏aÊ si´ dzia∏alnoÊcià w WiadomoÊciach Sàsiedzkich i jak to by∏o?
Od razu a nawet wczeÊniej, bo o Stowarzyszeniu
us∏yszeliÊmy od naszego kolegi Roberta W´grzynowskiego jeszcze przed wprowadzaniem si´ tutaj. Z gazetkà jestem od drugiego numeru. Najpierw tylko jà
roznosi∏am. Potem zacz´∏am pisywaç, do redakcji do-
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∏àczy∏am po kilku latach, ale nie nale˝´ do najaktywniejszych cz∏onków.
Czytajàc Gazetk´ mo˝na zauwa˝yç ˝e krytykujesz
zachowania takie jak wypuszczanie psów samopas,
czy unikanie szczepieƒ ochronnych u dzieci. Czy ludzie
nie czujà si´ ura˝eni prawdà rzuconà wprost w oczy?
Tak, oczywiÊcie. W przypadku psów sàsiedzi mówili, ˝e ju˝ majà dosyç tej nagonki, wi´c fotoreporta˝
z pieskami przed posesjami ich w∏aÊcicieli lub w trakcie rozw∏óczenia Êmieci ju˝ nie poszed∏, bo przecie˝
gazetka to nie pr´gierz. W przypadku szczepieƒ reakcje by∏y nawet ostrzejsze, us∏ysza∏am ˝e wyrzàdzam
krzywd´ dzieciom nak∏aniajàc rodziców, ˝eby je szczepili. W tym wypadku nie by∏o jednak mowy o wycofaniu si´ z tematu. W ostatnim prozdrowotnym tekÊcie
o czapkach stara∏am si´ raczej zachwalaç korzyÊci
z nakrycia g∏owy, ale i tak chyba wysz∏o krytycznie.
Na szcz´Êcie nie wszystkie moje teksty sà takie.
O czym najch´tniej piszesz? Co Ci´ interesuje?
Bynajmniej nie krytykowanie. Lubi´ pisaç o rzeczach,
które sà blisko a nie wzbudzajà zachwytu, choç powinny.
Dobry przyk∏ad to tekst o naszej oczyszczalni Êcieków.
Wszyscy wiedzà, ˝e zosta∏a ukradziona, zaniedbana i jest
z nià mnóstwo zmartwieƒ. Ale ma∏o kto pomyÊli, ˝e to
mimo wszystko kawa∏ pi´knej technologii, który dzielnie
sobie radzi mimo obcià˝enia przekroczonego prawie
dwukrotnie a ju˝ sam biologiczny twór – osad czynny –
który tam siedzi i zjada nasze brudy to nieprawdopodobnie pi´kna historia. Tekst poszed∏ póêniej do Wiedzy
i ˚ycia pod tytu∏em „˚ar∏ok w wielkim kotle”. Bo ja doÊç
cz´sto tam pisuj´ i to w∏aÊnie lubi´ najbardziej.
Jako krytyk z∏ych zachowaƒ mieszkaƒców co
mo˝esz powiedzieç o tym, jak obchodzà si´ oni
z naszym osiedlem? Czy uwa˝asz, ˝e wielu mieszkaƒców nie dba o nasze Êrodowisko, lasy bezpieczeƒstwo? Jak si´ to objawia?
Od kiedy tu mieszkam zawsze widz´ Êmieci w lesie,
ale coraz mniej. Widz´ szalonych kierowców, ale to nie
to co dawniej, kiedy po osiedlu jeêdzi∏y tabuny ci´˝arówek prowadzonych przez podpitych robotników z importu. Widz´ szwendajàce si´ psy, ale ju˝ nie stadami. Wandalizm jest wcià˝ widoczny w postaci poniszczonych
wiat autobusowych, ale ta nasza psocàca m∏odzie˝ przynajmniej potrafi wykazaç si´ fantazjà: niektórzy zamiast
coÊ demolowaç wieszajà buty na drutach elektrycznych.
Zatem ogólnie jestem mieszkaƒcami zachwycona, ale
stàd w∏aÊnie pokusa, ˝eby ciàgle coÊ poprawiaç.
Na koniec pytanie podsumowujàce ca∏oÊç – jakich zmian wed∏ug Ciebie potrzebuje nasze osiedle?
Nie mam zbyt oryginalnych poglàdów w tej kwestii:
potrzebujemy dróg, zw∏aszcza tej do Mi´dzylesia,
przedszkola, szko∏y podstawowej i poradzenia sobie
ze sprawà Spó∏ki Ziemskiej. ˚eby to osiàgnàç musimy
trzymaç si´ razem. Moim wk∏adem w to wszystko jest
tylko odrobina dzia∏ania w Stowarzyszeniu i Gazetce
– mo˝e w przysz∏oÊci dam rad´ wi´cej.

W gazetce prowadzisz „Kàcik bibliofila” traktujàcy o ksià˝kowych nowoÊciach. Czy widzisz odzew
czytelników, to znaczy – czy opisywane przez panià
ksià˝ki sà cz´Êciej wypo˝yczane?
Kàcik bibliofila jest mi szczególnie bliski ze wzgl´du
na osobistà mi∏oÊç do literatury i rzeczywiÊcie nie raz,
z wielkà przyjemnoÊcià obserwuj´ zainteresowanie zasugerowanymi przeze mnie propozycjami.
Czy mo˝esz opowiedzieç coÊ wi´cej o swojej
pracy w bibliotece? Na czym ona polega?
To pytanie o bardzo obszerny temat. Proponowa∏abym w odpowiedzi esej, lub form´ pami´tnika. A tak
na powa˝nie – oczywiÊcie ka˝dy z nas mia∏by du˝o
do przekazania o swojej pracy i to nie tylko zawodowej. O pracy w bibliotece wi´kszoÊç ma ma∏e i z regu∏y mylne poj´cie. Dam przyk∏ad: Przychodzi osoba zainteresowana zatrudnieniem si´ w placówce. Padajà
pytania o wykszta∏cenie, predyspozycje itp. „Przecie˝
tu si´ tylko po˝ycza ksià˝ki”...
OczywiÊcie studenci studiów bibliotekarskich Uniwersytetu Warszawskiego, czy ktokolwiek, kto zetknà∏ si´
z bibliotekà powiedzmy od kuchni zdajà sobie spraw´ ze
z∏o˝onoÊci tej pracy, która na pewno nie polega na samym wypo˝yczaniu. Ot, chocia˝by opracowywanie nowych pozycji, selekcjonowanie poniszczonych, czy nieaktualnych, uk∏adanie wed∏ug porzàdku alfabetycznego
na pó∏kach po zwróceniu przez czytelników- prosz´ zauwa˝yç, ilu pracowników, równie˝ m∏odych, nosi okulary.
Osobny rozdzia∏ to sam kontakt z ludêmi. Prosz´ sobie
wyobraziç prac´ psychologa (t´ cz´Êç, która obejmuje
s∏uchanie), troch´ nauczyciela, doradc´ w tematach ró˝nych, animatora kultury itd.. Klimat biblioteki nierzadko
sk∏ania ludzi do zwierzeƒ, przenoszà na nas wiele emocji,
niestety, co zdarza si´ w przypadku darmowych us∏ug
potrafià te˝ byç roszczeniowi, a nawet agresywni. Przychodzà ludzie chorzy- z przychodni, np. z ci´˝kà, zakaênà grypà – po ksià˝k´, a potem do ∏ó˝ka. Jak wi´c sama
Pani widzi nie zawsze jest ∏atwo i przyjemnie, no a jeszcze trzeba oddaç w terminie ksià˝k´. My musimy i chcemy byç mili, co zresztà jest zrozumia∏e. Ale gdzie sà granice taktu i zwyk∏ej ludzkiej wytrzyma∏oÊci? Pomimo
wszystko i na przekór problemom ÊwiadomoÊç, ˝e mo˝na pomóc lub zapewniç rozrywk´ duchowà i intelektualnà bezsprzecznie uskrzydla i rekompensuje mniej przyjemne chwile. Na pewno bibliotekarzem nie mo˝e byç
ten, kto nie lubi ludzi i jest typem samotnika.

Jak wyglàda zainteresowanie mieszkaƒców osiedla ksià˝kami? Czy najcz´Êciej wypo˝yczane pozycje to zdecydowanie lektury szkolne, czy mo˝e literatura wspó∏czesna, a mo˝e klasyka?
Jedno mog´ powiedzieç z pewnoÊcià: nasza dzielnica jest dzielnicà rozczytanà, a iloÊç czytelników i tak
ju˝ wysoka stale roÊnie. Czytajà, czy raczej czytajà im
mamy- maluszki, dzieci starsze, m∏odzie˝ i doroÊli i, co
ciekawe, du˝à grup´ stanowià czytelnicy aktywni zawodowo. Najwi´kszym zainteresowaniem cieszy si´
oczywiÊcie beletrystyka, g∏ównie nowoÊci, ale ku zadowoleniu naszej coraz liczniejszej grupy m∏odzie˝y
uczàcej si´ i studiujàcej prowadzimy te˝ lektury i podr´czniki akademickie.
Jakie najwa˝niejsze zadania powinna wed∏ug
Ciebie wype∏niaç literatura polska i zagraniczna?
Odpowiem tak: jest oczywiste, przynajmniej dla
mnie, i˝ w ˝aden sposób tak niewàtpliwie przydatny Internet, czy pozosta∏e media nie zastàpià ksià˝ek z ca∏ym ich bogactwem przekazu intelektualnego i duchowego i to dotyczy zarówno literatury obcej jak i rodzimej. Jej rola jest wi´c nie do przecenienia. Wydaje mi
si´, ˝e ludzie, którzy z jakiÊ przyczyn pozbawiajà si´ tej
formy przekazu, ale i przecie˝ przyjemnoÊci nie wiedzà,
co tracà. Chodzi przede wszystkim o rozwój cz∏owieka
pod ka˝dym wzgl´dem. Przecie˝ z ksià˝ek mo˝na równie˝ czerpaç wiedz´ na temat rozwoju fizycznego.
Na koniec pytanie dotyczàce mieszkania na naszym osiedlu – jak d∏ugo na nim mieszkasz i jakie,
wed∏ug Ciebie, powinny zostaç na nim wprowadzone zmiany?
Na osiedlu mieszkam od lat parunastu. Uwa˝am, porównujàc co tu zasta∏am, ˝e jego rozwój jest bardzo
dynamiczny. Czy powinny byç wprowadzone zmiany?
Zawsze coÊ mo˝na zmieniç, dodaç, polepszyç. W innym
przypadku stalibyÊmy w miejscu. OczywiÊcie dla jednych
b´dà to zmiany korzystne, inni uznajà je za niedogodnoÊç. Pami´ta Pani histori´ trasy linii autobusowej 502
i 198? B´dàc w Stowarzyszeniu Sàsiedzkim wiele spraw
pozna∏am od podszewki i zdaj´ sobie spraw´, ˝e mimo
du˝ego zaanga˝owania i dobrej woli wielu ludzi, nie
wszystko jest takie proste i ∏atwe do przeforsowania.
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Wywiady przeprowadzili
najm∏odsi cz∏onkowie redakcji:
Martyna Nowosielska i Karol Dziwiƒski

Iza Zych
Od jak dawna pracujesz w redakcji? Co zmotywowa∏o Ci´ do podj´cia si´ regularnego pisania?
Do gazetki pisz´ ju˝ od paru lat. Do nie dawna dostarcza∏am wi´cej swoich artyku∏ów, chocia˝by zawierajàcych informacje o imprezach kulturalnych które
wspó∏organizowa∏am. Mojà „dzia∏kà” by∏a kultura
w szerokim tego s∏owa znaczeniu. I zosta∏o tak do dzisiaj, tylko w znacznie okrojonej formie. Jaka by∏a motywacja? Zawsze lubi∏am pisaç, a jeÊli znalaz∏ si´ jeszcze
odbiorca – sama przyjemnoÊç. Potem niewàtpliwie dosz∏o poczucie obowiàzku zwiàzane z cyklicznoÊcià ukazywania si´ pisemka no... i mamy setny numer!
Pisanie „spo∏eczne” ma chyba swój urok. Nie musi
si´. To taki inny typ poczucia obowiàzku.

www.motortest.com.pl

®

motortest Krzysztof Szadkowski
30 lat firmy motortest K. Szadkowski,
rok za∏. 1979

a Klienci dostajà prezenty: KREDYT

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

0% na wybrane modele tylko w motortest K. Szadkowski

i10, Getz, Tucson, Santa Fe – gwarancja 3 lata bez limitu kilometrów na ca∏y samochód; i30, i30cw – gwarancja 5 lat bez limitu kilometrów na uk∏ad nap´dowy.
Oferta promocyjna wa˝na od 9.01.2009. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Szczegó∏y u Autoryzowanych Dilerów Hyundai. Modele prezentowane na zdj´ciach mogà zawieraç
elementy wyposa˝enia opcjonalnego, które jest dodatkowo p∏atne. Ârednie zu˝ycie paliwa (cykl mieszany) i emisja CO2 w zale˝noÊci od wersji i silnika wynoszà: i10: 4,3–5,0 l/100km,
114–119 g/km; Getz: 4,5–6,5 l/100km, 118–155 g/km; i30: 4,7–7,6 l/100km, 125–182 g/km; Tucson 7,1–8,2 l/100 km, 187–194 g/km; Santa Fe: 7,3–8,2 l/km, 191–218 g/km.
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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

D Z I E ¡ O T WA RT Y
W K LU B I E F I T N E S S A RT
1 Marca – Niedziela,
od 11:00 do 15:00
Wst´p wolny dla wszystkich!
Ciekawe formy zaj´ç, niespodzianki i nagrody!!!
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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Niniejszym „og∏aszam koniec bessy” na rynkach kapita∏owych. 19 miesi´cy ciàg∏ych
spadków, to bardzo d∏ugo i...
starczy ju˝. Indeksy najwa˝niejszych rynków wzros∏y od minimów 25.10 (28.11) 2008 do
dziÊ (09.02.2009) odpowiednio
o: Nasdaq + 13,85%, Nikei
+ 12,76, Hangseng + 23,96%, DAX + 12,53%, Bovespa + 45,26% i nasz WIG 20 – 2,44%.
OczywiÊcie mo˝liwe sà, a nawet prawie pewne
tàpni´cia wtórne (wycofywanie aktywów przez bankrutów), ale ogólny kierunek w 2009 roku b´dzie ju˝
do góry (por. rok 2002). Âwiat rozpoczà∏ wdra˝anie
wielkich programów naprawczych, (oszcz´dnoÊciowych). W naprawie Êwiata biorà udzia∏ wszyscy wielcy: obwiniana o wszelkie z∏o USA i najwi´kszy jej
wierzyciel Chiny. Jednoczàca si´ (powoli) Europa
i zasobne w bie˝àce p∏ynne aktywa – kraje Zatoki Perskiej. Deklarujà swój udzia∏ bogaci: Japonia, Szwajcaria, Australia.... i szybko goniàcy bogatych: Rosja,
Brazylia... Polska te˝ og∏osi∏a swój wielki program
O S Z C Z ¢ D N O Â C I O W Y. 17 mld. z∏. w bud˝ecie to du˝e wyzwanie. Ca∏y Êwiat zaczyna ju˝ od teraz
oszcz´dzaç. S∏owo to robi osza∏amiajàcà karier´. Co
to znaczy: oszcz´dzaç. Przed chwilà „kazali „nam
maksykmalnie wydawaç – nap´dzanie koniunktury!!!?
Skàd taka zmiana.. Politycy si´gn´li po podr´cznik
ekonomii dla studentów pierwszego roku studiów.
W gospodarce rynkowej dno bessy charakteryzujà okreÊlone czynniki. Ju˝ ca∏y Êwiat funkcjonuje
„na otwartym” rynku, stàd podobne k∏opoty wszystkich naraz w tym samym czasie (to mo˝e jest
wina internetu, a nie USA?). Najwi´kszym czynnikiem jest..... ZMIANA!!!!!!!! Kreacja „nowego” nast´puje zawsze po za∏amaniu starych, niewydolnych
struktur technologicznych. Kryzys, to z∏e s∏owo.
W gospodarce rynkowej wszelkie ceny zawsze
b´dà falowa∏y, a za tym produkcja, zatrudnienie, p∏ace, dochody... Jest ZMIANA!!! – WIELKA ZMIANA!!!!!
Zmiana wszystkiego. ˚adna kontynuacja nie da sukcesu w przysz∏oÊci, trzeba wszystko zmieniç!!!! Ten kto
najwi´cej zmieni w w∏aÊciwym kierunku w najkrótszym czasie, osiàgnie sukces w ka˝dej dziedzinie.
W bran˝y finansowej – bardzo istotnej dla wszystkich pojedyƒczych ludzi, ale i dla ka˝dej pojedyƒczej firmy zmiany b´dà oznacza∏y:
1. Orientacja Doradcy (Agenta) na KLIENTA. Wielkie Korporacje w wyÊcigu o miejsca w rankingach
udzia∏u w rynkach Êwiatowych zapomnia∏y o KLIENCIE
/oderwa∏y si´ od rzeczywistoÊci, zaniedba∏y równiez
swoich „kreatywnych” doradców/agentów – najwi´kszy skarb ka˝dej firmy, to kreatywny pracownik!!!
(moim skromnym zdaniem, to gigantyczne mi´dzynarodowe korporacje finansowe sà winne ca∏emu zamieszaniu. Nie panowa∏y nad rozwojem swoich struktur
– brak nadzoru w∏aÊcicielskiego!!!, zgubi∏y i w koƒcu
nie umia∏y wykorzystaç najlepszych pracowników
– bylejakoÊç produktów, obs∏ugi, brak rozwoju)!!!
wniosek – KLIENTA obs∏uguje cz∏owiek, nie korpora-

cja. Cz∏owiek w pogoni za wiedzà b´dzie si´ kszta∏ci∏,
zdobywa∏ certyfikaty, dyplomy, stopnie... b´dzie
musia∏ udowodniç na rynku swojà przewag´ nad konkurencjà w postaci konkretnych UMIEJ¢TNOÂCI.
2. Dlaczego Klient Korporacji mi´dzynarodowych
straci∏ od 50 do 80% oszcz´dnoÊci w 18–19 miesi´cy,
dlaczego jeszcze latem 2007 „lecia∏y” kampanie w TV
namawiajàce do zakupu „jednostek uczestnictwa”
w funduszach agresywnych? Gdzie odpowiedzialnoÊç
za wynik firmy doradczej (sprzedajàcej produkt)?. PREZESI (zarzàdy) BIORÑ PREMI¢ Z FUNDUSZY PRZYZNANYCH NA RESTRUKTURYZACJ¢. TO˚ TO KPINA
Z KLIENTÓW. Doradca indywidualny przebudowywa∏
wtedy portfel na bezpieczny. I jeÊli by∏ wys∏uchiwany
do koƒca przez Klienta, co by∏o trudne w owczym
p´dzie ca∏ego stada, Klient przeczeka∏ bess´ z plusem
na koncie rz´du 10-25%.... W oparciu o PTE – Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne próbujemy tworzyç Êrodowisko kompetentnych, przygotowanych do zawodu
– doradców finansowych (agentów z certyfikatem).
3. Zmiany dotyczàce wszystkich obywateli i podmiotów gospodarujàcych: totalna optymalizacja
wszelkich wydatków. Ka˝dy przedsi´biorca wie o co
chodzi. Aby przetrwaç trzeba si´ dopasowaç. JakieÊ
wydatki muszà byç, ale mogà byç tylko te „niezb´dne”. Màdrzy ju˝ to zrobili i wprowadzajà nowe technologie produktowe (us∏ugowe): oszcz´dne w kosztach
dla siebie i dla konsumenta jednoczeÊnie maksymalizujàce stopieƒ zadowolenia z produktu (us∏ugi) dla odbiorców. wniosek – OSZCZ¢DZAMY!!! (nie jeden miesiàc, ale zawsze!!!) – przy okazji b´dzie kilka pozytywnych skutków, mo˝e nauczymy si´ w koƒcu kupowaç
w∏asne produkty w pierwszej kolejnoÊçi (bogate spo∏eczeƒstwa zawsze tak robi∏y, dlatego sà bogate)!!??
Polak dotychczas nie lubi∏ „dawaç” zarobiç sàsiadowi.
4. A Paƒstwo? Paƒstwo rzàdzi za poÊrednictwem podatków, które spo∏eczeƒstwo p∏aci. Podoba mi si´ formu∏a obecnego min. finasów: jawnoÊç i jasnoÊç w podj´tych dzia∏aniach – tak prosz´ trzymaç. Prosz´ w te
dzia∏ania wciàgnàç SAMORZÑDY. Wtedy b´dà efekty.!!!
Prognozy rozwojowe dla Polski sà b. ró˝ne na
rok 2009 i 2010. PKB: od 0,5% do 4,7%, ceny walut: 3,8 do 5,50 (?) pln za euro (na razie) $ – ponowne os∏abienie – poni˝ej 3 pln do 3,3. DziÊ szybko
roÊnie ju˝ jest po 3,4 pln.?!! Mam nadziej´, ˝e NBP
nie b´dzie „walczy∏” na rynkach o obni˝enie kursu
– nie ma szans.!!! Mo˝e tylko naraziç na straty polskie rezerwy: sà du˝e, nawet rosnà, dziÊ to ok. 60
mld. $?! Indeksy gie∏dowe w Polsce: du˝y rozrzut
ocen: od -20%, poprzez du˝à zmiennoÊç, do +20%.
Indeksy na Swiecie – brak opinii – „b´dzie ci´˝ko”
– najcz´stsze opinie. Brakuje kompletnie opisu
zwiàzków przyczynowo – skutkowych. JeÊli zrobimy
„a” i „b” to, to b´dzie tak. A jeÊli nie zrobimy „b”
i „c” to b´dzie jeszcze inaczej. Chocia˝ dyskusja ju˝
si´ zacz´∏a – niemrawa, ale ju˝. Co trzeba zrobiç ju˝
– powiedzia∏ min. finasów, trzeba to zrobiç.. Trzeba
zrobiç kilka kolejnych rzeczy, aby o˝ywiç gospodark´ po stanie bezruchu. Trzeba uruchomiç SAMORZÑDY!!!! tam sà rezerwy najwi´ksze: kreatywnoÊç
i ludzie, którzy sami posprzàtajà u siebie.

5. Do dyspozycji sà dwie dêwignie:
a) „roboty publiczne”
Mamy niebywa∏e szcz´Êcie, niechcàcy sà w trakcie
organizacji od kilku lat pot´˝ne przedsi´wzi´cia infrastrukturalne w Polsce: sieç autostrad i dróg ekspresowych, infrastuktura pod Euro 2012: sà pieniàdze i decyzje podj´te ju˝ w latach poprzednich. Potrzeba
sprawnej organizacji i impetu w rozwoju tempa dzia∏aƒ.
Jest zdecydownie za wolne tempo!!!! Nie wykorzystuje
si´ ludzi sprawdzonych organizacyjnie (z doÊwiadczeniami): „wszystkie r´ce na pok∏ad” chcia∏oby si´ powiedzieç.. Jest pomys∏ finansowania z bud˝etu „robót
publicznych” realizowanych przez najni˝szy szczebel
administracji paƒstwowej – samorzady: gminy, dzielnice miast.... Pot´˝na maszyneria uruchamiajàca
przedsi´biorczoÊç w tysiàcach gmin (bezrobocie,
aktywnoÊç zawodowa, zamówienia publiczne dotyczàce „firemek” ma∏ych i bardzo ma∏ych. To by∏by dopiero cud!!!, gdyby si´ uda∏o to uruchomiç. NAJWA˚NIEJSZE ZADANIE DLA NAMNIEJSZYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH.: lokalne drogi, szko∏y, przedszkola, oÊrodki kultury, infrastrultura ˝yciowa osiedli:
gaz, woda, Êcieki.....) w ramach PPP – trzeba to w koƒcu uruchomiç. My, wyborcy za poÊrednictwem swoich
radnych sprawdzimy jak w rzeczywistoÊci zafunkcjonuje” trzy razy P” Przecie˝ na te cele sà Êrodki do wzi´cia w ka˝dym banku w UE.!!!! Do realizacji tego celu
winno si´ anga˝owaç lokalny biznes: bàdê wy∏àcznie,
bàdê w uzupe∏nieniu zewn´trznych, najbli˝szych
(w okolicy) firm, jeÊli nie ma innych mo˝liwoÊci.
Przy okazji dobrze by∏oby wyjaÊniç sobie pewne kwestie: Firmy realizujà zadania po cenie wynikajàcej
z przetargów, ale w przypadku administracji takowymi
przedsi´wzi´ciami nie maksymalizujà zysku, a maksymalizujà efektywnoÊç przy okreÊlonych kosztach sta∏ych obcià˝ajàcych podatników, czyli mieszkaƒców
miasta, dzielnicy... gminy.. (nie wszyscy „przedsi´biorcy” majà podobne zdanie). Ale ONI nie muszà tych
zadaƒ realizowaç. Przecie˝ to jest wolny rynek.
b) czynnik ludzki – masowe zwolnienia, restrukturyzacja firm, bankructwa, przej´cia, fuzje spowodujà powi´kszenie bezrobocia, spadek dochodów
(wydatków konsumpcyjnych -... i lawina gotowa).
Jak pomóc.? W ka˝dej gminie... gospodarz pomaga
w organizacji lokalnego klubu przedsi´biorców
i przedsi´biorczoÊci!!! Zadaƒ huk!!!
Cele? Pomoc ludziom w przestawieniu si´ na inne
tory, nowe oferty pracy, kursy kwalifikujàce do nowych prac, na które jest popyt, inicjatywy oddolne...!!! W ostatecznoÊci organizacja Êwiadczeƒ
socjalnych przy wykorzystaniu wszystkich lokalnych,
istniejàcych organizacji.
Przedsi´biorczoÊç jest „w ludziach”, ale trzeba
stworzyç optymalne warunki dla jej wydobycia aby
s∏u˝y∏a wszystkim.
PS. Mój g∏os w dyskusji nt. opcji walutowych:
UMÓW NALE˚Y DOTRZYMYWAå W OBIE STRONY.
Inaczej ca∏y rynek kapita∏owy nie ma sensu.
z szacunkiem
dr Jacek Rembiszewski
www.polrentier.pl , tel. 0601-801-890
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Tekst sponsorowany

Rynki kapita∏owe: wi´cej optymizmu
– idzie NOWE, ZARZÑDè ZMIANÑ!!
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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
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Listy do redakcji
W sprawie chóru
Szanowni Paƒstwo,
Z uwagà i troskà przeczyta∏em Paƒstwa list
otwarty skierowany do Redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich” i opublikowany w styczniowym numerze
tego pisma. OczywiÊcie – jak Paƒstwu wiadomo
– sprawa dzia∏alnoÊci Chóru „Il Canto” w OÊrodku
Kultury oraz sporu pomi´dzy dyrygentem Chóru
a dyrektorem OÊrodka, co do sposobu jego funkcjonowania, znana jest Zarzàdowi Dzielnicy. DziÊ,
podobnie jak w przesz∏oÊci, Zarzàd wykaza∏ wiele
sympatii i zrozumienia dla potrzeb Chóru i postrzega jego dzia∏alnoÊç jako istotnà i wartoÊciowà cegie∏k´ w rozwijanie kultury i sztuki na terenie dzielnicy. Nie mamy wàtpliwoÊci, ˝e wp∏ywa niezwykle
pozytywnie na wizerunek dzielnicy. Przypomn´, ˝e
to dzi´ki w∏adzom dzielnicy wydane zosta∏y obie
p∏yty z kol´dami Il Canto, ostatnio, zupe∏nie niedawno, bo w 2007 roku.
To tak˝e dzi´ki zdecydowanej postawie Zarzàdu
kolejne „kryzysy” zwiàzane z funkcjonowaniem
chóru przy OÊrodku Kultury – w tym wspomniany
przez Paƒstwa w 2006 roku – przybiera∏y zakoƒczenia korzystne dla Chóru.
Równie˝ w obecnym sporze Zarzàd Dzielnicy
w∏àczy∏ si´ aktywnie w próby osiàgni´cia kompromisu pomi´dzy bardzo ró˝nymi koncepcjami funkcjonowania chóru prezentowanymi przez jego dyrygenta p. Mart´ Zamojskà-Makowskà i dyrektora
OÊrodka Kultury p. Edwarda Kalisza. Wydawa∏o si´,
˝e porozumienie jest mo˝liwe do osiàgni´cia...
Jednak ostateczna decyzja musia∏a zostaç podj´ta przez dyrektora placówki – jako niezale˝nego, powo∏anego z konkursu i zarzàdzajàcego niezale˝nà
instytucjà kultury. Uzna∏, ˝e nie jest w stanie zaakceptowaç anga˝u na warunkach proponowanych
przez dyrygenta Chóru. To z pewnoÊcià smutne rozstrzygni´cie tej sprawy, niemniej pozostajàce
w zgodzie z uprawnieniami i kompetencjami dyrektora samorzàdowej instytucji kultury. To on sam podejmuje strategiczne decyzje dotyczàce funkcjonowania podleg∏ej mu placówki i on ponosi odpowiedzialnoÊç za jej funkcjonowanie. W tym momencie
Zarzàd mo˝e zaproponowaç Paƒstwu jedynie spotkanie z dyrektorem OÊrodka Kultury w obecnoÊci
dyrygenta Chóru oraz przedstawicieli Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a, na którym dosz∏oby – mam takà nadziej´ – do szczegó∏owych wyjaÊnieƒ na temat tej
bolàcej sprawy. Termin i miejsce spotkania zostanie
ustalony z Paƒstwem za poÊrednictwem redakcji.
Z nadziejà na pozytywny odbiór tej propozycji,
pozdrawiam serdecznie.
wiceburmistrz ds. spo∏ecznych UD Weso∏a
Marian Mahor
❦❦❦
O drogach
Szanowna Redakcjo,
Mieszkam w Starej Mi∏oÊnie od kilku lat i obserwuj´ rozwój inwestycji w infrastruktur´ drogowà.

Jest niepodwa˝alnym faktem, ˝e zmieni∏y one diametralnie wizerunek osiedla jak i przyczyni∏y si´
do poprawy warunków ˝ycia jego mieszkaƒców.
Faktem jest równie˝ to, ˝e nasze osiedle wyros∏o
w pobli˝u dwóch g∏ównych tras mi´dzynarodowych numer 2 i 17. OczywiÊcie sà plusy i minusy
takiej lokalizacji, ale powinniÊmy z naszej strony
czyniç starania, aby Stara Mi∏osna ze swojà siecià
ulic by∏a dobrze z nimi po∏àczona, a nie ˝eby sta∏a
si´ cz´Êcià w´z∏a komunikacyjnego.
Codziennie rano obserwuj´ jak ciemny i wàski
odcinek ulicy GoÊciniec, mi´dzy szosà Lubelskà
a ulicà Jana Paw∏a, zamienia si´ w objazd zakorkowanego skrzy˝owania w Zakr´cie. Je˝eli ktoÊ zastanawia si´, stojàc w korku na osiedlowych uliczkach, dlaczego coraz trudniej jest wyjechaç
na Trakt Brzeski w kierunku centrum to jest to jedna z g∏ównych przyczyn.
Nasza siec drogowa sta∏a si´ alternatywà dla
niezmodernizowanego od lat Traktu.
W oczekiwaniu na przebudowà g∏ównych tras
i powstanie w´z∏a bezkolizyjnego „Zakr´t” rozwiàzaniem, by∏by zakaz skr´tu z Szosy Lubelskiej w zapomniany przez w∏odarzy fragment GoÊciƒca. Ta
zmiana nie ograniczy mo˝liwoÊci wyjazdu w kierunku Lublina. Z sieci drogowej w Mi∏oÊnie korzystaç b´dà g∏ównie mieszkaƒcy a nie kierowcy jadàcy tranzytem i omijajàcy korek w kierunku centrum.
Swoim listem chc´ zwróciç uwag´ na opisany
problem i zastanawiam si´ czy inni majà podobne
spostrze˝enia. Mieszkaƒcy naszej dzielnicy walczà o zmian´ lokalizacji wschodniej obwodnicy,
a nikt nie zwraca uwagi, ˝e my musimy, na co
dzieƒ obcowaç z problemami bliskoÊci dróg jà zast´pujàcych.
P. S. Nie chc´ byç z∏ym prorokiem, ale w obecnej sytuacji planowane kolejne skrzy˝owanie z sygnalizacjà Êwietlnà Traktu z ulicà Fabrycznà nie u∏atwi wyjazdu z osiedla. Wr´cz odwrotnie, wi´cej samochodów b´dzie si´ stara∏o ominàç Trakt Brzeski,
który z licznymi Êwiat∏ami spowalnia ruch tranzytowy samochodów na kierunku wschód–zachód.
Pozdrawiam,
Arkadiusz Ciupak
❦❦❦
Trujàce dymy z komina na ul. Cienistej
Âwie˝e powietrze, czyste Êrodowisko osiedla
Stara Mi∏osna, po∏o˝onego w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego mo˝e staç si´ niekiedy
ucià˝liwym i niezdrowym miejscem dla zamieszka∏ych tam mieszkaƒców.
Tak si´ sta∏o od kiedy jesteÊmy zatruwani przez
gryzàcy i utrudniajàcy oddychanie dym wydobywajàcy si´ przez ca∏à dob´ z komina posesji przy ulicy Cienistej 41, po zainstalowaniu przez ich w∏aÊcicieli pieca grzewczego na paliwo sta∏e.
Wydobywajàcy si´ z komina dym w kolorach
od ciemno-brunatnego do blado-pomaraƒczowego
oraz jego zapach wdzierajàcy si´ do naszych
mieszkaƒ, mo˝e Êwiadczyç, ˝e do spalania mogà
trafiaç ró˝ne materia∏y palne jak np: plastiki i inne
odpadki. Przy tak g´stej zabudowie domków jedno-

Leczenie psów i kotów

rodzinnych wyst´puje du˝e st´˝enie zanieczyszczeƒ zawierajàcych trujàco-toksyczne substancje,
których wdychanie jest przyczynà chorób nowotworowych. Stan zadymienia ul. Cienistej zmusi∏
nas ju˝ kilkakrotnie do wezwania Stra˝y Miejskiej
celem interwencji.

Odr´bnà sprawà, niezale˝nie od u˝ywanych
do spalania paliw, jest koniecznoÊç spe∏nienia wymagaƒ w zakresie kot∏owni i instalacji kominowej,
dla zapewnienia w∏aÊciwego procesu spalania
m.in.: odpowiedni przekrój (Êrednica) kana∏u kominowego i jego min. wysokoÊç.
Nie trzeba byç fachowcem by stwierdziç, ˝e kana∏ kominowy Êrednicy ok. 100 mm (adaptowany
z kana∏u wentylacyjnego) w posesji przy ul. Cienistej 41 jest niezgodny z przepisami i dokumentacjà
techniczno-ruchowà eksploatacji tego typu pieców
(patrz za∏àczone zdj´cia).

JesteÊmy ciekawi, co na ten temat mówi protokó∏ kominiarski, wymagany dla potwierdzenia przydatnoÊci komina dla potrzeb eksploatacji takiego
pieca grzewczego???
Za poÊrednictwem Redakcji zwracamy si´ powtórnie do w∏adz dzielnicy Weso∏a z proÊbà o zaj´cie stanowiska na naszà interwencj´ ∏amania przepisów ustawy Prawa ochrony Êrodowiska i zgodnoÊci z za∏o˝eniami OWZiZT oraz zakaz eksploatacji
pieca do czasu wydania stosownych decyzji.
A mo˝e Êladem innych gmin, np. jak burmistrz
miasta ˚ywca, nasza dzielnica szczycàca si´ walorami czystego Êrodowiska – zainstaluje w kilku
miejscach miasta tablice elektroniczne mierzàce
i obrazujàce aktualny poziom zanieczyszczeƒ
w powietrzu?
Mieszkaƒcy Zadania nr. 25
z ul. Cienistej i ul.. Malwy
– sàsiadujàcy z w/w posesjà
(nazwiska znane redakcji)

K i W Zakrzewscy

Stylista wizerunku

Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14, tel. 022 773 13 89
Czynne pn-sob 1200-2000, inne godziny po telefonicznym umówieniu

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

Interna, Profilaktyka – szczepienia, Chirurgia,
Krioterapia, Badania Laboratoryjne

Stylizacja ślubna 502 600 775
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SOLARIUM ZULUS
W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo
3 urzàdzenia opalajàce najwy˝szej klasy
renomowanych firm Êwiatowych

MORFEUSZ
Przyjęcia
Okolicznościowe
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 508 12 88 92
lub 022 612 93 98
www.wesele.waw.pl
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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

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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tel. 022 401 33 33

tel. 022 498 14 14

Salon zoologiczny

KO¡CÓWKI KOLEKCJI

BIURO
PODRÓ˚Y

MARMURY GRANITY

Zegarki • Srebro • Z∏oto

tel. 40 30 765
Centrum Zdrowia i Urody
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KANCELARIA PRAWNA „VERBUM”
i KANCELARIA ADWOKACKA

Gra˝yna Policiƒska & Alojzy Policiƒski

C hemia i inne towary
z N iemiec

✓

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
Tel./fax: 022 760 01 31, e-mail: orbi_lex@wp.pl

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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Godziny otwarcia:
pon-pt – 10-19
sob – 9-14
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Muzyka dla Ciebie
mo˝e zaskakujàco pomóc w nauce.
OczywiÊcie muzyka klasyczna to tylko
cz´Êç oferty szkó∏ muzycznych. Dzi´ki
ró˝norodnemu programowi m∏odzi
muzycy rozwijajà si´ wszechstronnie.
Szko∏y „umuzykalniajàce” z autorskim
programem nauczania wiedzà, ˝e
prócz umiej´tnoÊci liczy si´ te˝ pasja
i zwyk∏a przyjemnoÊç z grania, dlatego
zach´cajà uczniów do nauki swoich
ulubionych, rockowych, popowych
– nowoczesnych utworów.
Umiej´tnoÊç gry na instrumentach
rozwija wyobraêni´ i pog∏´bia wra˝liwoÊç m∏odego cz∏owieka. Wzbogaca go
wewn´trznie oraz uczy konsekwencji
w dzia∏aniu. W wielu wypadkach stanowi wspania∏y sposób na odreagowanie
stresu i nerwowoÊç w pracy lub szkole.
Mo˝e okazaç si´ wspania∏ym, poch∏aniajàcym hobby dla ka˝dego! Prócz tego, muzyka jest kluczem do wielu serc,
okazjà do poznania ciekawych i utalentowanych ludzi, zawiàzania owocnych
przyjaêni. Zatem nie tylko rozwiniesz
si´ duchowo i spo∏ecznie, ale te˝ zdob´dziesz nowà umiej´tnoÊç!

Ludzi muzykujàcych wyró˝nia optymizm i wiara we w∏asne si∏y. Sà to osoby w g∏´bokiej zgodzie ze sobà, majà
okreÊlone cele oraz determinacj´ aby je
zrealizowaç. Czas poÊwi´cony na gr´
pozwala im zdystansowaç si´ od rzeczywistoÊci i obiektywnie spojrzeç na ˝ycie.
Odnoszà sukcesy w ˝yciu towarzyskim
i nie bojà si´ podejmowania wyzwaƒ.
Edukacja muzyczna, obecnie troch´ zapomniana w szkolnictwie powszechnym jest bardzo wa˝na i bardzo po˝àdana, o czym Êwiadczy rosnàce wcià˝
zainteresowanie muzycznà ofertà pozalekcyjnà – kursami taƒca, czy nauki gry
na instrumencie. W tej chwili prowadzony jest nabór na semestr wiosenny
do nowej filii prywatnej szko∏y muzycznej i umuzykalniajàcej w Starej Mi∏osnej (Gimnazjum nr 119 ul. Klimatyczna 1). Dlatego nie pozostawaj w tyle!
Wybierz kurs z g∏owà i zarezerwuj jednà godzin´ w tygodniu na nauk´ muzyki. Ten czas zaprocentuje!
Wi´cej informacji:
www.smis.pl,
tel. 22/789-30-58, 0-602 595 417

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

oezji 17

ul. P

Zapisy
na rok 2009/2010
tel. 773 25 90
0-505 115 773

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
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Z koƒcem ferii szkolnych wiele
osób snuje plany na pozosta∏y do wakacji czas. Warto wykorzystaç energi´
zdobytà podczas zimowego wypoczynku i zainwestowaç jà w swój rozwój
i w rozwój swoich najbli˝szych. Warto
zdecydowaç màdrze.
Z ca∏ego bogactwa kursów wybraliÊmy dla Paƒstwa taki, który mo˝e stanowiç kompromis pomi´dzy cenà,
jakoÊcià i czasem zaj´ç. Wystarczy dwa
razy w tygodniu po pó∏ godziny, aby
udoskonaliç sztuk´ koncentracji,
wzmocniç si∏´ woli i determinacj´.
Godzina tygodniowo indywidualnych
zaj´ç muzycznych nie doÊç, ˝e zwi´kszy twoje mo˝liwoÊci intelektualne, to
jeszcze mo˝e podnieÊç kwalifikacje
zawodowe.
Badania wykaza∏y, ˝e muzyka klasyczna grana w tempie 60 uderzeƒ
na minut´ wprawia mózg (zarówno lewà, jak i prawà pó∏kul´) w stan idealny
do nauki i zwi´ksza kreatywnoÊç, poniewa˝ jest to rytm cia∏a ludzkiego
w stanie relaksacji. Zatem s∏uchanie
i granie utworów Bacha czy Vivaldiego
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Tekst sponsorowany

Nowe wspólnoty zawsze potrzebujà rady,
starsze bardzo cz´sto te˝
Od 5 lat na terenie Starej Mi∏osnej dzia∏a Stowarzyszenie „Akacjowa”, które jest organizacjà bardzo
pomocnà dla wspólnot szukajàcych pomocy w zakresie organizacji i zarzàdzania swoimi budynkami
oraz terenami. Potrzeba takiej pomocy jest wynikiem trudnego procesu jaki musi si´ pojawiç
po tym jak budujàcy sprzeda, a dok∏adniej odda
w u˝ytkowanie, nieruchomoÊç swoim klientom
– nowym mieszkaƒcom. Nowi w∏aÊciciele w pierwszej kolejnoÊci koncentrujà si´ na sfinansowaniu
zakupu, przej´ciu go, wykoƒczeniu, urzàdzeniu itd.
Tymczasem wraz z pierwszym aktem notarialnym,
z formalnego punktu widzenia, tworzy si´ wspólnota mieszkaniowa.
W∏aÊciciele, którzy sà cz∏onkami tej wspólnoty
na ogó∏ dopiero po pewnym czasie zauwa˝ajà problemy zwiàzane ze swojà nieruchomoÊcià. Najwa˝niejsze sprawy obejmujà kwestie jakoÊciowe oddanych budynków i zwiàzane z tym prawa r´kojmi
wobec dewelopera, utrzymania nieruchomoÊci
w odpowiednim stanie technicznym, w odpowiedniej czystoÊci i estetyce, zapewnienie bezpieczeƒstwa mieszkaƒcom i nieruchomoÊci. Wreszcie kwestie prawno-formalne, jak ukonstytuowanie si´
wspólnoty, wybór zarzàdu, rady, powo∏anie administratora, prowadzenie odpowiedniej ksi´gowoÊci,
przygotowanie bud˝etu i zwiàzanych z nim op∏at
czynszowych, powo∏anie funduszu remontowego.
Okazuje si´, ˝e jest to ca∏kiem spory zakres zadaƒ
i obowiàzków.

Na szcz´Êcie ludzie chcà braç sprawy w swoje r´ce i dbaç o swoje interesy sami. Najcz´Êciej organizujà si´, zasi´gajà informacji na temat funkcjonowania wspólnot i zaczynajà dzia∏aç. DoÊwiadczenie
pokazuje, ˝e pierwszy zryw jest bardzo twórczy i intensywny. Problem polega na tym, ˝e trudnoÊci jakie sà do pokonania wymagajà du˝o czasu, wysi∏ku
i wiedzy. Jak w ka˝dej dziedzinie tak i w tych sprawach czyha wiele pu∏apek i przeszkód. Bardzo cz´sto brakuje wiedzy o odpowiedzialnoÊci majàtkowej
za dzia∏alnoÊç na rzecz Wspólnoty.
Na ogó∏ jest to najtrudniejszy moment. Po prostu
mieszkaƒcy majà swojà prac´, zaj´cia, rodzin´
i chcà spokojnie mieszkaç. Wtedy zaczynajà szukaç
pomocy, którà znajdujà wÊród licznych administratorów i firm zarzàdzajàcych. A w∏aÊnie na tym etapie
potrzebna jest du˝a ostro˝noÊç. Oddanie spraw nieruchomoÊci w czyjeÊ r´ce za okreÊlone stawki wymaga przemyÊlanej i Êwiadomej decyzji.
Stowarzyszenie „Akacjowa” w ramach dzia∏alnoÊci
statutowej proponuje przeprowadzenie wspólnoty przez
wszystkie etapy jej rozwoju – od momentu powstania,
a˝ do pe∏nego zarzàdzania nieruchomoÊcià. Mocnà
stronà organizacji jest stopniowe wdra˝anie i przygotowanie cz∏onków wspólnot do ka˝dego kolejnego kroku.
Dzi´ki temu mieszkaƒcy podejmujà decyzje oparte
o wiedz´ i doÊwiadczenie jakie posiada Stowarzyszenie. Organizacja oferuje us∏ugi zarzàdzania nieruchomoÊcià, ale wspólnoty dokonujà wyboru same, b´dàc
dobrze przygotowane organizacyjnie i prawnie.
Licencja
nr 0000505

DETEKTYW

Us∏ugi dla osób prywatnych i firm:
– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.
tel. 022 7730028
fax 022 7730029

www.renoma2.com.pl

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
tel. 022 499 80 59
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Czym jest Stowarzyszenie „Akacjowa”? Stowarzyszenie powsta∏o z potrzeby mieszkaƒców osiedla Aleja Akacjowa w Weso∏ej Starej Mi∏osnej.
Problemy jakie powsta∏y przed w∏aÊcicielami nieruchomoÊci by∏y takie jak opisane wczeÊniej.
Cz∏onkowie Stowarzyszenia „Akacjowa” na w∏asnych b∏´dach uczyli si´ jak gospodarowaç swoimi nieruchomoÊciami, jak uk∏adaç relacje z sàsiadami i wspó∏w∏aÊcicielami, jak zapewniç finansowanie nieruchomoÊci. Po kilku latach dzia∏alnoÊci
mo˝e pochwaliç si´ dobrymi efektami swojej pracy, wypracowaniem bardzo ˝yczliwych Wspólnocie
standardów i mechanizmów przekazywania zdobytych umiej´tnoÊci. Zdobytym doÊwiadczeniem
obecnie dzieli si´ z innymi w∏aÊcicielami mieszkaƒ
i domów oraz ze wspólnotami. Pomaga w organizowaniu wspólnot mieszkaniowych pod wzgl´dem
organizacyjnym i prawnym – poczàwszy od za∏o˝enia wspólnoty, poprzez przejmowanie i funkcjonowanie w∏asnych nieruchomoÊci, a˝ po kwestie
zwiàzane z ich zarzàdzaniem.
Je˝eli masz czytelniku problem zwiàzany ze
wspólnotà, nie wiesz jak go szybko i bezpiecznie rozwiàzaç, jesteÊmy pewni ˝e b´dziemy mogli pomóc.
Znajdziecie nas w Internecie pod adresem
http://www.akacjowa.pl/, a tak˝e pod numerem telefonu 509 176 540. Mo˝na te˝ zadaç pytanie na adres
poczty elektronicznej: stowarzyszenie@akacjowa.pl.
Zarzàd Stowarzyszenia Akacjowa
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Lecznica Stomatologiczna

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

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

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

34

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

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

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

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

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

Mechanika pojazdowa

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki

O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA

Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0601 737 573 ul. Jeêdziecka

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

KANCELARIA PRAWNA

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

UL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
05-077 Warszawa–Weso∏a

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne
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.

Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§
§

§

obs∏uga firm
porady dla klientów
podania, umowy, pozwy
prawo pracy
prowadzenie spraw sàdowych
mo˝liwoÊç dojazdu do klienta

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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Kwiaciarnia Gracja
ul. Fabryczna 6
Stara Mi∏osna
Kwiaty na telefon:

0 692 955 097
(022) 773 19 26
Zapraszamy pon.-sob. 900-1900
niedziela 1000-1500

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06
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Oferujemy:
- Du˝y wybór opraw damskich, m´skich, m∏odzie˝owych
i dzieci´cych. Ceny opraw ju˝ od 36 z∏
- Korekcyjne soczewki okularowe najnowszej generacji
- Markowe soczewki kontaktowe i produkty do ich piel´gnacji
- Okulary przeciws∏oneczne
- Korekcj´ wad wzroku
- Komputerowe badanie wzroku
- Badania diagnostyczne: pomiar ciÊnienia i badanie dna oka
- Profesjonalny dobór mi´kkich soczewek kontaktowych
- ZaÊwiadczenia do pracy i prawa jazdy
Kontakt:
Salon Optyczny TWÓJ OPTYK S.C.
Ul. 1 Praskiego Pu∏ku 11, 05-075 Warszawa–Weso∏a
tel./fax. (022) 760 02 04
e-mail: twoj.optyk.wesola@gmail.com

PROMOCJE W MARCU
UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

15% rabatu na soczewki fotochromowe
(o zmiennym zabarwieniu).
Przy zakupie okularów korekcyjnych (oprawa+soczewki)
powy˝ej 600 z∏ – badanie okulistyczne gratis.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

• 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.

605 952 256

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

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

0-22 745-55-00

0 502 028 554

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

KANCELARIA ADWOKACKA

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

Najw

i´

of e
a
z
s
k

rta

ol
k
o
w

icy

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
713
882
888
896
923
807
813
868
910
926
891
899
928
337

Nr
oferty
1131
1079
1136
1116
1138
1137
1135
1134
1131
1066
1070
1147
1122
1123

Pow. Pi´tro Licz.
m2
pokoi
67 1/3
3
117 2/3
4
53,2 0/1
2
34,5 3/3
1
64 3/3
2
85 3/3
3
125 1/2
4
114 3/3
4
51.06 3/3
3
68 0/3
3
37.5 4/10 2
39 1/2
2
52 0/3
2
54 1/3
3

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

Cena w PLN
335.000
750.000
373.000
263.000
395.000
535.000
799.500
613.000
461.000
460.000
260.000
310.000
310.000
1.800/m-c

Pow. Rejon
759
400
800
2086
956
824
1000
11598
759
5.306
4.200
1.800
812
10556

Cena
w PLN
Weso∏a
469.000
Stara Mi∏osna
400.000
Wiàzowna
170.000
Zakr´t
729.000
Wiàzowna
199.000
Wiàzowna
175.000
Halinów
300.000
Halinów
2.145,600
Stara Mi∏osna
469.000
Mi´dzylesie
4.300.000
Zakr´t
870.000
WiÊniowa Góra 1.567.000
Wawer
1.049,000
Otwock
3.000,000

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

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod
numerem telefonu 022-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
565
572
564
568
569
558
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Pow.
domu
188
180
280
330
164
160

Pow.
dzia∏ki m2
360
320
1380
437
80
600

Rejon

Cena
w PLN
Wawer
798.000
Mi´dzylesie
704.000
Wiàzowna
1.050.000
Weso∏a
1.590,000
Weso∏a, St. Mi∏osna 767.000
Weso∏a
1.050,000

Rodzaj
domu
bliêniak
bliêniak
wolnostojàcy
wolnostojàcy
Segment Êrodkowy
wolnostojàcy

Rok
2008
2001
2004
2008
2008

Stan wykoƒczenia
surowy zamkni´ty
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
stan deweloperski
wykoƒczony

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

(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

ROS
Z AP

IE
ZEN

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

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ 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.
◗ Us∏ugi transportowe, sam. MERCEDES Sprinter. Max.
∏adow. 1250kg. Wystawiam faktury VAT.
Tel.: 602184541; 0227604283.
◗ Potrzebna pani do sprzàtania w restauracji. Najch´tniej zamieszka∏a w Starej Mi∏oÊnie lub w okolicach.
Kontakt tel. 502 212 457.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´ na po∏ow´ etatu. Tel.
501 707 236.

◗ Zamieni´ dwa mieszkania na dom do remontu lub
w stanie surowym. Kontakt tel. 507 728-316.
◗ ODDAM w dobre r´ce m∏ode piel´gnice Sajica (modre
oczka). Minimalne wymagania: woda wodociàgowa
odstana, akwarium co najmniej 50l z filtrem, mo˝e
byç bez grza∏ki. Ryby srebrno-szare z turkusowymi
oczami, ∏atwo si´ rozmna˝ajà. Tel.: 0 695-622-792.
◗ Stylista pomo˝e w ustaleniu odpowiednich kolorów,
stroju, fryzury, makija˝u, tak˝e do Êlubu. Tel.
502 600 775 – Alicja.
◗ Dj lub zespó∏ na urodziny, imieniny lub innà imprez´,
konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie
tel. 022 773 35 61, 502 600 775.
◗ Do wynaj´cia 40 m2 przy warsztacie mechaniki samochodowej na magazyn lub ma∏à dzia∏alnoÊç, ul. Jeêdziecka 4. Tel. 601 737 573.
◗ JAMNICZKI szorstkow∏ose – szczeni´ta championa Polski FIORELLO i OLCHY ze znanej weso∏owskiej
hodowli „Od Jagienki z Jaskrowej ¸àki” – zapisy – odbiór w kwietniu. Tel. 22 7734 087.
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◗ J¢ZYK ROSYJSKI – nauka, t∏umaczenia, konsultacje,
przepisywanie w cyrylicy – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18. Pomoc przy pisaniu
prezentacji maturalnych z jez. polskiego.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzyka i konkursami,
w wyznaczonym miejscu dj. Alicja, 502 600 775.
◗ Psycholog: www.terapia-psycholog.pl
◗ OGRODY, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy, wn´trza, parki, place zabaw projektuje in˝ynier z dyplomem
SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja,
tak˝e systemy nawadniajace i inne z dziedziny land art,
kontakt: jagnart@architekci.pl.Tel. 507 285 400.
◗ MIESZKANKO – ma∏e, samodzielne dla czystej, odpowiedzialnej, pracujacej Pani, tel. 695 440 313.
◗ ORIFLAME – dostawy na zamówienie – telefon:
0695 440 313.
◗ 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. 0-601-62-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach.
Tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691-257-038.
◗ BIOLOGIA – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29; 508 528 249.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów.
Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis.
Tel. 0-509-464-146.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD. Tel. 022-773-96-35.
◗ 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.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny.
Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´.
Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19
tel. 0501-086-581.
◗ Pediatra, lekarz rodzinny – dr Ewa Karczewska. Tel.
601 91 43 19.
◗ Pracownika do hurtowni elektrycznej. Pon-Piàt.
9–17. Praca na komputerze. Dzia∏ sprzeda˝y. Od
1500pln netto. Kontkt tel. (022) 7830218. E-mail:
semielectronic@poczta.onet.pl.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e malowanie
+ „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd
do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia.
Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info: tel. 609 835 761,
www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz inne
us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”. Tel. 0-22 773-82-27 lub 0-516-262-825.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów,
tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. Tel. kont.
783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 773-4964, 0-602-707-127.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy TELAP. W ofercie
notebooki, monitory, telewizory, akcesoria, sieci,
serwis. Sprzeda˝ ratalna www.telap.pl Kontakt:
022 773 04 40, 504 251 007, 509 040 75.

◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS 0-603313-938.
◗ Bramy, balustrady, ogrodzenia metalowe, drewniane, fundament, klinkier. Tel.: 601 98 09 57, 510 58 38 98.
◗ Sprzedam dzia∏k´ 1000 m2 – wiadomoÊç na tel.:
022 783 82 83, 0602 830 519.
◗ Studenckie POGOTOWIE KOMPUTEROWE, naprawa,
modernizacje urzàdzeƒ komputerowych. Fachowe
porady, dojazd do klienta gratis. Tel 791-067-611.
◗ MATEMATYKA. Przygotowanie do matury rozszerzonej, korepetycje dla klas ni˝szych. Wysoki poziom,
rzetelnie, skutecznie! DoÊwiadczenie w pracy z m∏odzie˝à! Prosz´ dzwoniç po 20.00 tel. 515-443-428.
◗ Poszukuj´ opiekuƒczej, doÊwiadczonej i najlepiej niepalàcej niani do pó∏torarocznego sympatycznego
ch∏opca. Osoba zajmowa∏aby si´ dzieckiem 5 dni
w tygodniu po 8h. Stara Mi∏osna. Telefon 600996957.
◗ Poszukuje opiekunki do 7 mies. dziecka, 10 godz tyg.,
atrakcyjne warunki, Weso∏a-Wola Grzybowska.
◗ Sprzedam wózek spacerowy – Chicco Pick up (du˝e
kó∏ka). Ciemno-niebiesko be˝owy oraz fotelik – noside∏ko Chicco w kolorze granatowym (w misie). Stan b.
dobry. Cena 400 z∏. Tel. 601 397964.
◗ Sprzàtanie i Prasowanie. Tel. 0667 74 20 41.
◗ Matematyka, Fizyka – liceum, przygotowanie do matury, ca∏ki i macierze te˝. Tel. 22 3968252.
◗ Zatrudni´ Panià do sprzàtania w Weso∏ej 1 raz w tygodniu (piàtek) ok. 10 godzin.
◗ Poszukuj´ PRACY w charakterze OPIEKUNKI DO
DZIECKA. Tel. 517-490-982, 0665759706.
◗ Us∏ugi blacharsko mechaniczne. Sulejówek-Mi∏osna
Tel. 606238702.
◗ Dystrybutor sprz´tu sportowego zatrudni na umow´ zlecenie w wymiarze 1/2 lub ca∏y etat pracownika magazynowego. Tel. 022 773 33 10 email: info@bakosport.pl.
◗ Pranie dywanów, wyk∏adzin, tapicerki meblowej i samochodowej. tel-510-126-840.
◗ Sprzedam ∏ó˝ko do opalania „ergoline” 28 lamp, cena
1500,00 z∏. Lampy b. ma∏o u˝ywane. Tel. 501-404-979.
◗ Nowo otwarte STUDIO ZDROWIA I SYLWETKI Warszawa-Weso∏a (1 pi´tro przy Banku Spó∏dzielczym)
serdecznie zaprasza na masa˝ na urzàdzeniu „Rolletic” zapisy pod nr tel. 609-533-966.
◗ NAUKA OBS¸UGI KOMPUTERA, zach´camy Seniorów-szkolenia. Telefon: 0-503 765 560.
◗ SZKOLENIA KADROWE (Prawo Pracy) z podstawami
ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz „P∏atnikiem”, 60 godz.
zaj´cia w Centrum Warszawy, 3 x w tygodniu, popo∏udniami. E-mail: as_chu@poczta.onet.pl
◗ Posiadam do wynaj´cia pomieszczenie w Sulejówku. 102m? wysokoÊç 3 metry, na magazyn lub cicha
produkcj´. Cena: 1500 PLN Telefon: 022-783-12-69.
◗ Sprzedam wózek spacerowy firmy Graco kolor bordowo-szary za oko∏o 200z∏. W kompleci pokrowiec
na nogi i parasolka. Kontakt tel. 728-380-015.
◗ Sprzedam ubranka dla dziewczynki w rozm. 56-110.
Tel. kontaktowy 728-380-015.
◗ Rozlicz´, wype∏ni´ Pit za 2008 rok, solidnie i szybko. 30-35 z∏. Warszawa- Weso∏a, Praga Po∏udnie
i okolice. Tel. 695 022 413.
◗ Sprzedam noside∏ko 0-13kg firmy Deltim za 80z∏.
Tel. 728-380-0151.
◗ Uk∏adanie glazury, terakoty, malowanie oraz inne prace wykoƒczeniowe. Tel. 798 698 433.
◗ Zamieni´ dwa mieszkania (os. Stara Mi∏osna) na dom
w stanie surowym lub do remontu wWeso∏ej, Sulejówku lub Wiàzownej. Tel 507728316.
◗ Pyszne ciasto do kawy. Odbiór osobisty lub do 10 km
dostawa gratis. Zadzwoƒ i zamów ju˝ dziÊ. Telefon 609.103.039 lub monika77_77@o2.pl.
◗ KAWALERKA-do wynaj´cia. Zakr´t. 1.000z∏ za miesiàc (z op∏atami). 502043303.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd. Tel. 506 661 672.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie.
Tel.: 509 358 336 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Dom do sprzeda˝y. Do remontu. Stara Mi∏osna.
Cena do negocjacji. Pow 150m2 dzia∏ka 400m2. Tel.
602 553 811.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.

◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika, monta˝ kuchenek pralek itp., wieloletnia praktyka. Uprawnienia.
Tel. 022 773 82 27, kom. 0 516 262 825.
◗ Podejme sie sprzatania, prasowania. Tel. kont.
0512 522 439.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy,
fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336. Stara Mi∏osna
i okolice.
◗ Us∏ugi REMONTOWO-BUDOWLANE: malowanie, tapetowanie, panele pod∏ogowe zabudowy, glazura. terakota, hydraulika, elektryka itp; tel 513-104-450
lub 504-073-518.
◗ GLAZURNIK – profesjonalista, 20 LAT PRAKTYKI
TEL. 501 80 50 46 lub (022) 783 24 28 (po 21).
◗ Kosmetyki Oriflame i Avon do 30% taniej!!! 507-550591 lub gg: 10628947. ZAPRASZAM!!!
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, systemy w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane
fachowo i solidnie. Tel.: 505-630-513. Stara Mi∏osna
i okolice.
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie (r´czne, agregatem malarskim), sucha zabudowa, kominki, wszelkie prace
wykoƒczeniowe. Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie, niepijàcy tel: 503 –759 –763.
◗ Projektowanie ogrodów – dyplomowany architekt
krajobrazu. Profesjonalna aran˝acja wn´trz. Rabat 10% na has∏o „wiadomoÊci sàsiedzkie”! PomyÊl
o swoim ogrodzie juz dziÊ! Kontakt: 696 09 35 04,
e-mail pracownia@archilandia.pl
◗ Sprzedam lozko pietrowe, prawie nowe, IKEA, metal
srebrny, plus dwa materace posiadajace zdolnosc lagodzenia nacisku, 700 zl. Tel 608716759.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela magister germanistyki U. W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 022 773-82-31.
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne-monta˝ gniazdek, kabli,
domofonu i inne. tel: 0501121776.
◗ Zamieni´ dwa mieszkania na dom w stanie surowym
lub do remontu tel. 507 728 316.
◗ US¸UGI REMONTOWO-WYKO¡CZENIOWE. Ocieplanie poddaszy, Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie,
sufity podwieszane, tynki strukturalne, drobne prace
domowe, itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Poszukuj´ osoby z okolic Weso∏ej do pracy w sklepie
internetowym. Wymagana bieg∏a znajomoÊç j´zyka
angielskiego. Kontakt: 0603 936 946.
◗ Mloda energiczna osoba z doswiadczeniem, chetnie
przyjmie sprzatanie mieszkaƒ i biur. Stawka godzinowa od 15z∏ do 20z∏. Tel.: 798454741.
◗ Korepetycje z BIOLOGII (wszystkie stopnie nauczania
w∏àcznie z przygotowaniem do matury) i CHEMII (poziom gimnazjum). DoÊwiadczenie. Studentka biologii
Uniwersytetu Warszawskiego posiadajàca dyplom licencjata. Tel. 508 401 244.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ ANTEN TV i satelitarnych. Sieci
kablowe, zbiorcze anteny oraz multiswitche. Telewizja
N, Cyfra+, Polsat Cyfr., Trwam. Tel. 663-677-701.
◗ Udziel´ korepetycji z j. pol uczniom szkó∏ podstawowych i gimnazjum (nadrabianie zaleg∏oÊci, pomoc
w testach gimnazjalnych). Licealistom pomog´
w przygotowaniu prezentacji. Studiuj´ polonistyk´.
Tanio. Dojazd do ucznia. 660 757 799.
◗ MATEMATYKA-przygotowanie do egzaminów, skutecznie, tanio, dojazd, tel. 601492062.
◗ Prace Remontowo-Wykoƒczeniowe (Glazura, Terakota,
Malowanie, Porzàdkowanie). Profesjonalizm i DoÊwiadczenie (20 lat w bran˝y). ATRAKCYJNE CENY: 25pln-250pln za/m2 Tel. kom. 513878452.
◗ Zespó∏ muzyczny „DINOZAURY”. Stary, dobry repertuar estradwy. Wesela, dancingi, bankiety i inne imprezy okoliczn. Tel. 0601 664 787, 0601 384 508.
◗ Pomog´ w prowadzeniu firmy budowlanej, ciep∏owniczej jako np. „Koordynator Prac Inwestycyjnych” (bogate doÊwiadczenie) tel. 0-668-287-681.
◗ Remont i malowanie domów drewnianych, tarasów,
dachów i ró˝nych ogrodzeƒ oraz k∏adzenie panel
pod∏ogowych. tel. 0-600-874-044.

◗ Korepetycje z matematyki i angielskiego – podstawówka/gimnazjum. 507728033.
◗ Chcesz pomalowaç pokój mieszkanie lub dom – to
my jesteÊmy w∏aÊnie tymi kogo szukasz. Pracujemy
w czystoÊci, pozostawiamy porzàdek, fachowa oraz
szybka praca... Przy wi´kszych metra˝ach mozliwoÊç negocjowania ceny. Kontakt: 511 278 330.
◗ Poszukuj´ pracy jako pomoc domowa lub opiekunka
do osoby starszej 1 lub 2 razy w tygodniu na terenie
Starej Mi∏osnej. Posiadam doÊwiadczenie i referencje. tel. 784-480-074.
◗ MATY OCHRONNE POD¸OGOWE do pod∏óg twardych
(np. parkiet) lub mi´kkich (np. wyk∏adzina), PC lub
PCV z DOP, ró˝ne rozmiary i kszta∏ty, dostawa w Weso∏ej, Sulejówku – GRATIS, www.sklep.eob.pl
◗ NAPRAWA AGD-pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis. Tel. 0-501-049-250.
◗ ROSYJSKI – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu, St. Mi∏osna, tel: 773-22-54.
◗ Wynajm´ lokale o powierzchni 30m2, 50m2, 200m2
z zapleczem socjalnym w pawilonie handlowym. Weso∏a, os. Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 68. Tel.:
773 19 03, 604 49 85 85.
◗ Sprzedam Opla Corsa Njoy 1,2 rok prod. 2003
przeb. 80 tyÊ km, klimatyzacja, ABS, kupiony w Polsce I w∏aÊciciel, gara˝owany tel 602-896-772
lub 773-05-15.
◗ Sprzedam TV Samsung, srebrny, 29 cali + pilot, 5
letni, stan b. dobry. Cena 325 z∏. Stara Mi∏osna,
tel. 0 662 190 517.
◗ Gimnazjalistka z doÊwiadczeniem ch´tnie b´dzie wyprowadzaç psy w Starej Mi∏osnej. Tel. 608 092 306.
◗ Do sprzedania futro damskie z norek, wyrób z Wielkiej Brytanii. Roz. 46/48, b. tanio. Tel. 885-245-539.
◗ Do sprzedania krzes∏o z czerwonego drewna ze skórzanym obiciem. tel. 885-245-539.
◗ Nowootwarte PRZEDSZKOLE zaprasza dzieci od 2
do 5 lat. Mi∏a atmosfera. Zaj´cia, nauki poprzez zabaw´. Tel. kont. 516-526-457.
◗ Sprzedam WÓZEK ROAN MARITA, wielofunkcyjny
z fotelikiem samochodowym. Kolor granatowy, du˝e
pompowane ko∏a. Tel. kont. 516-628-451.
◗ LEKCJE FORTEPIANU-Nauka tekstu nutowego, techniki
gry, srodków wyrazu, przy muzyce klasycznej, rozrywkowej i wspó∏czesnej. Tel: 514394567.
◗ 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.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA. Uk∏adanie glazury, terakoty,
paneli pod∏ogowych wymiana drzwi i wszelkie remonty osobiÊcie. Tel. 0-502-215-245.
◗ 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.
◗ Korepetycje z geografii (wszystkie stopnie nauczania).
Geograf z tytu∏em magistra UW. Tel. 606-808-358.
◗ Korepetycje z j´zyka hiszpaƒskiego – udzieli uczennica klasy dwuj´zycznej Liceum Cervantesa. Telefon:
0664 048 027.
◗ Absolwentka angielskiego collage’u udziela lekcji
j. angielskiego – nauka od podstaw, korepetycje. Tel.:
505618300.
◗ Studentka Szko∏y G∏ównej Handlowej udzieli korepetycji z matematyki tel. 609 084 967.
◗ Sprzedam klatke dla krolika 100cm. W dobrym stanie. Tel. 608404505.
◗ Us∏ugi wykoƒczeniowe glazura terakota panele karton gips bia∏y-monta˝ 508-564-056.
◗ Sprzedam BMW 520 2,0 ben/gaz czarna per∏a 89 r.
ABS el-lusterka szyberdach al, m-5 17, cali komplet zimowych opon. Wi´cej inf. 508-564-056.
◗ Sprzedam STÓ¸ i cztery KRZES¸A, bukowy rozk∏adany, stan dobry. Tel. 608454635.
◗ Ch´tnie przyjm´ SPRZÑTANIE mieszkania, domu
– okolica Stara Mi∏osna. Telefon 787 37 22 50.
◗ Szukam pracy, kobieta 26l., dyspozycyjna, mobilna,
praca biurowa, inna. Tel. 606907842.

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Naprawa ka˝dego rodzaju bi˝uterii.
Szeroki wybór pierÊcionków
(zar´czynowe, obràczki i sygnety)
oraz kolczyków i wisiorków.
W ofercie posiadamy tak˝e
∏aƒcuszki, bransoletki i per∏y
po bardzo okazyjnych cenach.
Dojazd do Klienta.
ZAPRASZAMY!

MARIUSZ
ARIUSZ G
GASINSKI
ASI¡SKI
M
TEL.. 791
791 618
618 522
TEL
WWW..PAMPOLSKA
PAMPOLSKA..PL
WWW
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

