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W ho∏dzie bohaterom
Powstania Warszawskiego
2 sierpnia 2009 r. podczas mszy Êw.
o godz. 12.00 w KoÊciele NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa na Osiedlu Stara
Mi∏osna, odby∏ si´ uroczysty koncert

s∏owno muzyczny w wykonaniu Joanny
Zaniewicz, Bogdana Kuêmiuka, Ryszarda Nowaczewskiego oraz Jerzego
Ostrowskiego poÊwi´cony pami´ci bohaterów Powstania Warszawskiego.
ArtyÊci wykonali m.in. utwory: „Naprzód do boju ˝o∏nierze”, „Deszcz jesienny” oraz „Ch∏opcy silni jak stal”.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci zosta∏y
z∏o˝one wiàzanki pod kamieniem poÊwi´conym pami´ci „˚o∏nierzy Armii

Krajowej, III Plutonu, V Kompanii
„D´by” i Harcerzy „Szarych Szeregów” Rój Wierna Rzeka z terenu Starej Mi∏osnej”. W ho∏dzie bohaterom
Powstania
Warszawskiego
wiàzanki
z∏o˝yli: w imieniu Prezydenta
i Rady m.st.
Warszawy Jacek
Wojciechowicz oraz
Ligia Krajewska, w imieniu
mieszkaƒców

rzàd Dzielnicy Weso∏a oraz Ksiàdz
Krzysztof Cyliƒski – Proboszcz Parafii
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa.
Karolina Baranowska
Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

oraz Rady Dzielnicy
Weso∏a Stefan S∏owikowski, Izabela Antosiewicz i Leszek
Winiarski, w imieniu
Zarzàdu Dzielnicy
Weso∏a Edward K∏os,
Krzysztof Kacprzak
oraz Marian Mahor.
Organizatorem koncertu by∏a Rada i Za-

Jubileuszowa Biesiada Sàsiedzka
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna obchodzi w tym roku 10-te urodziny!
Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosiç Paƒstwa na Biesiad´ Sàsiedzkà, która odb´dzie
si´ 17 paêdziernika 2009 r. w budynku gimnazjum 119. Bal b´dzie przeplatany
konkursami na tematy zwiàzane ze Starà Mi∏osnà i dzia∏alnoÊcià naszego stowarzyszenia.
Zapewniamy ju˝ tradycyjnie, ˝e zabawa przy suto zastawionych sto∏ach i dobrej muzyce
b´dzie trwa∏a do bia∏ego rana.
Zapraszamy do wykupienia zaproszeƒ, w cenie 100 z∏ od osoby, w ka˝dy wtorek,
poczàwszy od 1 wrzeÊnia, w siedzibie stowarzyszenia (budynek OSP, wejÊcie od ul.
GoÊciniec) w godzinach 18–22. Przyjmujemy tak˝e rezerwacje telefoniczne: 609 34 94 94
lub 607 31 46 67. Nie przewidujemy stolików mniejszych ni˝ na 6 osób. Liczba miejsc,
z racji na mo˝liwoÊci lokalowe i organizacyjne jest ograniczona!
Zarzàd Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
Lipcowa sesja Rady
Dzielnicy, która odby∏a
si´ w dniu 30 lipca by∏a
chyba najbardziej frustrujàcà sesjà w tej kadencji. A to z powodu
narzuconej nam przez
w∏adze Warszawy koniecznoÊci zmniejszenia bud˝etu inwestycyjnego o 4 mln.
z∏. Jeszcze dwa miesiàce wczeÊniej,
wszyscy cieszyliÊmy si´, ˝e dzi´ki kryzysowi mocno spad∏y ceny robót budowlanych. Wi´kszoÊç przetargów rozstrzyganych przez Dzielnic´ by∏o poni˝ej kosztorysów i kwot zarezerwowanych w bud˝ecie. Teraz wszystkie te oszcz´dnoÊci
w imi´ ∏atania bud˝etu inwestycyjnego
Warszawy pop∏yn´∏y do wspólnego centralnego wora... Zarzàd naszej Dzielnicy
i tak wykona∏ kawa∏ dobrej roboty,
po pierwsze wygospodarowujàc prawie
pó∏ miliona oszcz´dnoÊci w wydatkach
bie˝àcy oraz tak tnàc i przenoszàc Êrodki inwestycyjne, aby nie ograniczyç zakresu rzeczowego inwestycji. Niestety
o jakichÊ dodatkowych inwestycjach realizowanych z oszcz´dnoÊci ju˝ nawet
nie ma co marzyç...

Kolejne punkty obrad to informacje
o stanie zaawansowania robót budowlanych – jak na t´ por´ roku zrealizowany ju˝ zakres jest imponujàcy i gwarantuje, ˝e praktycznie wszystkie planowane inwestycje zostanà zakoƒczone
terminowo i w pe∏nym zakresie. By∏y
tak˝e informacje o stanie prac nad planowaniem przestrzennym, o pracach
remontowych w placówkach oÊwiato-

wych, o rozliczeniu Pikniku Weso∏a
i o przebiegu Akcji Lato w MieÊcie.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy jest
planowana na czwartek 27 sierpnia
na godz. 14.00, a jej program b´dzie
dost´pny w internecie i na og∏oszeniach wywieszanych na s∏upach og∏oszeniowych w Dzielnicy. Zainteresowanych pracami Rady serdecznie zapraszam.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
OÊrodek Kultury Weso∏a i Biblioteka Publiczna
zapraszajà 17 wrzeÊnia na dzieƒ poÊwi´cony

70 rocznicy wybuchu
II wojny Êwiatowej.
Szczegó∏owy program obchodów na stronach
organizatorów w pierwszych dniach wrzeÊnia.

Zmiany w komunikacji miejskiej
Protesty
w∏adz
dzielnicy, oraz pojedynczych mieszkaƒców sprawi∏y, ˝e ZTM
wycofa∏o si´ z proponowanych zmian dotyczàcych likwidacji linii
514 i w zwiàzku z tym
zmian w kursowaniu linii 173. Mieszkaƒcy Zielonej ju˝ od sierpnia cieszà
si´ nowà linià 216, która ∏àczy Zielonà
ze stacjà PKP Rembertów i kursuje ulicà Brata Alberta do zawrotki zbudowanej na koƒcu tej ulicy.
W zwiàzku z budowà ronda zachodniego na ulicy Jana Paw∏a II (przy Lidlu)
na okres oko∏o 2 miesi´cy zamkni´ty zostanie dla ruchu ten fragment ulicy Jana
Paw∏a II, w zwiàzku z tym ZTM wprowadza nast´pujàce zmiany:
Od 12.08.2009 (Êroda) od godz. 00:00
Autobusy linii 198, 411, 502 i N21 zostajà skierowane na trasy objazdowe
(w obu kierunkach):

198
PKP WESO¸A –... – 1. Praskiego Pu∏ku – Trakt Brzeski – Jana Paw∏a II
(odcinek wschodni i po∏udniowy) –
STARA MI¸OSNA (TORFOWA)

Czasowo zmienia si´ nazw´ przystanku TORFOWA na STARA MI¸OSNA (TORFOWA).
Uruchomione zostajà dodatkowe
przystanki zast´pcze:

411
METRO POLITECHNIKA –... – Bronis∏awa Czecha – Trakt Brzeski – Jana
Paw∏a II (odcinek wschodni) – STARA
MI¸OSNA (zawrotka na rondzie
przy ulicy Rumiankowej)

502
DW. CENTRALNY –... – Bronis∏awa
Czecha – Trakt Brzeski – Jana Paw∏a II (odcinek wschodni i po∏udniowy)
– STARA MI¸OSNA (TORFOWA)

N21
DW. CENTRALNY –... – 1. Praskiego
Pu∏ku – Trakt Brzeski – Jana Paw∏a II
(odcinek wschodni) – STARA MI¸OSNA (zawrotka na rondzie przy ulicy
Rumiankowej).

• STARA MI¸OSNA 51 – w ulicy Jana Paw∏a II za skrzy˝owaniem z ulicà
U∏aƒskà – obowiàzujàcy dla linii 198,
411, 502 i N21 jako przelotowy;
• STARA MI¸OSNA (TORFOWA)
51 – w ulicy Jana Paw∏a II pomi´dzy
Jod∏owà a Torfowà – obowiàzujàcy
dla linii 502 jako kraƒcowy.
Czasowo zawiesza si´ funkcjonowanie przystanków:

• 1. PRASKIEGO PU¸KU 04,
• SAGALI 01 i 02,
• TORFOWA 01.
Izabela Antosiewicz
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Nieszcz´sne EURO 2012
Ogromny presti˝,
wielkie emocje, tak˝e
i wielkie pieniàdze.
Mowa tu oczywiÊcie
o przyznaniu Polsce
prawa do organizacji
Mistrzostw Europy
w Pi∏ce No˝nej w 2012
roku. Kiedy ju˝ jednak opad∏a euforia,
okaza∏o si´, ˝e najpierw, to wielkie
pieniàdze trzeba wy∏o˝yç. W budow´
stadionów, hoteli, dróg itd. OczywiÊcie, to wszystko inwestycje, które
potem b´dà s∏u˝y∏y latami. Ale s∏u˝yç
b´dà tym, którzy w pobli˝u tych inwestycji mieszkajà. A nasza sympatyczna,
aczkolwiek malutka w realiach Weso∏a
le˝y na samych obrze˝ach Warszawy
i na Euro raczej nie skorzysta. A patrzàc na przymiarki do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Warszawy mo˝na stwierdziç, ˝e nawet niewiarygodnie straci.
Wyglàda na to, ˝e obecny rok to
ostatni rok boomu inwestycyjnego
w Weso∏ej. Ârodków na tegoroczne inwestycje mia∏o byç w tym roku ok 33
mln. co jest swoistym rekordem naszych inwestycji. Szkoda tylko, ˝e ju˝
w lipcu z tej kwoty, w ramach oszcz´dnoÊci zabrano nam oko∏o 4 mln. Zosta∏o i tak du˝o, ale w zestawieniu z sàsiednim Sulejówkiem, zawsze cierpià-

cym na kompleks ogromu weso∏owskich inwestycji, to niewiele. Bo tegoroczny bud˝et inwestycyjny Sulejówka
to ok. 50 mln. Skàd tak du˝o? Ano
z dotacji unijnych. A czemu Weso∏a
nie mo˝e takich dotacji dostaç? Ano
mo˝e, tylko ˝e jako dzielnica Warszawy jedynie za poÊrednictwem centrali.
A centrala rozpaczliwie (i nawet skutecznie) szuka Êrodków na rozbudow´
centrum, tam gdzie b´dà si´ rozgrywaç
mecze Euro 2012... Na most pó∏nocny,
na oczyszczalni´ „Czajka”, na drugà lini´ metra...
Za to propozycje W∏adz Warszawy
na inwestycje w dzielnicach na rok
przysz∏y sà wr´cz dramatycznie niskie.
Planuje si´ wydatki inwestycyjne
na poziomie po∏owy tegorocznych!!!
To oznacza, ˝e w przysz∏ym roku, np.
w osiedlu Stara Mi∏osna, prócz dokoƒczenia hali sportowej i rozpocz´cia budowy szko∏y podstawowej, nie zostanie
zbudowane absolutnie NIC! Na innych osiedlach zakres inwestycji b´dzie podobny. Jak niewiarygodnie du˝à stratà w tej sytuacji by∏y prawie 4
mln., które trzeba by∏o wydaç na zakup dzia∏ki pod szko∏´ w Starej Mi∏oÊnie. Gdyby nie postawa tzw. Spó∏ki
Ziemskiej, która nie chcia∏a przekazaç
kupionego niegdyÊ przez mieszkaƒców
gruntu przy ul. Jeêdzieckiej, a którego

jest jedynie powiernikiem, w bud˝ecie
inwestycyjnym mielibyÊmy o te 4 mln.
wi´cej. Mo˝na by by∏o zbudowaç z tego ze 3 wi´ksze ulice takie jak Pogodna, Cieplarniana, U∏aƒska, Cyklamenowa czy Piotrusia Pana. Gdyby. Bo
niestety pieniàdze musia∏y pójÊç na zakup gruntu. A szykujàca si´ na Euro
2012 Warszawa nie rozdaje ich teraz
zbyt hojnà r´kà.
Co gorsza, poniewa˝ mimo zabiegów
dzielnicy, na naszym terenie nie b´dzie
˝adnych obiektów zwiàzanych z Euro,
to i nie nale˝y si´ spodziewaç ˝adnych
inwestycji centralnych. Zakoƒczony
wreszcie projekt drogi do Mi´dzylesia,
z wydanym w∏aÊnie pozwoleniem
na budow´, póki co trafi∏ do lamusa
i zabiegi naszego Zarzàdu Dzielnicy,
aby zbudowaç choç jezdni´, na razie
pozostajà bez jakiegokolwiek zrozumienia decydentów.
Efekt b´dzie taki, ˝e w ÂródmieÊciu,
które ma za du˝o szkó∏, pe∏ne oÊwietlenie, mo˝e nieco dziurowe ale jednak
wsz´dzie zbudowane chodniki i ulice
b´dzie si´ remontowa∏o parki i fontanny. A my, snujàc si´ po ciemnych i b∏otnistych ulicach, b´dziemy mogli cieszyç
si´ z presti˝u, jakim jest organizacja
przez nasze miasto Euro 2012...
Marcin J´drzejewski

Inwestycje – lato 2009
Szanowni Paƒstwo
Mieszkaƒcy
Starej
Mi∏osny.
Tegoroczny sezon
inwestycyjny w Starej
Mi∏oÊnie jest wyjàtkowo goràcy. W czerwcu
rozpocz´liÊmy budow´ ulicy Biesiadnej i Diamentowej
wraz z kanalizacjà deszczowà. Ze
wzgl´du na koniecznoÊç wprowadzenia
oszcz´dnoÊci bud˝etowych umowa
z wykonawcà ograniczy∏a zakres tej budowy do Kana∏ku Wawerskiego w∏àcznie. Robimy jednak wszystko, ˝eby
jeszcze w tym roku by∏o mo˝liwe rozszerzenie tej umowy o pozosta∏y odcinek ulicy Diamentowej od Kana∏ku
do ulicy Jana Paw∏a II.
W lipcu rozpocz´liÊmy najwa˝niejszà
w tym roku inwestycj´ drogowà: prze-
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budow´ zachodniego skrzy˝owania ulicy Jana Paw∏a II z ulicà GoÊciniec
(przy Lidlu). W wyniku przebudowy
powstanie w tym miejscu bezpieczne
rondo. Historia tej inwestycji jest
mieszkaƒcom Starej Mi∏osny dobrze
znana, gdy˝ ze wzgl´du na problemy
prawne i w∏asnoÊciowe, post´powanie
w tej sprawie toczy∏o si´ bezskutecznie
od wielu lat. W wyniku zmiany przepisów ustawowych oraz wzmo˝onych wysi∏ków wielu osób uzyskaliÊmy wreszcie
w tym roku wszelkie zgody na realizacj´ tej budowy. Pragn´ podzi´kowaç
wszystkim w∏aÊcicielom gruntów zajmowanych przez t´ inwestycj´ za ostateczne porozumienie, które pozwoli∏o
bezkonfliktowo i bez protestów rozpoczàç budow´.
Pragn´ równie˝ prosiç wszystkich
Paƒstwa Mieszkaƒców o wyrozumia-

∏oÊç z powodu utrudnieƒ w poruszaniu si´ pojazdami prywatnymi oraz
komunikacjà miejskà w rejonie budowy. Na czas prowadzonych robót i koniecznego zamkni´cia niektórych odcinków dróg, zosta∏y przygotowane
objazdy: ulicà Fabrycznà w kierunku
Warszawy, oraz ulicà Sagali w kierunku Szko∏y Podstawowej Nr 173.
Zmianie musia∏y ulec równie˝ trasy
niektórych autobusów. Pragn´ Paƒstwa zapewniç, ˝e Zarzàd Dzielnicy
oraz pracownicy Wydzia∏u Infrastruktury do∏o˝à wszelkich staraƒ, aby
utrudnienia w ruchu trwa∏y jak najkrócej i zosta∏y ograniczone do niezb´dnego minimum.
Z powa˝aniem
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza ds. Inwestycji
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Kocio∏ przy Lidlu...
Wracajàcy w sierpniu z wakacji bez wàtpienia prze˝yli szok,
próbujàc wjechaç w ul.
Jana Paw∏a II. Zapowiadana ju˝ od dawna inwestycja wreszcie
si´ rozpocz´∏a i w niewiarygodnym zakresie zdezorganizowa∏a uk∏ad komunikacyjny Osiedla
Stara Mi∏osna. Co gorsza, stan ten b´dzie trwa∏ jeszcze sporo po rozpocz´ciu roku szkolnego.
Inwestycja mia∏a si´ rozpoczàç z poczàtkiem wakacji. Skàd takie opóênienie? Otó˝ w og∏oszonym przetargu, cena najtaƒszej oferty by∏a wy˝sza ni˝
przeznaczone na nià w bud˝ecie Êrodki
finansowe. Procedura przeniesienia
Êrodków z innych inwestycji w Warszawie trwa bez ma∏a miesiàc...
Zgodnie z umowà, wykonawca jakim
jest firma Link-Europa (ws∏awi∏a si´
tym, ˝e praktycznie prawie nigdy nie
dotrzymywa∏a terminów realizowanych w naszej dzielnicy inwestycji), ma
czas na przywrócenie przejezdnoÊci
skrzy˝owania ul. Jana Paw∏a II z ul.
GoÊciniec do dnia 10 paêdziernika, zaÊ
na zakoƒczenie ca∏ej inwestycji do 10
listopada br. Zgodnie z prowadzonymi
przez Zarzàd Dzielnicy rozmowami,
mo˝e uda si´ skróciç ten pierwszy ter-

Cyraneczka
w sàdzie
W dniu 14 wrzeÊnia o godz. 1330,
w sali nr 4011 Sàdu Okr´gowego dla
Warszawa-Praga w Warszawie, al. SolidarnoÊci 127 odb´dzie si´ rozprawa
w sprawie M. St. Warszawa przeciwko MPZBDJiW Sp. Z o.o. o wydanie
Oczyszczalni Âcieków Komunalnych
„Cyraneczka”.
To bez wàtpienia jedna z wielu czekajàcych nas jeszcze rozpraw, nim
wreszcie Miasto odzyska nale˝ne mu
mienie. Jednak na pewno przedstawiane argumenty i dowody mogà byç
bardzo interesujàce, dlatego jeÊli
komuÊ nie jest oboj´tne, kto i w jaki
sposób b´dzie zarzàdza∏ naszà oczyszczalnià Êcieków, na pewno warto by
na sali rozpraw si´ pojawi∏.

Redakcja

min do koƒca wrzeÊnia. JeÊli tak by si´
sta∏o, Link-Europa b´dzie mia∏o wspania∏à okazj´, by odbudowaç swojà reputacj´ na naszym terenie, bo ucià˝liwoÊç obecnych rozwiàzaƒ komunikacyjnych jest naprawd´ spora.
Przy okazji trzeba dodaç, ˝e skr´t
z ul. Fabrycznej w lewo w stron´ Warszawy jak i zainstalowane tam Êwiat∏a,
sà niestety rozwiàzaniem tymczasowym i po zakoƒczeniu budowy ronda
Êwiat∏a te zostanà zlikwidowane.
Marcin J´drzejewski

Hala imienia ...
Szanowni paƒstwo!
W przysz∏ym roku przy Gimnazjum
nr 119 zostanie ukoƒczona hala sportowa. To nowoczesny obiekt, który b´dzie
wspania∏ym zapleczem sportowym nie
tylko dla uczniów Gimnazjum nr 119,
ale tak˝e dla ca∏ej naszej spo∏ecznoÊci.
G∏ówna cz´Êç hali to pe∏nowymiarowe
boisko do gier zespo∏owych z widownià
na prawie 400 miejsc. Obiekt w takim
standardzie b´dzie móg∏ goÊciç nawet
rozgrywki ogólnokrajowe (np. ligowe).
Do tego dwie du˝e sale, jedna z matà
do szermierki, druga z matà do judo i ew. zaj´ç typu fitness.

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
Szkoda, by taki obiekt by∏ tylko „halà
sportowà”. Dlatego niniejszym og∏aszamy konkurs na nazw´ dla tego obiektu.
Z nades∏anych do koƒca wrzeÊnia propozycji, wybierzemy 10 najciekawszych
i poddamy je pod g∏osowanie w paêdziernikowym numerze naszej gazetki.
Wy∏onionà w ten sposób propozycj´,
przedstawimy Zarzàdowi Dzielnicy, jako propozycj´ oficjalnej nazwy.
Dla osób, których nazwy zajmà
w plebiscycie naszej gazety trzy pierwsze miejsca przewidujemy nagrody
– sprz´t sportowy do wybranej przez
nich halowej dyscypliny sportowej.
Propozycje prosimy nadsy∏aç mailem na
adres: stowarzyszenie@staramilosna.org.pl
Redakcja WiadomoÊci Sàsiedzkich

W r´kach wiceprezydenta
Coraz wi´ksza centralizacja bud˝etu inwestycyjnego Warszawy, ju˝ w przysz∏ym roku odbije si´
czkawkà w rozwoju naszej lokalnej infrastruktury. Sà
jednak trzy inwestycje, dotyczàce obiektów le˝àcych na terenie Weso∏ej a b´dàce w gestii innych
instytucji m. st. Warszawy. Ich realizacja w przysz∏ym roku, bez wàtpienie zrekompensowa∏aby nam
ci´cia bud˝etowe, jakie sà narzucane przez w∏adze
Warszawy. Tym bardziej, ˝e sà to inwestycje o strategicznym znaczeniu, o realizacj´ których Dzielnica
zabiega od wielu lat, a ich powstanie by∏oby ogromnym u∏atwieniem dla setek mieszkaƒców Weso∏ej.
Mowa tu o:
• budowie ul. Nowoborkowskiej czyli po∏àczeniu
Starej Mi∏osnej z Mi´dzylesiem
• budowie ronda Jagielloƒska (na ul. Wspólnej)
• budowa Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ ul. 1. Praskiego Pu∏ku.
Wszystkie te trzy inwestycje sà gotowe do realizacji, majà wydane prawomocne pozwolenia na budow´. Niestety nie ma ich w planach inwestycyjnych Warszawy. Zarzàd naszej Dzielnicy zabiega
o ich wpisanie do warszawskiego bud˝etu, u odpo-

wiedzialnego za inwestycje wiceprezydenta Jacka
Wojciechowicza. Obieca∏ wsparcie tych inicjatyw,
jednak decyzja nie zale˝y tylko od niego.
Przypomnijmy, ˝e p. Jacek Wojciechowicz, jako
wieloletni burmistrz Weso∏ej, nawet u zatwardzia∏ych adwersarzy wzbudza∏ szacunek swoim zaanga˝owaniem i rozmachem z jakim rozkr´ca∏ nasze weso∏owskie inwestycje. Obecnie z takim samym rozmachem rozkr´ca te warszawskie. MyÊl´ ˝e wi´kszoÊç z mieszkaƒców Weso∏ej doskonale go pami´ta, wi´kszoÊç te˝ zapewne dobrze go wspomina.
Za to wszyscy mamy nadziej´, ˝e i on b´dzie pami´ta∏ o Weso∏ej, i ˝e w nawale pracy nad budowà mostów, stadionów, remontów wiaduktów itp. znajdzie
czas, aby dopilnowaç postania tych drobnych dla
bud˝etu Warszawy, a jak˝e strategicznych dla Weso∏ej, wymienionych powy˝ej inwestycji. Zyska∏by
wtedy (no mo˝e nie do˝ywotni) ale naprawd´ szczery szacunek mieszkaƒców za to co zrobi∏ dla Weso∏ej nie tylko wówczas, gdy rzàdzi∏ w naszym ratuszu,
ale tak˝e po tym, gdy z niego odszed∏.
Marcin J´drzejewski
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Nasza oÊwiata po wakacjach
Z Marianem Mahorem, zast´pcà burmistrza dzielnicy Weso∏a ds. spo∏ecznych rozmawia Magdalena J´drzejewska.
Panie burmistrzu, wakacje si´ koƒczà, co
nasze dzieci zastanà w swoich szko∏ach
i przedszkolach we wrzeÊniu? Prasa warszawska pisa∏a o bardzo dobrych wynikach
naszych uczniów w teÊcie szóstoklasistów
i w egzaminach gimnazjalnych.
Marian Mahor: Istotnie, w warszawskich rankingach sprawdzianów 6-klasistów i podczas egzaminów gimnazjalnych dzielnica wypad∏a bardzo dobrze. Zw∏aszcza gimnazjalistom nale˝à si´
ogromne brawa. Zaj´li pierwsze miejsce w teÊcie
humanistycznym, czwarte w matematycznym,
a to da∏o nam trzecie miejsce w klasyfikacji dzielnic. Jest wi´c powód do dumy i satysfakcji. Tak˝e szko∏y podstawowe spisa∏y
si´ zupe∏nie dobrze i przesun´∏y si´ w takiej nieoficjalnej klasyfikacji o kilka miejsc
do przodu w stosunku do ubieg∏ego roku. Zajmujà miejsce
dziewiàte, ale znalaz∏y si´
w bardzo wyrównanej stawce,
gdzie do 3–4 pozycji zabrak∏o
zaledwie kilku dziesiàtych
punktu. Te dobre wyniki to zapewne efekt z jednej strony
wzmo˝onej pracy w szko∏ach
gdzie dyrektorzy ze swymi zespo∏ami naprawd´ pracujà
z zaanga˝owaniem i inwencjà,
z drugiej to chyba tak˝e pierwsze owoce znacznej poprawy
infrastruktury oÊwiatowej, czyli po prostu warunków nauczania, a w ka˝dym razie przedsmaku tej poprawy. Nie
do przecenienia jest tak˝e wysi∏ek Wydzia∏u
OÊwiaty i Wychowania Urz´du Dzielnicy, który
wykonuje du˝à prac´ motywacyjnà i wspiera placówki merytorycznie.
Wakacje to w oÊwiacie czas remontów placówek. Jakie Êrodki w tym roku przeznaczy
dzielnica na popraw´ warunków nauki naszych dzieci?
Od dwóch, trzech lat zakres remontów jak
i wysokoÊç zaanga˝owanych Êrodków sà w naszej dzielnicy imponujàce. W bud˝ecie na remonty zabezpieczyliÊmy ponad milion z∏otych
czyli tyle, co w roku poprzednim. Uda∏o nam si´
jednak˝e w trakcie roku pozyskaç dodatkowe
Êrodki z rezerwy Biura Edukacji m.st. Warszawy
na zadania celowe np. na ma∏à termomodernizacje Przedszkola „Pod D´bami” czy na modernizacj´ kot∏owni w szkole przy ul. Armii Krajowej,
tak˝e Êrodki na wyposa˝enie nowych kuchni
w kilku placówkach. W sumie na remonty oraz
prace adaptacyjne i modernizacyjne placówek
oÊwiatowych przeznaczymy w tym roku blisko
1,7 mln z∏. Dla porównania trzy lata temu by∏a to
kwota oko∏o 750.000 z∏.
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Czy wszystkie placówki sà remontowane
w czasie wakacji?
Nasza filozofia dzia∏ania jest nast´pujàca: tam,
gdzie w przysz∏oÊci planujemy budow´ nowych
placówek nie inwestujemy du˝ych kwot, stàd
na przyk∏ad remont przedszkola w Zielonej ma
charakter raczej kosmetyczny, polegajàcy na wymianie oÊwietlenia. Podobnie w przypadku przedszkola w Starej Mi∏osnej. Minimalnemu remontowi podlega te˝ gimnazjum w Starej Mi∏osnej – bo
jest to obiekt nowy. Najwi´cej Êrodków poch∏onà
cztery placówki. Tradycyjnie du˝ym „centrum remontowym” jest budynek podstawówki w Starej
Mi∏osnej, gdzie m.in. dokonuje si´ remontu komi-

nów, wymiany posadzek w szatni, oraz wymiany
posadzek i malowania nast´pnych kilku klas oraz
wymiany okien w ma∏ej szkole. W przedszkolu
„Pod D´bami” w Centrum wykonywana jest
cz´Êciowa termomodernizacja budynku. JeÊli
chodzi o gmach szkó∏ przy Armii Krajowej, gdzie
oddajemy nowe du˝e skrzyd∏o gimnazjum, tam
zale˝a∏o nam na zniwelowaniu ró˝nic we wn´trzach obu budynków i remonty g∏ównie to majà
na celu. Czwartym du˝ym oÊrodkiem remontów
jest szko∏a na Placu Wojska Polskiego, gdzie wymienione zosta∏y pod∏ogi i oÊwietlenie w salach
oraz przeprowadzona adaptacja komunikacji wewnàtrz szko∏y do potrzeb uczniów niepe∏nosprawnych. Wykonano tak˝e – oczekiwane od lat
– odgrodzenie terenu szko∏y od trawiastego boiska pilkarskiego, na którym trenujà i rozgrywajà
mecze ligowe liczne dru˝yny KS Weso∏a.
Czy hala sportowa przy Gimnazjum 119
w Starej Mi∏oÊnie b´dzie oddana w terminie,
czyli do koƒca 2010 roku?
Prace post´pujà szybko. Wykonawca ma termin do koƒca 2010 roku, ale jest szansa, ˝e hala zostanie oddana do u˝ytku wczeÊniej.

Kolejne moje pytanie dotyczy budowy
przedszkoli w Zielonej i Starej Mi∏osnej. Jaki
jest stan przygotowaƒ do tych inwestycji?
JeÊli chodzi o Zielonà, zakupiona zosta∏a dzia∏ka
pod przedszkole, a teraz zlecamy projekt drogi dojazdowej, która w przysz∏oÊci umo˝liwi szybszà
budow´ tej placówki a nast´pnie dojazd do niej.
Sytuacja w Starej Mi∏osnej jest nieco inna. Po dokonaniu inwentaryzacji gruntów na terenie Weso∏ej, nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa lub m.st. Warszawy, uda∏o si´ wytypowaç ∏adnà i du˝à dzia∏k´
przy ulicy Mazowieckiej, o powierzchni oko∏o 5000
metrów, którà z powodzeniem b´dzie mo˝na wykorzystaç pod nowe przedszkole dla osiedla.
B´dzie mo˝na tam wybudowaç
du˝e przedszkole z obszernym
placem zabaw i wygodnym
parkingiem. Z∏o˝yliÊmy ju˝
wniosek do Skarbu Panstwa
o przekazanie dzia∏ki Miastu
Sto∏ecznemu Warszawa na ten
konkretnie cel i wydaje si´, ˝e
wszystko jest na dobrej drodze.
Na jakim etapie jest budowa nowej szko∏y w Starej
Mi∏osnej?
Zlecono wykonanie projektu szko∏y, który zostanie ukoƒczony pod koniec wrzeÊnia.
Nast´pnie zostanie wy∏oniony
wykonawca, co powinno potrwaç kilka tygodni. Prace budowlane, na poczàtku polegajàce na przygotowaniu terenu
pod budow´, rozpocznà si´
ju˝ jesienià. Przy okazji b´dzie budowana ulica
Cieplarniana, w pierwszej kolejnoÊci od Jana Paw∏a II do Kana∏ku Wawerskiego. Chc´ podkreÊliç, ˝e Êrodki na t´ inwestycj´ sà zarezerwowane zarówno w tegorocznym bud˝ecie, jak
i w latach nast´pnych w tzw. Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym (WPI), wi´c nic nie stoi na przeszkodzie w jej rozpocz´ciu.
Jak Weso∏a przygotowa∏a si´ do eksperymentu – przyj´cia dzieci szeÊcioletnich
w pierwszych klasach?
Nie nazywabym tego eksperymentem! To realizacja uchwalonej przez Sejm reformy oÊwiatowej. Wa˝ne jest, moim zdaniem, by nie zmarnowaç okresu przygotowawczego do reformy.
ByliÊmy jedynà dzielnicà, która w latach poprzednich umieÊci∏a wszystkie szeÊciolatki
w „zerówkach” w szko∏ach, dziÊ jesteÊmy
w czo∏ówce dzielnic warszawskich jeÊli chodzi
o przyjmowanie szeÊciolatków do pierwszych
klas. Jako pierwsza pozytywnie zareagowa∏a
szko∏a nr 173, inne pewnie nie chcia∏y pozostaç
w tyle, wykona∏y w tym zakresie wiele pracy informacyjnej i promocyjnej i... sà tego efekty:
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wsz´dzie, gdzie jest to mo˝liwe – takie oddzia∏y
powstanà. Musz´ tu podkresliç tak˝e du˝y wk∏ad
Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania, ktory przygotowa∏ materia∏y promocyjne, uczestniczy∏
w spotkaniach z rodzicami, wspiera∏ merytorycznie. Z tym, ˝e jeszcze raz prosz´, nie nazywajmy tego eksperymentem! Przypomnijmy sobie jak by∏o z przewo˝eniem „zerówkowiczów”

ze Starej Mi∏osny do szko∏y na Placu Wojska
Polskiego, ile by∏o goràczkowych dyskusji.
W zwiàzku z tym, ˝e odby∏o si´ to w ciagu roku
szkolnego w sposób „bezbolesny”, od wrzeÊnia
b´dziemy mieli dwa razy wi´cej ch´tnych ni˝
w roku ubieg∏ym – dwie pe∏ne klasy. Mam nadziej´, ˝e tak˝e temat „szeÊciolatków w I klasie”
oka˝e si´ „nie taki straszny jak go malujà”.

Kiedy nowa podstawówka?
Ruszy∏y
wreszcie
prace zwiàzane z przygotowaniem budowy
nowej szko∏y podstawowej w osiedlu Stara
Mi∏osna. Jak ju˝ wczeÊniej informowaliÊmy
w WS pod budow´ tej
szko∏y zosta∏a zakupiona dzia∏ka o powierzchni ponad 9000 m2 przy ulicy
Cieplarnianej. ZmieÊci si´ na niej budynek szko∏y wraz z salà gimnastycznà,
boisko ze sztucznà nawierzchnià do gry
w pi∏k´ no˝nà, boisko do gier zespo∏owych, plac zabaw i niewielka iloÊç
miejsc parkingowych. Wi´ksza iloÊç
miejsc parkingowych b´dzie usytuowana przy ulicy Cieplarnianej wzd∏u˝ terenów szkolnych.
W trakcie opracowania jest projekt
realizowany wed∏ug koncepcji, która
przewiduje budow´ budynku trzykondygnacyjnego (parter + dwa pi´tra) na
planie litery U. WejÊcie g∏ówne z dziedziƒcem zwrócone b´dzie w kierunku
zachodnim – w stron´ ulicy Cieplarnianej. Dodatkowo przewidziane sà: niezale˝ne wejÊcie do zaplecza kuchennego oraz wyjÊcia ewakuacyjne na teren
boisk szkolnych. Budynek ma byç wyposa˝ony w dêwig dla osób niepe∏nosprawnych umo˝liwiajàcy komunikacj´
mi´dzy kondygnacjami oraz w zewn´trznà pochylni´.

Podstawowe parametry:
Powierzchnia ca∏kowita
5615 m2
Powierzchnia zabudowy
2450 m2
Kubatura
31850 m2
WysokoÊç budynku
13,8 m
WysokoÊç pomieszczeƒ
3,2 m
SzerokoÊç elewacji frontowej
65 m

Na parterze znajdowaç si´ b´dà: trzy
sale lekcyjne, kuchnia
z zapleczem i magazynkami,
sto∏ówka, sekretariat, gabinety
dyrektorów, gabinet lekarski, gabinet
logopedy, sala rehabilitacji, sala rekreacyjna, szatnie, kot∏ownia, pomieszczenie konserwatora i portiernia.
Na pierwszym pi´trze b´dzie 7 sal
lekcyjnych, pokoje nauczycielskie,
Êwietlica do pracy cichej i sala gimnastyczna o wymiarach 19,14 m × 36,44 m.
Przy sali gimnastycznej zlokalizowane
b´dà: magazynki sprz´tu sportowego,
pokoje instruktorów z zapleczem oraz
szatnie, wc i natryski dla dziewczàt

JakieÊ posumowanie tego wywiadu?
MyÊl´, ˝e na dziÊ oÊwiata w Weso∏ej ma si´
zupe∏nie dobrze, a sà podstawy sàdziç, ˝e
w przysz∏oÊci b´dzie jeszcze lepiej. I to pod ka˝dym wzgl´dem.
Dziekuj´ Panu serdecznie za rozmow´.
Ja równie˝ dzi´kuj´ bardzo.

i ch∏opców. WysokoÊç sali b´dzie równa wysokoÊci pierwszego i drugiego
pi´tra oraz poddasza.
Na drugim pi´trze znajdzie si´ równie˝ 7 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, dwie Êwietlice, biblioteka z czytelnià i sala widowiskowa.
Og∏oszenie przetargu na budow´ przewidziane jest na po∏ow´ listopada br
a zakoƒczenie budowy na koniec 2011

roku. Wprowadzenie dzieci do szko∏y
powinno si´ odbyç we wrzeÊniu 2011 r.
Tak wi´c po d∏ugotrwa∏ych bólach
powstawaç b´dzie szko∏a, która pewnie
mog∏aby ju˝ dziÊ funkcjonowaç na sàsiedniej dzia∏ce przy ul. Jeêdzieckiej 20,
gdyby nie przeszkadzali temu ludzie ˝erujàcy na mieniu wspólnym mieszkaƒców. Ich przewrotnoÊç sprawi∏a, ˝e
szko∏´ b´dziemy budowaç w bardzo
trudnym czasie. Sytuacja bud˝etowa
Dzielnicy Weso∏a i ca∏ej Warszawy jest
o wiele gorsza ni˝ w poprzednich latach, o czym Êwiadczy chocia˝by niedawna decyzja w∏adz Warszawy o okrojeniu bud˝etów dzielnic. W wyniku tej
decyzji w bie˝àcym roku w Weso∏ej
wydamy na inwestycje o ponad
3 500 000 z∏ mniej ni˝ planowaliÊmy
jeszcze kilka tygodni temu. Szkoda, ˝e
poza szko∏à i halà sportowà przy gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie w przysz∏ym
roku nie b´dziemy w stanie sfinansowaç innych inwestycji.
Józef WojtaÊ
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Pyrrusowe zwyci´stwo
Je˝eli nie wiadomo,
o co chodzi...
To wiadomo, ˝e chodzi
o pieniàdze!
25 kwietnia br. w trakcie
Walnego Zebrania Cz∏onków
Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie, pomimo, ˝e nie by∏o tego w programie, odwo∏ano Zarzàd
Zrzeszenia, którego by∏em Przewodniczàcym.
Dosz∏o do niespotykanego maria˝u utworzenia
kamaryli Wspólników, Zarzàdu i popleczników
Spó∏ki Ziemskiej, za∏o˝ycieli Zespo∏u i innych,
którzy nieêle zarobili na Zespole i bali si´ ujawnienia kolejnych faktów z ˝ycia Spó∏ki i Zespo∏u,
K. Trzeszkowskiego oraz najemców na dzia∏ce przy
ul. Jeêdzieckiej 20.
Jako Prezes Zarzàdu Zrzeszenia by∏em frontalnie zaatakowany, ˝e nie umia∏em, ˝e nie
chcia∏em porozumieç si´ z Zarzàdem i Wspólnikami Spó∏ki
Ziemskiej, ˝e dà˝y∏em wraz
z Zarzàdem do komunalizacji
pozosta∏ego jeszcze w Spó∏ce
wspólnego majàtku cz∏onków
Zespo∏u.
Postawiono tez´, ˝e Miasto
jest z∏e, a Spó∏ka dobra, ˝e Miasto sprywatyzuje oczyszczalni´
Êcieków i utraci wp∏yw na jej
funkcjonowanie. Skàd taka naiwnoÊç, ˝e Wspólnicy i Zarzàd
Spó∏ki sà lepsi, cywilizowani, ˝e
to dobrzy w∏aÊciciele oczyszczalni, ˝e b´dziemy mieli wp∏yw jako mieszkaƒcy na dzia∏alnoÊç?
Skàd? Skàd taka naiwnoÊç, ˝e
Zarzàd Spó∏ki nastawiony na zysk
b´dzie trzyma∏ niskie ceny
za Êcieki?
A˝ chcia∏oby si´ napisaç
na temat g∏ównego animatora
tej ca∏ej hecy p. Andrzeja Bema: „Taki stary a...
naiwny”. Ile˝ to razy Zarzàd i Wspólnicy mówili,
pisali pisma, podejmowali uchwa∏y, dawali notarialne oÊwiadczenia, a nast´pnie bez zmru˝enia
oka zmieniali zdania i robili to, co dla nich by∏o
wygodne i korzystne!
Z internetu dowiedzia∏em si´, ˝e w Polsce dzia∏a
kilka prywatnych oczyszczalni Êcieków. I tak na
przyk∏ad w ˚ywcu cena odprowadzanych Êcieków komunalnych
do prywatnej oczyszczalni Êcieków wynosi 16 z∏ za m2. I co?
Ano w∏aÊciciel mówi mieszkaƒcom, ˝e jak im si´ nie podoba, to
aby budowali równoleg∏e uk∏ady
kanalizacyjne albo szamba dla
bloków. I co majà z tym zrobiç?
Czy Pan Andrzej Bem, Stanis∏aw Pawlik, Mariusz
Oczkowski, którzy przej´li w∏adz´ w Zrzeszeniu
chcà doprowadziç do takiej sytuacji na naszym
osiedlu? Skàd, pytam si´, jest Wasze przekonanie,
˝e Zarzàd, ˝e Wspólnicy Spó∏ki Ziemskiej b´dà
utrzymywaç niskie ceny za Êcieki?
Jakim sposobem prywatnej spó∏ce zabronimy
podnosiç ceny?
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Zawsze si´ znajdzie jakiÊ pretekst i wyt∏umaczenie, aby uzasadniç kolejne podwy˝ki i co wtedy zrobicie Panowie?
Co b´dà mogli zrobiç mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej
w odpowiedzi na Waszà polityk´ zmowy ze Spó∏kà?
Wybiç Wam i Wspólnikom szyby?
Skar˝yç si´ do w∏adz z∏ego miasta, które teraz
atakujecie i nie chcecie komunalizacji? Pytam, o co
Wam chodzi?
Macie gwarancje, uk∏ad ze Wspólnikami i Zarzàdem Spó∏ki – objaÊnijcie to mieszkaƒcom Starej
Mi∏osnej, bo szykuje si´ gruba awantura!
Zaskakujàcy jest dla mnie fakt, i˝ prowadzàc polityk´ Zrzeszenia, aby nie pozwoliç zaw∏aszczyç
Wspólnikom naszego wspólnego majàtku spotkaliÊmy si´ z takà kontrà. Przecie˝ realizowaliÊmy
uchwa∏y kolejnych Walnych Zebraƒ Zrzeszenia, polityk´ wytyczonà m.in. przez dzisiejszych oponentów.

Przejrzyjmy protokó∏ ze spotkania zainicjowanego przez w∏adze Warszawy z dnia 26.XI.2003 r.
Obecni: w∏adze dzielnicy, miasta, Zarzàdu Spó∏ki
w osobach: S∏awomir Kowzan i Wac∏aw Rukat, Zarzàd Zrzeszenia: Piotr Nowak i Andrzej Michniewicz, a ze strony mieszkaƒców p. Andrzej Bem.
Wszyscy sà zgodni, aby nieodp∏atnie przekazaç
oczyszczalni´ miastu.

Na ostatnim Walnym Zebraniu Zrzeszenia atakowaliÊcie nasz Zarzàd i mnie osobiÊcie za to,
˝e powa˝nie i konsekwentnie chcieliÊmy to zrealizowaç.
Ale tak naprawd´ to nie chodzi∏o tylko o komunalizacj´ majàtku Spó∏ki, chodzi∏o o to, ˝e polityka
Zarzàdu Zrzeszenia, ˝e moich kilkanaÊcie felietonów
Êledczych naruszy∏o uk∏ady na osiedlu, ˝e prominentni dzia∏acze Zespo∏u, Spó∏ki Ziemskiej i Zrze-

szenia poczuli si´ zagro˝eni, za du˝o przykrych faktów ujawniliÊmy, za du˝o nazwisk wywo∏aliÊmy do
odpowiedzi!
Marcin J´drzejewski w swoim artykule z marca 2009 r. u˝y∏ pi´knej parafrazy premiera Churchila: „Jeszcze nigdy tak nieliczni nie zawdzi´czali tak
du˝o, tak wielu”.
To m.in. w∏aÊnie „ci nieliczni” zmobilizowali si´,
aby odwo∏aç obecny Zarzàd Zrzeszenia, aby przerwaç wyjaÊnienia zawi∏oÊci finansowych i majàtkowych Zespo∏u i Zrzeszenia.
Przecie˝ sà w archiwum Zespo∏u dokumenty pokazujàce czarno na bia∏ym, jakim sposobem rodzi∏y
si´ fortuny „tych nielicznych”, przecie˝ wiadomym
im by∏o, ˝e obecny Zarzàd Zrzeszenia dojdzie i wyjawi te sprawy.
Trzeba by∏o pilnej mobilizacji, aby ju˝ po jednym
roku – pomimo trzyletniej kadencji – odwo∏aç ten
Zarzàd.
Oliwy do ognia dolaliÊmy, tym, i˝ 28 kwietnia
2009 r., w piàtek, w przeddzieƒ Walnego Zebrania
skierowaliÊmy do Zarzàdu
Spó∏ki wezwanie przedprocefragment
sowe z ˝àdaniem nieodp∏atnego przeniesienia na Zrzeszenie
majàtku zakupionego za Êrodki
Zespo∏u. Wed∏ug procedury
prawnej, gdyby nas nie odwo∏ano w ciàgu 14 dni, skierowalibyÊmy do Sàdu pozew w tzw.
„sprawie g∏ównej”, o której pisaliÊmy w ulotce zamieszczonej w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”. ByliÊmy przygotowani wystàpiç o zwrot ca∏ego
majàtku Spó∏ki i przekazania go
dzielnicy dla wspólnego wykorzystania przez mieszkaƒców
Starej Mi∏osnej.
W ca∏ym tym rokoszu zastanawiajàca jest rola za∏o˝ycieli Zespo∏u p. Andrzeja Bema
i Stanis∏awa Pawlika.
Dopóki burmistrzem by∏
p. A. Jastrz´bski i p. A. Bem
by∏ jego doradcà, dopóki
A. Bem pisa∏ opracowania dla
burmistrza Jastrz´bskiego, to
miasto by∏o dobre, a komunalizacja s∏uszna.
Obecny Zarzàd Dzielnicy nie korzysta z us∏ug
A. Bema i okazuje si´, ˝e to powa˝ny b∏àd. Okazuje si´ natychmiast, ˝e komunalizacja jest z∏a i ˝e
miasto jest z∏e.
Nowy niepe∏ny Zarzàd Zrzeszenia z wiceprezesem
Stanis∏awem Pawlikiem na czele lansuje tez´ si∏y
spokoju i dogadywania si´ za wszelkà cen´. Zobaczymy, jaki to przyniesie skutek?
Z moich doÊwiadczeƒ wynifragment
ka, ˝e polityka ust´pstw wobec
Spó∏ki nic dobrego dla osiedla
nie przynios∏a.
Tragicznà wr´cz b´dzie polityka ust´pstw wobec p. Kazimierza Trzeszkowskiego, który
za naszymi plecami kupi∏ od Zarzàdu Spó∏ki Ziemskiej najpi´kniejszà dzia∏kà w Starej Mi∏osnej przy ul.
Jeêdzieckiej 20 liczàcà 13 191 m2, gdzie mieÊci si´
siedziba Zrzeszenia za kwot´ o wiele ni˝szà ni˝ oferowano dzielnicy Weso∏a pod budow´ szko∏y.
Nasz Zarzàd kategorycznie domaga∏ si´ od
K. Trzeszkowskiego rekompensaty za naniesienia

Dokoƒczenie na str. 29
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Nasze
e propozycje
e naa 2009
9 r.
(IIII kwarta³)
DYWERSYFIKACJA
WALUTOWO-PRODUKTOWO-REGIONALNO-INSTYTUCJONALNA
Wiosenno-letnie
e bessy:
prze³amanie
1.. USD
fundusz inwestuj¹cy w MiŒ w USA
fundusz akcji - INDIE
fundusz akcji - CHINY
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
fundusz akcji globalnych - MiŒ
fundusz akcji - sektor wydobywczy
fundusz akcji - nieruchomoœci - EUROPA

2.. EURO

fundusz akcji - NOWA EUROPA
fundusz akcji - ca³y œwiat
fundusz akcji - NOWA AZJA
fundusz akcji - sektor wydobywczy
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA

notowania od
3.III.09 - 14.VIII.09

+ 63,33%
+ 136,34%
+ 72,36%
+ 85,73%
+ 75,62%
+ 80,93%
+ 92,61%
+ 73,70%
+ 64,77%
+ 55,45%
+ 59,66%
+ 75,44%

3.. PLN
fundusz obligacji
fundusz stabilnego wzrostu
fundusz aktywnej alokacji
fundusz akcji
fundusz selektywny
fundusz akcji - MiŒ
fundusz budownictwa i nieruchomoœci

+ 8,13%
+ 29,91%
+ 25,65%
+ 71,85%
+ 65,34%
+ 51,95%
+ 61,39%

ANALIZA
A + DECYZJA
A + DYSCYPLINA
A = SUKCESS (>200 % rocznie))
dr.. Jacek
k Rembiszewski
doradca finansowy
tel. kom. +48 601 801 890
jacek.rembiszewski@polrentier.pl

POLRENTIER Sp. z o.o.

www.polrentier.pl
tel./fax: (22) 773 16 52

Pogodaa dla.... myœl¹cych
h racjonalnie!

Uczniowski Klub Sportowy

JUDO

FIGHT

CLUB

JUDO FIGHT CLUB
ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa
Sala gimnastyczna w Gimnazjum nr 119
(os. Stara Miłosna)

Zapraszamy chłopców i dziewczynki
na treningi Judo

Wtorek–Czwartek – 6-7-8 lat – 17:00–18:30
Wtorek–Czwartek – 9-10-11 lat – 18:30–20:00
Wtorek–Czwartek – 12 lat i starsi – 20:00–21:15

Zapisy dla grup naborowych

tel. 5 1 3 9 6 1 6 1 6
www.judofightclub.pl
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Ma∏e, a cenne
– UWAGA KONKURS!!!
Odzew na apel
w sprawie zbierania
nakr´tek przerós∏ nasze najÊmielsze oczekiwania. W siedzibie
stowarzyszenia mamy
ju˝ ponad 50 kilogramów tej drobnicy. To
oznacza, w najlepszym przypadku 50 z∏, ale…z góry grosza wychodzà
tysiàce! Wspieramy zbiórk´ na zakup
wózka dla 23-letniego Roberta Pietrasa, który tak pisze o sobie:
Mam 23 lata i ju˝ za sobà ca∏e ˝ycie:
studia, ciekawà prac´, przyjació∏, wyznaczonà dat´ Êlubu... A przed sobà cierpienie, upokarzajàcà bezradnoÊç, wegetacj´
i brak sensu istnienia. 30 sierpnia 2008
roku uleg∏em tragicznemu w skutkach
urazowi kr´gos∏upa i jestem ca∏kowicie
sparali˝owany!
Wygra∏em – co prawda – walk´ o ˝ycie
(2 ci´˝kie operacje), ale od wielu miesi´cy zmagam si´ z chorobà nie opuszczajàc
szpitalnych ∏ó˝ek. Ka˝dego dnia, podczas
çwiczeƒ rehabilitacyjnych, z determinacjà podejmuje wysi∏ek odzyskania sprawnoÊci. Jeszcze mam si∏´, odwag´ i nadziej´. Du˝o nadziei. Marz´, by móc przywróciç w∏adz´ choçby w r´kach i pracowaç
w swoim zawodzie informatyka, nie b´-

dàc ci´˝arem dla rodziców i dla spo∏eczeƒstwa. Jednak dalsza d∏uga rehabilitacja jest bardzo kosztowna, na którà nie
staç mojej rodziny. Ale Wy, Szanowni
Paƒstwo, mo˝ecie mi daç szans´ na powrót do ˝ycia. Licz´ na ten pi´kny gest,
który dla mnie – sparali˝owanego cz∏owieka oznacza wszystko: motywacj´
do dalszej walki z chorobà, wiar´
w siebie, a zw∏aszcza nadziej´, ˝e moje
˝ycie b´dzie jeszcze coÊ warte. Dajcie mi
t´ nadziej´! Mam zaledwie 23 lata.
Dzi´kuj´ za pomoc i zbiórk´ nakr´tek
Robert Pietras
W∏àczamy si´ wi´c w konkretnà pomoc dla konkretnej osoby. Mam w takim razie kolejny pomys∏.

Og∏aszamy konkurs
dla przedszkoli, szkó∏
i innych zorganizowanych grup
dzieci´co-m∏odzie˝owych
na terenie Weso∏ej!
Klasa bàdê grupa, która uzbiera najwi´cej (mierzonych w kilogramach) nakr´tek do koƒca paêdziernika 2009 dostanie w nagrod´ lody lub ciastka ufundowane przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna. Rywalizacja prowa-

Ta porcja zebranych nakr´tek trafi∏a ju˝ do Fundacji.
Czekamy na kolejne.

dzona b´dzie bez kategorii wiekowej,
liczy si´ pomys∏owoÊç na zbiórk´ nakr´tek i zg∏oszenie konkretnej grupy
do konkursu. Zg∏oszenia przyjmujemy
pod adresem mailowym: stowarzyszenie@staramilosna.org.pl do koƒca trwania konkursu czyli do soboty 31 paêdziernika 2009 r. W zg∏oszeniu nale˝y
podaç nazw´ grupy, iloÊç osób w grupie
(nie wi´cej ni˝ 30 osób) oraz telefon
i adres mailowy osoby do kontaktu.
Zebrane nakr´tki trzeba b´dzie dostarczyç do siedziby Stowarzyszenia, gdzie
komisyjnie zostanà zwa˝one. Zwyci´ska
grupa zostanie zaproszona przez stowarzyszenie na lody lub ciastka.
OczywiÊcie nadal czekamy na nakr´tki w siedzibie stowarzyszenia w ka˝dy
wtorek od godz. 20.00 w budynku OSP
przy ul. GoÊciniec.
Izabela Antosiewicz

Leczenie psów i kotów
K. i W. Zakrzewscy
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14,
tel. 022

773 13 89, 604 871 490

Czynne pn-sob 1200-2000, inne godziny po telefonicznym umówieniu
Interna, Profilaktyka – szczepienia, Chirurgia, Krioterapia, Badania Laboratoryjne

BIURO RACHUNKOWE
ATRAKCYJNA OFERTA
DLA MA¸YCH FIRM
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
tel./fax 022 773 26 93
Stara Mi∏osna
0 695 708 695
ul. Irydowa 16
email: fismag@poczta.fm
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Precz z psimi brudami - czyli „odkupienie” Weso∏ej
„Odkupmy
Kraków”
z tym has∏em ju˝ w zesz∏ym
roku has∏em stara stolica
ruszy∏a do boju z psimi brudami. Warszawa jest troch´
spóêniona, ale od nie dawna w niektórych porzàdniejszych dzielnicach w tym
w Weso∏ej stojà odpowiednie pojemniki. Mamy je od koƒca lipca. Jest ich
30, z czego du˝a cz´Êç przypad∏a, obfitujàcemu
w psy, osiedlu Stara Mi∏osna gdzie mo˝na je
znaleêç przy ulicach Jana Paw∏a, GoÊciniec
i Mazowieckiej.

No dobrze, ale jak? Kosze sà, i co dalej? Sà
dwie opcje: zamo˝niejsi mogà pójÊç do sklepu
z artyku∏ami dla zwierzàt i nabyç elegancki
i funkcjonalny zestaw: pojemnik z torebkami
przypinany do smyczy (na zdj´ciu) w cenie od
9 do 17 z∏ oraz specjalny chwytak (12–24 z∏),
do którego wk∏ada si´ torebk´, nast´pnie zbiera
„towar” nie dotykajàc go, przy czym torebka
z zawartoÊcià pozostaje wewnàtrz chwytaka, a˝
do wrzucenia do kosza co pozwala na bezdotykowy, bezzapachowy i nawet bezwidokowy
transport, bez psucia uroków spaceru. Bardziej
oszcz´dni mogà pos∏u˝yç si´ zwyk∏à reklamów-

kà i kawa∏kiem tektury bàdê osiàgnàç pe∏ny
komfort, odbierajàc darmowe zestawy (papierowe torebki i ∏opatki) w Wydziale Ochrony Ârodowiska w Urz´dzie Dzielnicy.
Mo˝liwoÊç wi´c ma ka˝dy, musi tylko chcieç.
Wielu ju˝ chce. Pozostali zechcà, jeÊli nie b´dzie
wypada∏o inaczej. Wygramy czyste trawniki i ulice, jeÊli powstanie dobry zwyczaj i dlatego, drodzy sàsiedzi: kupà ruszmy przeciw kupom, ˝eby
nikt ju˝ nie sàdzi∏, ˝e kupy si´ nie ruszy!
Dorota Wroƒska

Reakcje na tà nowoÊç sà ró˝ne: niektóre kube∏ki szybko si´ zape∏ni∏y w∏aÊciwà zawartoÊciàto te blisko wyjÊç z lasu, natomiast te stojàce
na skrzy˝owaniach zosta∏y szybko zapchane
po brzegi pospolitym Êmieciem, wreszcie nasi
osiedlowi szkodnicy zdà˝yli ju˝ trzy zdewastowaç a jeden ukraÊç. Widaç nie zrazi∏a ich zawartoÊç, có˝ jest to swego rodzaju odwaga, która
dowodzi, ˝e zbieranie psich kup by∏oby w∏aÊciwym zaj´ciem dla tych osób. Szkoda, ˝e nie
mieszkamy we Francji gdzie stosuje si´ tà prac´
jako kar´. O „odwadze” zaÊ mówi´ dlatego, ˝e
zawartoÊç koszy, która przedtem wala∏a si´ nam
pod nogami jest nie tylko odra˝ajàca, ale i sanitarnie niebezpieczna. Oko∏o 1/3 warszawskich
piesków, nawet tych zadbanych, jest bezobjawowymi nosicielami glisty psiej, która u cz∏owieka wywo∏uje chorob´: toksokaroz´. Inwazyjnie jaja tego paso˝yta sà wykrywane w co
czwartej próbce gleby z warszawskich skwerów
i trawników oraz co przykrzejsze, w co dziesiàtej piaskownicy. Zara˝ajà si´ g∏ównie dzieci,
wk∏adajàc brudne r´ce do buzi. Larwy przedostajà si´ z przewodu pokarmowego do wàtroby,
mi´Êni, rdzenia, kr´gowego, mózgu lub oka
gdzie wywo∏ujà stany zapalne. JeÊli sà to pojedyncze sztuki objawy sà tak niewielkie, ˝e nie
zostajà zauwa˝one. Wi´ksza ich liczba uszkadza
tkanki i mo˝e mieç powa˝ne konsekwencje. Mamy wi´c moralny i prawny (mandat 500z∏) obowiàzek chroniç otoczenie przed ska˝eniem odchodami naszych pupilów.
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Nigdy nie przebieg∏em Maratonu Warszawskiego
Z Markiem Troninà, dyrektorem Maratonu Warszawskiego, dziennikarzem, naszym sàsiadem rozmawia Izabela Antosiewicz.
WiadomoÊci Sàsiedzkie: Od kiedy mieszkasz w Starej Mi∏oÊnie?
Marek Tronina: Od pierwszego kwietnia 1997,
pami´tam dok∏adnie.

Do dystansu trzeba mieç szacunek, ale trzeba
go mieç te˝ dla siebie i pracy jakà si´ wykonuje.
Trzeba wierzyç w siebie po prostu.

Widzisz wi´c du˝e zmiany wokó∏
w∏asnego domu, bo Stara Mi∏osna
du˝o zyska∏a przez ten czas. Âwiat
biegowy widzi ogromne zmiany
w Maratonie Warszawskim od kiedy
zosta∏eÊ jego dyrektorem. W 2002
roku wystartowa∏o 307 zawodników.
Ilu biegaczy spodziewasz si´ na starcie 27 wrzeÊnia?
Zapewne wi´cej (Êmiech). Co roku
pada to pytanie. Trudno precyzyjnie
powiedzieç. MyÊl´, ˝e ponad 3 tysiàce zawodników.
B´dzie wÊród tych tysi´cy rzesza
debiutantów, a wÊród nich Kobiecy Team Biegowy. Skàd pomys∏ na promocj´ biegów d∏ugodystansowych wÊród kobiet?
W Polsce w ogóle ma∏o kobiet startuje w zawodach, a przecie˝ jest ich wi´cej w naszym
spo∏eczeƒstwie. Parytet jest zachwiany (Êmiech).
Tak naprawd´ to prosta mo˝liwoÊç si´gni´cia
do rezerw nowych zawodników. Sà kraje, w których kobiety bardzo licznie uczestniczà w imprezach biegowych. I nie chodzi tu o rywalizacj´, tylko po prostu wzi´cie udzia∏u i ukoƒczenie takiego
biegu. Skoro do tej pory w maratonie bra∏o
udzia∏ 7–8% kobiet, to rezerwa jest olbrzymia.
Sama jesteÊ przyk∏adem kobiety zach´conej
do startu w maratonie.
Nie ukrywam, ˝e data 27 wrzeÊnia wywo∏uje u mnie niepokój. Czy dystans 42 km 195 m
budzi szacunek bez wzgl´du na wybiegane kilometry?
Na pewno dystans budzi szacunek, chocia˝,
tak jak ze wszystkim, z doÊwiadczeniem przychodzi pewne oswojenie. Tak, jak w ˝yciu, jeÊli
czegoÊ nie znasz, to boisz si´ po prostu tego, co
ci´ czeka. Przed startem w pierwszym maratonie te˝ ba∏em si´ tej daty i tego dystansu.
Przed kolejnymi startami wiedzia∏em ju˝ co mnie
czeka, wiedzia∏em, ˝e przyjdzie taki moment, ˝e
b´d´ ˝a∏owa∏, ˝e znów to zaczà∏em. Ma∏o kto nie
ma podczas tego dystansu chwili mocnego kryzysu. Natomiast z czasem te kilometry przestajà
na cz∏owieku robiç wra˝enie. Przez piàtek i sobot´ w sumie przebieg∏em 75 kilometrów (sztafeta Fundacji Maraton Warszawski dobiegajàca
do Przystanku Woodstock). Skupi∏em si´, jak
wszyscy uczestnicy sztafety, na przebiegni´ciu
swoich 5 kilometrów, bo w takich zmianach biegliÊmy. OczywiÊcie zm´czenie nie kumulowa∏o
si´ tak jak podczas ciàg∏ego biegu, ale jakby nie
patrzeç, pierwszego dnia przebieg∏em prawie
ca∏y maraton, a drugiego jego wi´kszà cz´Êç.
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Ile startów maratoƒskich masz za sobà
i czy kiedykolwiek pobieg∏eÊ w Maratonie
Warszawskim?
Mam za sobà 8 biegów maratoƒskich. Maraton Warszawski? Nie, no nigdy nie przebieg∏em,
broƒ Bo˝e (Êmiech). Nie móg∏bym byç odpowiedzialny za imprez´ i braç w niej równoczeÊnie
udzia∏. Wykoƒczy∏bym si´ psychicznie.
Marku, mówi si´, ˝e najlepsze imprezy biegowe organizujà biegacze. Ile czasu zajmuje zorganizowanie
Maratonu Warszawskiego?
Nie wiem czy najlepsze imprezy biegowe
organizujà biegacze. To
mo˝e byç taki slogan,
ktoÊ to rzuci∏, a ktoÊ inny pod∏apa∏, bo by∏o noÊne. To nie jest kryterium.
Organizator
oprócz tego, ˝e dobrze
by by∏o, ˝eby si´ orientowa∏ o co w bieganiu
chodzi, to jeszcze powinien mieç mnóstwo innych cech. JeÊli weêmiemy na przyk∏ad grup´ 10-ciu przypadkowych biegaczy to nie
mamy gwarancji, ˝e
zorganizujà doskona∏à
imprez´ biegowà. Nie
mam wi´c pewnoÊci, ˝e
najlepszà imprez´ zawsze zorganizujà biegacze. Wracajàc jednak
do meritum. Trudno dok∏adnie powiedzieç, ile

zajmuje czasu przygotowanie Maratonu Warszawskiego. To nie jest proces, który w pewnym
momencie si´ zaczyna, a w pewnym koƒczy.
Zw∏aszcza, ˝e fundacja organizuje
nie tylko t´ imprez´. Mamy jeszcze
pó∏maraton, puchar maratonu czy
chocia˝by obozy treningowe, które
przecie˝ organizacyjnie te˝ poch∏on´∏y sporo czasu. Godziny poÊwi´cone przez poszczególne osoby
na organizacj´ maratonu sà w∏aÊciwie nie do policzenia. Natomiast
niewàtpliwie Fundacja daje mo˝liwoÊç ∏àczenia pasji i pracy i dlatego
trudno jest mi powiedzieç gdzie
i kiedy organizacja maratonu si´
koƒczy, a zaczyna si´ przyjemnoÊç.
Fundacja pracuje przez ca∏y
rok, ale w dniu zawodów w miasteczku maratoƒskim sà t∏umy m∏odych ludzi
w koszulkach organizatora. Ilu wolontariuszy
gromadzi taka impreza.
To akurat policzyliÊmy. Podczas imprezy pracuje oko∏o 700 wolontariuszy.
Najwi´ksze wyzwanie dla Dyrektora Maratonu Warszawskiego to…
Najwi´kszym wyzwaniem jest chyba sprostaç
oczekiwaniom wszystkich. Tych „wszystkich”
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jest ca∏e mnóstwo, poczàwszy od zawodników, przez media czy przedstawicieli w∏adzy.
Ka˝dy ma swojà wizj´, swoje oczekiwania. Gàszcz oczekiwaƒ. Prawdziwym wyzwaniem
dla organizatora jest pogodziç to wszystko ze zdrowym rozsàdkiem. Wa˝ne, ˝eby po imprezie jak najwi´ksza liczba osób powiedzia∏a: – Tak, to by∏a dobra impreza.

Sale dla szermierzy
i judoków

Najwi´ksza radoÊç i satysfakcja?
Kiedy mog´ pobiegaç (Êmiech). A tak na powa˝nie, to radoÊç i satysfakcja jest wtedy,
kiedy nast´pnego dnia rano id´ do „Groszka” po gazety i czytam o naszej imprezie. Co
prawda, to czytanie jest raczej krótkie, ale jeden artyku∏ mo˝na przecie˝ przeczytaç kilka razy. Sprawia satysfakcj´ te˝, kiedy patrzy si´ na liczby. One rosnà i to daje radoÊç.

Weso∏a jest siedzibà kilku klubów i sekcji
sportowych, które mimo bardzo kiepskiej bazy sportowej zaczynajà odnosiç na arenie
ogólnopolskiej spore sukcesy. Ju˝ nied∏ugo
dla cz´Êci z nich los si´ odmieni. Koƒczy si´
bowiem budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 119. Hala ta, prócz pe∏nowymiarowego boiska do gier zespo∏owych, mia∏a mieç
tak˝e sal´ wyposa˝onà w profesjonalna mat´
do szermierki.
Dzi´ki poczynionym z burmistrzem Krzysztofem Kacprzakiem ustaleniom, uda∏o si´ wygospodarowaç, kosztem du˝ego bufetu, jeszcze jednà sal´ do zaj´ç sportowych. B´dzie
ona na tyle du˝a, ˝e pomieÊci du˝à mat´ do judo i innych dyscyplin, które na takiej macie
mogà prowadziç treningi. Ta zmiana w projekcie z jednej strony zoptymalizuje wykorzystanie powierzchni nowo budowanej hali, z drugiej strony b´dzie olbrzymim udogodnieniem
dla sekcji i klubów z naszej dzielnicy.

Biegnàc Pó∏maraton Warszawski oczekiwa∏am wi´kszej iloÊci kibiców na trasie. Jak
zach´ciç naszych sàsiadów, by przyjechali kibicowaç na przyk∏ad takiej debiutantce
jak ja?
Wiesz, to nie jest takie proste. Moim zdaniem, dla ludzi niezrozumia∏à rzeczà jest kibicowanie osobom, które o nic nie walczà. Dlatego tak trudno wyt∏umaczyç ludziom, ˝eby
wyszli na ulic´ i wspierali osoby, które ruszy∏y w biegu tylko po to ˝eby pokonaç dystans.
A przecie˝ wyjÊcie na tras´ mo˝e byç okazjà do wejÊcia w interakcj´ z biegnàcymi, mo˝e
inspirowaç. Rodzi si´ w cz∏owieku myÊl, ˝e te˝ by tak chcia∏. Podjàç trud treningu
i ukoƒczyç taki bieg. NajproÊciej by by∏o, gdyby ka˝dy biegacz przyprowadzi∏ kilka osób
kibicujàcych na tras´. Wtedy zaczyna funkcjonowaç prawo wielkich liczb. OczywiÊcie
organizator mo˝e zadbaç o pewne akcje, zgromadziç grupy kibicujàce na trasie. Nie
mo˝na jednak skupiç ca∏ej energii na pozyskanie kibiców, bo tracimy z oczu organizacj´
samego biegu. MyÊl´, ˝e twoje dzieci z rodzinà przyjadà na tras´ i akurat ty b´dziesz
mia∏a swoich kibiców.
Bardzo na to licz´, to pomaga. Dzi´kuj´ za rozmow´. Oby 31. Maraton Warszawski
by∏ pod ka˝dym wzgl´dem udany.
Dzi´kuj´.

Marcin J´drzejewski

Warszawska Olimpiada
M∏odzie˝y – sukces!

Barbara Koz∏owska
z KS WESO¸A...

Na torach RKS Marymont 4.06.2009 r. rozegrano zawody
∏ucznicze w ramach Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y.
Wystartowa∏o czterech reprezentantów
z KS Weso∏a i troje
uczniów ze Szko∏y
Podstawowej nr 174,
zdobywajàc ∏àcznie
5 medali!
W kategorii dzieci-dziewczàt Klaudia ¸adziak zdoby∏a
z∏oty medal, trzy
srebrne i bràzowy.
Anastazja Stachwiuk
zaj´∏a wysokà piàtà
lokat´.
Pozostali uczestnicy reprezentujàcy naszà dzielnic´ to:
Julka Lechowska, Julka Maciejewska, Patryk Jaskó∏a, Marek Jurko i Jarek Stolarz.
Hanna Koz∏owska

...bràzowà medalistkà IV Mi´dzynarodowego
Memoria∏u Mieczys∏awa Nowakowskiego
w kategorii ∏uków bloczkowych
W dniach 30–31 maja w Warszawie zosta∏y rozegrany IV Mi´dzynarodowy Memoria∏ Mieczys∏awa
Nowakowskiego
∏ucznictwie.
Wielki sukces odnios∏a reprezentantka KS Weso∏a Barbara Koz∏owska zdobywajàc bràzowy
medal. Zawody, w których wzi´∏o
udzia∏ ponad 160 zawodników
i zawodniczek z ca∏ego kraju i zagranicy rozgrywano w konkurencjach strzelania z ∏uku bloczkowego i klasycznego.
Z KS Weso∏a startowa∏ równie˝
Marcin Koz∏owski oraz nasi debiutanci ¸ukasz S∏omka, Micha∏ Ko∏odziejczyk i Aleksander Matsur.

Bardzo mi∏e informacje dosz∏y do nas 6.06.09 z Krakowa, gdzie na terenie Akademii Wychowania Fizycznego odbywa∏y si´ VII Akademickie Mistrzostwa Polski. Barbara Kozlowska zawodniczka KS WESO¸A, zwyci´˝y∏a w strzelaniu na dystansie 70 metrów. Równie˝ w IOR FITA nie da∏a szans rywalkom i zosta∏a Akademickà Mistrzynià Polski
w ¸ucznictwie na rok 2009 w kategorii ∏uków bloczkowych.
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To ju˝ 10 lat!
By∏ rok 1998. Osiedle
Stara Mi∏osna to by∏ jeszcze jeden wielki plac budowy, zamieszka∏y przez
nieco powy˝ej 1000 osób.
Na jego terenie by∏y zaledwie 3 asfaltowe ulice
(GoÊciniec, Mazowiecka
i Szkolna, b´dàca w∏aÊciwie tylko dojazdem do hipodromu). Na po∏udnie od Traktu Brzeskiego gospodarzem, wa˝niejszym nawet od Gminy by∏ Zespó∏ (czyli
nasza niby-spó∏dzielnia, która rozpoczyna∏a
budow´ Osiedla).
Jako nowy mieszkaniec Osiedla, startowa∏em
wówczas w wyborach samorzàdowych do rady powiatu miƒskiego (bo tak zosta∏a podporzàdkowana wówczas Weso∏a). Wybory, tak˝e te w Weso∏ej
wygra∏ zdecydowanie AWS. Ja równie˝ zyska∏em
mandat, z niewiarygodnie du˝ym, jak dla nowej
postaci poparciem. Jednak do rady miasta Weso∏a,
z terenu Starej Mi∏osny wszystkie 5 mandatów
zdobyli radni ze zwiàzanego z Zespo∏em Komitetu
Mieszkaƒców.
Cz´Êç z kandydatów, którym nie powiod∏o si´
w wyborach, mimo pora˝ki nadal chcia∏a si´ zaanga˝owaç w prac´ na rzecz Osiedla. Robert W´grzynowski, Jan Broniecki, Stanis∏aw Karwowski...
Wspólnie zastanawialiÊmy si´ co mo˝na zrobiç.
Przyszed∏ nam wówczas z pomocà ówczesny Proboszcz naszej parafii ks. Jerzy Banak. Znajàc doskonale lokalnà spo∏ecznoÊç, przy ka˝dej okazji przedstawia∏ mi kolejne osoby, namawiajàc je do podj´cia wspó∏pracy. Po jakiejÊ mszy zapozna∏ nas
z Józefem Wojtasiem, potem z paƒstwem Maciejem
i Anià Susickimi. Innym razem zaprosi∏ na wieczorny „objazd samochodowy” i tak trafiliÊmy do paƒstwa Kaêmierskich czy Eweliny Kozak. Grono osób,
chcàcych zaanga˝owaç si´ w zmiany na Osiedlu ros∏o. Na jednym z kolejnych spotkaƒ pojawia si´ Iza
Antosiewicz, wprawiajàc w du˝e os∏upienie wszystkie inne mamy stwierdzeniem, ˝e „ma dwójk´ ma∏ych dzieci wi´c ma mnóstwo wolnego czasu...”.
Poczàtkowo nikt wcale nie myÊla∏ o zak∏adaniu jakiegoÊ Stowarzyszenia. ChcieliÊmy dzia∏aç i coÊ robiç. Pierwszym wi´kszym pomys∏em
by∏o zorganizowanie nowoczesnego placu zabaw,
przy którym uda∏o si´ nawiàzaç dobrà wspó∏prac´
z jednà z radnych z Komitetu Mieszkaƒców – Katarzynà Zakrzewskà. Przy tej inicjatywie pojawi∏a si´
w naszej grupie Ma∏gorzata Krukowska oraz
Krzysztof Kokociƒski – zapalony kolarz. A to zrodzi∏o kolejny pomys∏ – organizacj´ zawodów rowerowych. Ja, mo˝e z racji swoich zawodowych zainteresowaƒ zaproponowa∏em wydawanie lokalnej gazetki, ktoÊ inny wystaw´ obrazów itd.
Powoli zacz´∏a pojawiaç si´ koniecznoÊç sformalizowania naszej grupy. Pierwszym pomys∏em by∏o
zawiàzanie tzw. jednostki pomocniczej samorzàdu
– Komitetu Osiedlowego. Tu niestety spotkaliÊmy
si´ pierwszy raz ze zdecydowanym oporem radnych
zwiàzanych z Zespo∏em. Mog´ tylko domniemywaç,
˝e chodzi∏o o obaw´ przed z∏amaniem monopolu
na reprezentowanie Osiedla. W ka˝dym razie, gdy
mimo sprzeciwów odbyliÊmy zebranie za∏o˝ycielskie, a ówczesny Przewodniczàcy Rady Miasta Jerzy
Zdrza∏ka popar∏ nasz wniosek o rejestracj´, radni ze
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Starej Mi∏osny doprowadzili
do jego odwo∏ania i zablokowali powstanie Komitetu
Osiedlowego.
Trudno pewnie sobie dziÊ
przypomnieç, kto pierwszy zaproponowa∏ wówczas, aby
dzia∏aç w formie Stowarzyszenia. Byç mo˝e by∏ to Robert
W´grzynowski. W ka˝dym razie, od pomys∏u do realizacji
nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç.
Pod koniec czerwca 1999 r.,
w starym budynku OSP Stara
Mi∏osna zebra∏a si´ 15-osobowa grupa za∏o˝ycielska.
ralnym staliÊmy si´ wiodàcà si∏à, próbujàcà dokoJakiÊ czas wczeÊniej, nad Weso∏à przesz∏a ogromna
naç zmian i rozliczeƒ w Zespole i dzia∏ajàcà w jego
ulewa. Dach w budynku przecieka∏ a my tworzàc doimieniu Spó∏kà Ziemskà.
kumenty rejestrowe i podpisujàc si´ pod deklaracjà
Od tego czasu wiele si´ zmieni∏o. Za nami
za∏o˝ycielskà poszukiwaliÊmy suchych fragmentów
lata pracy, setki (tak, to nie przesada) imprez,
sto∏ów, by nam deszcz nie zakapa∏ papierów...
bogate doÊwiadczenia. Zmieniajà si´ ludzie,
To by∏y naprawd´ pionierskie czasy. Spotyzmienia si´ charakter naszej pracy. Skoƒczy∏y
kaliÊmy si´ najpierw w mieszkaniach prywatsi´ bezsensowne konflikty mi´dzy mieszkaƒnych, potem znaleêliÊmy goÊcin´ w szkole
cami Starej Mi∏osnej a resztà Weso∏ej, co
j´zykowej Tom Law's. Jednak by∏ entuzjazm,
w du˝ej mierze mo˝emy poczytywaç sobie
masa nowatorskich pomys∏ów i sporo ch´tza nasz sukces. Nasza dzia∏alnoÊç wysz∏a ponych do spo∏ecznej pracy. Nie dostawaliÊmy
za Osiedle, od kilku lat przyjmujemy cz∏onków
˝adnych dotacji, na papier i d∏ugopisy robiliz ca∏ej Weso∏ej i pracujemy dla ca∏ej naszej
Êmy zrzutki, a wszystkie telefony wydzwaniaDzielnicy. Zosta∏a nazwa – Stowarzyszenie SàliÊmy ze swoich prywatnych aparatów. A jedsiedzkie Stara Mi∏osna, która jest dziÊ wsponak do naszego grona Êciàga∏y kolejne osoby.
mnieniem naszego rodowodu. Zosta∏a tak˝e
Do pomocy w gazetce w∏àczyli si´ Ewa i W∏odek
idea – przekszta∏cenia Weso∏ej w ulubione
Gruszczyƒscy oraz Magda J´drzejewska. Po pierwmiejsce na ziemi.
szych rozgrywkach siatkarskich Krzysztof Kacprzak,
Marcin J´drzejewski
potem Pawe∏ Malinowski, Tadeusz Walicki, Ma∏gorzata Krzemiƒska i ca∏a
masa innych osób, które prosz´ o wybaczenie,
ale nie sposób by by∏o
w tym artykule wymiemgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk
niç. Choç na przestrzeni lat Stowarzyszenie
nie liczy∏o nigdy wi´cej
ni˝ 80 cz∏onków, to
• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
przez jego szeregi prze– bólów kr´gos∏upa
win´∏o si´ ∏àcznie pew– zmian zwyrodnieniowych
nie ok. 200 osób!
Spo∏ecznoÊç Starej
– bólów g∏owy
Mi∏osny bardzo szyb– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
ko doceni∏a naszà
prac´, co by∏o dla
– dyskopatii
nas wielkà satysfakcjà i motywacjà do
• REHABILITACJA PO URAZACH
jeszcze intensywniej• FIZYKOTERAPIA
szych dzia∏aƒ. Jesienià 1999 roku w ra• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce
mach miasta Weso∏a
powsta∏a Dzielnica
Stara Mi∏osna. W wy•
borach do niej, na 15
zaj´cia indywidualne i grupowe
mandatów, wszystz elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.
kie 15 zdobyli wystawieni przez nas kan•
– pilates, çw. wyszczuplajàce,
dydaci! Konkurencyjny,
çw. kszta∏tujàce, stretching
zwiàzany z Zespo∏em
Komitet Mieszkaƒców
•
poniós∏ dotkliwà pora˝k´, a my prócz dzia∏alnoÊci na polu spo∏eczWarszawa-Weso∏a
nym, sportowym i kultu- tel.
ul. S∏onecznej Polany 5

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

Gimnastyka korekcyjna

Aerobic

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53
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Zapraszamy na nieznane Mazury
Mazury to dla wi´kszoÊci Wielkie Jeziora, dla cz´Êci trasy sp∏ywów kajakowych, a dla innych jeszcze grzyby, jagody i odpoczynek. Niestety ostatnio
w coraz wi´kszym t∏oku. Ale jest na
Mazurach sporo miejsc nieznanych,
omijanych, bàdê zapoDzieƒ 1
mnianych. W∏aÊnie w takie miejsca powiedzie trasa kolejnej wyprawy organizowanej przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna. Tym razem kie-

Dzieƒ 2

rownikiem wyprawy jest p. Marek Kossowski, który przygotowa∏ naprawd´
interesujàcy program:
• Gi˝ycko – Twierdza Boyen
• Pozedrze – kwatera Himmlera
• Rapa – piramida (tak, mamy takà
w Polsce...)
• Mamerki – kwatera g∏ówna niemieckich wojsk
làdowych (gigantyczne niezniszczone schrony)
• LeÊniewo – Kana∏ Mazurski ∏àczàcy Mazury
z Ba∏tykiem
• Gier∏o˝ – Wilczy Szaniec, czyli kwatera g∏ówna Hitlera
• Reszel – zamek
• Âw. Lipka – sanktuarium i koncert
organowy
• Kadzid∏owo – park dzikich zwierzàt
• Iznota – Galindia
• Wojnowo – Klasztor Starowierców
• Ruciane-Nida – Êluza Guzianka
Noclegi i wy˝ywienie w Wilkasach.
Nocujemy w domkach typu Brda
(drewniane, letniskowe). Przejazdy na-

Nieznane Mazury
Termin: 18-20.09.2009
Wyjazd: 18.09 br. godz. 18.00
Noclegi: domki Brda w Wilkasach
Wy˝ywienie: Êniadania i obiadokolacje + suchy prowiant
Wpisowe: 160,00
Zg∏oszenia do 08.09 br.
Impreza dofinansowana przez
Urzàd Dzielnicy Weso∏a

szym tradycyjnym autokarem.
Cena wyjazdu, obejmujàca przejazdy, noclegi, wy˝ywienie, wst´py itp.
to 160,00 od osoby. Przypominamy, ˝e
nasze wyjazdy sà organizowane w standardzie „turystycznym”, czyli b´dzie
czysto, schludnie i suto, ale nie luksusowo. Za to zwiedzania ile tylko damy
rad´. Zg∏oszenia, poczàwszy od 1 wrzeÊnia, do Katarzyny S∏uszniak pod telefonem Stowarzyszenia 022 773 94 94
lub komórkà 0 609 34 94 94. Tradycyjnie przypominamy, ˝e uczestników
obowiàzuje zamieszczony na stronie
internetowej Stowarzyszenia Regulamin udzia∏u w wyjazdach turystycznych
Stowarzyszenia z którym prosimy si´
zapoznaç przed zg∏oszeniem.
Marek Kossowski
Marcin J´drzejewski

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza!
OÊrodek Kultury Weso∏a zaprasza
6 wrzeÊnia od godz. 12:00 do swojej
g∏ównej siedziby przy ul. Starzyƒskiego 21 oraz do filii – OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” na os.
Stara Mi∏osna, przy ul. Jana Paw∏a II 25, I p. na Dzieƒ Otwarty.
W programie spotkania z instruktorami prowadzàcymi zaj´cia w oÊrodkach, mo˝liwoÊç zapoznania si´
z programem imprez na najbli˝sze
m – ce oraz atrakcje dla dzieci.
Program Dnia Otwartego ju˝
wkrótce na stronie www.domkulturywesola.net
Dzieƒ wczeÊniej, w sobot´ 5 wrzeÊnia w ODT „Pogodna” inauguracja
Kabaretowego Projektora – cyklu
warsztatów kabaretowych dla m∏odzie˝y i doros∏ych. Tego dnia o 19:00 wystàpi Kabaret Zygzak. Powsta∏ on
w 2003 r. w Warszawie. Na co dzieƒ
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zwiàzany jest ze sto∏ecznymi placówkami: Staromiejskim Domem Kultury
oraz ursynowskim Domem Sztuki.

W tym ostatnim z powodzeniem od ponad roku realizuje mi´dzy innymi, cykliczne wieczory artystyczne tzw.
„Dzia∏a Kabaretowe”.
Przez kilka lat dzia∏alnoÊci Kabaret
Zygzak za skecze, piosenki i monologi

by∏ wielokrotnie dostrzegany i nagradzany na najwa˝niejszych festiwalach kabaretowych w Polsce, takich jak: (Mazurskie Lato Kabaretowe – Mulatka
w E∏ku, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmiƒskim, Festiwal Dobrego Humoru
w Gdaƒsku, Trybuna∏y Kabaretowe
w Piotrkowie Trybunalskim, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Kabaretowej OBORA w Poznaniu, czy
OSPA w Ostro∏´ce). Aktualnie kabaret tworzà: Aleksander Adamczyk, Ireneusz Popiel, Grzegorz Tomaszewski, Ma∏gorzata Trybalska
i Darek Mazurek, a najnowszym
programem Zygzaka jest „W´ze∏ komunikacyjny, czyli coÊ tam, coÊ tam”
Zapraszam serdecznie w imieniu ca∏ej Za∏ogi OÊrodka Kultury
Barbara Krzewska
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„Pejza˝ Kulturalny:
W´gry – Polska – Huculszczyzna”
Ju˝ 12 wrzeÊnia na placu przy Gimnazjum nr 119, przy ul. Klimatycznej 1
b´dà mia∏y miejsce niezwyk∏e wydarzenia, które z∏o˝à si´ na „Pejza˝ Kulturalny: W´gry – Polska – Huculszczyzna”. B´dzie to mi´dzynarodowa impreza, na którà z∏o˝à si´ koncerty, opowieÊci oraz warsztaty plastyczne i taneczne. Nie zabraknie te˝ stoisk gastronomicznych z kuchnià w´gierskà
i ukraiƒskà, oraz wielu innych
atrakcji.
Udzia∏ W´grów w tym wydarzeniu jest kontynuacjà wspó∏pracy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna z zaprzyjaênionym ju˝ stowarzyszeniem z W´gier. Natomiast
udzia∏ Ukraiƒców to nast´pstwo zg∏oszenia ch´ci wspó∏pracy z nami pana Piotra Janczarka. Jest on pasjonatem
i znawcà tematyki ukraiƒskiej,
zw∏aszcza
Huculszczyzny,
o czym mo˝na si´ przekonaç
czytajàc zamieszczony w tym
numerze artyku∏ pana Piotra.
Przestrzenià dla wydarzeƒ artystycznych w sobot´ 12 wrzeÊnia b´dzie jurta
Jacka Ha∏asa, którà goÊciliÊmy ju˝
w tym miejscu we wrzeÊniu 2007 r.
Cz´Êç wydarzeƒ b´dzie mia∏a równie˝
miejsce w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25, I p.
Yurta
JesteÊmy nomadami.
Jak nasi pradziadowie przemierzamy

wzd∏u˝ i wszerz Europ´.
Ale przestrzenià dla naszej pielgrzymki
jest tradycja.
Chcemy postawiç naszà Jurt´ na rozdro˝ach i zaprosiç Was do spotkania.
Yurta to namiot o prostej, drewnianej
wi´êbie, na planie ko∏a 9-metrowej Êrednicy, zwieƒczony sto˝kowym, samonoÊnym dachem. Pokryty wodoszczelnà

materià oraz najprzedniejszej jakoÊci
tkaninami o delikatnym splocie i pi´knych wzorach zwiezionymi ze wschodnich krain pachnàcych czosnkiem, cebulà i palinkà. Jednorazowo mo˝emy pomieÊciç w nim ok. 100 osób, a szkieletowa konstrukcja Êciany bocznej daje mo˝liwoÊç biernego uczestnictwa w imprezie
dodatkowym 100 osobom. Konstrukcja
i system stawiania obiektu wzorowany
jest na tradycyjnych domostwach ludów
w´drownych, których Êlady mo˝na spotkaç jeszcze we wschodniej Polsce – kar-

packich Wo∏ochów, krymskich Tatarów
czy Kazachów.
Podró˝e w czasie i przestrzeni – Êladami wiejskich grajków, wschodnich nomadów, Romów, ˚ydów, Wo∏ochów
– od lubelskich wiosek przez Bukowin´
a˝ do Transylwanii.
Muzyka tradycyjna z Polski i wschodnich regionów Europy, pieÊni w´drownych lirników, ma∏o znane instrumenty
– lira korbowa, pasterskie fujary, gordon,
drumla.”
Alicja i Jacek Ha∏as
W jurcie rozsmakujemy si´
muzykà z Wegier (pianistka
oraz zespó∏ pi´ciu m∏odych
muzyków grajàcych na instrumentach d´tych, wyst´pujàcych pod kierunkiem nauczyciela muzyki), z Ukrainy (dwa
huculskie zespo∏y ludowe)
i z Polski (kapela Alicji i Jacka
Ha∏asów). B´dà równie˝ opowieÊci i warsztaty taneczne.
W ODT „Pogodna” b´dzie
wystawa zdj´ç z Ukrainy
i W´gier oraz pokazy filmów
z tych krajów.
Startujemy o godz. 12: 00
na placu przy Gimnazjum.
Wi´cej szczegó∏ów ju˝ wkrótce
na stronie internetowej Stowarzyszenia Sàsiedzkiego i na plakatach.
Organizatorami „Pejza˝u Kulturalnego” sà Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna i OÊrodek Kultury Weso∏a przy wsparciu Urz´du Dzielnicy
Weso∏a. Zapraszamy serdecznie!
Zarzàd Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej
Zgodnie z poprzednià informacjà
w WiadomoÊciach Sàsiedzkich o nowopowstajàcym Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Weso∏ej przy Szkole Podstawowej nr 171 przy ul. Armii Krajowej 39
zapraszamy wszystkich ch´tnych do
zapisywania si´ na zaj´cia UTW od
31 sierpnia do 18 wrzeÊnia we wszystkich bibliotekach w Weso∏ej wg. wyznaczonych dy˝urów:
• Biblioteka G∏ówna – ul. 1 Praskiego

Pu∏ku 31
poniedzia∏ek – 12.00–15.00
piàtek – 15.00–18.00
• Filia Nr 1 – Stara Mi∏osna – ul. Jana
Paw∏a II 25
poniedzia∏ek – 15.00–18.00
Êroda – 12.00–15.00
• Filia Nr 2 – Zielona – ul. Warszawska 55
wtorek – 13.00–16.00

• Filia Nr 3 – Wola Grzybowska – ul.
Starzyƒskiego 21
czwartek – 13.00–16.00
Prosimy równie˝ ch´tne osoby z ciekawymi pomys∏ami i wolnym czasem
na spotkanie wolontariuszy w piàtek
28.08 w godz 15.00–18.00 do Biblioteki
G∏ównej.
Regina Kozerska
e-mail: utw.wesola@wp.pl
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Kàcik bibliofila
Silniejsze ode mnie
Campo Rossana
Niespe∏niona pisarka, wspó∏czesny
Pary˝, zbyt cz´ste
wizyty w barze Nica.
Prawdziwa przyjaêƒ
zdeklarowanego geja Freda i rozpacz
po odejÊciu do innej kobiety m´˝a, szanowanego lekarza. Âwiat runà∏, ukojenie przychodzi w alkoholu, niestety doprowadza to do coraz silniejszej autodestrukcji. A potem ju˝ klinika Oliviera i próba wyjÊcia z dna. Jest te˝ szaleƒcza, desperacka mi∏oÊç do innego pacjenta, Igora, chuligana, który w∏aÊnie
niedawno opuÊci∏ wi´zienie.
Mocna, g∏´boko osadzona w realiach
ksià˝ka napisana znakomitym piórem

przez Rossan´ Campo. Jedyna spoÊród
parunastu przez nià napisanych przet∏umaczona na j´zyk polski.
Iza Zych
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Campo R.– Silniejsze ode mnie
2. Szwaja M. – Gosposia prawie do
wszystkiego
3. K´dzierski M. – Cena honoru
4. Adams S. M. – Wszystkie odcienie
pere∏
5. WiÊniewski J. M. – Bikini
6. Patterson P. – Przeklinam rzek´ czasu
7. Griffin W. E. B. – Zielone berety
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Kahoun J. – Puchate trzmieliki
od wiosny do zimy

2. Simon F. – Koszmarny Karolek Arcydo˝arte ˝arty
3. W∏odarczyk N. – Apollo
4. Ksi´ga pomys∏ów Ka˝de dziecko to potrafi
5. Golding J. – ˚eglujàc mi´dzy Êwiatami
Literatura popularnonaukowa:
1. Coren S. – Dlaczego twój pies zachowuje si´ w ten sposób: przewodnik
po osobowoÊci psa
2. Turska I. – Krótki zarys historii taƒca
i baletu
3. Józefik B. – Anoreksja i bulimia
u dzieci i m∏odzie˝y
4. Literatura Europy: historia literatury
europejskiej
5. Gawande A. – Komplikacje Zapiski
chirurga o niedoskona∏ej nauce
6. Wolska H. – ¸uszczyca: przyczyny,
objawy, leczenie
7. Zapasiewicz Z. – Zapasowe maski.
Iza Zych

Tak w∏aÊciwie to tu si´ nic nie dzieje
Us∏ysza∏am taki tekst w jednym z zak∏adów kosmetycznych na naszym osiedlu. To, ˝e akurat z tà panià si´ nie zgadzam stanowi∏o kanw´ do d∏u˝szej
rozmowy o spo∏ecznych inicjatywach,
zawodach sportowych, koncertach,
warsztatach plastycznych i wycieczkach
organizowanych przez Stowarzyszenie
dla mieszkaƒców Weso∏ej. Czy przekona∏am t´ Panià do Êledzenia strony internetowej www.staramilosna.org.pl czy
chocia˝by przeglàdania WiadomoÊci
Sàsiedzkich nie wiem, ale, jak w starym
dowcipie, niesmak pozosta∏. Stowarzyszenie istnieje od 10-ciu lat. Co roku do∏àczamy do naszej oferty imprez integracyjnych dla mieszkaƒców nowe formy, nie rezygnujàc jednak z cykli, które
na sta∏e wros∏y w klimat Starej Mi∏osny.
Rozmawiajàc z innymi organizatorami
ma∏ych, lokalnych inicjatyw wiem, ˝e
najtrudniejsze jest sprawiç, ˝eby ludzie
przyszli. Dziwne, prawda? Ci sami ludzie mówià potem, ˝e nic si´ nie dzieje.
W czasach Internetu i telewizji organizatorzy wychodzàc naprzeciw potrze-

PRALNIA LAGUNA
pranie, prasowanie, maglowanie
– tanio, szybko, solidnie!
Stara Mi∏osna, ul. Sezamkowa 30
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bom wy˝szym zawsze ryzykujà, ˝e para
pójdzie w gwizdek. Widzàc rzesze ludzi
ze s∏uchawkami w uszach zdawaç by si´
przecie˝ mog∏o, ˝e darmowy koncert
na ˝ywo powinien przyciàgnàç sporà
grup´ entuzjastów. Nie mówi´ o imprezach masowych. Madonna mia∏a publicznoÊç. Mówi´ o ma∏ych, kameralnych spotkaniach z muzykà na ˝ywo,
o opowieÊciach i slajdach z podró˝y,
o mo˝liwoÊci wspólnej degustacji kuchni z regionu. Takà form´ naszych
czwartkowych koncertów przyj´liÊmy
od stycznia 2009 r. By∏a wi´c fascynujàca opowieÊç o kraju kontrastów jakim
sà Indie. By∏a egzotyczna podró˝
po Serbii z muzykà, która porywa sama
do taƒca. PoznaliÊmy te˝ dalekà Australi´, a misie koala prawie z r´ki nam jad∏y. Ka˝dy koncert by∏ niepowtarzalnà
okazjà nie tylko do poznania nowego
zakàtka Êwiata, ale tak˝e do uczty duchowej jakà niewàtpliwie jest ka˝dy
koncert muzyki na ˝ywo. Kameralny
klimat sali widowiskowej w OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych stwarza mo˝liwoÊç

otwarte
pn-pt 7-19
sob 9-14

tel. 888 146 230

obcowania z muzykà na wyciàgni´cie
r´ki, daje te˝ mo˝liwoÊç porozmawiania
z artystami po wyst´pie, co nie mo˝e si´
zdarzyç po wielkich koncertach. Dlaczego o tym pisz´? W gronie zarzàdu
stowarzyszenia ju˝ od roku rodzi∏ si´
pomys∏ zorganizowania koncertu plenerowego umo˝liwiajàcego poznanie klimatów bli˝szych ni˝ Australia czy Indie.
ZaprosiliÊmy na koncert do Starej Mi∏osny grup´ W´grów i grup´ z Huculszczyzny. 12 wrzeÊnia zapraszamy na ca∏odniowà imprez´ plenerowà. B´dzie
okazja do pos∏uchania muzyki na ˝ywo,
obejrzenia filmów oraz wystaw fotograficznych. Na placu b´dziemy mogli te˝
spróbowaç narodowych potraw naszych
goÊci. B´dà warsztaty plastyczne dla
dzieci i wspólne dzie∏o stworzone przez
mi´dzynarodowy zespó∏ m∏odzie˝y. Jako organizatorzy myÊlimy wi´c o wszystkich grupach wiekowych. Niech to b´dzie prawdziwa uczta duchowa dla
wszystkich okolicznych mieszkaƒców.
Izabela Antosiewicz

DO M BANKIETOWY ALICJA
ul. Trakt Brzeski 146

wesela, bankiety, komunie, imprezy firmowe
022 773 35 61, 502 600 775

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

Witajcie
wÊród
nas

Marta Jaworska
Urodzi∏a si´ 8 lipca 2009 r.
w Mi´dzylesiu.

Pola Anna Szaszkiewicz
Urodzi∏a 5 sierpnia 2009 r.
w szpitalu na pl. Starynkiewicza.
Wzrost 56 cm, waga 3740 g.

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

Gabrysia Lubiejewska
Urodzi∏a si´ 1 lipca 2008 r.

MichaÊ Szczygielski
Urodzi∏ si´ 17 grudnia 2008 r.

Wiktoria Wiliƒska
Urodzi∏a si´ 15 grudnia 2008 r.

Z koƒcem wakacji wiele osób snuje
plany na przysz∏oÊç. Warto wykorzystaç energi´ zdobytà podczas 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
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 do 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
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Pocztówki z Huculszczyzny
Huculska stolica
Ponad 250 km na po∏udnie od Lwowa, w niedalekiej odleg∏oÊci od granicy
ukraiƒsko – rumuƒskiej nad Czarnym
Czeremoszem le˝y miejscowoÊç Werchowyna. Otoczona jest ∏aƒcuchami
Karpat Wschodnich. Podró˝nych wita

skimi Atenami, dawniej by∏o to jedno
z centrów kulturalnych Ukraiƒców,
oraz znaczàcy oÊrodek turystyczny.
W tutejszym muzeum Iwana Franki
znajduje si´ ekspozycja poÊwi´cona Stanis∏awowi Vincenzowi. Pierwsi
turyÊci zacz´li przyje˝d˝aç w Karpaty

tu napis: „˚abie – stolica Huculszczyzny. Taki tytu∏ nada∏ Werchowynie
ukraiƒski pisarz i poeta Iwan Franko.
Ale dlaczego ˚abie? Takà nazw´ Werchowyna nosi∏a do 1962 r. ˚abie to
w okresie II RP najwi´ksza pod wzgl´dem obszaru wieÊ w Polsce. W okresie II RP i w czasach monarchii austriacko – w´gierskiej jedno z wa˝niejszych centrów turystycznych i letnie
centrum kultury ukraiƒskiej i polskiej.
Z dawnego oÊrodka turystycznego niewiele zosta∏o. Za czasów sowieckich
zburzono stylowe pensjonaty, okaza∏e
muzeum huculskie, ale nadal pe∏ni rol´
centrum Huculszczyzny. Pozosta∏a tradycja, której wierni sà wspó∏czeÊni
mieszkaƒcy Werchowyny. Dzia∏a tu
prywatne muzeum huculskie Romana Kum∏yka, m∏ode pary jak dawniej
idà do Êlubu w ludowych strojach, a gdy
gazda wyrusza w ostatnià drog´, ˝egnajà go dêwi´ki tràbity. Werchowyna otwarta jest dla turystów i stanowi
Êwietne miejsce wypadowe na wycieczki w góry i po Huculszczyênie.
Z Werchowynà graniczy pi´knie po∏o˝ona nad Czarnym Czeremoszem,
urokliwa wieÊ o pe∏nej sprzecznoÊci nazwie Krzyworównia, zwana ukraiƒ-

ju˝ u schy∏ku I Rzeczpospolitej. Prawdziwy boom turystyczny nastàpi∏
na prze∏omie XIX i XX w. Turystów
przyciàga∏a nie tylko pi´kna, dziewicza
przyroda, majestatyczne góry, ale tak˝e
Huculi, dumni i niezale˝ni górale. Huculi przez wieki ˝yli w swoim w∏asnym
Êwiecie, pe∏nym magii, starodawnych
obrz´dów i zwyczajów. Podziw budzi∏
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kunszt artystyczny Hucu∏ów. Przyje˝d˝ali tu szukajàc natchnienie i inspiracji polscy i ukraiƒscy twórcy: pisarze,
malarze, rzeêbiarze. Huculszczyzna dla
dawnych mieszkaƒców Lwowa czy Stanis∏awowa, by∏a tym, czym Podhale
i Zakopana dla Krakowiaków.
Pisany Kamieƒ
Skàd wywodzà si´ Huculi?
„Wysoko ponad prze∏omem Czeremoszu, w Jasienowie jest góra, wielka
po∏onina Pisany Kamieƒ. Z daleka ju˝
wyglàda jak pot´˝ny kopiec zielony,
w kszta∏t ostros∏upa równomiernie usypany, p∏aszczem lasów czarnych u stóp
okryty” – pisa∏ Stanis∏aw Vincenz w najs∏ynniejszej huculskiej epopei: „Na wysokiej po∏oninie”. „A na szczycie po∏oniny jest wielka ska∏a, niewidoczna z doliny Czeremoszu, znakami, czy te˝ napisami dziwnymi pokryta, wzd∏u˝ równomiernie p´kni´ta, czy rozci´ta, jak sarkofag wiekiem przywalony, ze szczelinà
w Êrodku jakby z wejÊciem (…)”.
Do Pisanego Kamienia trzeba iÊç
drogà pod gór´, tà samà, która prowadzi od przystanku do dalszych zabudowaƒ Bukowca. W jednà stron´ idzie si´
oko∏o 2,5 godziny. Ca∏à drog´ towarzyszy nam typowo huculski krajobraz:
drewniane domki z werandami, kapliczki, a w oddali majestatyczne szczyty Czarnohory. Ca∏kiem tak samo jak
u Vincenza.
Na szczycie z lasu wy∏ania si´ olbrzymia ska∏a w kszta∏cie wyd∏u˝onego
kopca, przekrojona na dwie cz´Êci wàskim przesmykiem. JeÊli dobrze si´
przyjrzymy zobaczymy wyryte ∏aciƒskie
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litery, serca, którymi bezimienni m´˝czyêni na poczàtku XX wieku zapewniali o swej mi∏oÊci Anny, Aldony, Maryle. JeÊli odejdziemy troch´ dalej
od ska∏y, zobaczymy u góry wykuty napis ku czci Marsza∏ka Pi∏sudskiego. Jego autorami, podobnie jak wielu innych tu widocznych, byli saperzy, stacjonujàcy w tych okolicach w okresie
mi´dzywojennym.
Huculi wierzà, ˝e Pisany Kamieƒ to
kurhan w którym spoczà∏ w z∏otej zbroi
sam ojciec królów ca∏ego Êwiata. Jego
potomkowie stàd w∏aÊnie rozeszli si´
po Êwiecie stajàc si´ gazdami. Do
przyjÊcia sowietów by∏o na Huculszczyênie wiele znamienitych gazdowskich rodów.
Nieco inaczej rodowód Hucu∏ów widzà etnografowie. Przez wieki w Karpatach trwa∏y w´drówki ludów, które
tu szuka∏y swojego miejsca lub schronienia, jak niektórzy polscy szlachcice,
uciekajàcy przed wymiarem sprawiedliwoÊci. W ten sposób powsta∏a
niezwyk∏a mieszanka narodowoÊciowa: W´grów, Rumunów, Wo∏ochów, Ukraiƒców (dawnej zwanych
Rusinami), Polaków, Cyganów,
a nawet Tatarów.
Pisany Kamieƒ to miejsce magiczne, niemal Êwi´te, wyst´puje w niemal wszystkich legendach, podaniach, literaturze poÊwi´conej Huculszczyênie. Tu mia∏ swojà siedzib´
Dobosz – osiemnastowieczny huculski Janosik, znacznie pot´˝niejszy
jednak, który zas∏ynà∏ m.in. zdobyciem i opanowaniem miasta Kuty.
Pop Iwan i Bia∏y S∏oƒ
JeÊli spojrzymy na grzbiet Czarnohory (najwy˝sze pasmo ukraiƒskich Karpat) z Pisanego Kamienia,
Werchowyny, czy Prze∏´czy Krzywopolskiej, po lewej stronie, na najdalej wysuni´tym szczycie zobaczymy punkt, jakby wielkà ska∏´ lub
ogromnà budowl´. Ten szczyt to
Pop Iwan (2022 m npm) z ruinami
obserwatorium astronomicznego.
Gmach ów nazwano „Bia∏ym s∏oniem”,
ze wzgl´du na jego wielkoÊç, a tak˝e
bia∏à „elewacj´”, jakà zimà tworzy∏
Ênieg, pokrywajàcy grubà warstwà mury budynku.
Najpopularniejsza droga na grzbiet
Czarnohory i dalej na Popa Iwana zaczyna si´ we wsi Dzembronia (kilkanaÊcie
km od Werchowyny) Jest to tzw. „polski
szlak”, gdy˝ t´ drog´ w Czarnohor´,

jeszcze od czasów mi´dzywojennych,
najcz´Êciej wybierajà w∏aÊnie Polacy, tak
jest do dziÊ. Droga prowadzi wzd∏u˝
Czarnego Czeremoszu, którego bystre
wody z impetem atakujà ska∏y wystajàce
z dna rzeki. U góry, droga znajduje si´
mi´dzy rzekà a zabudowaniami wsi, stojà huculskie domy, drewniane, z werandami i blaszanymi dachami.
Szlak nie jest zbyt ∏atwy, zw∏aszcza ze
wzgl´du na cz´ste wahania pogody
i burze. Wyt∏umaczenie tego zjawiska
jest równie˝ typowo huculskie.
Za szczytem Smotrecz znajduje si´ tzw.
„Pohane (przekl´te, z∏e) misce”. Wed∏ug legendy pochowano tu bez udzia∏u
ksi´dza, pasterza, którego razi∏ piorun.
Od tej pory nieszcz´sny pastuch daje
o sobie znaç rozniecajàc wichry i burze.
Jak by tego by∏o ma∏o, Czarnohora jest
równie˝ siedzibà Króla Gromowego,
do którego Huculi podchodzà z ogromnym respektem. Nie raz ju˝ pokaza∏ on
swojà si∏´, wywo∏ujàc gwa∏towne burze,

które mijajà równie szybko, jak przychodzà. Nic wi´c dziwnego, ˝e Huculi
zawsze darzyli Czarnohor´ szczególnym respektem.
Ostatni etap drogi prowadzi stromo
pod gór´. Wreszcie z bliska widzimy
wysokie kamienne mury. Mimo zniszczeƒ budowla wcià˝ robi du˝e wra˝enie. Pot´˝ne mury nadajà jej wyglàd
Êredniowiecznego zamku, w rzeczywi-

stoÊci za wzorzec pos∏u˝y∏ architektom
zamek w PrzemyÊlu. Nad g∏ównym
wejÊciem dobrze widoczny jest stylizowany orze∏, zniszczony pociskami karabinowymi. Wewnàtrz mo˝na ∏atwo rozpoznaç dawne pomieszczenia. Zachowa∏y si´ schody, resztki instalacji, kaloryfery. W piwnicach stojà jeszcze piece
do centralnego ogrzewania.
Budowl´ ukoƒczono w 1938 r. Budynek w kszta∏cie litery „L” mia∏ pi´ç kondygnacji, w tym dwie wykute w szczycie
ska∏y i ponad 50 pomieszczeƒ ró˝nej
wielkoÊci. Na dole znajdowa∏a si´ placówka Stra˝y Granicznej. Obserwatorium wyposa˝one by∏o w najnowoczeÊniejszy, jak na ówczesne czasy, sprz´t
astronomiczny. Budynek posiada∏ w∏asnà si∏owni´ i centralne ogrzewanie
z kot∏ów opalanych ropà. W po∏owie lat
dziewi´çdziesiàtych pojawi∏a si´ idea
odbudowy obserwatorium ukraiƒsko
– polskimi si∏ami. Jednak na samych
ch´ciach si´ skoƒczy∏o.
Stacja Worochta
Pod koniec XIX w z inicjatywy austriackiego rzàdu powsta∏a karpacka
linia kolejowa. Czynna do dziÊ, by∏a
uznana za arcydzie∏o sztuki in˝ynierskiej. Przyczyni∏a te˝ si´ do dynamicznego rozwoju turystyki przed
II wojnà Êwiatowà. W tamtych czasach mo˝na by∏o dojechaç do Worochty bezpoÊrednim pociàgiem ze
Lwowa, Stanis∏awowa, a póêniej
tak˝e z Warszawy. Podró˝ kolejà
karpackà nià jest dziÊ du˝à atrakcjà.
Worochta, po∏o˝ona nad Prutem
jest jednà z najs∏ynniejszych wsi huculskich. Przed II wojnà by∏a uzdrowiskiem, oÊrodkiem turystycznym
i sportowym. ¸adny, zadbany dworzec z lat mi´dzywojennych nadal
wyglàda tak, jak na starych pocztówkach. Centrum Worochty w czasach
sowieckich zabudowano bezstylowymi budynkami, ale dalej mo˝na
zobaczyç sporo willi i pensjonatów,
niekiedy bardzo okaza∏ych, zbudowanych w zakopiaƒskim i szwajcarskim stylu.
Huculszczyzna i Karpaty ukraiƒskie
sporo oferujà mi∏oÊnikom gór, historii,
ludziom otwartym na kontakty z innymi. GoÊcinni i serdeczni ludzie, wygodne kwatery i hotele czekajà na turystów
z Polski.
Piotr Janczarek
www.poznajukraine.com
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Podsumowanie akcji „Lato w MieÊcie 2009”
Okres szkolnych wakacji to czas odpoczynku,
relaksu, beztroski i zabawy, ale jest to tak˝e
okres poznawania nowych miejsc, przyjació∏,
nowych form sp´dzania wolnego czasu.
W Warszawie, dla wszystkich dzieci pozostajàcych w tym okresie w domu tradycyjnie ju˝
prowadzona jest akcja „Lato w MieÊcie”. Jest to
najwi´ksze przedsi´wzi´cie tego typu w Europie.
Program akcji obejmuje ró˝ne formy zaj´ç
pod opiekà wychowawców i instruktorów (program dzielnicowy publikowaliÊmy w numerze
czerwcowym).
Na uczestników akcji
czekajà nie tylko lokalne
placówki
oÊwiatowe
i sportowe (punkty sta∏ego pobytu, punkty zaj´ç
specjalistycznych) lecz
ca∏a gama atrakcji takich
jak: spacery z przewodnikiem po Warszawie,
zaj´cia teatralne prowadzone przez teatry warszawskie, pokazy naukowe Centrum Nauki Kopernik, Ogrody Muzyczne odkrywajàce tajemnice muzyki klasycznej,
rejsy ornitologiczne statkiem po WiÊle, wizyty
w muzeach, Sejmie i Senacie, baseny, boiska

Szko∏a j´zykowa

i hale sportowe, okazjonalne wystawy i imprezy
plenerowe. Aby pomóc grupom zorganizowanym w przemieszczaniu si´ po mieÊcie korzystajà one z darmowych kart przejazdowych. Uczestnictwo
we wszystkich zaj´ciach i imprezach dla
dzieci jest bezp∏atne.
Ca∏oÊç kosztów pokrywa Miasto Sto-

∏eczne Warszawa, w tym równie˝ Dzielnica
Weso∏a.
W Weso∏ej
uczniowie mieli
do dyspozycji
4 punkty sta∏ego
pobytu (wszystkie punkty z wy˝ywieniem),
6 punktów specjalistycznych (w tym 3 punkty
z wy˝ywieniem) oraz imprezy dzielnicowe: sean-

se kinowe, spektakle teatralne z cyklu „Legendy
polskie”, Letnià szkó∏k´ tenisowà, Letnià Akademi´ Taƒca, zaj´cia basenowe.
Szczególnym powodzeniem cieszy∏y si´ zaj´cia tenisowe
i basenowe,
podczas seansów filmowych i spektakli teatralnych sale zape∏nia∏y si´
w
ca∏oÊci.
Bardzo dobre
recenzje zebrali organizatorzy rejsów po WiÊle, ogrodów
muzycznych i pokazów naukowych.
W tegorocznej akcji, zbli˝ajàcej si´ ju˝ niestety do koƒca, uczestniczy∏a rekordowa liczba
najm∏odszych mieszkaƒców Warszawy, co
Êwiadczy o wysokim poziomie przedstawionych propozycji.
Pawe∏ Malinowski
dzielnicowy koordynator akcji
„Lato w MieÊcie 2009”

Tom Law’s School of English

rozpoczyna
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rok

swojej dzia∏alnoÊci w Weso∏ej. To nie pech, to szcz´Êcie, ˝e jesteÊmy z Wami ju˝ tak d∏ugo!!!

Zapraszamy na zaj´cia:

Warto uczyç si´ z nami poniewa˝

Angielski w grupach, indywidualnie
i DLA FIRM

✔

Uczà u nas Native speakers
i dyplomowani lektorzy

Wszystkie poziomy

✔

Dzia∏a Internet (HOT SPOT),
networking, radio internetowe

Egzaminy FCE, CAE i CPE

✔

Francuski, Niemiecki i Hiszpaƒski
w ma∏ych 2-3 osobowych

Oferujemy coaching dla m∏odzie˝y
po angielsku

✔

Prowadzimy warsztaty rozwoju
osobistego

✔

Dzia∏a u nas Klub Kobiet
Przedsi´biorczych

Egzamin gimnazjalny i maturalny

grupach lub indywidualnie
Semestr ju˝ od 650 z∏
Zni˝ki dla rodzin

Plan zaj´ç i op∏aty za kursy na www.tomlaws.pl
Zapisy na kursy i lekcje indywidualne od 1 wrzeÊnia w godzinach od 9 do 18-ej.
Poczàtek zaj´ç dla dzieci 13 wrzeÊnia, dla doros∏ych 1 paêdziernika 2009.

T O M L AW ’ S S C H O O L O F E N G L I S H
Warszawa – Weso∏a, os. Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 18
(na przeciwko Szko∏y Podstawowej Nr 173 w Starej Mi∏oÊnie)

022 773 32 70, 0501 645 913 (Ma∏gosia), 0 504 123 283 (Tom)
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Listy do redakcji
Czy rzeczywiÊcie bez zmian
Wróci∏o stare. Dlaczego wraca stare? – oto tytu∏y artyku∏ów zamieszczonych w kolejnych, 103
i 104 numerach, WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Chcia∏oby si´ zapytaç: czy to oznacza, ˝e nowe
odchodzi, a jeÊli tak to dlaczego odchodzi?
A mo˝e odchodzà tylko ludzie, a wraz z nimi ich
„... liczne i bardzo zdecydowane dzia∏ania...,”
W ostatniej kadencji w∏adz wokó∏ Zrzeszenia
W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych
i w samym Zrzeszeniu nagromadzi∏o si´ szereg niejasnoÊci, a funkcjonowanie Zarzàdu Zrzeszenia
w okresie przed walnym zgromadzeniem cz∏onków
by∏o rzeczywiÊcie nadzwyczaj jednostronne. Ca∏a
moc i energia zarzàdu skierowane by∏y na pokonanie spó∏ki ziemskiej, a od miesiàca lutego br. na dociekania, co faktycznie kupi∏ inwestor, nabywajàc
notarialnie dzia∏k´ przy ul. Jeêdzieckiej 20. Obydwa
zagadnienia sà nadzwyczaj istotne dla Zrzeszenia,
jednak˝e ich traktowanie przez zarzàd by∏o jednostronne, wysoce niestosowne i kuriozalne. Sprowadza∏o si´ ono do obopólnych oskar˝eƒ mi´dzy
Spó∏kà ziemskà a zarzàdem Zrzeszenia, ale równie˝
mi´dzy Zarzàdem a Komisjà Rewizyjnà Zrzeszenia.
Zarzàd znalaz∏ si´ pod silnym oddzia∏ywaniem przeró˝nych koterii i grup interesu, co zaowocowa∏o
lansowaniem tej lub innej z nich, i na dobrà spraw´,
utrudni∏o kierowanie Zrzeszeniem w interesie cz∏onków. Chodzi∏o bowiem o interesy w∏asne poszczególnych grup pretendujàcych na uzyskanie przewa˝ajàcego wp∏ywu na zarzàd a nie o interesy mieszkaƒców Osiedla. Sytuacja ta budzi∏a uzasadniony
niepokój cz∏onków Zrzeszenia i silnie uwidoczni∏a
si´ na walnym zgromadzeniu.
Na walnym zgromadzeniu zdecydowanà wi´kszoÊcià g∏osów wybranych zosta∏o czterech nowych cz∏onków zarzàdu zrzeszenia, w tym i ja,
wspó∏pracujàcy ÊciÊle z Mi´dzyresortowym Zespo∏em Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych w latach 1984–1991. Walne zebranie
w g∏osowaniu, zdecydowanà wi´kszoÊcià g∏osów
wybra∏o równie˝ nowà komisj´ rewizyjnà Zrzeszenia, a nie jak pisze pan WojtaÊ, ˝e kandydatów
zatwierdzi∏ jednoosobowo Pan Bem. Dopowiem –
zostaliÊmy wybrani w sytuacji pe∏nej niepokoju
o dalsze losy Zrzeszenia, waÊni, mi´dzygrupowych
nieporozumieƒ. Jestem przekonany, ˝e zostaliÊmy
wybrani nie dlatego aby „stare wróci∏o”, ale po to,
aby bardziej skutecznie rozwiàzywaç problemy
mieszkaƒców Osiedla. Nie przesadz´, je˝eli powiem, ˝e w tej materii, w spadku po by∏ym zarzàdzie, kontynuowaç pozostaje nam bardzo niewiele.
Utar∏o si´ bowiem przekonanie, ˝e Zrzeszenie
zajmowaç si´ powinno wszystkim, czym ˝yje Osiedle a to nie sprzyja∏o ani zidentyfikowaniu potrzeb
mieszkaƒców, ani koncentracji przedsi´wzi´ç. Zapomniano równie˝ o mo˝liwoÊciach Zrzeszenia. Zupe∏nie zapomniano o tym, i˝ sprawy funkcjonowania
osiedla, jego infrastruktury technicznej i spo∏ecznej
to domena Burmistrza i Rady Dzielnicy oraz nadzorowanych przez nich wyspecjalizowanych s∏u˝b.
Jest faktem, i˝ struktury podobne naszemu
Zrzeszeniu, z powodzeniem funkcjonujà w wielu
krajach Europy zachodniej. Wiele si´ od nich
mo˝emy nauczyç i wdro˝yç u nas, zw∏aszcza

w zakresie kszta∏towania dobrosàsiedzkich stosunków mi´dzyludzkich, porzàdku na ulicach,
czystoÊci i estetyki wokó∏ domów, wyglàdu zewn´trznego naszych domów i ogrodzeƒ. Taka to
musi byç nasza dzia∏alnoÊç.
Walne zgromadzenia powierzy∏o nam mandat
z g∏´bokà nadziejà i przekonaniem, ˝e przywrócimy wzajemne zaufanie mieszkaƒców, przetniemy wszelkiego rodzaju nastroje sceptyczne,
usuniemy wzajemne wygrywanie jednych przeciw drugim, ˝e damy sobie rad´ z pomówieniami, ˝e wyczyÊcimy niesnaski, uprzedzenia, ˝e
rozpoczniemy budow´ dobrosàsiedzkich stosunków nie tylko mi´dzy cz∏onkami Zrzeszenia
i mieszkaƒcami Osiedla ale równie˝ pomi´dzy
mieszkaƒcami Osiedla i zasiedzia∏ymi staromi∏oÊniakami oraz ludêmi m∏odymi, urodzonymi ju˝
na Osiedlu, którzy z autopsji ani bojów o Osiedle,
ani samej jego budowy nie pami´tajà.
Pragn´ przypomnieç, zw∏aszcza m∏odszym
czytelnikom, ˝e entuzjazm i nadzieje na uzyskanie w∏asnego dachu nad g∏owà, przejawiane
przez cz∏onków w pierwszych latach funkcjonowania naszego Zespo∏u, do wybudowania domów i mieszkaƒ naprawd´ nie wystarcza∏y. Trzeba by∏o naszà inicjatyw´ wpisaç w nurt obowiàzujàcych unormowaƒ prawnych, obowiàzujàcych w latach 80-tych, kiedy powstawa∏ Zespó∏,
cz´sto oderwanych od rynku i hamujàcych inicjatywy spo∏eczne. Stàd bezustannie szukaliÊmy
sposobów i metod rozwiàzywania problemów,
które w ówczesnym okresie da∏oby si´, chocia˝by „na granicy prawa” (zob. falandyzacja prawa
stosowana w okresie póêniejszym), zastosowaç
w naszej, jak na owe czasy, nowoczesnej strukturze organizacyjnej, jakà niewàtpliwie by∏ Zespó∏ Budowy Domów. W takich to okolicznoÊciach zrodzi∏a si´ idea powo∏ania spó∏ki ziemskiej, traktowana przez nas jako sposób na
zakup ziemi pod osiedle oraz na przeniesienie
prawa w∏asnoÊci gruntu na cz∏onka Zespo∏u.
DziÊ z perspektywy çwierçwiecza potwierdzam,
˝e postàpiliÊmy w∏aÊciwie, bo tylko w ten sposób mogliÊmy zapewniç budow´ Osiedla. I gdyby nie to „stare” jak raczy nas okreÊlaç pan WojtaÊ, to zapewne to Osiedle nigdy by nie powsta∏o. Skoro jest Pan tak dobrze poinformowany, to
zapewne Panu wiadomo, ˝e mia∏y tu, na 70 ha,
powstaç ogródki dzia∏kowe. ZapobiegliÊmy temu
i dziÊ jest pi´kne Osiedle, które ró˝ni „naprawiacze” chcà zohydziç w oczach mieszkaƒców
Warszawy i naszej Dzielnicy.
Pan WojtaÊ, jako cz∏owiek dobrze poinformowany, porusza w swoim artykule wiele wàtków. Cz´sto jednak manipuluje faktami, czasem je przeinacza a niekiedy mija si´ z prawdà wprowadzajàc
czytelników w b∏àd. Do tego stawia jak˝e˝ wyzywajàce tezy a zarazem podjudzajàco-sugerujàce
pytanie „... czy˝by obecnie mia∏a byç dokonana korekta... w podziale ∏upów na naszym Osiedlu...” dokonanym w latach dziewi´çdziesiàtych
ubieg∏ego wieku? Podjudzajàce bowiem kieruje go
do nas, wybranych do zarzàdu Zrzeszenia w kwietniu br. Otó˝ oÊwiadczam Panu, Panie WojtaÊ, a by∏em zaanga˝owany w prac´ gremiów kierowniczych Zespo∏u Budowy Domów prawie od pierwszych chwil jego funkcjonowania do 1991 r., i˝ tak
jak w tym okresie ˝adnego podzia∏u ∏upów nie by-

∏o, bowiem ca∏à naszà uwag´ i energi´ skupialiÊmy
na tym, aby budowa Osiedla sz∏a jak najszybciej
i w pe∏nym zakresie, tak i teraz, mówiàc paƒskim
j´zykiem, do podzia∏u ∏upów nie dopuÊcimy.
Pan dobrze wie, ˝e ani ja, ani Andrzej Bem, ani
inne osoby z grona cz∏onków Zarzàdu Zespo∏u,
kiedy kierowaliÊmy nim, nie uzyska∏y ˝adnych
przywilejów, tym bardziej w postaci dzia∏ek budowlanych, czy te˝ innych gratyfikacji materialnych. Tego typu honorowanie „zas∏ug”, jak Pan,
jako osoba poinformowana, s∏usznie napisa∏
w artykule, mia∏o miejsce o wiele póêniej, dopiero w latach 90-tych. Prosz´ wi´c dokonaj Pan
przeglàdu gratyfikacji udzielonych cz∏onkom zarzàdów Zespo∏u a póêniej Zrzeszenia, od chwili
powo∏ania Zespo∏u do dnia dzisiejszego. Prosz´
przy tym, nie zapomnij Pan o Prezesie Zrzeszenia,
o którego toczy Pan tak zaci´ty bój. B´dzie to bardzo interesujàcy materia∏ dla mieszkaƒców Osiedla, a jeÊli Pan otrzàÊnie si´ z zaÊlepienia, równie˝
i dla Pana. OsobiÊcie zapewniam Pana i mieszkaƒców naszego Osiedla, ˝e równie˝ dziÊ, ktokolwiek by to nie by∏, nawet Pan, panie WojtaÊ i panu podobni, nie dostàpicie zaszczytu uczestniczenia w podziale ∏upów, poniewa˝ takiego podzia∏u,
po prostu, nie b´dzie. Nie po to zaanga˝owa∏em
si´ ponownie, po ponad 15 latach, w prac´ Zrzeszenia, aby wejÊç do jednej z tych grup interesów
lub za∏o˝yç nowà, ale po to, aby pieniactwu powiedzieç – nie a pieniaczy napi´tnowaç, od˝egnaç si´ od nich, a takim, mi´dzy innymi, jak Pan,
rozsiewajàcym zawiÊç, uniemo˝liwiç „zapracowywanie” w ten sposób na uczestnictwo w upragnionym, m. in. przez Pana, podziale ∏upów.
I na koniec taka sobie, maleƒka refleksja. Zastanawia mnie, a z pewnoÊcià i szanownych czytelników, jaki interes ma pan Wojtas, radny naszej
Dzielnicy, w rzucaniu koÊci niezgody i sianiu zam´tu wÊród cz∏onków Zrzeszenia. Jakie potrzeby
zaspakaja pan WojtaÊ manipulujàc cz∏onkami
Zrzeszenia a faktycznie spo∏eczeƒstwem Starej
Mi∏osnej i ca∏ej dzielnicy Weso∏a? Dlaczego to robi, kto go do tego namawia i kto za nim stoi? Nie
mieszka przecie˝ na Osiedlu, nie by∏ i nie jest równie˝ cz∏onkiem Zrzeszenia. Wiemy przecie˝ wszyscy, i˝ „jako biznesmen” rós∏ razem z Osiedlem
a budujàcy swoje domy i mieszkania zapobiegliwi
cz∏onkowie Zespo∏u kupujàc u niego materia∏y budowlane i wykoƒczeniowe, dawali mu zarobiç,
powiem wi´cej „dojÊç do majàtku”. Wi´c chyba
si´ nie pomyl´, je˝eli dopowiem, ˝e najwi´kszym
beneficjentem budowy osiedla zapoczàtkowanego przez nas jest w∏aÊnie nie kto inny, tylko Pan
WojtaÊ. I tak jest do dziÊ chocia˝ monopol pana Wojtasia si´ skoƒczy∏, interes skurczy∏,
i z pewnoÊcià z ka˝dym dniem coraz trudniej jest
mu wiàzaç koniec z koƒcem. Ale jedno jest pewne, ˝e na nas, mieszkaƒcach Osiedla, zbi∏ dostateczny majàtek, pozwalajàcy mu zrealizowaç nieodparty zamiar nabycia dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej. Niestety postawi∏ nie na tego konia i wymarzona dzia∏eczka, ˝yciowa gratka, interes ˝ycia
przesz∏y mu bezpowrotnie ko∏o nosa. Dzi´ki Bogu, ˝e tak si´ sta∏o, bo jak pisze sam pan WojtaÊ
„... trzeba eliminowaç fa∏szywych przyjació∏...”.
Od siebie dodam... i tych nadzwyczaj i bezwzgl´dnie pazernych.
Stanis∏aw PAWLIK
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Sieć sklepów detalicznych

SOLARIUM ZULUS
• Twój sklep na codzień

• Gwarancja jakości
• Miła sąsiedzka atmosfera
• Twój dobrze znany personel
• Twoje sprawdzone promocje
W „Groszku” kupisz

tanie i

zdrowe produkty ˝ywnoÊciowe

•
• Bilety MZK
n i s k i e c en y
• Karty telefoniczne
• Płatność za rachunki SAMOOBSŁUGA
DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18
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W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo
3 urzàdzenia opalajàce najwy˝szej klasy
renomowanych firm Êwiatowych

1. ¸ó˝ko ERGOLINE 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem
posiadajàce lampy podwójnie bràzujàce.
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
NOWE LAMPY PODWÓJNIE BRÑZUJÑCE.
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)

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
b´dzie wzorowa∏o si´ na organizacjach
funkcjonujàcych w krajach Europy Zachodniej, dlatego mam do Pana pytanie: Od kiedy przesta∏o obowiàzywaç
wzorowanie si´ na dokonaniach Towarzyszy z Kraju Rad?
Pozwol´ sobie nie zajmowaç si´ d∏u˝ej sprawami wewn´trznymi Zrzeszenia poniewa˝ Zrzeszenie ma swoich
cz∏onków, zarzàd i inne organa statutowe, które b´dà oczekiwa∏y sprawozdania od zarzàdu, w którym Pan zasiada.
Pisze Pan o Zespole jako o nowoczesnej w owych czasach strukturze organizacyjnej. Prosz´ uwierzyç w fakty,
Zespó∏ by∏ stworzonym mi´dzy innymi
przez Pana bublem, który wymaga∏ ∏atania od poczàtku swojego istnienia
a odbija si´ czkawkà tysi´cy ludzi przez
çwierç wieku. Udzia∏ w tworzeniu, zarzàdzaniu i reanimacji tego potworka,
Spó∏ki Ziemskiej, Spó∏ki Akcyjnej nie
powinien dla nikogo byç powodem
do dumy.
Panie Pawlik. Podzia∏ ∏upów jest zaj´ciem rabusiów i nie zaliczam tej czynnoÊci do zaszczytnych, dlatego nie zasmuci∏ mnie Pan perspektywà odsuni´cia od
udzia∏u w ∏upach, bo ja nie chc´ w tym
uczestniczyç. Jednak z ostro˝nym zadowoleniem przyjmuj´ Paƒskà deklaracj´,
˝e dalszego podzia∏u ∏upów nie b´dzie.
W koƒcowym fragmencie pisze Pan
o mnie. Nigdy nie upowa˝nia∏em Pana do bycia moim rzecznikiem i nie informowa∏em o mojej dzia∏alnoÊci komercyjnej i spo∏ecznej, dlatego nie dzi-

wi mnie, ˝e w tym fragmencie a˝ roi si´
od bzdur. Mieszka∏em i mieszkam
w osiedlu Stara Mi∏osna. Startujàc
w wyborach do Rady Dzielnicy zaprezentowa∏em program, w którym doprowadzenie do przestrzegania prawa
w osiedlu Stara Mi∏osna by∏o punktem
g∏ównym i niezale˝nie od tego czy to
si´ Panu podoba czy nie, ten program
w dalszym ciàgu b´d´ realizowa∏.
Niepotrzebnie troszczy si´ Pan o mnie
i stan moich interesów poniewa˝ majà
si´ one ca∏kiem dobrze. OkreÊlenie „biznesmen” prosz´ przypisaç do siebie, bo
bycie biznesmenem w cudzys∏owiu udowodni∏ Pan doprowadzajàc do bezpowrotnej utraty olbrzymiego majàtku
mieszkaƒców w Spó∏ce Akcyjnej za co
mia∏ Pan postawione zarzuty z Kodeksu
Karnego, ja jestem przedsi´biorcà prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà
i p∏acàcym podatki. W przeciwieƒstwie
do nies∏awnej Spó∏ki Akcyjnej, moja firma powstawa∏a z w∏asnych opodatkowanych pieni´dzy, które mog∏em zainwestowaç w dowolnym miejscu a zainwestowa∏em w Starej Mi∏oÊnie.
Dzia∏ka przy ul. Jeêdzieckiej 20 nie
by∏a przedmiotem mojego prywatnego
zainteresowania, domaga∏em si´ wielokrotnie bezp∏atnego przekazania tej
dzia∏ki pod budow´ tak potrzebnej
w Starej Mi∏oÊnie szko∏y. Piszàc, ˝e
chcia∏em jà zakupiç pisze Pan równie
wiarygodnie jak o mojej ch´ci zakupu
dzia∏ki na Ksi´˝ycu.
Józef WojtaÊ

Ze zdziwieniem przeczyta∏am w nr 103 „WiadomoÊci sàsiedzkich” list redakcji w sprawie okrutnie zabitego psa na parkingu przy ul. Pogodnej (opis zdarzenia w nr 98 „WiadomoÊci sàsiedzkich”). Otó˝ cytuje si´ tam pismo policji, i˝ w trakcie drugiego przes∏uchania nie potwierdzi∏am (?) stawianych w∏aÊcicielowi parkingu zarzutów. Nieprawda. Nast´pnie czytamy, i˝ na ciele zabitego psa Êwiadkowie nie
widzieli ˝adnych obra˝eƒ i Êladów wskazujàcych na bicie lub kopanie. Nieprawda. Jacy Êwiadkowie?
A ja (cytuj´ dalej) nie by∏am Êwiadkiem zn´cania si´ nad zwierz´ciem, a jedynie przypuszcza∏am,
˝e pies zosta∏ skatowany. Faktycznie. Nikt mnie nie zaprasza∏, ˝ebym si´ przyglàda∏a temu zaplanowanemu wczeÊniej, strasznemu spektaklowi katowania biednego stworzenia. A jednak sà Êwiadkowie tego zdarzenia, tylko jak mówià nie chcà mieç nic do czynienia z tà policjà. I s∏usznie. Po moich
doÊwiadczeniach, i nie tylko moich (chocia˝by sprawa zabijania kotów na osiedlu) nawet im si´ nie
dziwi´. A mo˝e jednak si´ zdecydujà.
Wszystkie podobne sprawy czy dowody sà mniej lub bardziej ewidentne, sà umarzane. Pismo,
z którym w∏aÊciciel parkingu przyszed∏ do redakcji, a którego ja z policji nie dosta∏am, podpisane jest
przez policjantk´, która to sama wnioskowa∏a o umorzenie. Informowany przeze mnie komendant
policji twierdzi∏, ˝e go wtedy nie by∏o, i ˝e niczego nie podpisywa∏. Daruj´ sobie komentarz.
Z powa˝aniem Halina Szopska
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Og∏oszenie p∏atne

„Ubra∏ si´ diabe∏ w ornat i ogonem na
msz´ dzwoni”
Po otrzymaniu z redakcji WS proÊby
o odniesienie si´ do listu p. Pawlika czyni´ to bez zb´dnej zw∏oki. Nie zamierzam wdawaç si´ w filozoficzne rozwa˝ania czy powrót starego oznacza automatyczne odejÊcie nowego, bo p. Pawlik
i Towarzysze twardo stàpajà po ziemi,
a jego rozterki sà moim zdaniem przedstawione z rachubà na uzyskanie zamierzonego efektu spo∏ecznego.
Nie jestem cz∏onkiem Zrzeszenia, nie
zamierzam bezkrytycznie anga˝owaç si´
w obron´ jakiegokolwiek prezesa,
wspiera∏em i b´d´ wspiera∏ tych, którzy
czynami dowodzà czystoÊci intencji i potrafià dobraç si´ do skóry szkodnikom.
Zarzuca Pan poprzedniemu zarzàdowi
zrzeszenia „Ca∏a moc i energia zarzàdu
skierowane by∏y na pokonanie spó∏ki
ziemskiej…”. Zarzàd ka˝dego podmiotu jest powo∏ywany po to, aby dbaç, a je˝eli wynika to z potrzeb równie˝ walczyç
o dobrze poj´ty interes organizacji.
Panie Pawlik, przy cytowaniu prosz´
dok∏adniej analizowaç tekst. Pisa∏em,
˝e Przewodniczàcy Walnego Zebrania
jednoosobowo bez poddania pod g∏osowanie zatwierdzi∏ sk∏ad Komisji Skrutacyjnej, dlatego wyniki pozosta∏ych g∏osowaƒ zosta∏y przyj´te niezgodnie z prawem. Byç mo˝e uwa˝a Pan, ˝e prawo
mo˝na traktowaç instrumentalnie, ja
twierdz´, ˝e nale˝y go przestrzegaç.
Jestem zaskoczony, i˝ pod Pana
Êwiat∏ym kierownictwem Zrzeszenie

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

„Bajland” – sala zabaw dla dzieci

Godziny pracy przedszkola
Codziennie od godziny 6.00 do godziny 20.00.
Rodzic mo˝e zapisaç dziecko na dowolny czas.

Od 1 wrzeÊnia 2008 roku dzia∏a nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ” w Weso∏ej w dzielnicy
Stara Mi∏osna przy ul. Jeêdzieckiej 21 f lokal nr 13

Osoby prowadzàce
Dwie nauczycielki z wykszta∏ceniem wychowanie przedszkolne.

„KubuÊ” – prywatne przedszkole

Tekst sponsorowany

w budynku biurowo-us∏ugowo – handlowym „Galeria Sosnowa”. Przedszkole znajduje si´ na I pi´trze „Galerii Sosnowa” o powierzchni 670 m2
w nowych i nowoczesnych pomieszczeniach sk∏adajàcych si´ z 9 pokoi zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 50 m2 ka˝dy z ∏azienkami w ka˝dym
pokoju. Inne pomieszczenia to kuchnia i zmywalnia, szatnia, pomieszczenia socjalne. WejÊcie
do przedszkola schodami lub windà. Oprócz przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat (trzy grupy wiekowe: 3 latki, 4 latki i 5 latki) placówka prowadzi zerówk´ (dzieci szeÊcioletnie) i ˝∏obek dla dzieci od 1
roku ˝ycia. W ka˝dej grupie maksymalna iloÊç
dzieci – 20. Obecnie ka˝da grupa korzysta z dwóch
sal: jedna do zabawy i nauki druga do le˝akowania
(najm∏odsze dzieci). Przedszkole jest czynne
od godz. 6.00 do 19.00. Plac zabaw o powierzchni 725 m2 znajduje si´ obok budynku od strony po∏udniowej w lasku sosnowym. W przedszkolu dzieci rozwijajà swoje zdolnoÊci i umiej´tnoÊci oraz zainteresowania w zaj´ciach dodatkowych takich jak:
j. angielski, rytmika, plastyka, judo, klub m∏odego
odkrywcy, taniec, balet, gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia. Przedszkole przyjmuje dzieci z ca∏ej Warszawy, powiatu miƒskiego i otwockiego
a szczególnie z Weso∏ej i okolic oraz innych miejscowoÊci gdzie rodzice jadàc do pracy w Warszawie mogà po drodze oddaç dziecko do przedszkola zbaczajàc z trasy naprzeciw restauracji Mc Donalds na skrzy˝owaniu przy Trakcie Lubelskim
w lewo w ulic´ Jana Paw∏a II i po 3 minutach w odleg∏oÊci 1500 m dojechaç do przedszkola. Obecnie
trwa nabór na nowy rok szkolny do ˝∏obka, przedszkola i zerówki pod nr tel. 0 602 67 89 51, telefon
w sekretariacie przedszkola w godzinach 10.0018.00: 022 401 05 00. Informacje o przedszkolu
na stronie internetowej:
www.przedszkolekubus.pl
e-mail:przedszkolekubus@op.pl
Przedszkole oferuje za dodatkowà op∏atà dowo˝enie i odwo˝enie dzieci do domu, opiek´ w miar´
potrzeby w soboty, niedziele i Êwi´ta oraz opiek´ 24 godzinnà lub nocnà, organizacj´ imprez
okolicznoÊciowych dla dzieci i rodzin (imieniny,
urodziny, komunie i inne). Szczególnie polecamy
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organizacj´ urodzin dla dziecka. Za 500 z∏ polecamy (dla maksimum 20 dzieci): przygotowanà sal´
zabawy z kolorowymi Êwiat∏ami dyskotekowymi,
muzyk´ z dj, konkursy z nagrodami, wodzireja,
oddzielnie stoliki i zastaw´ do pocz´stunku. Za dodatkowà op∏atà (ok. 250 z∏.) organizujemy pocz´stunek z tortem, szampanem dla dzieci, s∏odyczami i napojami oraz kawà i herbatà dla doros∏ych.

Od 1 lutego sala zabaw dla dzieci „Bajland”
przy Trakcie Brzeskim 62 a w Starej Mi∏oÊnie jest
filià przedszkola. Zapraszamy do „Bajlandu”
na zabawy ruchowe na sali: zje˝d˝alnie, baseny
z pi∏eczkami, tunele, wspinaczki, zabawki, zaj´cia
artystyczne dla dzieci – j. angielski, plastyka, taniec, balet, judo, gimnastyka korekcyjna, logopedia i inne. Organizujemy urodziny dla dzieci. WyÊwietlamy filmy w sali multimedialnej. Mo˝na zapoznaç si´ z ˝ywym legwanem w terrarium. Prowadzimy tez wypo˝yczalni´ strojów karnawa∏owych dla dzieci. Organizujemy dyskoteki dla dzieci. Zapraszamy grupy zorganizowane ze szkó∏
i przedszkoli. Posiadamy w∏asny autokar z 55
miejscami. Zapraszamy te˝ do bufetu dzieci i doros∏ych na s∏odycze, napoje, smacznà kaw´ i herbat´. Posiadamy automaty sprawnoÊciowe jak te˝
s∏odyczami i zabawkami. Organizujemy kameralne imprezy okolicznoÊciowe dla dzieci i doros∏ych
przy muzyce i pocz´stunku. Szczególnie zapraszamy na urodziny dla dzieci. Zapraszamy codziennie w godzinach od 11.00 do 20.00 (równie˝
w soboty i niedziele). Dzieci i rodzice z Przedszkola Prywatnego „KubuÊ” majà zni˝ki w „Bajlandzie”. Od 15 marca zapraszamy dzieci w wieku 25 lat do przedszkola w Bajlandzie nazwanego
„AKADEMIÑ MALUCHA”. Przedszkole w Bajlandzie kszta∏ci i wychowuje dzieci wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji ABC
Przedszkolaka wydawnictwa WSIP. Podczas pobytu dzieci w Bajlandzie dzieci kszta∏tujà swojà
osobowoÊç, uczà si´ podstawowych czynnoÊci
potrzebnych do ˝ycia, kszta∏tujà i rozwijajà zdolnoÊci i zainteresowania, zdobywajà nowà wiedz´.

Wy˝ywienie
Mo˝na wykupiç wy˝ywienie ca∏odzienne (tzn.
trzy posi∏ki dziennie: Êniadanie, obiad i podwieczorek) w jednorazowych pojemnikach z restauracji „Aplauz”. W cenie 15 z∏ dziennie.
Warunki organizacyjno-cenowe zaj´ç
Cena za 1 miesiàc zaj´ç (oprócz sobót i niedziel) wynosi: 490 z∏.* bez wy˝ywienia; 790 z∏.*
z wy˝ywieniem.
Dodatkowo za zaj´cia w soboty i niedziele:
– 150 z∏. bez wy˝ywienia; 250 z∏ z wy˝ywieniem;
Za 4 godziny dziennie (oprócz sobót i niedziel):
– 250 z∏* bez wy˝ywienia; 400 z∏* z obiadami.
* W ramach czesnego wliczone sà zaj´cia dodatkowe: rytmika, j. angielski.
– 980 z∏ z wy˝ywieniem i wszystkimi zaj´ciami
dodatkowymi tzw. full opcja.
– 150 z∏ za pobyt 2x w tygodniu np. wtorek
i czwartek od godz. 10.00 do 14.00 bez wy˝ywienia, 220 z∏ z obiadami.
Kontakt:
ul. Trakt Brzeski 62A, Stara Mi∏osna,
www.bajland.pl
tel. 022 773 39 74 lub
handlowiec Bajlandu: 0 668 00 30 30
w∏aÊciciel: 0 602 67 89 51

PRZEDSZKOLE PRYWATNE „KUBUÂ”
W WESO¸EJ – STARA MI¸OSNA
UL. JEèDZIECKA 21 f lok. 13
W „GALERII SOSNOWA” I p.
TRWA NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY DO:
• ZERÓWKA – 490 Z¸.(j. angielski, religia,
rytmika),
• ˚¸OBKA (OD 20 MIESI¢CY) – 800 z∏,
• ˚¸OBKA (OD 12 MIESI¢CY) – 1000 z∏,
• PRZEDSZKOLA GRUPY: 3,4,5 LAT – 490 z∏
(j. angielski, religia, rytmika).
+ WY˚YWIENIE CATERING: 10 Z¸. DZIENNIE
(3 POSI¸KI).
WE WSZYSTKICH GRUPACH SÑ WOLNE
MIEJSCA.
Ceny obowiàzujàce od 1 wrzeÊnia 2009 roku
INFORMACJE I ZAPISY: 0 602 67 89 51
ZAPISY e-mail: przedszkolekubus@op.pl
INFORMACJE: www.przedszkolekubus.pl
PRZYJMUJEMY DZIECI Z CA¸EJ POLSKI.

Zaj´cia dodatkowe
Przedszkole oferuje zaj´cia dodatkowe realizowane podczas zaj´ç: rytmika, taniec, balet, judo,
gimnastyka korekcyjna, plastyka, j. angielski.

DOJAZD OD TRAKTU BRZESKIEGO ulicà Jana Paw∏a II.
TYLKO 3 min. Samochodem – 1500 m.

Koniec ze ˝mudnà, stresujàcà pracà!
Mo˝na uczyç si´ du˝o ∏atwiej z przyjemnoÊcià i satysfakcjà
Od kilkunastu lat dzieci w ca∏ej Polsce poznajà
tajniki dobrej pami´ci na kursach Wojakowskich.
MyÊlà przewodnià tych kursów jest:
NAUCZ SI¢ UCZYå!
Âwiat zmienia si´ w szybkim tempie i chcàc za
nim nadà˝yç trzeba uczyç si´ skutecznie i szybko.
Trzeba najpierw przekonaç dziecko, ˝e ma w sobie mo˝liwoÊci, o których dotychczas nie wiedzia∏o
oraz, ˝e ich poznanie jest przyjemnoÊcià i zabawà.
Odblokowanie psychiczne, pozbycie si´ „szkolnych
strachów” i ograniczajàcych nawyków, wyrobienie
przekonania, ˝e z ka˝dà rzeczà mo˝na sobie poradziç, wzbudzenie wewn´trznej motywacji to poczàtek treningu.
Na kursy Wojakowskich trafiajà zarówno dzieci
bardzo zdolne jak i te, które majà k∏opoty z naukà
przyprowadzane przez rodziców, którzy s∏yszàc
o sukcesach dzieci swoich znajomych, pragnà pomóc swoim pociechom, oraz dzieci kierowane przez
psychologów z poradni.
„BEZ SPRAWNEJ PAMI¢CI NIE MA
EFEKTYWNEGO UCZENIA SI¢ I W PE¸NI
ÂWIADOMEGO ˚YCIA”
W dzisiejszym Êwiecie dzieci cz´sto sà zagubione
wÊród nat∏oku informacji, filmów, telewizji i wszechobecnej komputeryzacji ˝ycia. Nie majà nawyku analizowania i rozumienia tego czego si´ uczà. W kon-

sekwencji sàdzà, ˝e brak im zdolnoÊci, a z tego rodzi
si´ negatywne nastawienie do szko∏y i nauki.
Nic bardziej mylnego!
Jak mo˝na wyszkoliç pami´ç udowodnili Monika
i Maksymilian Wojakowscy ze Szczecina. Ich ojciec
postanowi∏ pomóc dzieciom, tworzàc podwaliny
obecnych kursów. Efektem by∏ rekord Guinnessa
w zapami´tywaniu uk∏adu kart i oczek w rzutach
kostkà do gry.
„DOBRA PAMI¢å TO WA˚NY ELEMENT
SUKCESU W KA˚DEJ DZIEDZINIE ˚YCIA”
JeÊli dziecko poddane testowi pami´ciowemu
jest w stanie zapami´taç siedem dowolnie wybranych wyrazów lub obrazów uznaje si´, ˝e ma dobrà
pami´ç. Je˝eli powtórzy 10 s∏ów uznawane jest
za wybitne. Do jakiej zatem grupy zaliczyç dzieci,
które zapami´tujà 100 wyrazów bàdê obrazów?
Takimi osiàgni´ciami mogà si´ wykazaç uczniowie po kilku miesiàcach treningu pami´ci. Oto
stwierdzenia dzieci, które ukoƒczy∏y ten kurs:
– nie mam teraz ˝adnych problemów z historià,
– na lekcj´ geografii nauczy∏am si´ kilkudziesi´ciu
paƒstw ze stolicami w 20 minut,
– mam bogatszy zasób s∏ów, ∏atwiej formu∏uje mi
si´ zdania,
– teraz nie wkuwam bezmyÊlnie na pami´ç,
a wszystko przychodzi mi du˝o ∏atwiej.
åwiczenia prowadzone na kursie rozwijajà pami´ç wizualnà, skojarzeniowà. Rozwój wyobraêni

pozwala wizualizowaç to co chce si´ kodowaç w pami´ci. Uczniowie poznajà mnemotechniki, dzi´ki
którym rozwijajà fantazj´, sztuk´ koncentracji, kreatywnoÊç. (Badania wykaza∏y, ˝e uczniowie pos∏ugujàcy si´ mnemotechnikami siedmiokrotnie zwi´kszajà skutecznoÊç nauki.)
Wszystkie te umiej´tnoÊci nabywane podczas
kursu, powodujà du˝o wi´ksze poczucie w∏asnej
wartoÊci i uczà samodzielnoÊci –pomoc rodziców
przy odrabianiu lekcji staje si´ zb´dna!
Zaj´cia w Szkole Pami´ci Wojakowskich prowadzone sà w niewielkich 10-cio osobowych grupach
dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne przez ca∏y rok szkolny. Dla dzieci starszych prowadzone sà
kursy intensywne pó∏roczne. Najlepsi uczniowie
po zakoƒczeniu kursu biorà udzia∏ w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Pami´ciowej.
Filia Nr 1 w Warszawie prowadzi te zaj´cia od 17 lat,
w Szkole Podstawowej Nr 312
w Warszawie przy ul. Umiƒskiego (Goc∏aw) oraz na terenie Sulejówka, Weso∏ej, Zielonej, Starej Mi∏osnej.
Jej wychowankowie bardzo cz´sto sà zdobywcami z∏otych, srebrnych i bràzowych medali na wspomnianych wy˝ej olimpiadach.
Zapisy uczniów do nowych grup treningowych
odbywajà si´ podczas pierwszych wrzeÊniowych zebraƒ rodziców na terenie szkó∏ oraz telefonicznie.
Wszelkie dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç
bezpoÊrednio od licencjonowanego trenera pani
mgr Lucyny Zabiega, tel. 0 502 501 290 lub
22 773 74 16.

ZEGARMISTRZ

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

- PASKI; BRANSOLETY

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

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
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

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

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

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677
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Germaine de Capuccini

ANGELINA

Gwarancja 5 lat / bez limitu kilometrów na uk∏ad nap´dowy, 3 lata / bez limitu kilometrów na ca∏y samochód. Cena 20 700 z∏ dotyczy
wersji 1.4 Base z upustem 6000 z∏ w kredycie 50/50. Promocja obowiàzuje od 16 kwietnia 2009 do odwo∏ania bàdê wyczerpania zapasów.
Szczegó∏y oferty u dilerów Hyundai. Prezentowany model mo˝e zawieraç elementy wyposa˝enia dodatkowego. Ârednie zu˝ycie paliwa
i emisja CO2 (cykl mieszany) w zale˝noÊci od wersji i silnika: 4,7 – 7,1 l/100 km, 125 – 170 g/km.

FRYZJERSTWO DAMSKO-M¢SKIE
KOSMETYKA CHANTARELLE

SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY

MANICURE – TIPSY, ˚EL AKRYL
, FARBY MATRIX L’Oréal
PEDICURE, SOLARIUM
pon.-pt. – 9.00-20.00
sob. – 8.00-16.00

05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 29

Telefon:

022 773 39 20

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
www.motortest.com.pl

motortest
Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

®

Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 700–2000, sob. 900–1500.

Tel./fax 022 868 01 21 do 23

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

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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Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 0-22 40 30 765

Od 2 wrzeÊnia

Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400

zapraszamy do drugiego punktu optycznego
Twój Optyk Emilia ¸opuska-Laskowska, Monika Tabor s.c.
Filia – punkt optyczny:
Salon:

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 11
05-075 Warszawa-Weso∏a
(obok Banku Spó∏dzielczego)
tel. 022 760 02 04

ul. Armii Krajowej 21
05-071 Sulejówek
(w Przychodni Miejskiej nr 2)
tel. 500 013 058

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska

- Usuwanie zmarszczek: Botox, kwas hialurunowy
- Zabiegi laserowe VPL: depilacja, fotoodm∏adzanie,
naczynka, przebarwienia (wszystkie zabiegi poprzedzone
konsultacjà lekarskà)
- Mezoterapia ig∏owa i bezig∏owa (ExcellDerm) – zmarszczki,
cellulit, wypadanie w∏osów
- Peelingi medyczne (migda∏owy, Yellow Peel)
- BIOeReF – radiofrekwencja bipolarna – uj´drnianie skóry,
sp∏ycanie zmarszczek, redukcja tkanki t∏uszczowej i cellulitu

• Kosmetyka twarzy i cia∏a w oparciu o produkty firm:
Jean d'Arcel, Norel, Ericson Laboratoire
-

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

• Medycyna Estetyczna i Kosmetologia Lekarska

NA
PEŁ

A
ŁUG
OBS

Mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny
Piel´gnacja d∏oni i stóp – fotel masujàcy SPA
Masa˝ podciÊnieniowy, masa˝ relaksacyjny
Zabiegi piel´gnacyjne dla kobiet w cià˝y

• Promocje sezonowe, kupony upominkowe, rabaty dla
sta∏ych klientów

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

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

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

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

C hemia i inne towary
z N iemiec

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
• Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
• Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u
suchego oka
• Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
(profilaktyka jaskry)
• Angiografia fluoresceinowa
• Fotografia przedniego odcinka i dna oka
• Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy
optycznych
• Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie
wzroku
• Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi
okulistyczne

Godziny otwarcia:
pon-pt – 10-18
sob – 10-14

✓ 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
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cd. ze str. 6
na dzia∏ce oraz zap∏aty za majàtek ruchomy Zrzeszenia znajdujàcy si´ w obiektach na dzia∏ce.
Na ˝yczenie p. Trzeszkowskiego opracowaliÊmy
operat szacunkowy obejmujàcy majàtek w postaci
budynków biurowych i hotelowych, warsztatów samochodowych i wulkanizacyjnych,
stolarni, zak∏adu kamieniarskiego,
hal magazynowych, ogrodzenia,
bram, zbiorników Êciekowych oraz
utwardzonego 400 p∏ytami placu
parkingowego – wyceniony na 686
tys. z∏otych.
Do∏àczyliÊmy do tego wycen´
majàtku i polis´ PZU na 600 tys.
z∏otych.
Nie zdà˝yliÊmy zrobiç wyceny
wyposa˝enia biur i obiektów.
ToczyliÊmy twarde rozmowy z p.
K. Trzeszkowskim, aby wp∏aci∏ na
konto Zrzeszenia co najmniej 500
tys. z∏otych rekompensaty.
GromadziliÊmy przez trzy miesiàce rozmów dokumenty prawne
przygotowujàce ewentualny proces
sàdowy w tej sprawie.
Przez trzy miesiàce: luty, marzec,
kwiecieƒ 2009 roku wystawiliÊmy
faktury naszym najemcom, wiedzàc, ˝e wed∏ug prawa majà oni
wa˝ne umowy ze Zrzeszeniem i Zrzeszeniu a nie
Trzeszkowskiemu winni p∏aciç za najem i media.
ChcielibyÊmy to egzekwowaç nawet przez sàd
i komornika. Spowodowa∏oby to obok nacisku
Zrzeszenia tak˝e nacisk najemców na Trzeszkowskiego, aby uregulowa∏ sprawy ze Zrzeszeniem
i legalnie przejà∏ umowy z najemcami.
Pierwsze decyzje nowego Zarzàdu „w imi´ Êwi´tego spokoju
najemców” – to skorygowanie
tych faktur. Na znak tak beznadziejnie g∏upiej i niekorzystnej dla
Zrzeszenia decyzji trzasnà∏em
drzwiami i z∏o˝y∏em rezygnacj´
z funkcji Prezesa.
Nasza argumentacja by∏a m.in.
taka, i˝ na dzia∏ce prowadzi dzia∏alnoÊç 35 najemców, którzy
wp∏acali do Zrzeszenia czynsze
w wysokoÊci 35 tys. z∏otych brutto
miesi´cznie.
Pan Trzeszkowski brutalnie,
szanta˝em, wprowadzajàc swojà
ochron´ przepisa∏ na siebie bez
zgody Zrzeszenia 35 umów najmu, które sobie skopiowa∏ jako
cz∏onek Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia, ale nie móg∏ bez sàdowego nakazu eksmisji wyrzuciç
Zrzeszenia i przejàç w posiadanie tej nieruchomoÊci, której
Zrzeszenie jest samoistnym posiadaczem. EksponowaliÊmy fakt
prowadzenie w sàdzie sprawy
o zasiedzenie tej dzia∏ki.
Takie by∏o bardzo niewygodne
i kosztowne dla p. Trzeszkowskiego
stanowisko naszego Zarzàdu, które
byÊmy wyegzekwowali.
Mia∏ nam daç odpowiedê na piÊmie ile jest gotów zap∏aciç.

Ale zamiast tego dogada∏ si´ ze Spó∏kà i Bemem
i zaczà∏ knuç intryg´, aby odwo∏aç niewygodny mu
Zarzàd Zrzeszenia.
I wspólnymi si∏ami uda∏o si´!
Z tego, co si´ zorientowa∏em przez pierwsze miesiàce, Zarzàd wywiesi∏ bia∏à flag´ i prowadzi polityk´ „Kochajmy si´!”.

wania ciep∏ej wody, naszego oleju opa∏owego,
ogrodzenia, bram, p∏yt betonowych i wszelkich naniesionych obiektów i nic za to nie p∏aci, a w dodatku obcià˝a op∏atami Zrzeszenie.
To ci dopiero nowa polityka.
Zobaczymy za kilka miesi´cy, co zostanie z finansów i majàtku Zrzeszenia?
Kiedy sk∏ada∏em rezygnacj´ z funkcji Prezesa Zarzàfragment
du 19 maja 2009 roku p. Mariusz Oczkowski – skarbnik
i p. Gra˝yna Wanat – ksi´gowa Zrzeszenia podpisali mi
protokó∏, z którego wynika,
˝e stan finansów Zrzeszenia
wynosi∏ 280 tys. z∏ na lokatach, 49 930 z∏ na rachunku
bie˝àcym oraz najemcy winni
byli Zrzeszeniu 68 584 z∏ote.
Zobaczymy, co przy takiej
polityce pozostanie za rok?
Tymczasem jak si´ dowiedzia∏em wiceprezes Pawlik wraz z Trzeszkowskim
orurowanym Jeepem je˝d˝à
do ¸odzi i szukajà wspólnych interesów.
Wi´c mo˝e tu jest pies
pogrzebany?

Tylko, ˝e z tej polityki Zrzeszenie nie ma ˝adnych
korzyÊci a wr´cz przeciwnie, p. Trzeszkowski obcià˝a „prawem kaduka” fakturami Zrzeszenie, za które
p. Pawlik p∏aci.
Tak wi´c p. Trzeszkowski korzysta z ca∏ego wyposa˝enia Zrzeszenia, pieców do ogrzewania i poda-

W ca∏ej tej sprawie chodzi o grube miliony.
Spó∏ka wystàpi∏a o odszkodowanie za grunty pod
drogami si´gajàce dziesiàtków milionów z∏otych.
Grunty, na których funkcjonuje „Cyraneczka” to 5
hektarów warte w przysz∏oÊci kilka milionów euro.
Teraz bez kamufla˝u wspólnicy w ulotce rozrzuconej na Sali Walnego Zebrania
Cz∏onków Zrzeszenia twierdzà,
fragment
˝e wszystko, co jest w ksi´gach wieczystych stanowi ich
w∏asnoÊç jako rekompensata
za obs∏ug´ mieszkaƒców.
Nie ma znaczenia, ˝e tereny te zakupiono za pieniàdze
cz∏onków Zespo∏u, teraz jest
wszystko nasze.
A jak przejÊç od statusu
pieni´dzy Spó∏ki na pieniàdze Wspólników – wystarczy
zlikwidowaç Spó∏k´, a majàtek podzieliç na Wspólników.
1/6 otrzyma Zrzeszenie
i pewnie dlatego o˝ywi∏o si´
„Trzech Muszkieterów” i chcà
osobiÊcie uczestniczyç w podziale tortu.
Tyle, ˝e osiedle Stara Mi∏osna i ca∏a Weso∏a na d∏ugie lata odsuni´ta b´dzie od bud˝etu inwestycyjnego Warszawy,
powiedzà – przecie˝ otrzymaliÊcie ponad sto milionów z∏otych, mia∏y byç przeznaczone
na infrastruktur´, a ˝e wylàdowa∏y w kieszeniach sfory
prawników i 5 Wspólników?
Czy tak powinno dzia∏aç
prawo?
Zatroskany
Cz∏onek Zrzeszenia
– Tadeusz Opieka
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Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000, Sob. 900–1400

Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 0-22 40 30 765

GABINETY LEKARSKIE:
Dr n. med. Joanna Pieles
ginekologia, po∏o˝nictwo, USG, szczepienia HPV, cukrzyca w cià˝y
Dr n. med. Ma∏gorzata ˚mijewska
endokrynologia
Dr Ewa Rudnicka
dermatologia ogólna i estetyczna, elektrokoagulacja
Dr Beata Longota
pediatria, dietetyka, leczenie oty∏oÊci

SPAWANIE ALUMINIUM
I STALI KWASOODPORNYCH

Dr Urszula Reszotnik-WiÊniewska
kosmetologia lekarska, medycyna estetyczna
Dr Krzysztof Jacko
interna, medycyna pracy, medycyna tropikalna, USG,
wizyty domowe, badania kierowców
Dr Dariusz Szewczyk
chirurgia, USG

Trakt Brzeski 88
05-077 Weso∏a-Stara Mi∏osna
tel.

022 773 20 03
022 773 30 03
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Dr Igor WiÊniewski
ginekologia, po∏o˝nictwo, USG, szczepienia HPV
Badania USG: ginekologiczne i po∏o˝nicze 3D/4D, USG jamy
brzusznej, sutka, tarczycy, USG Doppler (przep∏ywy naczyniowe)
W dniach 14–19 wrzeÊnia zapraszamy na bezp∏atne
konsultacje kosmetologa – komputerowa ocena stanu skóry,
dobór kosmetyków i zabiegów piel´gnacyjnych.

Zapisy telefoniczne:

0-22 40 30 765
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G ABINET
MASA˚U

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

ul. D∏uga 28a, Zielona
od 800 do 2200

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

tel. kom.

0 609 450 200

WWW.MASAZEWESOL A.PL

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

Licencja
nr 0000505

DETEKTYW

0-22 745-55-00

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

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
Rolety materiałowe i zewn¢trzne ·
˚aluzje · siatki przeciw owadom · okna
pvc i dachowe · Âlusarka aluminiowa
NAJWY˚SZA JAKOÊå
Warszawa
Tel. 0 502 028 554
ul. Łukowska 27

maxim.az@op.pl

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
Najw

i´k

f ert
o
a
z
s

a

ol
w ok

icy

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

„DECOJUMA”

US¸UGI ELEKTRYCZNE

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

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

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

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

Otwarte: poniedzia∏ek-piàtek od 7.30 do 18.00
sobota od 9.00 do 15.00
ul. Jana Paw∏a II 15e, tel.: 022 773 04 16, 501 075 094
sklep internetowy – www.kacper.net.pl
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DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
ca∏ego kraju
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
do wyboru na
w bran˝y
miejscu
• busy i autokary
do przewozu
uczestników
uroczystoÊci
• wiàzanki
i wieƒce
z w∏asnej
kwiaciarni
• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
• kremacje i ekshumacje

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

Telefony ca∏odobowe:
022 783-42-47, 0-602-212-794, 0-608-630-479
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STYLISTA WIZERUNKU

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

analiza kolorystyczna, kompozycja stroju,
makijaz, fryzura, metamorfozy, zakupy z klientem
tel. 502 600 775

s

res

Exp

PROTEZY • NAPRAWA

AUTO NA GAZ
A

D

A

17

tel. 022 773 25 90 0-505 115 773

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

R

ul. Poezji

N

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Lek. stom. Anna Gajewska

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

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

ART-DOM
Bogus∏awa Przedpe∏ska

Tel. (022) 773 80 38
kom. (0) 605 089 599
art-dom1@gazeta.pl

PROJEKTOWANIE WN¢TRZ • REALIZACJA

Lek. wet. Marcin i Marta Salewicz
• profilaktyka, szczepienia ochronne
• badanie laboratoryjne, zeskrobiny,

wymazy
• interna
• chirurgia mi´kka (narkoza wziewna)

– lek. wet. specjalista chirurg Jan
Plasota
• ortopedia, konsultacje ortopedyczne
(narkoza wziewna) – lek. wet.
specjalista chirurg Jan Plasota

ul. Moniuszki 14
Warszawa–Weso∏a
tel. 022 773 78 60
0 501 775 840
pn.-pt. 10-12, 15-20; sob. 10-15
• RTG, mo˝liwoÊç wykonania zdj´cia

w kierunku dysplazji stawów
biodrowych z wpisem do rodowodu
• USG po wczeÊniejszym umówieniu
• laseroterapia
• zdejmowanie kamienia naz´bnego
• wystawianie paszportów, czipowanie
• karmy lecznicze
• strzy˝enie, piel´gnacja i kàpiele
lecznicze

www.weterynarzwesola.pl

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0601 737 573 ul. Jeêdziecka
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PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ 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 77382-27 lub 0-516-262-825.
◗ 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. 0691-257-038.
◗ 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.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5
godziny. tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Przyjm´ ceg∏´ z rozbiórki lub starà dachówk´.
Telef.: 608 062 162.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 77349-64, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ 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 0-603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim, kontakt:
0-603-313-938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska,
tel. kom. 668 126 186 lub tel. 022 848 77 96.
◗ 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.
◗ J´zyk hiszpaƒski native speaker ze znajomoÊcià j´zyka polskiego, wszystkie poziomy,
dzieci m∏odzie˝ i doroÊli, mo˝e byç z dojazdem kom. 795 549 347.
◗ OGRODY, ogódki, tarasy, parki, place zabaw,
itp. projektuje in˝ynier arch. kraj. z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, tak˝e systemy nawadniajace
i inne us∏ugi z dziedziny land art, kontakt: jagnart@architekci.pl, tel. 507 285 400.
◗ ZAJM¢ SI¢ TWOIM DZIECKIM u mnie w domu z ogrodem i zwierz´tami, mozliwoÊç pobytu w dzieƒ i wieczorami, podczas weekendów,
nawet z noclegiem, wy˝ywienie, tak˝e diety,
pedagog z doswiadczeniem i referencjami,
Weso∏a 22 7734087.
◗ POMOG¢ NADROBIå ZALEG¸OÂCI SZKOLNE
dzieci – czytanie, pisanie, sylabizowanie itp
– zajecia konsultowane z psychologiem – du˝a skutecznoÊç, tel. 22 7734087.
◗ PRACE MINI-KOPARKA – Pe∏ny zakres. Tel.
0-698-500-084.

◗ ORIFLAME – dostawy na zamówienie / osoba
w potrzebie, chora na St. M. PILNE! – tel.
695 440 313.
◗ TRANSPORT BUS-Przewóz rzeczy 0-698500-084.
◗ Sprzedam bale modrzewiowe suche, 8 cm
gruboÊci, d∏. 4,5 m; tel. 660 841 030.
◗ Przyjm´ sprzàtanie biur i mieszkaƒ, posiadam
referencje, tel. 660 924 802.
◗ Opieka nad dzieçmi w godz. popo∏udniowych,
odbieranie ze szko∏y i przedszkola, tel.
600 733 855, po 18:00.
◗ Poszukuj´ 2+ pokojowego mieszkania
na parterze, lub w budynku z windà, do wynaj´cia na d∏u˝szy czas, najch´tniej w Starej Mi∏oÊnie, ch´tnie wÊród zieleni. Kontakt
tel. 022 773 83 78 albo SMS 603 704 204.
◗ USLUGI ELEKTRYCZNE – Pe∏ny zakres. Tel:
0-602-325-478.
◗ Sprzedam Atlas STAR do çwiczeƒ. Stan dobry. Cena 550 PLN. Tel. 600-490-720.
◗ Sprzàtanie miesz. Tel: 509408758.
◗ Wynajm´ domek w Weso∏ej 65 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ∏azienka – tel. 022 773 73 36.
◗ Domowe przedszkole zaprasza dzieci w wieku 1,5 do 4 lat. Oferuje fachowà opiek´, mi∏à
atmosfer´, dobre warunki lokalowe oraz du˝y
ogród do zabawy. Tel. 695-230-276.
◗ FOTOGRAFIA Êlubna – tylko dla wymagajàcych. Fotografia dla narzeczonych, sesjefotograficzne. Kontakt: 604 056 470, e-mail:
kkr@excstudio.pl, http://www.excstudio.pl
◗ Mi∏a i odpowiedzialna studentka polonistyki na
UW zajmie si´ Twoim dzieckiem w okresie
wakacyjnym:) kontakt pod nr. tel. 505109267
lub 773 15 90.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy Telap.
W ofercie notebooki, monitory, tv, cz´Êci,
sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna. Kontakt tel.
022 773 04 40, 0504 251 007.
◗ Francuski z Francuzem – konwersacje. Miejsce do uzgodnienia, cena 40z∏/h. Kontakt: davybecker1@hotmail.fr, 0 602 628 314.
◗ Piel´gniarka, zabiegi w domu: piel´gnacja, zastrzyki, osoby starsze. Tel.: (022) 773-8235, 665-177-097.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – konwersacyjne kursy indywidualne – skutecznie, sympatycznie – nauka, poprawki, matura 2010, egzaminy, t∏umaczenia, konsultacje, przepisywanie w cyrylicy, zapraszam – doÊwiadczony lektor i t∏umacz. Tel. 504 69 79 18. Równie˝ pomoc
z j´zyka polskiego i WOS.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 0-602 276 202.
◗ Obrazy olejne do ka˝dego wn´trza, pejza˝e,
abstrakcje, portrety, kopie na zamówienie
bezpoÊrednio 609 258 341.
◗ Us∏ugi transportowe, sam. MERCEDES Sprinter. Max. ∏adow. 1250kg. Wystawiam faktury
VAT. Tel.: 602184541; 0227604283.
◗ Rowerek dzieci´cy Decathlon, czerwony, ko∏a 14cali pompowane, b. ∏atwa regulacja wysokoÊci siode∏ka i kierownicy, kó∏ka boczne
zak∏adane i zdejmowane jednym klikni´ciem,
stan bdb. Dla dziecka do 5 lat w∏àcznie. Cena 190 z∏. Tel. 0 662 190 517.
◗ ¸awa czarna, drewniana, rozk∏adana. Wymiary
w standardzie: wys. 60 cm (podwy˝szana),
d∏ug. 110 cm, szer. 55 cm. Po roz∏o˝eniu otrzymujemy ∏aw´ (lub stó∏) o wym. 1,1 x 1,1 metra.
Cena 290 z∏ do uzgodnienia. tel. 0 662 190 517.
◗ Komputer (Windows 95) z monitorem oddam
dziecku lub emerytowi (z dostawà do domu).
Tel. 0 510 179 630.
◗ Sprzedam sprz´t do çwiczeƒ si∏owych
– sztangi, sztangielki, talerze, ∏aweczka itp.
Tel. kom. 606-125-325.

◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e
inne tel. 501 975 329.
◗ 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, 888-9085-68, 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 77320-78, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie,
konkursy, 502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas
wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie
przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt
Brzeski 19 tel. 0501-086-581.
◗ Pracownika do hurtowni elektrycznej. Od Pon-Piàt. 9-17. Praca na komputerze. Dzia∏ sprzeda˝y. Od 1500pln netto. tel. (022) 7830218.
E-mail: semielectronic@poczta.onet.pl.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów,
tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´
o kontakt tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – nadzory. 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.
◗ Odpowiedzialna i rzetelna studentka podejmie
prac´ jako kelnerka/barmanka (doÊwiadczenie) lub sprzedawca w sklepie. Kontakt: 505109267, 7731590.
◗ ANGIELSKI (równie˝ w WAKACJE!) – lekcje,
kursy, konwersacje dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, tel. 601890234.
◗ ZATRUDNIMI m´˝czyzn´ w firmie budowlano-kamieniarskiej na stanowisku – specjalista
do spraw handlu i marketingu. Poszukujemy
osoby sumienne, zorganizowanej i systematycznej. Tel. 0601-25-15-88.
◗ Posprzàtam dom, mieszkanie tel. 509222495.
◗ Remonty i wykonczenia solidnie i perfekcyjnie
glazura i terakota, elektryka, hydraulika, gladzie, malowanie, tel. 604776278.
◗ Emerytowana nauczycielka (55 lat) ch´tnie
podejmie ca∏odziennà opiek´ nad dzieckiem.
Tel. 507 648 751.
◗ Ch´tnie b´d´ wyprowadzaç psy na terenie
Starej Mi∏osnej. Mam referencje. Tel. do mamy: 608 092 306.
◗ Sprzedam ubranko do chrztu dla dziewczynki 80 cm: sukienka z kr r´kawkiem, p∏aszczyk
satynowy pikowany cienki i kapelusik, ozdoba
tiulowa, buciki satynowe. Cena 100 z∏. kontakt
tel: 666 327 035.
◗ G∏adzie, szpachlowanie, malowanie, uk∏adanie
paneli, konstrukcje G-K, sufity podwieszane,
wszelkie prace wykoƒczeniowe. Weso∏a, Stara
Mi∏osna oraz okolice. Dojazd gratis. 512-973513. e-mail pawelkwachu@o2.pl
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.

◗ BUD¢ dla PSA – oddam za darmo solidnà,
ocieplanà, w dobrym stanie (101 d∏ug. x
74 szer. x 96 wys.). Odbiór osobisty – Weso∏a-Groszówka. Tel. 0601 350 965.
◗ Informujemy Paƒstwa, ˝e od dnia 1.07.2009 r.
rozpoczyna dzia∏alnoÊç PORADNIA TERAPII
Uzale˝nienia i Wspó∏uzale˝nienia od Alkoholu.
Informacje i zapisy: Przychodnia Miejska nr 2
ul. Armii Krajowej 21, tel. 022 783-55-06.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Kupi´, za gotówk´, bezpoÊrednio, mieszkanie,
bezczynszowe w Starej Mi∏oÊnie, 3 sypialnie+kuchnia i balkon, oko∏o 60-70m2, w pobli˝u ul. Jana Paw∏a II. tel. 0-603-629-618.
◗ Roletki materia∏owe, siatki antyinsektowe, tanio, tel. kontaktowy: 0880086224.
◗ UBEZPIECZENIA – firma Allianz zaprasza.
Zadzwoƒ, agent ubezpieczeniowy przyjedzie,
wyt∏umaczy, doradzi. Kontakt: 0501 272 633,
022 773 04 40.
◗ Sprzedam sosnowe ∏ó˝eczko dzieci´ce z wysuwanà szufladà, firmy Drewex, z materacem
gryczano-kokosowym, w bardzo dobrym stanie. Cena 165 z∏, tel. 608 716 759.
◗ WYNAJM¢ SALON FRYZJERSKI wyposa˝ony
–SULEJÓWEK-MI¸. 602848124, 507825056.
◗ SPRZEDAM KOMPLET WYPOCZYNKOWY
z ∏awà, skóra, dàb. 3.000 z∏. Tel: 602848124.
◗ Poszukuj´ pracy w charakterze opiekunki
do dziecka. Tel. 507 350 586.
◗ Glazura – hydraulika. Uk∏adanie glazury terakoty
i paneli pod∏ogowych, wymiana drzwi i wszelkie
remonty osobiÊcie. Tel. 502 215 245.
◗ Zaopiekuj´ si´ osobà (osobami) starszymi.
Pe∏en zakres pomocy lekarz, recepty, pielengnacja, zakupy. Mam doÊwiedczenie. Tel.
501-502 402.
◗ TV Samsung, model PLANO, 29 cali, 5-letni,
srebrny + pilot. Stan bdb. Cena: 390 z∏.
tel. 0609 77 49 66, Jola.
◗ Chemia, fizyka, matematyka – skuteczne
przygotowanie do klasówek, egzaminu gimnazjalnego, konkursów (chemia). Dojazd
do ucznia. Tel: 694 934 859.
◗ Student poszukuje pracy na wakacje. 606808-358.
◗ PILNE! Sprzedam ∏adne, trzypokojowe mieszkanie, 49 m, aneks kuchenny z oknem (ca∏kowicie wyposa˝ony), 10 metrowy balkon, piwnica, nowe osiedle w Starej Mi∏osnej, 410 000 z∏
do negocjacji, kontakt 508221517.
◗ Sprzedam rower skladany typu Dahon, produkcji niemieckiej, 20”, u˝ywany 3 miesiàce.
Cena 750 zl. tel 880012258.
◗ Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, II p w segmencie, bezczynszowe, cena 410,000,00 z∏.
Tel. 0605942595.
◗ Sprzedam fotelik do karmienia firmy Baby Design, stan bardzo dobry. tel. 728 201 033.
◗ Sprzedam spacerówk´ firmy Graco oraz noside∏ko 0-13kg firmy Deltim. tel. 728 201 033.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Wszystko DLA PSÓW I KOTÓW. Sklep internetowy www.kochanepupile.pl. Kontakt równie˝
pod nr tel. 0500 066 841. Dostawa w Weso∏ej
i Starej Mi∏osnej – GRATIS. Goràco polecamy!
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505-630-513. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Kupi´ w atrakcyjnej cenie dzia∏k´ minimum 3500 m2 – Weso∏a i okolice, bezpoÊrednio 607594118, mcviper@wp.pl
◗ Sumienna, pracowita studentka ch´tnie pomo˝e w domu, zaopiekuje si´ dzieckiem.
Tel. 516-371-701.
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◗ Korepetycje z biologii (wszystkie stopnie nauczania w∏àcznie z przygotowaniem do
matury) i z chemii (poziom gimnazjum).
Studentka biologii z dyplomem licencjata.
Tel. 508-401-244.
◗ Upiek´ pyszne ciasto, obiad. Tel. 516-371-701.
◗ Sprzedam ksià˝ki do 2 i 3 klasy gimnazjum!!
Kasià˝ki sà niezniszczone w dobrym stanie!!
W razie pytaƒ prosz´ o kontakt 501 073 218,
gg 10628947 lub mail domi338@wp.pl
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika,
monta˝ kuchenek pralek itp., wieloletnia praktyka, uprawnienia, tel. 022 773 82 27, kom.
0 516 262 825.
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni osoby na stanowisku: Pizzer/ka. Nie
wymagamy doÊwiadczenia. Wymagana pe∏na dyspozycyjnoÊc. Nie poszukujemy ch´tnych do pracy wy∏àcznie na wakacje.
Tel. 509 440 700.
◗ Okresowe PRZEGLÑDY TECHNICZNE BUDYNKÓW (roczne i pi´cioletnie), tel. 503 583 568.
◗ ANGIELSKI do matury, profesjonalnie, u doÊwiadczonej nauczycielki-egzaminatorki. Dojazd do ucznia. Tel. 0-601-371-704.
◗ Sprzedam mieszkanie na osiedlu Akacjowa
Po∏udnie, 92.5 m z gara˝em i ogródkiem.
Mieszkanie wykoƒczone w stylu nowoczesnym. W cenie m.in. 3 garderoby i zabudowa
kuchenna. Cena 750 tys. Tel. 660-670-242.
◗ Pakowacz (SUL/0109/PL). Pakowanie i kontrola jakoÊci wyrobów gotowych. Graham
Packaging, ul. ˚elazna 32, Sulejówek, tel.
(22) 783 09 37.
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni osoby na stanowisku: Kuponista – osoba roznoszàca ulotki reklamowe. Nie poszukujemy ch´tnych do pracy wy∏àcznie na wakacje. Tel. 509 440 700.
◗ Kobieta odpowiedzialna, uczciwa, bez na∏ogów zaopiekuje si´ dzieckiem. Mam wykszta∏cenie pedagogiczne, posiadam referencje.
Tel. 603- 109- 564.
◗ Wynajm´ pokoje lub ca∏y dom z zapleczen
magazynowym. WiadomoÊç na miejscu tj.
ul. Trakt Brzeski 77 lub pod numerem telefonu: Tel. 22 773 80 66, 0 501 388 562 lub
borut7@wp.pl.
◗ Wulkanizacja opon w Starej Mi∏oÊnie przy ul.
Trakt Brzeski 77. Potrzebujesz opon letnich,
zimowych a mo˝e ca∏o rocznych? Sprzeda˝,
serwis, przechowywalnia opon oraz mechanika pojazdowa, wymiana olejów, klocków
ham., zawieszenia itp. Tel. 22 773 80 66,
0 501 388 562.
◗ Oddam Êliczne pó∏syberyjskie kociaki: rude,
czarne i trzykolorowe. pilne. tel 0-609-201-605.
◗ Student informatyki pomo˝e przy problemach
z komputerem 507114084.
◗ Szóstoklasista rozniesie ulotki, gazetki, wyprowadzi popo∏udniami Twojego psa, itp.
tel. 692-128-052.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej. 1200 m2
z planem zagospodarowania na rok 2009,
dojazd droga utwardzonà (asfalt), media.
email: dzohar1@wp.pl, tel. 605 981 175.
◗ Dom Bankietowy Alicja trakt Brzeski 146 zaprasza na wesela, bankiety, imprezy firmowe.
Tel: 022 773 35 61, 502 600 775.
◗ Us∏ugi wykoƒczeniowe: terakota, glazura,
konstrukcje z k/g, szpachlowanie, malowanie
i inne. Tel. 0514 56 86 55.

◗ Architektura Krajobrazu – projekty i realizacje
ogrodów przydomowych, tarasów, balkonów, terenów przy firmach, systemów nawadniajàcych, aran˝acje wn´trz zielenià, inwentaryzacje dendrologiczne, us∏ugi graficzne. Tel. 692-081-969
◗ Sprzedam stó∏ do ping-ponga firmy Kettler jak
nowy w Weso∏ej-Zielonej. Tel. 601209578.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Sprzedam automatyczny filtr do wody- zbiornik ciÊnieniowy 10x44 cale z g∏owicà sterujacà filtracyjnà FLECK 5600 i z∏o˝em w´glowym 30 l (do wymiany). Pokr´t∏o g∏owicy zablokowane. Tel: 601-96-05-66.
◗ DoÊwiadczona opiekunka, kochajàca dzieci,
zaopiekuje si´ maluszkiem od wrzeÊnia. Zainteresowane mamy prosz´ o kontakt pod numerem (0) 728 616 400.
◗ Nadruki na odzie˝y technologià flock (zamsz).
Drukujemy na czapkach, bluzach, spodniach,
kurtkach, odzie˝y roboczej i sportowej, na
elementach tkanin itp. 22/ 773-70-41. Warszawa Weso∏a Narutowicza 19.
◗ Stolarz z doÊwiadczeniem poszukuje sta∏ej
pracy w okolicach Starej Mi∏osnej lub Sulejówka. tel: 0-509-254-345.
◗ Wymiana wodomierzy, INSTALACJE SANITARNE i inne, wieloletnia praktyka. Solidnie i tanio.
Tel. kont. 0 22 773 82 27 lub 0 503 583 568.
◗ Korepetycje z geografii. 606-808-358.
◗ Manicure, pedicure, henna, depilacja woskiem, peeling ca∏ego cia∏a – dojazd do klienta – Jola 0-668-319-025.
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni osoby na stanowisku: Dostawca pizzy. Praca
w dni powszednie lub na weekendy. Wymagana pe∏na dyspozycyjnoÊc. Tel. 509 440 700.
◗ LEKCJE FORTEPIANU-Nauka tekstu nutowego, techniki gry, srodków wyrazu, przy muzyce klasycznej, rozrywkowej i wspó∏czesnej.
Tel: 514394567.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509-358-336.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Uczciwa, skromna farmaceutka z Ukrainy poszukuje pracy na terenie Starej Mi∏osnej. Tel.
(22) 625 41 57. Bardzo ch´tnie wszelkie prace domowe.
◗ SZYCIE firan, zas∏on, lambrekinów. Wszywanie taÊmy, lamówki lub gipiury – cena 1 z∏/m
bie˝àcy szycia. Weso∏a, tel. 505 594 870.
◗ Sprzedam szczeniaka rasy Yorkshire Terrier
– dobrze u∏o˝onà i zadbanà, màdrà i pogodnà,
5-miesi´cznà suni´. Tel. 502 366 908
lub 602 794 528.
◗ TANIO SPRZEDAM: wózek g∏´boki (zielony,
z mo˝liwoÊcià spacerówki), fotelik samochodowy Maxi Cosi Cabrio (0-13 kg), ∏ó˝eczko szczebelkowe (bia∏e) dla maluszka, krzese∏ko do karmienia, noside∏ko, staniki do karmienia, spodnie
cià˝owe (roz. 38), pluszaki, zabawki edukacyjne i grzechotki. Telefon 0-501 546 848.
◗ Poszukuj´ osoby do pokrycia prostego dachu
gara˝u 100 m2, Weso∏a 0-509-043-885.
◗ Korepetycji z j. niemieckiego udzieli lektor
z doÊwiadczeniem w nauczaniu, po studiach
filologicznych oraz wieloletnim pobycie
w Niemczech. Lekcje na wszystkich poziomach nauczania. Tel. 603 961 779.

◗ Korepetycji z j. angielskiego dla poczàtkujàcych udzieli lektor z doÊwiadczeniem w nauczaniu j´zyków obcych, certyfikat FCE.
Tel. 603 961 779.
◗ T∏umacz przysi´g∏y j´zyka niemieckiego, t∏umaczenia dokumentów samochodowych i innych
tekstów specjalistycznych. Tel. 603 961 779.
◗ Serwis komputerowy u Klienta. Naprawa
i konfiguracja komputerów (instalacja systemów operacyjnych, programów, czyszczenie
komputerów z wirusów i koni trojaƒskich, kopie zapasowe danych). Sieci przewodowe
i bezprzewodowe. 504 946 519.
◗ MATEMATYKA – korepetycje, przygotowanie
do egzaminów, skutecznie, dojazd. Telefon:
601492062.
◗ Mam do sprzedania zestaw wypoczynkowy 32-1 za symbolicznà kwot´ 400 z∏. Meble skórzane, kolor – ciemnozielony, stan dobry. Kontakt, zdj´cia i ctr.: kowalski6419@wp.pl
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, osobà starszà lub
chorà. Tel. 604 202 290.
◗ Dorabianie kluczy mieszkaniowych i samochodowych (kodowanych) ul. Trakt Brzeski 73 (sklep Biedronka), tel. 692 95 352.
◗ Mama 3-letniej dziewcznki ch´tnie zaopiekuje
si´ drugim dzieckiem. Jestem osobà odpowiedzialnà, mam wiele pomys∏ów do zabaw.
Jestem dyspozycjna od poniedzia∏ku do piàtku. Tel. 788-693-543.
◗ Strzy˝enie psów i kotów wg. wzorca i ˝yczenia
klienta. Równie˝ doje˝d˝amy do domu klienta.
Zapisy tel. 501442483 www.pieknypupil.pl
◗ Analiza kolorystyczna, kompozycja stroju,
makijaz, fryzura, metamorfozy doÊwidczona
stylistka. Tel. 502 600 775.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela magister germanistyki
U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632;
022 773-82-31.
◗ GLAZURNIK-profesjonalista, 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46 lub (022) 783 24 28 (po 21).
◗ NAPRAWA AGD-pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis. Tel. 0-501-049-250.
◗ Wykonam us∏ugi ELEKTRYCZNE – monta˝
gniazdek i domofonu, wymiana instalacji elektrycznej i inne. tel: 0501121776, www.elektro-bud.waw.pl
◗ US¸UGI REMONTOWE. Glazura, terakota,
uszczelnianie tarasów, ocieplanie poddaszy,
Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie, sufity
podwieszane, tynki strukturalne, drobne
prace domowe, itp. Marek Stankiewicz.
Tel. 691-396-473.
◗ J´zyk angielski i j´zyk niemiecki. Wszystkie poziomy. Konwersacje, lekcje, przygotowanie do
egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Mo˝liwoÊç dojazdu do ucznia. Tel: 0-518-339-517.
◗ Prace koparko-∏adowarkà telef 608 415 915.
◗ Zapraszamy wszystkie kobiety (oprócz zo∏z
i cierpi´tnic) na Damskie wieczory w ka˝dy
pierwszy piàtek miesiàca do Smakowitej chatki
do Sulejówka, najbli˝sze spotkanie 4 wrzesieƒ,
od godz 18, telef kontaktowy 608 062 162.

◗ Przyjm´ stare dachówki lub ceg∏´ rozbiórkowà 608 062 162.
◗ Kupi´ dzia∏k´ pod budownictwo wielorodzinne, bez poÊredników 608 069 169.
◗ Kupi´ dom, mo˝e byç do remontu, w Sulejówku i okolicach, bez poÊredników 608062162.
◗ Oddam u˝ywany rower dla dziecka ok 9
lat 608 062 162.
◗ Projektowanie i realizacja ogrodów przydomowych, systemów nawadniajàcych, terenów
u˝ytecznoÊci publicznej oraz inne us∏ugi z zakresu architektury krajobrazu. In˝. arch. kraj.
Nina Klejnowska tel. 604522877.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci od lat 5 z muzyka
i konkursami w wyznaczonym miejscu z d-jem
animatorem. Tel. 502 600 775.
◗ Ogrody – projektowanie, realizacje, piel´gnacja. Wykona in˝ynier architekt krajobrazu
po warszawskiej SGGW. 500066542.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematyki –
szko∏a podstawowa i gimnazjum- powtórzenia,
pomoc w bie˝àcej nauce, pracach domowych;
j´z. polski-liceum – powtórzenia, przygotowanie do matury, pomoc w prezentacjach. Tanio,
mo˝liwoÊç dojazdu. Tel.: 503 553 622.
◗ Us∏ugi komputerowe, instalacja systemów
Windows, pakiet Office, programów, backup
danych, odwirusowywanie, tworzenie stron
WWW za pomocà HTML i CSS. Na terenie
Weso∏ej dojazd Gratis. 509-408-829.
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie, sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy tel: 503 –759 –763.
◗ Prace na wysokoÊci (monta˝ reklam, zak∏adanie anty-ptaków, mycie i naprawa rynien itp.)
wykona student po kursie wspinaczkowym. 606-808-358.
◗ Dj lub zespó∏ na wesele, urodziny, imieniny,
imprez´ firmowa, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie,
prowadzenie. 022 773 35 61, 0502 600 775.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa szeregowa 180 m2, kuchnia, 4 pokoje + w piwnicy pokój z aneksem kuchennym
i ∏azienkà 2 ∏azienki 2 tarasy, balkon, kominek,
nowe okna, Stara Mi∏osna, tel. 668449986.
◗ Remont tarasów, balkonów wg najnowszych
technologii. Modernizacja wn´trz, Êciany K/G,
glazura, terakota, hydraulika, panele pod∏ogowe, malowanie. 0668 287 681.
◗ Remont i malowanie domów drewnianych, tarasów, dachów i ró˝nych ogrodzeƒ. Tel.:
0600 874 044.
◗ Firma handlowa ze Starej Mi∏osnej poszukuje
do wynaj´cia w okolicy taniego magazynu 4060 m2, tel. 792-875-365.
◗ Przyjazny Sklep Antyalergiczny www.alergia.med.pl zaprasza! Artyku∏y dla alergików:
poÊciel, kosmetyki, odzie˝ lecznicza, chemia
gospodarcza, AGD, preparaty biobójcze, urzàdzenia do inhalacji i wiele innych... Zadzwoƒ
(22) 490 22 22, napisz czego szukasz:
sklep@alergia.med.pl

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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Reklama:
Joanna Januszewska
0 607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl
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Impreza jakiej jeszcze nie by∏o!
Przy ulicy Brzoskwiniowej odby∏a
si´ pierwsza impreza zorganizowana przez jej mieszkaƒców pod has∏em
„Nasza Brzoskwiniowa ulica”. Domy
zosta∏y pi´knie ozdobione balonami
i serpentynami, a mieszkaƒcy kotylionami.
Przy ulicy stan´∏y sto∏y pe∏ne jedzenia i grille. Na trawniku posadzona zosta∏a pierwsza oficjalna brzoskwinia.

„ParzyÊci” pokonali „Nieparzystych”
w quizie sàsiedzkim, a dzieci uczestniczy∏y w podchodach po Starej Mi∏osnej.
By∏y tak˝e dwie wystawy: „ruchoma”
wystawa fotografii „Brzoskwiniowa
sprzed lat” oraz „Zielnik polski”.
G∏oÊno o Êwi´cie przy Brzoskwiniowej zrobi∏o si´, gdy Piotr Baron pozdrowi∏ mieszkaƒców podczas Listy
Przebojów Programu 3.
Informacje o imprezie przy Brzoskwiniowej mo˝na znaleêç na stronie
www.brzoskwiniowa.zafriko.pl
mho

A potem by∏a zabawa!
Na scenie zagra∏ zespó∏ muzyczny, by∏y konkursy, loteria
fantowa i kiermasz „Uwolnij
ksià˝k´”.

Gratulujemy naszym
absolwentom i ich nauczycielom!!!
Ârednie wyniki egzaminu gimnazjalnego – maj 2009:

DZI¢KUJEMY!
Zarzàd i Dyrekcja
Pierwszego Gimnazjum Autorskiego
Fundacji Szko∏y Spo∏ecznej
im. Emanuela Bu∏haka

Ârednie wyniki egzaminu gimnazjalnego
w Warszawie:
Cz´Êç humanistyczna:
1. Weso∏a – 38,14 pkt.
2. ÂródmieÊcie – 38,06
3. Wilanów – 37,73
4. ˚oliborz – 37,62
Cz´Êç matematyczno-przyrodnicza:
1. ÂródmieÊcie – 35,07
2. Ursynów – 33,89
3. Ochota – 33,45
4. Weso∏a – 32,93 pkt.

STARA MI¸OSNA
UL. JANA PAW¸A II 112
www.emanuel.pl

Na podstawie wyników egzaminów
z ostatnich trzech lat i opracowanego tzw. wskaênika EWD
(edukacyjna wartoÊç dodana)
przez Centralnà Komisj´ Egzaminacyjnà nale˝ymy do grupy szkó∏ okreÊlanych „szko∏ami sukcesu”.
EWD pozwala zmierzyç
wk∏ad szko∏y w wyniki osiàgane przez uczniów i jest miarà
efektywnoÊci nauczania w daUroczyste po˝egnanie uczniów klas III – czerwiec 2009
nej szkole.

Tekst sponsorowany

Nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, ˝e chcà i potrafià fantastycznie pracowaç. Wyniki egzaminów
ponownie to potwierdzi∏y. JesteÊmy
wdzi´czni nauczycielom za stworzenie
przyjaznej i twórczej atmosfery.
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POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

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

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

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

