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kg Szynkówka Nove
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999

kg Łopatka

95

1

Parówki
delikatesowe, jubilatki
120g Sokołów

5
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3

Napoje
Coca Cola 2l mix

SKLEPY M&L:
ul.
ul.
ul.
ul.

Jogurty
premium
165 g Mix

799

239

79
Zupa grochówka,
kapuÊniak 700g
flaki w rosole 500g

Soki Leon
1l mix

49

Czekoladki
After Eight 200g

3

Makarony
Primo Gusto
mix 500g

Jeêdziecka 21F, WARSZAWA - Stara Mi∏osna czynne: pon-sob 7-22, niedz 9-18 (Totolotek)
Marsza∏kowska 138, 00-004 WARSZAWA czynne: pon-sob 7-22, niedz 12-22
Dworcowa 67A, 05-220
05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18
Kombatantów 78, 05-070 SULEJÓWEK czynne: pon-sob 7-21, niedz 9-18 (Totolotek)
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Prócz tej sesji,
w dniu 15 lutego, odby∏a si´ sesja nadzwyczajna. Jej tematem by∏o zaopiniowanie
wniosku o przeniesienie do bud˝etu na rok bie˝àcy kwoty ok. 700 tys. z∏, nie wykorzystanych
w ubieg∏ym roku Êrodków inwestycyjnych. Gro
tej kwoty, to Êrodki przeznaczone na zap∏at´ odszkodowaƒ za grunty zaj´te pod inwestycje drogowe, których z przyczyn proceduralnych nie
uda∏o si´ wyp∏aciç w roku ubieg∏ym.
Kolejna sesja, tym razem zwyczajna, jest zaplanowana na 25 lutego o godz. 14.00, w sali obrad
Rady Dzielnicy. Jej program jest opublikowany na
stronach internetowych Urz´du Dzielnicy. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Z prac Rady Dzielnicy
28 stycznia br. odby∏a si´
XLVIII ju˝ sesja Rady Dzielnicy Weso∏a. W jej programie by∏y g∏ównie punkty informacyjne – o planach budowy WOW (szczegó∏owe
informacje by∏y przedstawiane na spotkaniu z mieszkaƒcami w dniu 25 stycznia
oraz sà opublikowane na str. 16–17 niniejszego
wydania „WS”) oraz o wykonaniu inwestycji
w roku 2009. Zdaniem Zarzàdu, prezentujàcego
swoje dzia∏ania w zakresie prowadzenia i nadzoru nad inwestycjami, by∏ to dobry rok. I to mimo
olbrzymich ci´ç bud˝etowych, wynikajàcych
z kryzysu gospodarczego. Zdanie to podzieli∏a
zdecydowana wi´kszoÊç radnych. Nie b´d´ si´
teraz szczegó∏owo rozpisywa∏, w nast´pnym numerze „WS” przedstawimy Paƒstwu szerszy
materia∏ na ten temat.
Prócz tego rada Dzielnicy zaopiniowa∏a pozytywnie Lokalny Program Profilaktyki Uzale˝nieƒ.
W dyskusji nad programem zosta∏y sformu∏owane wnioski, aby w przysz∏oÊci uzupe∏niç program
o inne pojawiajàce si´ typy uzale˝nieƒ, takie jak
hazard czy uzale˝nienie od telewizji lub internetu.
Rada mia∏a tak˝e okazj´ zapoznaç si´ z informacjà o naliczaniu i Êciàganiu podatków lokalnych. ¸àcznie zosta∏o zebranych 5,4 mln z∏ podatku, przy planowanej w bud˝ecie kwocie
4,9 mln z∏. Jednak nie sz∏o to tak g∏adko, jak by
si´ mo˝na by∏o spodziewaç. Zosta∏o wys∏anych
∏àcznie prawie 6 tys. upomnieƒ oraz zosta∏o wystawionych ponad 1,6 tys. tytu∏ów wykonawczych (czyli zleceƒ komorniczych). A i tak na
dzieƒ 31.12.2009 zosta∏o jeszcze nie Êciàgni´tych nieco ponad 0,5 mln z∏ nale˝noÊci. Wi´kszoÊç tej kwoty to zaleg∏oÊci w podatku od nieruchomoÊci od osób fizycznych. Zosta∏a przedstawiona tak˝e informacja o toczàcych si´ sprawach
sàdowych z udzia∏em Dzielnicy. Jest ich obecnie
ok. 140, z tego ponad 100 to pozwy o zap∏at´
z tytu∏u dostaw wody i odprowadzanie Êcieków.

Naszej kole˝ance

Pani Basi Górskiej
sk∏adamy serdecznie
wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci mamy.
W tych trudnych chwilach
jesteÊmy z Panià,
∏àczàc si´ w smutku i bólu
Przyjaciele
ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego

Radny Dzielnicy Marcin J´drzejewski

Za∏atw spraw´ w urz´dzie...

Z∏ó˝ PIT w swoim Urz´dzie Dzielnicy
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a informuje, ˝e we wspó∏pracy z Urz´dem Skarbowym Warszawa–Wawer ustalone zosta∏y
daty dy˝urów pe∏nionych przez pracownika Urz´du Skarbowego w siedzibie
Urz´du Dzielnicy Weso∏a w celu u∏atwienia mieszkaƒcom z∏o˝enia deklaracji rocznych PIT.
Pracownik Urz´du Skarbowego pe∏niç b´dzie dy˝ur w trzy kolejne wtorki:
1. dnia 30 marca 2010 r.
2. dnia 13 kwietnia 2010 r.
3. dnia 27 kwietnia 2010 r.
w godzinach 10.00–15.00 w siedzibie
Urz´du Dzielnicy Weso∏a przy ulicy
1. Praskiego Pu∏ku 33, Sala Obs∏ugi
Mieszkaƒców – stanowisko nr 4.

W ramach dy˝uru przyjmowane b´dà
za potwierdzeniem odbioru deklaracje
PIT i NIP oraz udzielane informacje
dotyczàce zasad rozliczania podatku
oraz wype∏niania deklaracji rocznych.
Do dyspozycji mieszkaƒców wy∏o˝one zosta∏y formularze PIT, NIP oraz
broszury informacyjne.
Dodatkowych informacji dotyczàcych
rozliczeƒ rocznych udzielajà pracownicy Urz´du Skarbowego Warszawa–Wawer pod numerami telefonów:
• 22 509 41 35 – dla osób, które nie prowadzà dzia∏alnoÊci gospodarczej,
• 22 509 41 30 – dla osób, które prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà,
• 22 509 41 28 – w sprawach dotyczàcych deklaracji NIP.
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
(-) Edward K∏os

ICE w komórce: zanotuj numer „kontaktowy”
(In Case of Emergency) w swoim telefonie
Ratownicy medyczni, policjanci,
stra˝acy i wszyscy inni, którzy interweniujà na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykajà na trudnoÊci, kiedy
muszà kontaktowaç si´ z krewnymi
lub bliskimi poszkodowanych.
Wy˝ej wymienione s∏u˝by zaproponowa∏y, abyÊmy w specjalny sposób
oznakowali w swojej komórce numer,
s∏u˝àcy w nag∏ych wypadkach, do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej.
Bardzo cz´sto telefon komórkowy jest

jedynym przedmiotem, który mo˝na
przy takiej osobie znaleêç. Szybki kontakt pozwoli∏by na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane
leki, choroby przewlekle, alergie, itp.
Ratownicy zaproponowali, aby ka˝dy w swoim telefonie umieÊci∏ na liÊcie
kontaktów osob´, z którà nale˝y si´
skontaktowaç w nag∏ych wypadkach.
Numer takiej osoby nale˝y zapisaç
pod mi´dzynarodowym skrótem ICE
(in Case of Emergency).

Wpisanie wi´cej ni˝ jednej osoby do takiego kontaktu wymaga∏oby nast´pujàcego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.
Oznakowanie zdecydowanie u∏atwi∏oby prace wszystkim s∏u˝bom ratowniczym. Pomys∏ jest ∏atwy w realizacji,
nic nie kosztuje, a mo˝e ocaliç ˝ycie.
Akcja ma zasi´g europejski.
Wpiszcie ten numer teraz do swojej
komórki, bo potem zapomnicie i przeka˝cie tà wiadomoÊç dalej. Dzi´ki
temu mo˝emy ocaliç komuÊ ˝ycie.
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Ankieta Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Sàsiedzi! O imprezach w Weso∏ej
zadecydujecie WY!
W tym roku Stowarzyszenie Sàsiedzkie postanowi∏o, ˝e prawdziwa
s∏u˝ba mieszkaƒcom dzielnicy powinna polegaç na organizowaniu atrakcji,
które im si´ podobajà, a nie tych, które nam przyjdà do g∏owy. A˝ dziw, ˝e
nie wpadliÊmy na to wczeÊniej! Ale to
wymaga od Was, drodzy sàsiedzi, przekazania nam swojej opinii. Na poczàtek prosimy o wybranie spoÊród dotychczasowych imprez tych, które Paƒstwa interesujà. UWAGA! TO SÑ
PRAWDZIWE WYBORY! Pozycje,
które nie uzyskajà Paƒstwa poparcia
zostanà zlikwidowane.
Od tej pory w ka˝dym numerze Gazetki i na stronie internetowej Stowarzyszenia Sàsiedzkiego b´dà pojawiaç
si´ ankiety, w których poprosimy

Paƒstwa o zdanie na temat rozmaitych dzia∏aƒ Stowarzyszenia oraz
o ocen´ propozycji nowych, ciekawych imprez. A wi´c zaczynamy:

Ankieta nr 1.
Z których z dotychczasowych sta∏ych imprez organizowanych lub
wspó∏organizowanych przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie zamierzajà Paƒstwo skorzystaç w tym roku?
1. Wyjazdy turystyczne
2. Imprezy Biegowe (Maraton,
Weso∏a Stówa)
3. Piknik Weso∏a
4. Zlot Cyklistów
5. Liga Siatkówki
6. Czwartkowe Wieczory Muzyczne
7. Warsztaty Plastyczne

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Odpowiedzieç na pytania mo˝na:
a. Przez internet: Wchodzàc na stron´ internetowà Stowarzyszenia Sàsiedzkiego www.staramilosna.org.pl
i wype∏niajàc formularz ankiety.
b. Przez telefon: Wysy∏ajàc SMS
o treÊci: Ankieta1/numery wybranych imprez pod nr 796 159 929
(to zwyczajny SMS wg. taryfy Paƒstwa operatora)
c. Pocztà: Wysy∏ajàc wyci´tà z tej
strony ankiet´ pocztà na adres:
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
ul. Trakt Brzeski 28
05-077 Warszawa Weso∏a
WÊród uczestników ankiety rozlosujemy drobne nagrody!
Dorota Wroƒska

Nasze plany na rok 2010
z burmistrzem Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Edwardem K∏osem rozmawia Magdalena J´drzejewska
Zanim zapytam o widoczne efekty pracy
w∏adz Weso∏ej w ubieg∏ym roku prosz´
o przybli˝enie naszym czytelnikom wp∏ywów
do bud˝etu dzielnicy w roku 2009?
Bud˝et dzielnicy weso∏a w 2009 roku wynosi∏ 77 mln 395 tys. z∏, z czego dochody w∏asne
dzielnicy wynios∏y nieco ponad 7 mln z∏. WykonaliÊmy ponad 115% z zaplanowanych
wp∏ywów, z czego podatki i op∏aty lokalne
na poziomie 110%. Oznacza to, ˝e wydajnoÊç
pracy naszego urz´du wzros∏a. W przypadku
bie˝àcych wydatków dzielnicy – plan zrealizowaliÊmy w 92,6%, co odzwierciedla nasze starania oszcz´dnego gospodarowania Êrodkami.
DbaliÊmy o zaspokajanie wszystkich naszych
potrzeb.
Podsumujmy teraz rok 2009 uznany w Warszawie za kryzysowy. Czy by∏ taki w sferze
weso∏owskich inwestycji?
ZaczynaliÊmy ten rok z bud˝etem inwestycyjnym w wysokoÊci 25 mln z∏. W wyniku aktywnoÊci zarzàdu i otwartoÊci w∏adz miasta, uda∏o
si´ go powi´kszyç do prawie 33 mln z∏.
W zwiàzku z potrzebà ci´ç bud˝etowych spowodowanych kryzysem, pozostawiono do naszej dyspozycji ok. 30 mln z∏., przy 27 mln
w roku 2008. Nie rezygnujàc z ˝adnej inwestycji, wykorzystaliÊmy ten bud˝et w 97,5%. Zdarzy∏o si´ to po raz pierwszy w historii naszej
dzielnicy! Potrzeba oszcz´dnoÊci zmobilizowa∏a
nas do aktywnoÊci.
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Wi´kszoÊç z inwestycji ma charakter wieloletni i dotyczy oÊwiaty. Najwi´ksza z nich – budowa hali sportowej przy gimnazjum w Starej Mi∏osnej, ma si´ zakoƒczyç jesienià tego roku,
a realizowane prace wyprzedzajà harmonogram.
ZakoƒczyliÊmy tak˝e pierwszy etap budowy
nowej szko∏y w Zielonej, stanowiàcy oko∏o 80%
ca∏ej inwestycji. Pozosta∏e 20% zrealizujemy
do wrzeÊnia br. Kolejna inwestycja, którà zakoƒczyliÊmy to rozbudowa gimnazjum w Weso∏ej
Centrum i modernizacja sàsiedniej szko∏y podstawowej. Obie placówki majà teraz zadowalajàce warunki.
A co z budowà szko∏y podstawowej w Starej Mi∏osnej?
Kilka dni temu og∏osiliÊmy przetarg na budow´ szko∏y i mamy nadziej´, ˝e ju˝ wkrótce wy∏onimy wykonawc´. Otwarcie ofert odb´dzie si´
zapewne jeszcze w lutym, a potem prawdopodobnie skorzystamy z tzw. aukcji elektronicznej,
która mo˝e jeszcze przynieÊç oszcz´dnoÊci
w kosztach budowy. Budowa szko∏y powinna si´
rozpoczàç jeszcze w tym kwartale.
A ulica Cieplarniana, przy której stanie nowa szko∏a?
Na prze∏omie I i II kwarta∏u br. otrzymamy projekt ulicy, a nast´pnie uruchomimy procedury
wy∏aniania wykonawcy. B´dziemy musieli zsynchronizowaç budow´ tej ulicy z realizacjà inwestycji szkolnej.

Jakie inne wa˝ne inwestycje zrealizowano
lub rozpocz´to w ubieg∏ym roku?
Rozpocz´liÊmy budow´ dwóch budynków komunalnych przy ulicy Nizinnej, w których znajdzie si´ 28 mieszkaƒ. Planowany termin oddania
mieszkaƒ do u˝ytku to poczàtek roku 2011. ZbudowaliÊmy kilka dróg, mam ÊwiadomoÊç, ˝e
zbyt ma∏o jak na oczekiwania mieszkaƒców.
Co wed∏ug Pana Êwiadczy o zadowalajàcej
pracy urz´du dzielnicy i urz´dników?
Jednym z fundamentów naszej pracy jest plan
zagospodarowania przestrzennego (pzp).
W ubieg∏ym roku, po 10 latach uchwalono pzp
Zielonej. Na prze∏omie roku 2010 i 2011 przyj´ty
zostanie pzp Starej Mi∏osnej. Bardzo zaawansowany jest te˝ pzp Osiedla Plac Wojska Polskiego.
Odliczajàc tereny leÊne, szacuj´, ˝e po uchwaleniu dwóch ostatnich – planami zostanie obj´te
ponad 90 proc. terenów Weso∏ej przeznaczonych
pod urbanizacj´. To bardzo dobry wynik.
Niedawno Rada m.st. Warszawy nada∏a statuty wszystkim dzielnicom – kolejny z fundamentów naszego funkcjonowania. Koƒczy to pewien
etap zwiàzany ze zmianà systemu zarzàdzania
miastem, zapowiedziany zresztà przez panià
prezydent Hann´ Gronkiewicz-Waltz.
W ubieg∏ym roku, w ramach procedury
ISO 9001 zostaliÊmy poddani procedurze audytu (jako jedna z kilku warszawskich dzielnic).
Ocena ta wypad∏a bardzo dobrze i nasz certyfikat zosta∏ przed∏u˝ony do 2012 roku.
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Jakie sà plany inwestycyjne na rok bie˝àcy?
Skarbnik miasta przygotowujàc wieloletni program inwestycyjny podszed∏ bardzo ostro˝nie
do planu inwestycyjnego – jak i do ca∏ego bud˝etu na 2010 rok. Wskaênik wydatków bie˝àcych na ten rok to 102% roku ubieg∏ego. Oceniamy, ˝e taki bud˝et pozwoli realizowaç zadania
bie˝àce na dobrym poziomie.
W kwestii inwestycji – na ten rok przyznano
nam nieco ponad 21 mln z∏. Jeszcze w grudniu
ubieg∏ego roku, w ramach autopoprawki, nasz
bud˝et inwestycyjny zwi´kszy∏ si´ o trzy istotne pozycje.
Pierwsza z nich zapisana jest wprawdzie
w bud˝ecie Zak∏adu Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) w wysokoÊci 9 mln z∏, a dotyczy
budowy ulicy Nowoborkowskiej. Na tej inwestycji zale˝y bardzo mieszkaƒcom Starej Mi∏osny
i dlatego przypilnujemy, by ona ruszy∏a.
OtrzymaliÊmy tak˝e Êrodki na uruchomienie
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kwota 750 tys. z∏ powinna wystarczyç na adaptacj´
i wyposa˝enie dawnego komisariatu policji
przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku i uruchomienie tak
bardzo potrzebnej placówki.
Trzecia pozycja to 700 tys. z∏ na doposa˝enie
weso∏owskich placów zabaw.
Mamy te˝ informacje, ˝e w tym roku planowane sà inwestycje MPWiK w Weso∏ej na ponad
3,750 mln z∏, w tym na modernizacj´ Stacji
Uzdatniania Wody w Starej Mi∏osnej.
¸àczna kwota planowanych inwestycji wyniesie wi´c ponad 35 mln z∏, a wiemy te˝, ˝e Zarzàd
Dróg Miejskich ma zrobiç du˝e remonty dwóch
dróg powiatowych – Wspólnej i 1. Praskiego
Pu∏ku. Liczymy tak˝e na budow´ przez ZDM ronda w Zielonej (ul. Jagielloƒska).
JesteÊmy w kontakcie z ZDM w sprawie budowy parkingu Park & Ride przy stacji Weso∏a.
Przypominam, ˝e teren pod budow´ parkingu
nale˝y do kolei. Nasze wysi∏ki doprowadzi∏y
do wydania tzw. decyzji lokalizacji celu publicznego. Teraz Biuro Gospodarki NieruchomoÊciami m. st. Warszawy prowadzi procedur´ nabycia gruntu. Rozmowy z kolejà nie sà ∏atwe. Budowa tego parkingu le˝y, co chcia∏bym mocno
podkreÊliç, w kompetencjach ZTM, ale my czynimy wiele staraƒ aby t´ inwestycj´ szybko zrealizowano.

MówiliÊmy o najwi´kszych inwestycjach
oÊwiatowych, które zakoƒczà si´ w 2010 roku. A co z budowà sieci drogowej?
Planujemy budow´ ulicy G∏owackiego, kontynuacj´ budowy dróg osiedlowych. Chcemy skoƒ-

Wojewódzkiego pan Robert MoÊcicki, przedstawiciele generalne Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz projektanci, którzy prezentowali” Materia∏ informacyjny dla WOW (S17) odcinek w´ze∏ Marki – w´ze∏ Lubelska”. Jest gotowa decyzja Êrodowiskowa, koncepcja przebiegu trasy i zbierane sà uwagi. Zarzàd Dzielnicy zamierza przes∏aç swoje uwagi, ka˝dy
mieszkaniec ma tak˝e mo˝liwoÊç wys∏ania
swoich uwag w tej sprawie do GDDKiA. Proces
projektowania przebiegu WOW zakoƒczy si´
za dwa lata. Sama budowa zaplanowana jest
na lata 2013–2015.
Jakie istotne dla mieszkaƒców propozycje
zawiera koncepcja przebiegu WOW przez
Weso∏à przedstawiona przez firm´ ARCADIS
sp. z o. o?
W najbardziej newralgicznym miejscu, mi´dzy Groszówkà a Zielonà, planowana jest budowa 800 metrowego tunelu. Na nim GDDKiA
przewiduje budow´ infrastruktury rekreacyjnej
(boiska, place zabaw, Êcie˝ki rowerowe).
To ponad 4 ha terenu do
zagospodarowania. Dodatkowo zaproponowano budow´ dróg lokalnych w bezpoÊredniej bliskoÊci trzech w´z∏ów komunikacyjnych: ul. Okuniewska, ul. 1. Praskiego
Pu∏ku i w Zakr´cie (Os.
Stara Mi∏osna).

czyç ulic´ PodleÊnà w Zielonej,
zabraç si´ za ulice Wilanowskà
i Wschodnià, ale te˝ Pogodnà
na odcinku do gimnazjum
i byç mo˝e do kana∏ku Wawerskiego.
Skoro jesteÊmy przy drogach – jak wyglàda
realizacja Wschodniej Obwodnicy Warszawy
na odcinku w´ze∏ Marki – w´ze∏ Lubelska.
W tej sprawie odby∏y si´ w styczniu konsultacje z mieszkaƒcami Weso∏ej.
W imieniu wojewody mazowieckiego Jacka
Koz∏owskiego na spotkanie przyjecha∏ dyrektor
Biura Infrastruktury Mazowieckiego Urz´du

Jak ocenia Pan – na
prze∏omie swojej koƒczàcej si´ w tym roku kadencji – stosunki zarzàdu
dzielnicy z w∏adzami Warszawy?
Mamy bardzo dobre relacje
z urz´dnikami m. st. Warszawy. Szczególnie doceniamy wysi∏ki „naszych ludzi” we w∏adzach
miasta, a zaliczam do nich wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza, by∏ego burmistrza Weso∏ej
oraz Ligi´ Krajewskà, wiceprzewodniczàcà Rady
Warszawy.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
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Co nowego za „torami”?
Oj dzieje si´, dzieje, jak to zwykle mawia przyjaciel nas wszystkich Jurek Owsiak.
Oprócz tego, ˝e Plac Wojska Polskiego jest
w ostatniej kolejnoÊci odÊnie˝ania w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, to nie opuszcza nas optymizm i ch´ç realizacji zadaƒ zwiàzanych z wszechstronnym rozwojem i promocjà Naszej Dzielnicy.
Te zadania b´dziemy realizowaç wspólnie
z mieszkaƒcami Osiedla Centrum, ale o nich za
chwil´.
Otó˝ w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7
kwietnia 1988 roku – Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. 2001.79.855 z póêniejszymi zmianami),
w dniu 9 stycznia br. na zebraniu grupa osób
z Osiedla Plac Wojska Polskiego i Osiedla Centrum wybra∏a komitet za∏o˝ycielski w liczbie 15
osób i uchwali∏a statut stowarzyszenia pod nazwà „Stowarzyszenie Mieszkaƒców Dzielnicy

Weso∏a Osiedla Centrum i Plac Wojska Polskiego m. st. Warszawy”.
Powo∏ano te˝ organy stowarzyszenia: Zarzàd
i Komisj´ Rewizyjnà Stowarzyszenia.
Komitet za∏o˝ycielski z∏o˝y∏ stosowne dokumenty do Krajowego Rejestru Sàdowego jako
czynnoÊç obowiàzujàcà do dokonania wpisu.
Po dokonaniu przedmiotowego wpisu do KRS
poinformujemy Paƒstwa o cz∏onkach za∏o˝ycielach oraz w∏adzach stowarzyszenia z imienia
i nazwiska.
A oto cele i zadania, jakie w szczególnoÊci przyj´liÊmy do realizacji w ramach stowarzyszenia:
1. Inicjowanie i wspieranie przedsi´wzi´ç majàcych na celu wszechstronny rozwój Dzielnicy
Weso∏a m. st. Warszawy.
2. Wspomaganie i prowadzenie dzia∏alnoÊci
edukacyjnej.

Gwa∏tu rety, p´k∏a rura
Ârodowe popo∏udnie, 27
stycznia, zima trzyma mocno, jest jakieÊ minus 15
stopni. Jad´ ulicà Hiacyntowà i widz´, jak z jednej ze
studzienek wydobywa si´
brunatna ciecz. Wydobywa
si´ doÊç gwa∏townie i powoli sunie chodniczkiem
na ulic´. Dzwoni´ do urz´du, zg∏aszam „podejrzany wyciek”. Dwie godziny póêniej w potoku
awarii wodociàgu p∏ywa ju˝ ca∏y odcinek Hiacyntowej, Cienista, Pogodna i Rondo Pogodna.
Katastrofa. Widaç jednak nerwowo krzàtajàcych

si´ pracowników miejskich wodociàgów. Szukajà przyczyny, zakr´cajà zasuwy. Coraz wi´ksza
iloÊç mieszkaƒców nie ma wody w kranach,
za to na ulicy pod dostatkiem. Temperatura
wcià˝ „Êlizgawkowa” wi´c zagro˝enie powstania
najwi´kszego naturalnego lodowiska w okolicy
jest ca∏kiem realne. W koƒcu ekipa remontowa
rozgrzebujàc pokaêny dó∏ na Pogodnej usuwa
awari´. Wszyscy martwimy si´ co dalej? Co
z jeziorkiem, które utworzy∏o si´ przy Drewmaxie? Co ze Êlizgawkà na rondzie Pogodna? Musz´ przyznaç, ˝e by∏am pod wra˝eniem sprawnoÊci akcji. W chwil´ po zakr´ceniu „kurka” pojawi∏a si´ stra˝ po˝arna i wypompowa∏a jeziorka

Zima w mieÊcie w ODT Pogodna
Czy ferie w mieÊcie muszà byç szare, smutne
i nudne? Po trzykroç nie! Przekona∏y si´ o tym
dzieci bioràce udzia∏ w zaj´ciach organizowanych
przez OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych Pogodna – fili´
OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a w ramach
akcji „Zima w MieÊcie”. Fantastyczna grupa dzieci i instruktorów pokaza∏a jak w twórczy i kreatywny sposób sp´dziç czas przerwy feryjnej.
Na dobry i bezpieczny poczàtek grupa Ratowniczo-Medyczna MEDICUS przygotowa∏a pokaz ratownictwa medycznego oraz szkolenie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy. Jak zachowaç si´
z sytuacji zagro˝enia zdrowia? Nasze dzieci ju˝ to
wiedzà. Zaj´cia plastyczno-teatralne „Kolor
i ruch”, zimowa szkó∏ka kulinarna i projekcje filmów to tylko niektóre z licznych atrakcji zaproponowanych dzieciom przez instruktorów. Niewàtpliwie na d∏ugo w pami´ci zostanà treningi kreatywnoÊci i gimnastyka umys∏u, czyli zabawy
uczàce logicznego myÊlenia, spostrzegawczoÊci
oraz myÊlenia indukcyjnego i dedukcyjnego. Drugi tydzieƒ zaj´ç obfitowa∏ w atrakcje artystycznonaukowe. Czy mo˝na zbadaç pami´ç cz∏owieka?
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Jak silne jest nasze serce? Co mierzy GibkoÊciomierz? Dzieciaki bioràce udzia∏ we wspólnym
eksperymentowaniu z Centrum Nauki Kopernik
znajà ju˝ odpowiedzi na te i setki innych pytaƒ
zwiàzanych z procesami sterujàcymi cia∏em
i umys∏em ludzi oraz zwierzàt.
Po gimnastyce umys∏u przyszed∏ czas na prace manualne. W tym przypadku idealnie sprawdzajà si´ warsztaty Slajd-Art. i scrapbooking,
a pude∏ko pe∏ne samodzielnie wykonanych prac
z pewnoÊcià b´dzie mi∏à pamiàtkà po zaj´ciach
w Pogodnej.
A w jaki sposób najlepiej uwieƒczyç mile sp´dzone ferie? OczywiÊcie muzycznie. Zaj´cia
Dzieci´ce Ogrody Muzyczne oraz udzia∏ w koncercie koƒczàcym akcj´ Zima w MieÊcie 2010
w Sali Kongresowej dope∏ni∏y ca∏oÊci. Czy ferie
w mieÊcie muszà byç nudne? OczywiÊcie, ˝e
nie! Wystarczy kilka pomys∏ów i fajne towarzystwo. Ju˝ teraz zapraszamy na zaj´cia w ramach
akcji „Lato w MieÊcie”.
Anna Markiewicz

3. Organizowanie imprez, spotkaƒ, kiermaszów
kulturalnych, imprez sportowych, festynów,
spotkaƒ rodzinnych.
4. Dzia∏ania w zakresie organizowania, prowadzenia wypoczynku i rekreacji dla dzieci i m∏odzie˝y.
5. Propagowanie polityki zdrowotnej.
6. Wspieranie inicjatyw spo∏ecznych i kulturalnych mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy.
7. Udzielnie pomocy osobom znajdujàcym si´
w trudniej sytuacji ˝yciowej.
8. Wspó∏praca z organami w∏adzy samorzàdowej, organizacjami pozarzàdowymi, organizacjami mi´dzynarodowymi, krajowymi oraz
fundacjami.
9. Wydawanie publikacji zwiàzanych z realizacjà
celów stowarzyszenia.
JesteÊmy dobrej myÊli!
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
dr Stefan S∏owikowski
i ka∏u˝e. Natychmiast te˝ pojawi∏y si´ na rondzie
solarki. W klika godzin po zauwa˝eniu brunatnej
rzeczki zosta∏y ju˝ tylko poszlaki awarii. I o ile
s∏u˝by pod dowództwem Burmistrza Kacprzaka
zadzia∏a∏y szybko, sprawnie i bez zarzutu, to ju˝
do MPWiK mo˝na mieç troch´ pretensji. Wielu
mieszkaƒców zosta∏o bez wody jeszcze przez
kolejnà dob´, a nikt nie zadba∏ o to, by jà dowieêç beczkowozem do ich domów (co w przypadku d∏u˝szych awarii jest standardem). Poza tym, szpetna dziura zagrodzona taÊmami
straszy∏a jeszcze przez dwa tygodnie i utrudnia∏a ruch samochodowy zarówno przy wyjeêdzie
z Hiacyntowej, jak i na Pogodnej.
Izabela Antosiewicz

„W Wielki Post”
czas
zatrzymuje si´
na stacjach
m´ki paƒskiej
to ludzkoÊç
wydrà˝y∏a krzy˝
w Ziemi Âwi´tej
i spowodowa∏a
wielkie cierpienie
zmartwychwstanie
otworzy∏o karty historii
gdzie nasze ˝ycie
jest chwilà
a ˝ycie Pana
wiecznoÊcià
Irena ¸ukszo
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Fotoradary w Weso∏ej
Od paru miesi´cy kierowcy w dwóch
miejscach w naszej dzielnicy nagle zwalniajà i jadà zgodnie z przepisami ruchu
drogowego. Dlaczego? Odpowiedê jest
prosta. Na prze∏omie listopada i grudnia na ulicach Trakt Brzeski oraz Armii
Krajowej pojawi∏y si´ fotoradary.
Urzàdzenie zainstalowane na Trakcie znajduje si´ w okolicach ulicy Objazdowej i du˝ego osiedla mieszkaniowego umiejscowionego tu˝ przy trasie.
W∏aÊnie mieszkaƒcy wspomnianej ulicy wysun´li wniosek i wywalczyli urzàdzenie na trasie. Problematyczny i niebezpieczny z powodu przekraczajàcych
pr´dkoÊç kierowców wjazd na Trakt

sta∏ si´ teraz znacznie ∏atwiejszy. Pomiar pr´dkoÊci zapewne zmniejszy
te˝ ryzyko wypadków,
do których dochodzi∏o
wczeÊniej w tej okolicy.
Drugi fotoradar zosta∏
umiejscowiony na ulicy
Armii Krajowej i mierzy
pr´dkoÊç kierowców poruszajàcych si´ w stron´ Zespo∏u
Szkó∏. W∏aÊnie obecnoÊç placówek
oÊwiatowych z wyjÊciem bezpoÊrednio
na chodnik przy ulicy spowodowa∏o, ˝e
rozpocz´to tam kontrol´ pr´dkoÊci.
Niewykluczone, ˝e wkrótce fotora-

Sukces Il Canto Magnificat

dary pojawià si´ w innych miejscach
naszej dzielnicy. Oby spe∏ni∏y swà
funkcj´ nale˝ycie i przyczyni∏y si´ do
podwy˝szenia poziomu bezpieczeƒstwa na naszych ulicach.
Karol Dziwiƒski
kryzysu, chór Êpiewa∏ w Filharmonii Narodowej
na jednym z poranków muzycznych u cioci Jadzi... Cieszy równie˝ fakt, ˝e równolegle „dorasta” tzw. m∏odszy chór, który, mamy nadziej´, zasili szeregi tego „starszego” i ˝e nabór jest ciàgle
otwarty... Nie ma wi´c ju˝ chóru przy Miejskim
OÊrodku Kultury, ale istnieje nadal Il Canto
Magnificat – rodzice dziewczàt
i sympatycy chóru utworzyli fundacj´, która umo˝liwi- taka jest
nadzieja- owocne kontynuowanie
jego dzia∏alnoÊci. JesteÊmy – my
rodzice dziewczàt – wdzi´czni
za to, ˝e, mimo trudnych przejÊç
zwiàzanych z istnieniem chóru,
spotykamy si´ z wyrozumia∏oÊcià
Dyrektora OÊrodka Kultury, który
u˝ycza sali na próby w Centrum
„Pogodna” oraz z przychylnoÊcià
pana burmistrza E. K∏osa oraz pana wiceburmistrza M. Mahora,
którzy wielokrotnie wyra˝ali swoje uznanie dla osiàgni´ç chóru i zach´cali do kontynuowania jego dzia∏alnoÊci.
Gratulujemy zatem naszym dzielnym dziewczynom oraz pani Dyrygent i ˝yczymy udanej realizacji dalszych zamierzeƒ artystycznych!

Chór Il Canto Magnificat przypomnia∏ o sobie
Wydawa∏oby si´, ˝e o pedagoga – artyst´ z takim
w najlepszym stylu, otrzymujàc I nagrod´
dorobkiem i doÊwiadczeniem powinny si´ biç si´
w IX Ogólnopolskim Ekumenicznym WielopooÊrodki kultury, a tymczasem to ona i my – rodzikoleniowym Festiwalu Bo˝onarodzeniowym
ce walczymy z determinacjà o utrzymanie chóru.
Betlejem u Avetek. Dwudniowe
przes∏uchania konkursowe, 16
i 17 stycznia mia∏y miejsce
w Domu Kultury Âwit na Targówku oraz Bia∏o∏´ckim OÊrodku Kultury. Liczne chóry, zespo∏y muzyczne, soliÊci wykonali kol´dy
i pastora∏ki z ca∏ego Êwiata
i w najró˝niejszych aran˝acjach.
Tym wi´ksza radoÊç, ˝e pierwszà
nagrod´ zdby∏y w∏aÊnie nasze
dziewcz´ta. W werdykcie jury
podkreÊlono wysoki poziom
Wr´czenie nagrody
umiej´tnoÊci wokalnych: bardzo
dobrà emisj´ g∏osu, dykcj´, intonacj´ oraz znakomity wyraz artystyczny. SzczeNazwa „chór” jest ju˝ zresztà niezbyt stosowna,
gólne uznanie zdoby∏a Êpiewana a cappella kol´poniewa˝ po ró˝nych zawirowaniach, nieudada Z narodzenia Pana, której wykonanie by∏o wynych bataliach o pozostanie w OÊrodku Kultury
magajàcym sprawdzianem mo˝liwoÊci chórzyna zasadach dostosowanych do specyfiki dziastek. Wyró˝nione tà samà pierwszà nagrodà zo∏alnoÊci, zawieszaniu i odwieszaniu, pozosta∏o
sta∏y tak˝e akompaniujàce na cztery r´ce na forw tej chwili dziesi´ç dziewczàt. To za ma∏o, by
Katarzyna ¸ukomska
tepianie Barbara Mienkina i Magda Skoczek. Tu
brzmieç bogactwem
tak˝e doceniono wysoki poziom artystyczny
g∏osów
dawnego
BIURO PODRÓ˚Y
oraz poprawnoÊç technicznà wykonania.
chóru, ale wystarczarok za∏o˝enia 1999
Nie da si´ ukryç, ˝e tego pi´knego sukcesu
jàco, by dzi´ki profenie by∏oby bez wyjàtkowego dyrygenta i pedagosjonalnemu prowaAgent TUI, NECKERMANN, SCAN HOLIDAY,
ga – pani Marty Makowskiej-Zamojskiej. I nie
dzeniu (pani Dyrygent
ECCO HOLIDAY, EXIM, ORBIS, ALMATUR...
chodzi tylko o jej wielkie doÊwiadczenie w pracy
zwyk∏a mawiaç, ˝e
z utalentowana m∏odzie˝à, wyborny zmys∏ artyw tej sytuacji musi
AKREDYTOWANY AGENT IATA
styczny, który ka˝demu jej „dzie∏u”, czyli nowepracowaç z ka˝dà
Agent kilkuset linii lotniczych
mu utworowi wprowadzanemu do repertuaru
z dziewczàt jak z soDost´p do promocyjnych taryf
chóru nadaje wysokà jakoÊç, ale tak˝e o nadzwylistkà) osiàgaç sukceSprawdê nasze ceny!!!
czajnà wprost wytrwa∏oÊç i wiar´ w sens tego,
sy i mieç Êmia∏e placo robi. Jest to refleksja absolutnie nieprzypadny koncertowe na
Stara Miłosna (obok poczty)
kowa, bo sformu∏owana przez jednego z rodziprzysz∏oÊç. Notabene
Zapraszamy:
ul. Jana Pawła II 23 lok. U1
ców „chóralnych” (a z pewnoÊcià poglàd ten pow ubieg∏ym roku,
pon.-pt. – 10.00-18.00
www.bpserwis.com.pl
dzielajà wszyscy pozostali rodzice), który od wiew czasie najwi´kszesobota – 9.30-13.30
tel.
(+48
22)
773
83
42
lu lat obserwuje prac´ pani Marty Makowskiej.
go, wydawa∏oby si´,

SERWIS
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Czarne kartki z historii Zespo∏u
Zak∏ad Produkcyjno-Us∏ugowy „Stara Mi∏osna” Spó∏ka Akcyjna
„Gorszy pieniàdz
wypiera lepszy”
(M. Kopernik)
Kilka tygodni temu otrzyma∏em od nieznanego nadawcy jako publicysta „WiadomoÊci Sàsiedzkich” obszernà
przesy∏k´ listowà z zaskakujàcymi dokumentami dotyczàcymi Zak∏adu Produkcyjno-Us∏ugowego „Stara Mi∏osna” – Spó∏ka Akcyjna.
Dzi´kuj´ tà drogà nieznanemu nadawcy, chocia˝
z drugiej strony nie wiem, czy chcia∏em znaç te dokumenty.
Prezentowane w dokumentach fakty, moim zdaniem, stawiajà w bardzo niekorzystnej sytuacji nestorów, za∏o˝ycieli ZESPO¸U – p. Andrzeja B. i Stanis∏awa P.
Skoro zosta∏em jednak wywo∏any do przedstawienia tych dokumentów to po kolei:
• 10 marca 1988 roku p. Andrzej B., Stanis∏aw P.
i Janusz U. postanowili zaczàç prywatnà dzia∏alnoÊç gospodarczà i powo∏ali Zak∏ad Produkcyjno-Us∏ugowy „Stara Mi∏osna” Spó∏ka Akcyjna.
Ustanowiono 4 tys. akcji po 1 tysiàc z∏otych ka˝da: dominujàcy pakiet 2100 akcji objà∏ Andrzej
B., 1000 akcji objà∏ Stanis∏aw P. i 900 akcji – Janusz U. Dawa∏o to kapita∏ za∏o˝ycielski w wysokoÊci 4 mln (starych) z∏otych (tj. 61,8 tys. obecnych z∏otych). Wp∏acono jedynie 1 milion (starych) z∏otych (tj. ok. 12,9 tys. obecnych z∏otych).
Miesiàc wczeÊniej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zespo∏u Andrzej B. poinformowa∏, ˝e jest
mo˝liwoÊç powo∏ania i dzia∏ania Spó∏ki Akcyjnej, która przyczyni si´ do obni˝enia
kosztów budowy osiedla.
• 7 lutego 1989 roku Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Zespo∏u Andrzej B. poinformowa∏, ˝e
Spó∏ka Akcyjna wyda dla cz∏onków Zespo∏u OBLIGACJE o ∏àcznej wartoÊç 1,5 mld z∏otych.
Nale˝y przypomnieç, ˝e w 1989 r. Êrednia miesi´czna p∏aca wynosi∏a 206.758 starych z∏otych.
Natomiast Êrednia miesi´czna p∏aca w 2009 roku
wynosi∏a 3.200 obecnych z∏otych.
Tak wi´c Spó∏ka, w przeliczeniu, wypuÊci∏a obligacje w wysokoÊci 5.555 Êrednich miesi´cznych
p∏ac tj. 17,8 mln obecnych z∏otych.
Obligacje b´dà w nominale 100 tys. (starych)
z∏otych (tj. 1546 obecnych z∏otych) i 500 tys. (starych) z∏otych (tj. 7.730 obecnych z∏otych). Ka˝dy
cz∏onek Zespo∏u b´dzie móg∏ kupiç 1 obligacje
w Rotundzie PKO w ciàgu 2 tygodni.
Na tym samym posiedzeniu Rada podj´∏a
uchwa∏´ o udzieleniu prywatnej Spó∏ce Akcyjnej
po˝yczki w wysokoÊci 250 mln (starych) z∏
(tj. 3,9 mln obecnych z∏otych). Rada zobowiàza∏a równie˝ Zarzàd, aby przekazaç na konto Spó∏ki
Akcyjnej kwot´ 50 mln (starych) z∏ (tj. 773 tys.
obecnych z∏otych), która wp∏yn´∏a z Urz´du
m. Weso∏a jako zaliczka na budow´ mieszkaƒ rotacyjnych i przedszkola.
Z poczàtkiem 1990 roku nastàpi∏ zwrot w postawie nowego Zarzàdu Zespo∏u z p. o. Dyrektora Generalnego Ryszardem Klattem na czele.
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Zarzàd przesta∏ tolerowaç dzia∏ania p. Andrzeja B.
i p. Stanis∏awa P. i skierowa∏ do prokuratury dwa doniesienia o przest´pstwie. W pierwszym podwa˝ono
zasadnoÊç wydania obligacji o ∏àcznej wartoÊci 1,5
mld (starych) z∏ (tj. ok. 17,8 mln obecnych z∏otych)
przy gwarancjach majàtkiem Zespo∏u, do czego wymagana by∏a zgoda Ogólnego Zebrania Cz∏onków
Zespo∏u, a nie Uchwa∏a Rady Nadzorczej.
PodkreÊlono, ˝e majàtek Spó∏ki Akcyjnej w tym
czasie wynosi∏ 1 mln (starych) z∏otych (tj. ok. 12,9
tys. obecnych z∏otych).
Drugie doniesienie dotyczy∏o dzia∏aƒ przynoszàcych znaczne szkody materialne Zespo∏u i przenoszenia majàtku o du˝ej wartoÊci z Zespo∏u do Spó∏ki Akcyjnej.
Cytujàc doniesienie do prokuratury z∏o˝one
w dniu 12 III 1990 r. czytamy:
„... Po za∏o˝eniu Spó∏ki Akcyjnej przewodniczàcy
Rady Nadzorczej MPZBDJiW doprowadzi∏ do utworzenia nowego zarzàdu MPZBDJiW, a na prezesa Zarzàdu powo∏a∏ Ob. P.
Nast´pnie w okresie od maja 1988 do lutego 1989 r. Ob. B. sk∏oni∏ Rad´ Nadzorczà MPZBDJiW do podj´cia szeregu uchwa∏, w wyniku których doprowadzi∏ do:
A) – przekazania w u˝ytkowanie spó∏ki akcyjnej
budynków i ich cz´Êci wraz z bezp∏atnym korzystaniem z energii elektrycznej, urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych, urzàdzeƒ telefonicznych i transportu.
B) – przekazywania po kosztach w∏asnych przez
MPZBDJiW na rzecz S.A. surowców, materia∏ów,
maszyn i urzàdzeƒ, które nast´pnie cz´sto odsprzedawane by∏y bàdê podnajmowane Zespo∏owi po zawy˝onych cenach.
C) – przekazania Spó∏ce akcyjnej znacznych kwot
pieni´˝nych, za których cz´Êç dokonano zakupu
gruntów na rzecz spó∏ki akcyjnej. W wyniku tych
dzia∏aƒ Ob. B. zapewni∏ swojej spó∏ce znaczne korzyÊci majàtkowe i bezprawne zyski kosztem mienia
MPZBDJiW.
Ad. A) Spó∏ce akcyjnej przekazano w u˝ytkowanie
z datà 89.01.02
– budynek administracyjny po∏o˝ony przy ul. Fabrycznej 8a wraz z ∏àczami elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi i telefonicznymi, który zwrócony zosta∏ Mi´dzyresortowemu Zespo∏owi Budowy Domów z koƒcem 1989 r. za symbolicznà
op∏atà w wysokoÊci 17 tys. (starych) z∏ miesi´cznie (tj. 262 obecnych z∏otych).
Dowód 8) umowa.
– powierzchnia magazynowa do sk∏adowania materia∏ów S.A. – bez bli˝szego okreÊlenia ich powierzchni, zasad u˝ytkowania i odp∏atnoÊci.
– pomieszczenie w budynku przy ul. Jeêdzieckiej 5,
w którym S.A. otworzy∏a kantor wymiany walut
za symbolicznà op∏at´ 15 tys. starych z∏otych miesi´cznie tj. ok. 232 obecnych z∏otych z u˝ywalnoÊcià wody, ciep∏a, elektrycznoÊci i telefonu.
Dowód 9) umowa.
– barakowóz, w którym S.A. prowadzi sprzeda˝ swoich materia∏ów – bez ˝adnej umowy i odp∏atnoÊci.
Spó∏ka Akcyjna przez ca∏y czas /okres/ u˝ytkowania obiektów nie regulowa∏a nale˝noÊci za wod´, cie-

p∏o, elektrycznoÊç, wywóz nieczystoÊci, jak równie˝
za u˝ytkowanie telefonów.
Podejmujàc wy˝ej przytoczone decyzje Ob. B.
i Ob. P. doprowadzili do przysporzenia S.A. bardzo
znacznych wartoÊci trudnych nawet do wyliczenia.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e S.A. wzywana w ostatnim okresie do regulowania jakichkolwiek nale˝noÊci odmawia∏a ich zap∏aty.
Dowód 10) pismo
Ad. B) Dzia∏ajàc na polecenie prezesa Rady Nadzorczej Ob. B. i przewodniczàcego Zarzàdu Ob. P.
– kierownik Dzia∏u Zaopatrzenia Mi´dzyresortowego
Zespo∏u Budowy Domów Ob. O. dokonywa∏ spisów
rzekomo zb´dnych dla Zespo∏u materia∏ów i urzàdzeƒ – przeznaczonych do sprzeda˝y na rzecz S.A.
Wykazy te zatwierdzane by∏y przez przewodniczàcego Zarzàdu Ob. P.
Dowód 11) wykazy – 4 zestawienia
Nast´pnie dokonywano przekazania materia∏ów,
surowców i urzàdzeƒ na rzecz S.A. – po kosztach
w∏asnych Zespo∏u.
Dowód 12/ listy sprzedanych materia∏ów, surowców i urzàdzeƒ z datami sprzeda˝y, cenami sprzeda˝y i numerami dowodów magazynowych zestawieƒ.
Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e przekazanie
surowców, materia∏ów i urzàdzeƒ w/g kosztów w∏asnych, mimo znacznie wy˝szych cen rynkowych dokonywano, mimo oczywistego faktu, ˝e b´dà one
niezb´dne do budowy osiedla, które zaawansowane
by∏o w tym czasie w wysokoÊci 8-10% oraz mimo
tego, ˝e jednoczeÊnie te same osoby zarzàdza∏y zakup materia∏ów dla Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów i w tym celu wyp∏aca∏y liczne zaliczki.
Wszystkie przekazane S.A. surowce, materia∏y
i urzàdzenia Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów musi obecnie zakupywaç ponownie na wolnym rynku w/g aktualnych cen
/umieszczonych na listach/.
W wyniku takich dzia∏aƒ Mi´dzyresortowy Pracowniczy Zespó∏ Budowy Domów poniós∏ straty
w wysokoÊci 1 021 379 101 z∏ (czyli ok. 15,8 mln
obecnych z∏).
Ponadto w kwietniu i maju 1989 r. prezes Rady
Nadzorczej Ob. B. i przewodniczàcy Zarzàdu Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u w podobnym trybie po cenach zakupu z lat poprzednich przekazali swojej S.A. szereg Êrodków trwa∏ych stanowiàcych w∏asnoÊç Mi´dzyresortowego Pracowniczego
Zespo∏u Budowy Domów, jak: autobusy, samochody
Kamaz, ˝uraw samochodowy, ciàgniki, cysterny, ∏adowarki, koparki.
Dowody 13) wykaz Êrodków trwa∏ych
14) dokumenty likwidacji Nr 359 10 15 16
19 20 21 22 23 24 /80.
15) pismo z daty: 89.04.20 wraz z za∏àcznikiem Nr 2”.
... koniec cytatu.

c.d. na str. 8
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Co nam przyjdzie z Euro 2012 w Sulejówku?
Wille,
oran˝erie,
korty, podgrzewane
boiska oraz basen z solankà z mórz, w których p∏ywa∏y plezjozaury, takie centrum pobytowe szykuje Sulejówek dla zawodników
Euro 2012. Boiska b´dà gotowe ju˝ tego
lata. Przedstawiciele UEFA sà zadowoleni i finansowanie w∏aÊciwie na ca∏oÊç
te˝ ju˝ jest – Sulejówek wchodzi na
ostatnià prostà do mety. Musi jeszcze
w po∏owie tego roku znaleêç si´ w gronie 16 zwyci´zców spoÊród 44 obiektów
rywalizujàcych o goszczenie zawodników. ˚yczymy sàsiadom powodzenia.
Ale, ale kochani, Euro przyjdzie
i przeminie, a z tego wszystkiego b´dziemy korzystaç my – tubylcy, wi´c ju˝
teraz warto rzuciç na to okiem.

Fot. 1. Tak majà wyglàdaç boiska

Centrum pobytowe Ekopark Glinianki
Ca∏y kompleks jest usytuowany
w trzydziestohektarowym parku Glinianki. Ma si´ on sk∏adaç z cz´Êci sportowej, w której znajdà si´ dwa boiska
z podgrzewanà murawà. Jedno b´dzie

Osobno prywatny inwestor buduje kryte korty tenisowe.
Cz´Êç pobytowa sk∏ada si´ z domu
olimpijczyka i hotelu Willa Park (fot. 3
i 4) Ma to w przysz∏oÊci obrosnàç w re-

Fot. 3. Dom Olimpijczyka

stauracje, kafeterie i inne umilacze czasu. Ca∏oÊç ma uzupe∏niç basen, którego
wyglàd nie jest jeszcze znany.
Wiadomo natomiast, ˝e b´dzie
zasilany solankà z g∏´bokoÊci
1500 m o st´˝eniu 7% (dwa razy
wi´cej ni˝ Morze Âródziemne,
ale mniej ni˝ Morze Martwe) zawierajàcà lecznicze sole litu. Jest
to sól z warstwy dolnej jury, czyli
pozosta∏oÊç po czasach kiedy ca∏à Polsk´ pokrywa∏o ciep∏e morze a na jedynych wyspach (dzisiaj górach) Âwi´tokrzyskich ros∏y sagowce, wi´c z tym plezjozaurem to ca∏kiem serio.

To ogromna suma, ale wcià˝ tylko po∏owa kosztów odwiertu i to tylko odwiertu badawczego. Uruchomienie pe∏nej
eksploatacji to koszty jeszcze wi´ksze.
Te koszty sà na razie nie do udêwigni´cia dla miasta wielkoÊci Sulejówka, ale zabiegi o dalsze zewn´trzne dofinansowanie trwajà
i prawdopodobnie dzi´ki funduszom ze Szwajcarsko-Polskiego
Programu Wspó∏pracy sprawy
posunà si´ jeszcze do przodu.
Solanka pop∏ynie w iloÊci wystarczajàcej na wype∏nienie basenu, ale tanie ekologiczne ciep∏o b´dzie pochodziç z utylizacji
odpadów komunalnych. Infrastruktura do tego celu ma powstaç na terenie by∏ego poligonu
wojskowego. To mo˝e mniej estetyczne,
ale dla nas równie˝ ciekawe. Obecnie
lwia cz´Êç ka˝dego z rachunków za wy-

Fot. 4. Hotel Villa Park – fasada z oran˝erià

wóz Êmieci i oczyszczanie Êcieków to
koszty sk∏adowania powstajàcych z tego odpadów. Te stale rosnàce koszty
sk∏adowania to strategia Unii Europejskiej majàca wymusiç ich przerabianie.
Je˝eli ta logika rzeczywiÊcie zadzia∏a to
sàsiedztwo z Ekoparkiem Glinianki
mo˝e si´ podwójnie op∏aciç.
Dorota Wroƒska

Eko-geotermia czy Eko-odpady?
Odwiert z ciep∏à solankà mia∏ dostarczaç równie˝ geotermalnej energii
do ogrzewania ca∏ego kompleksu. Zrobiono w tym kierunku niema∏o. Powsta∏a spó∏ka Geotermia Sulejówek, zosta∏y
przeprowadzone ekspertyzy uzyskano
koncesj´ na wydobycie tych wód.
Burmistrz Sulejówka Waldemar
Chachulski zainprzy sklepie
spirowany przyul. Jana Pawła II 13 B / róg Jodłowej
k∏adem Bukowiny Tarzaƒskiej zaGodziny otwarcia:
pami´tale zabiega∏ o dofinansopon.- pt. 6.00-21.00
wanie tego prosob. 7.00-18.00
niedz. 9.00-17.00
jektu. Uda∏o si´
wynegocjowaç
Tel. 022 773 12 93
blisko 5 mln z∏otych z NFOÂiGW.
Akceptujemy karty płatnicze

KWIACIARNIA
ROMA

Fot. 2. A tak wyglàda∏y w listopadzie

pokryte ze wzmacnianà trawà naturalnà drugie z trawà sztucznà. Wzniosà
si´ nad nimi trybuny mieszczàce 1250
widzów (fot. 1 i 2). B´dà równie˝ hale
do gry w siatkówk´ i koszykówk´.
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c.d. ze str. 6
25 kwietnia 1989 roku, czyli CZARNA ÂRODA
ZESPO¸U, wyciàg z:

Wracamy ponownie do doniesienia do prokuratury.
„... Ponadto w celu przysporzenia korzyÊci majàtkowych Spó∏ce Akcyjnej Ob. P. w okresie od lutego

Ksi´gi Ârodków Trwa∏ych i przedmiotów nietrwa∏ych ZESPO¸U (rok za∏o˝enia 1985).

Tak wi´c Spó∏ka Akcyjna pana Andrzeja B. dzi´ki
decyzji Prezesa Zarzàdu Zespo∏u Stanis∏awa P. przej´∏a w tzw. finansowaniu zast´pczym w jednym
dniu 17 samochodów i maszyn budowlanych na
∏àcznà kwot´ 254 524 500 (starych) z∏ po cenach
zakupu. By∏o to dok∏adnie 1230 Êrednich p∏ac miesi´cznych 1989 roku, czyli ok. 3,9 mln obecnych
z∏otych, co odpowiada∏o ponad 1 mln dolarów USA.
W 1989 r. by∏em wicedyrektorem Krajowego Zrzeszenia skupiajàcego 172 Przedsi´biorstwa Budownictwa Rolniczego i zadaniem moim by∏o zdobywanie dla nich Êrodków produkcji. By∏a to droga przez
m´k´ i marzy∏bym o takiej wielkiej dawce sprz´tu
– maszyny budowlane i samochody by∏y w tym czasie przydzielane na talony i na wolnym rynku warte
by∏y co najmniej trzy–cztery razy tyle. (Doskonale to
widaç, je˝eli porówna si´ cen´ ˝urawia samochodowego zakupionego w 1987 r. za cen´ 8,9 mln z∏
(poz. 1) i podobnego ˝urawia (poz. 17) zakupionego
w 1989 r. za kwot´ 31,4 mln z∏otych).
W owym czasie sprz´t budowlany mo˝na by∏o „od
r´ki” sprzedaç na gie∏dzie samochodowej na Bemowie.
Prawdopodobnie mog∏o tak si´ staç i za sprz´t
o wejÊciowej wartoÊci jednego miliona dolarów
Spó∏ka po kilku miesiàcach mog∏a uzyskaç jakieÊ
trzy-cztery miliony dolarów.
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do czerwca 1989 r. zawar∏ umowy dotyczàce podnajmu sprz´tu od Mi´dzynarodowego Zespo∏u Budowy Domów na rzecz Spó∏ki Akcyjnej po kosztach
w∏asnych Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów. Zysk z u˝ytkowania tego
sprz´tu pozostawa∏ w spó∏ce akcyjnej.
Dowód: 17) umowa z 13. II. 1989 r.
18) umowa z 10. IV. 1989 r.
19) umowa z 09. VI. 1989 r.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e jednoczeÊnie jako przewodniczàcy Zarzàdu Mi´dzyresortowego Pracowniczego
Zespo∏u Budowy Domów Ob. P. zawar∏ z w∏asnà
spó∏kà umow´, mocà której podawa∏a w dzier˝aw´
Mi´dzyresortowemu Zespo∏owi Budowy Domów
Êrodki sprz´towo-transportowe (wczeÊniej zakupione od Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u
Budowy Domów) lecz nie po kosztach w∏asnych
a z zyskiem i narzutami (∏àcznie 55% ).
Dowód 20) umowa z 9. VI. 1989 r.
Równie˝ w ten sposób zagarniano pieniàdze
cz∏onków Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów.
Ad. C) Ponadto wymienieni doprowadzili do przelania przez Mi´dzyresortowy Pracowniczy Zespó∏
Budowy Domów na rzecz S.A. kwot powa˝nych a to:

– z datà 89.09.07 – kwoty 300.000.000 z∏ (tj. 4,6 mln
obecnych z∏otych) tytu∏em rzekomej realizacji
urzàdzeƒ elektroenergetycznych. Celem uprawdopodobnienia motywów podpisano umow´ Nr
1/PO/89, która jednak nie ma cech dwustronnego
zobowiàzania i nigdy nie zosta∏a zrealizowana.
Dowód 21) pismo 89.08.24
22) umowa
23) przelew
W okresie lutego–marca 1989 r. na polecenia Ob.
Janusza U. zatwierdzone przez Ob. P. wydane zosta∏y z kasy Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów czeki gotówkowe na ogólnà kwot´ 215.000.000 z∏ (tj. 3,3 mln obecnych z∏otych),
za którà to kwot´ Spó∏ka Akcyjna zakupi∏a od Ob. Sz.
dla siebie nieruchomoÊç o pow. 2ha 46a 54m2 po∏o˝onà w Sulejówku.
Dowód 24) polecenie wyp∏aty
25) czeki gotówkowe
26) akt notarialny
Dzia∏ajàc w ten sposób wymienione na wst´pie
osoby zagarn´∏y pieniàdze Mi´dzyresortowego
Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów w kwocie
515.000.000 z∏ (tj. 8,0 mln obecnych z∏otych).
Wymienione na wst´pie osoby dzia∏a∏y na szkod´
Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy
Domów równie˝ poprzez przekazywanie ró˝nym spó∏kom i osobom fizycznym licznych milionowych przedp∏at i zaliczek nie egzekwujàc rozliczania si´ z tych kwot.
Dowód 27) wykaz firm i udzielonych przedp∏at.
Wszystkie te transakcje za∏atwia∏ Ob. O.. Zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, ˝e wymieniony doprowadzajàc do przekazywania tak wysokich kwot
na rzecz ró˝nych firm – czerpa∏ od nich korzyÊci jako udzia∏owiec, bàdê w formie odst´pnego.
Ponadto Ob. O. pobra∏ i u˝ytkowa∏ wiele przedmiotów stanowiàcych w∏asnoÊç Mi´dzyresortowego
Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów jak: kamer´ „Panasonic”, Telewizor Irc, kasety video, maszyny
elektryczne do pisania, kalkulatory, stó∏ i ∏aw´.
Dowód 23) wykaz – wymienione przedmioty dotychczas nie zosta∏y zwrócone.
Wy˝ej opisane dzia∏ania polegajàce na zagarni´ciu wspólnego mienia Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów przez osoby kierujàce Mi´dzyresortowym Zespo∏em Budowy Domów
sà czynami karnymi majàcymi cechy wyjàtkowo du˝ej szkodliwoÊci spo∏ecznej zarówno z uwagi na wysokoÊç zagarni´tych kwot, jak te˝ na mafijny sposób
dokonywania czynów. Poszkodowanymi sà wszyscy
cz∏onkowie Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów, od których wymienieni
na wst´pie systematycznie ˝àdali wp∏at na budow´,
uniemo˝liwiajàc jakàkolwiek kontrol´ przeznaczenia
zebranych pieni´dzy i post´pu robót budowlanych.
W imieniu wszystkich cz∏onków Mi´dzyresortowego
Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów zwracamy
si´ o energiczne wszcz´cie post´powania karnego.
W za∏àczeniu:
Dowody od 1 do 28.
p. o. Dyrektor Generalny
mgr in˝. Ryszard Klatt
Do wiadomoÊci:
1. Ministerstwo SprawiedliwoÊci
2. Najwy˝sza Izba Kontroli”.
W nast´pnym artykule poinformuj´ Paƒstwa jak
zareagowa∏a prokuratura i sàdy, jak toczy∏o i zakoƒczy∏o si´ Êledztwo przeciw p. Andrzejowi B., p. Stanis∏awowi P. i p. Januszowi U.
Opisz´ równie˝ barwne dzieje Spó∏ki Akcyjnej
w latach 1989–1993.
Tadeusz Opieka

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Konkurs na przepis dla przedszkolaka rozstrzygni´ty
4 lutego rozstrzygni´to konkurs na najlepszy przepis kulinarny dla dziecka w wieku przedszkolnym, organizowany przez
przedszkole nr 261 Pod D´bami.
W konkursie oceniano przepisy
w dwóch kategoriach: „palce lizaç” – czyli ulubione danie
przedszkolaka oraz przepis
uwzgl´dniajàcy diety (bezmleczne, bezjajeczne i bezglutenowe).
Laureatów wy∏oni∏a komisja konkursowa, w której sk∏ad wesz∏y
Jaglanka czyli boska breja
na Êniadanie (bezglutenowa)
Sk∏adniki:
• 1 szklanka kaszy jaglanej
• 2 szklanki wody
• suszone owoce: rodzynki, morele,
˝urawiny (do wyboru)
• pestki: s∏onecznik, siemie lniane,
etc.
• owoce sezonowe: maliny, jagody,
banany, jab∏ka
• dodatki: miód, jogurt naturalny,
olej lniany
Kasz´ rano p∏uczemy i zalewamy
wodà. Gotujemy, a˝ woda wyparuje
– pod koniec gotowania dodajemy
suszone owoce i pestki. Gar goràcy
stawiamy na stole i ka˝dy wg uznania

przedstawicielki przedszkola,
poradni dietetycznej Dr Bardadyn oraz Wydawnictwa Raabe.
Nagrodami g∏ównymi by∏y parowar i blender renomowanej firmy oraz – jako wyró˝nienia –
ksià˝ki kucharskie. Poni˝ej dwa
zwyci´skie przepisy – grzybki i jaglanka, których autorkami sà
mamy przedszkolaków: Klaudia
ZaraÊ i Magda Makowska.
MJ
nak∏àda do miski kasz´, polewa miodem (1 ∏y˝.) dodaje Êwie˝e owoce (banan w talarkach, jab∏ko starte) polewa
jogurtem (2 ∏y˝.) i olejem lnianym.
Miesza wszystko i zjada ze smakiem.
***
Grzybki
Sk∏adniki:
• 0,5 kg màki
• kostka margaryny
• Êmietana 18% (200 g)
• szczypta proszku do pieczenia
Wszystko to posiekaç, zagnieÊç
i wstawiç na godzin´ do lodówki.
• krem Karpatka, mas∏o Êmietankowe – przygotowaç wg przepisu na

opakowaniu.
• bia∏ko z 1 jajka, mak
• gotowa polewa mleczna do rozpuszczenia
Ciasto po sch∏odzeniu rozwa∏kowaç
na gruboÊç 2-3 mm. Szklankà (mniejszà i wi´kszà) wycinaç krà˝ki, tak by
powsta∏y pary. Wi´ksze krà˝ki upiec
na wierzchu foremek do babeczek,
a w mniejszych wyciàç na Êrodku
dziurk´. Z pozosta∏ej cz´Êci ciasta zrobiç trzonki do grzybków, maczaç jeden
koniec w bia∏ku a potem w maku.
Upiec na z∏oty kolor w 180–200 °C
przez oko∏o 20–25 min. Po wystudzeniu nak∏adaç krem w kapelusze i przykryç cz´Êcià z dziurkà, a w otwór mocujemy trzonki grzybków. Kapelusze
grzybków maczamy w polewie.

Jedna z uliczek w Starej Mi∏osnej. Sàsiedzi zrobili zrzutk´ na firm´, która usun´∏a Ênieg z ich ulicy.

Pr z e d
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„Stracone” dzieciƒstwo
Nowy Rok to czas przemyÊleƒ i rozliczeƒ z przesz∏oÊcià. Robiàc porzàdki,
przeglàdajàc dokumenty, patrz´ na kolejne Êwiadectwa, klasa pierwsza, druga,
gimnazjum, liceum... wsz´dzie wysokie
oceny, czerwone paski... Ale widz´ równie˝ zdj´cia z wyjazdów, spotkaƒ z przyjació∏mi, urodzin... Êwiadectwa beztroskiej zabawy... i mo˝e nie by∏oby w tym
nic dziwnego, gdyby nie to, ˝e posz∏am
do szko∏y rok wczeÊniej, majàc szeÊç lat.
Zgodnie z opiniami rodziców dzisiejszych szeÊciolatków, które mo˝emy
przeczytaç w gazetach czy sk∏adanych
przez nich protestach, powinnam byç
osobà nieszcz´Êliwà, której coÊ zosta∏o
odebrane, ale nie jest to prawda. Bardzo
mi∏o wspominam pierwsze lata w Szkole Podstawowej w Zielonej (obecnie Zespó∏ Szkó∏ nr 94), serdecznoÊç nauczycieli i przede wszystkim poznanie wielu
wspania∏ych przyjació∏.
To w∏aÊnie szko∏a daje szanse na nawiàzanie nowych znajomoÊci, przyjaêni, poznanie ciekawych ludzi. Dzieci
pragnà zdobywaç wiedz´, a w∏aÊnie
szko∏a to umo˝liwia.

Obecnie jestem studentkà pedagogiki i jestem bardzo szcz´Êliwa, gdy˝
dzi´ki wczeÊniejszemu pójÊciu do szko∏y, mam wi´cej mo˝liwoÊci ni˝ inni, jestem rok „do przodu”, który mog´ poÊwi´ciç na pog∏´bianie wiedzy, podró˝e
czy chocia˝by beztroskà zabaw´.
Tak wi´c, nie bójcie si´ szko∏y! To nie
jest instytucja po˝erajàca dzieci. A je˝eli macie jakiekolwiek obawy zwiàzane
z tym czy dziecko da sobie rad´, warto
zrobiç to, co wówczas, gdy ja sz∏am
do pierwszej klasy, by∏o obowiàzkowe,
skonsultowaç si´ z psychologiem.
WczeÊniejsze pójÊcie do szko∏y to nie
stracenie dzieciƒstwa, lecz szansa na jego pe∏niejsze prze˝ycie, a dzisiejsze
szko∏y w niczym nie przypominajà
szkó∏, gdzie dzieci musia∏y siedzieç
spokojnie w ∏awkach i powtarzaç za nauczycielem, wr´cz przeciwnie, sà raczej
jak baÊniowe sale zabaw, gdzie nauczyciel, wychowawca, pedagog, jest przewodnikiem, pozwala odkrywaç nowy,
zachwycajàcy Êwiat.

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
NIERUCHOMOÂCI ),
RODZINNE , PRACOWNICZE , KARNE ,
ADMINISTRACYJNE .
TEL.
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0-22 745-55-00

Magdalena Anna Kuk

Znowu bli˝ej
do ginekologa
Po d∏u˝szej przerwie
w Starej Mi∏osnej
w przychodni rejonowej przy ul. Jana Paw∏a II 23 zosta∏ otwarty
gabinet ginekologiczny
(dzia∏a od czerwca).
Obecnie
przyjmuje
tam dwóch lekarzy. Jest mo˝liwoÊç skorzystania z bezp∏atnej konsultacji, badania ginekologicznego, wykonania cytologii, prowadzenia cià˝y i KTG. Tylko
do USG musimy, jak dawniej, pojechaç
do przychodni na ul Kiliƒskiego 50.
Do bezp∏atnego skorzystania z opieki ginekologa potrzebny jest dowód
to˝samoÊci i aktualne ubezpieczenie
(wa˝ne miesiàc od daty wystawienia).
Mo˝na dzwoniç lub przyjÊç osobiÊcie,
by si´ zarejestrowaç – najlepiej w godzinach przyj´ç lekarzy: wtorek
8.00–13.00, Êroda 13.00–17.00, czwartek 8.00–13.00 (nr. tel. 22 245 41 14).
Dorota Wroƒska
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W Bibliotece Publicznej...
W styczniu Biblioteka zaproponowa∏a dzieciom
i m∏odzie˝y spotkanie z teatrem i egzotycznymi
rejonami Êwiata, a doros∏ym spotkanie z poezjà.
SPEKTAKL W ZIELONEJ
Teatr „Wariacja” na zaproszenie Biblioteki wystawi∏ 7 stycznia w auli Zespo∏u Szkó∏ Nr 94 w Zielonej spektakl pod tytu∏em „Dziadek do orzechów”
wg E. T. A. Hoffmana. Dzieci z klas 0-III mia∏y oka-

sta Stanów Zjednoczonych, Pó∏wysep
Jukatan w Meksyku oraz Kub´. Prelekcjom towarzyszy∏ pokaz multimedialny,
dzi´ki czemu ka˝dy z uczestników spotkania móg∏ odbyç wirtualnà podró˝
do najodleglejszych zakàtków Êwiata.
WYK¸AD O JULIANIE PRZYBOSIU
19 stycznia Biblioteka we wspó∏pracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Weso∏ej zaprosi∏a wszystkich mi∏oÊników poezji na wyk∏ad
z cyklu „Wspomnienia z epoki pióra, atramentu
i r´kopisu.” Tym razem g∏ównym bohaterem by∏
Julian PrzyboÊ, a w∏aÊciwie jego poezja. Licznie
zgromadzeni s∏uchacze Êledzili obszernà analiz´ wiersza poety „Noc powrotna” na poziomie
iÊcie akademickim.

ZAPRASZAMY DO FILII NR 3
W WOLI GRZYBOWSKIEJ
Przypominamy o nowej ofercie Filii Nr 3
w Woli Grzybowskiej. Od stycznia Biblioteka zaprasza do korzystania ze wzbogaconych zbiorów multimedialnych. Do filmów na DVD do∏àczyliÊmy tak˝e p∏yty z muzykà.
Ma∏gorzata Kazimierska

zj´ poznaç histori´ pochodzàcà z klasyki literatury
dzieci´cej. Przedstawienie wpisa∏o si´ w prze˝ywany nastrój Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, a dêwi´ki
pi´knej muzyki Piotra Czajkowskiego dope∏ni∏y ca∏oÊci obrazu. Najm∏odsi Êledzili losy ma∏ej Klary,
która w dzieƒ Bo˝ego Narodzenia otrzyma∏a niezwyk∏y prezent – zaczarowanego Dziadka do orzechów. W magicznym Êwiecie zabawek dziewczynka wraz ze swym nowym przyjacielem prze˝ywa
wiele fascynujàcych przygód, zdobywa nowych
przyjació∏, poznaje nowe miejsca, oraz mierzy si´
ze strasznà królowà myszy – Mysibabà.
PODRÓ˚ DO AZJI I AMERYKI
Pod koniec miesiàca w Gimnazjum Nr 119
w Starej Mi∏oÊnie zorganizowaliÊmy cykl 5 lekcji
geografii. Paƒstwo Agata i Kamil Poraziƒscy
przedstawili m.in. dalekà Kore´, przyrod´ i mia-

Zima w bibliotece - zima w Warszawie 2010
Tradycyjnie ju˝ Biblioteka w∏àczy∏a si´ do akcji
„Zima w mieÊcie”. W zaj´ciach bra∏y udzia∏ zarówno zorganizowane grupy ze szkó∏ oraz przedszkoli,
jak i wszyscy ch´tni, którzy dotarli do nas samodzielnie bàdê pod opiekà rodziców.
Tym razem tematem przewodnim uczyniliÊmy Warszaw´. Cykl czterech adresowanych do dzieci i m∏odzie˝y spotkaƒ w Bibliotece G∏ównej, obejmowa∏ histori´ miasta od jego za∏o˝enia do wspó∏czesnoÊci
oraz legendy i ciekawostki zwiàzane ze stolicà. Najm∏odszym zaproponowaliÊmy „Warszawskie legendy”
(1 lutego) – prezentacj´ najpopularniejszych legend,
takich jak „Bazyliszek”, „Wars i Sawa”, „Syrenka” czy
„Z∏ota kaczka”. Kolejne dwa spotkania, zatytu∏owane
„Warszawa wczoraj” (4 lutego) i „Warszawa dzisiaj” (8
lutego) by∏y wirtualnym spacerem po mieÊcie. Pokazy multimedialne, muzyka z epoki stanowi∏y nie tylko
sporà dawk´ wiedzy, ale sta∏y si´ równie˝ pretekstem
do dalszych rozmów, zabawy, zagadek i konkursów.
Mamy nadziej´, ˝e na spacerach wirtualnych si´ nie
skoƒczy i ˝e wraz z nastaniem wiosny wszyscy wyruszà by obejrzeç i poznaç na ˝ywo ciekawe miejsca

stolicy. Ostatnie spotkanie, zatytu∏owane „Panorama Warszawy” (11 lutego) obejmowa∏o warsztaty plastyczne. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy. Cz´Êç osób próbowa∏a
swych si∏ w dziedzinie malarstwa...
przy u˝yciu w´gla i kredy. Pozostali
mieli równie trudne zadanie, tworzàc
w technice origami papierowe figurki mieszkaƒców miasta.

Jak na bibliotek´ przysta∏o, nie zabrak∏o równie˝
spacerów po literaturze. Tym razem uczniowie Szko∏y Podstawowej Nr 172 z Zielonej oraz wychowankowie przedszkola „RobuÊ” goÊcili w Filii Nr 1 w Starej Mi∏oÊnie. Najm∏odsi wzi´li udzia∏ w spotkaniu ze
znanà pisarkà Barbarà Gawryluk. Tego samego dnia
(9 lutego) pani Barbara zawita∏a te˝ w Przedszkolu
Nr 261 „Pod D´bami”. Na to spotkanie zaprosiliÊmy
te˝ dzieci z Przedszkola Nr 259
z Placu Wojska Polskiego. Autorka opowieÊci o s∏ynnym psie
D˝oku przedstawi∏a kilka swych
ksià˝ek, których bohaterami sà
nie tylko jej ukochane psy, ale
tak˝e uroczy Êwistak Gwizdek.
Dzieci s∏ucha∏y historii z zapartym tchem, a pani Barbara nawet
doros∏ych zdo∏a∏a przenieÊç
na chwil´ w magiczny Êwiat swoich opowieÊci.
Ma∏gorzata Kazimierska
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Qlturka

„WolnoÊç kocham i rozumiem...
„Wszystko co kocham”
re˝. Jacek Borcuch
…wolnoÊci oddaç
nie umiem” – tak
w swoim hicie Êpiewali
Ch∏opcy z Placu Broni. Teraz mo˝e nie jest
to tak wa˝ne stwierdzenie jak ponad 20
lat temu kiedy w Polsce szala∏ komunizm. Jednak i dziÊ czasem okazuje si´,
˝e gdzieÊ gubià si´ wolnoÊciowe idea∏y,
niektórzy zapominajà o tym, ˝e istnieje
wolnoÊç prasy, wypowiedzi czy te˝
przekonaƒ. Mo˝e w∏aÊnie dlatego film
„Wszystko co kocham” Jacka Borcucha, mimo ˝e jego akcja dzieje si´
w czasach komunizmu, mo˝e byç nadal
chocia˝ troch´ aktualny.
Do kina sz∏am z nadziejà na zobaczenie porzàdnego filmu muzycznego
o wartoÊciach, które wyznawali m∏odzi ponad 20 lat temu, ale równie˝ teraz. Liczy∏am niemal˝e na polskie
„Hair”, wiedzàc ˝e film zdoby∏ uznanie na kilku festiwalach. Jednak nie to
otrzyma∏am. Co nie znaczy jednak ˝e
kino opuÊci∏am zawiedziona – po prostu ten film by∏ zupe∏nie inny ni˝ moje przewidywania.
Obraz opowiada o Janku (Mateusz
KoÊciukiewicz), który wraz z kolegami
gra w zespole punk rockowym w czasach PRLu. Po pierwsze – ch∏opcy
z filmu wyglàdajà doÊç ∏agodnie jak
na punkowców tamtego okresu – brakuje im porzàdnego ba∏aganu na g∏owie (w stylu irokeza) oraz du˝o wi´kszej iloÊci metalu na sobie (w postaci
agrafek i ∏aƒcuchów), doda∏abym tak˝e
do ich wizerunku mniej schludne ciuchy (zamiast eleganckich rurek powinni nosiç spodnie naprawd´ nadgryzione przez czas i koncertowanie). Jednak
to mog´ re˝yserowi wybaczyç – nie
wszyscy punkowcy musieli wyglàdaç
tak samo, a poza tym – muzyka mog∏a
byç dla nich rodzajem wyzwolenia, jednak nie musieli chcieç wyra˝aç tego samego poprzez ubiór. Poza tym wàtpi´
aby zespó∏ punkowy nazwa∏ si´ WCK,
czyli Wszystko Co Kocham, a nie
na przyk∏ad WC, albo po prostu Sedes.
Ta muzyka by∏a brudna niczym glany
podczas jesieni, a nie wymuskana jak
to widzimy u Borcucha.

12

Skoro zacz´∏am od wad pójd´ dalej
tym tropem – wàtek mi∏osny pojawiajàcy si´ w filmie byç mo˝e by∏ tam potrzebny (chocia˝ oby∏abym si´ bez
niego) jednak znowu˝ – by∏ nieco
przes∏odzony. Romantyczne obrazy
z Olgà Frycz chodzàcà w wysokiej
nadmorskiej trawie z dodanà do tego
sentymentalnà muzykà by∏y dla mnie
nienaturalne. Zresztà samà Olg´ uwa˝am za wad´ tego obrazu – mo˝e to
dlatego, ˝e tu˝ przed premierà zb∏aêni∏a si´ wypowiedzià w show Kuby

Wojewódzkiego, ˝e stan wojenny
skoƒczy∏ si´ w 1989 roku. Pomijajàc
to, ˝e takà elementarnà wiedz´ powinien posiadaç ka˝dy Polak, na pewno
powinna wiedzieç to osoba grajàca
jednà z g∏ównych ról w filmie na ten
temat. Jeszcze jedna wada to sam
g∏ówny bohater – nie wiem za co zbiera tyle pochwa∏. Wed∏ug mnie du˝o
bardziej barwnà postaç stworzy∏ Jakub Giersza∏, czyli filmowy Kazik,
który naprawd´ mia∏ bunt w sercu,
w przeciwieƒstwie do Janka, który
zdawa∏ si´ sam nie wiedzieç czego
chce od ˝ycia i byç ogólnie ˝yciowo
nieporadny.
Poza Êwietnym wed∏ug mnie Jakubem Giersza∏em film mia∏ jeszcze kilka pozytywów. Przede wszystkim nale˝y do nich Andrzej Chyra, który rol´

ojca Janka, wojskowego nieprzekonanego do ideologii komunistycznej zagra∏ bardzo dobrze, nie starajàc si´
równie˝ „gwiazdowaç” jako jeden
z najbardziej doÊwiadczonych aktorów w filmie. Wywa˝y∏ swojà gr´ – to
si´ chwali. Kolejny pozytyw to pi´kne
kadry (takie jak cudowna scena,
w której zespó∏ ubranych kolorowo
ch∏opaków mija si´ z rówieÊnikami
z wojska, czy te˝ zbli˝enia na trampki
g∏ównego bohatera, które to by∏y jakby symbolem buntu, szczególnie zniszczone) oraz brak patosu – tego w∏aÊnie potrzebujemy najbardziej w polskiej kinematografii. ˚ycie ch∏opców
z filmu jest normalne, nie ka˝dy z nich
poÊwi´ca si´ dla ojczyzny w tym trudnym czasie – jak ka˝dy m∏ody cz∏owiek chcà si´ buntowaç, niewa˝ne
przeciw czemu, i móc g∏oÊno wyra˝aç
w∏asne zdanie. Nikt tu nie jest kreowany na bohatera, nawet piosenki
zespo∏u WCK pozbawione sà sztucznego patriotyzmu – ich teksty sà wr´cz
prymitywne, ale przecie˝ taki by∏
(i jest) punk rock – „trzy akordy, darcie mordy” – najwa˝niejsza w tej muzyce zawsze by∏a energia. Bardzo
spodoba∏a mi si´ równie˝ scena koncertu na festiwalu, w którym bierze
udzia∏ zespó∏ WCK – w jakiÊ sposób
oddawa∏a te duszne emocje ma∏ych,
festiwalowych koncertów rockowych.
Szczerze mówiàc nie mam sprecyzowanej opinii na temat obrazu Borcucha. Mog∏abym wymieniç jeszcze wiele
jego zalet i prawdopodobnie tyle samo
wad. Jednak pojawienie si´ tak bliskiego ˝yciu, pozbawionego w du˝ej mierze górnolotnych uczuç filmu na polskim rynku uwa˝am za jak najbardziej
pozytywny znak – w tym kierunku w∏aÊnie powinno pójÊç nasze kino. To jest
ten z∏oty Êrodek mi´dzy lekkoÊcià jakà
gwarantowaç majà komedie (a jednak
w znacznej wi´kszoÊci okazujà si´ ch∏amem) a dramaturgià i refleksyjnoÊcià
dramatu, który nie powinien odznaczaç si´ zbyt du˝ym patosem. Mimo
wszystkich wad zaliczam wi´c „Wszystko co kocham” do filmów w miar´ udanych – oby tak dalej!
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza!
Pierwsza po∏owa lutego przebiega∏a w OÊrodku Kultury pod znakiem akcji „Zima w mieÊcie”.
Jak co roku, postaraliÊmy si´, aby czas sp´dzony z nami przyniós∏ dzieciom jak najwi´cej dobrej zabawy, ale równie˝ sporà doz´ nauki. I tak
ferie rozpocz´liÊmy pokazem ratownictwa me-

dycznego oraz szkoleniem z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Pod okiem doÊwiadczonych
ratowników z Grupy Ratowniczo-Medycznej MEDICUS, po zu˝yciu wielu metrów bie˝àcych ban-

da˝y oraz jeszcze wi´kszej
iloÊci plastrów, dzieci z dumà
prezentowa∏y fachowo przez
siebie opatrzone g∏owy
i koƒczyny. Na szcz´Êcie
do koƒca akcji nikt nie musia∏ z nabytej wiedzy korzystaç.
Najwi´kszej radoÊci przysporzy∏a
dzieciom wizyta
psich terapeutów
– labradora i cocker spaniela, które
na codzieƒ pomagajà w Fundacji Pomocy Osobom Niepe∏nosprawnym
PRZYJACIEL. Nic
dziwnego, bowiem
od
pierwszych
chwil te nies∏ychanie przyjazne zwierzaki jad∏y
maluchom z r´ki, a w niektórych przypadkach nawet z...
brzucha. Poza zabawami, wyÊcigami i konkursami, odby∏a si´ równie˝ dyskusja
na temat bezpiecznych zachowaƒ
w kontaktach z psami oraz pracy,
jakà dla cz∏owieka mogà wykonywaç te zwierz´ta.
Prawdziwie naukowa przygoda rozpocz´∏a si´ udzia∏em w zaj´ciach przygotowanych przez
Centrum Nauki Kopernik. Poprzez doÊwiadczenia przeprowadzane na interaktywnych eksponatach dzieci mog∏y zbadaç i zrozumieç procesy sterujàce cia∏em
i umys∏em ludzi oraz zwierzàt.
Równie pasjonujàcych wra˝eƒ
dostarczy∏y im warsztaty naukowe „Mad Science” dotyczàce kosmosu. Dzieci aktywnie uczestniczy∏y w eksperymentach, dowiedzia∏y si´ jak powstajà kratery,
a nawet w∏asnor´cznie konstruowa∏y rakiety kosmiczne.
Kolejnà atrakcjà by∏a niewàtpliwie mo˝liwoÊç zwiedzenia
„od kuchni” i zapoznania si´
z bardzo odpowiedzialnà pracà
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.
Swoje podwoje otworzy∏a

przed nami równie˝ firma Piekarnie-Cukiernie
PUTKA, z której dzieci wysz∏y pe∏ne wra˝eƒ oraz
s∏odkoÊci.
W programie akcji znalaz∏y si´ jeszcze m.in. zaj´cia sportowe, gry i zabawy Êwiata, basen, gimnastyka umys∏u, trening kreatywnoÊci, zaj´cia
plastyczne, projekcje filmowe i spektakl teatralny.

Dwa tygodnie ferii min´∏y niestety bardzo
szybko, ale – choç przed nami jeszcze du˝o czasu – ju˝ teraz zapraszamy dzieci do udzia∏u w akcji „Lato w mieÊcie”. Obiecujemy, ˝e i tym razem
wspólnie wykreÊlimy ze s∏ownika wyraz „nuda”!

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, ul. Starzyƒskiego 21, tel. 22 773 61 88
Filia - OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 22 427 37 74
www.domkultury.wesola.net, e-mail: domkultury@wesola.net, pogodnakultura@jjs.pl
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6. Le˝aƒska K. – Ale˝ Marianno!
7. Ford J. – Rubie˝e

Kàcik bibliofila
Zwierz w ∏ó˝ku
Dorota Sumiƒska
Dorota Sumiƒska – lekarz weterynarii, a z zami∏owania psycholog
zwierz´cy prowadzi popularne radiowe i telewizyjne
audycje o zwierz´tach. Pisze równie˝
o nich poradniki i ksià˝ki i w∏aÊnie jednà z nich polecam naszym szanownym
czytelnikom.
„Zwierz w ∏ó˝ku” to nie do koƒca
powa˝ne powiastki o mi∏osnych oby-

czajach, zalotach, romansach i zwierz´cych emocjach. A jak si´ to ma
do ludzi?
Po przeczytaniu tej lektury nie b´dziemy ju˝ mieç ˝adnych wàtpliwoÊci,
˝e jesteÊmy jednà wielkà rodzinà.
Zach´cam do przeczytania!
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Sumiƒska D. – Zwierz w ∏ó˝ku
2. Roberts N. – Portret w bieli
3. Toibin C. – Brooklyn
4. Crais R. – Opiekun
5. Torres C. – Chomik na widelcu

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Weso∏ej
15 lutego rozpoczynamy II semestr
UTW. Zapraszamy wszystkich s∏uchaczy do zapisywania si´, równie˝
nowych. Oto propozycja nowych zaj´ç
fakultatywnych:
• Zaj´cia Foto w pon. 9.00–10.30 ODT
„Pogodna” ul. Jana Paw∏a II 25.
Ka˝dy uczestnik zaj´ç przynosi swój
aparat fotograficzny. W czasie zaj´ç
wykonujemy zdj´cia i przy profesjonalnych uwagach p. Magdaleny
uczymy si´ wykorzystywaç odpowiednie funkcje aparatu fotograficznego.
• Ping-pong – w pon. i Êr. 16.00–17.30
Mambo” ul. Jana Paw∏a II 13.
Zaj´cia prowadzi instruktor p. ¸ukasz. Zapraszamy wszystkich, nie tylko s∏uchaczy UTW.
• Nauka j´zyka hiszpaƒskiego pon.
14.30–16.00 ODT „Pogodna” ul. Jana Paw∏a II 25, grupy 8–10 osób 4
razy po 1,5godz/mies.
• Basen od 16 lutego we wtorki
9.30–10.00 i 10.00–10.30 po 30 osób
– nale˝y wype∏niç wniosek i mieç
decyzj´ lekarza.
• Gra w bryd˝a we wtorki 11.00–12.30
ODT „Pogodna” pod opiekà zawodniczki uczestniczàcej w turniejach bryd˝owych.
• Malarstwo
w pt. 11.00–12.30
w ODT „Pogodna” – prowadzi p.
Gra˝yna Bany.
• Zaj´cia psychologiczne w Êr. godz.
12.00–13.30 od 17 lutego do po∏owy
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czerwca w Sp. 171 ul. Armii Krajowej 39; w pt. godz. 13.00–14.30 od 19
lutego do 11 czerwca w∏àcznie – ODT
„Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25.
Planujemy te˝ ciekawe wycieczki:
• W marcu zwiedzanie telewizji – „Telewizja od Êrodka”.
• W kwietniu: 10/11 dla 40 osób, cena
ok. 230z∏/os, wycieczka dwudniowa
„Szlakiem Piastowskim”. 19, 20 lub 21
– zwiedzanie zaplecza Teatru Wielkiego w grupach 25 osobowych – 15 z∏/os.
• W maju – wycieczka jednodniowa
do ˚elazowej Woli (koncert).

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Czarkowska I. – Bolek i Lolek wÊród
rycerzy
2. Pierelotkin I. – Pepa, nie Êwiruj!
3. Nordqvist S. – Minuta koguta
Literatura popularnonaukowa:
1. Czerwiƒski T. – Wyposa˝enie domu
wiejskiego w Polsce
2. Wata∏a E. – Carskie Polki
3. Foley P. M. – Dlaczego jemy ryby
w piàtek?
4. Morton W. S. – Chiny. Historia i kultura
5. Osborn K. – Ojcostwo dla ˝ó∏todziobów
Iza Zych

IV Sàsiedzki Targ
w Rembertowie
Patron medialny:
portal www.wolnasobota.pl
Serdecznie zapraszamy odwiedzenia IV Sàsiedzkiego Targu w sobot´
20 marca 2010 roku w godzinach
12.00–15.00 do Domu Kultury „Rembertów” przy Al. Komandosów 8.
Zg∏oszenia od zainteresowanych
sprzeda˝à na sàsiedzkim targu
przyjmujemy do 15 marca.
W sprawie rezerwacji stolika prosimy o kontakt pod numer telefonu:
22 241 53 47, 604 161 688 lub na:
kontakt@dom.gigabox.pl a tak˝e
plantaris@interia.pl
Zarzàd stowarzyszenia
„Samorzàdny Rembertów”

Zapraszamy na stron´ internetowà
UTW www.utw-wesola.org.pl. Stopniowo uzupe∏niamy informacje. Prosimy podawaç swoje maile, poniewa˝
staramy si´ tà
drogà przekazywaç wiadomoÊci.
Zapraszamy do
Biblioteki G∏ównej na dy˝ur ZaUL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
rzàdu w ka˝dy
05-077 Warszawa–Weso∏a
piàtek w godzinach 15.00–16.00
Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
Zapisy na II se§ porady dla klientów, obs∏uga firm
mestr ju˝ trwajà.
§ podania, umowy, pozwy
Serdecznie za§ prawo pracy
praszamy.

KANCELARIA PRAWNA
– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI

Regina Kozerska
tel. 22 773 19 91

§ prowadzenie spraw sàdowych
§ mo˝liwoÊç dojazdu do klienta

§

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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

Obchody 90 rocznicy urodzin
Profesora Ludwika Maciàga
w Weso∏ej
13 lipca br. przypada 90 rocznica urodzin Profesora Ludwika Maciàga. Jest to doskona∏a okazja do przypomnienia dorobku i uczczenia pami´ci artysty. Jest nam niezmiernie mi∏o poinformowaç Paƒstwa, ˝e Biblioteka Publiczna rozpoczyna realizacj´ projektu obchodów tego jubileuszu.
Ludwik Maciàg by∏ wybitnà postacià Êwiata
artystycznego, cz∏owiekiem o wielkim sercu,
kocha∏ natur´, cz∏owieka i ojczyzn´. Tak wspominajà artyst´ ludzie, którzy mieli szcz´Êcie
spotkaç go na swojej drodze. PostanowiliÊmy
wspomnieç, zapewne dla niektórych odkryç
po raz pierwszy, t´ niezwyk∏à twórczoÊç i osob´. Warto podkreÊliç, ˝e Ludwik Maciàg by∏
wieloletnim mieszkaƒcem Weso∏ej i jako artysta czerpa∏ natchnienie ˝yjàc w naszej lokalnej
ojczyênie.
Profesor zwyczajny, wyk∏adowca, dziekan Wydzia∏u Malarstwa na warszawskiej Akademii
Sztuk Pi´knych – Ludwik Maciàg – jako artysta by∏ wolny
od dyktatur mody Êrodowiska
artystycznego. By∏ przedstawicielem realizmu, kierunku
w sztuce, który w XX wieku
zosta∏ zarzucony przez artystów. Profesor twierdzi∏, ˝e
sztuka jest adresowana do ludzi, traktowa∏ jà jako form´
komunikacji, dlatego te˝ uwa˝a∏, ˝e powinna byç ona czytelnym przekazem, wyrazem
zachwytu artysty nad otaczajàcym Êwiatem.
Ludwik Maciàg jako jeden
z nielicznych w swoim malarstwie g∏´boko osadzonym
w tradycji wykorzysta∏ rozwiàzania formalne sztuki abstrakcyjnej. Motyw konia
po raz pierwszy w sztuce Êwiatowej zosta∏ przez
niego potraktowany jako element budowy obrazu – plama barwna podporzàdkowana kompozycji. JednoczeÊnie wszystkie cechy konia zosta∏y
zachowane: pi´kno, si∏a, gracja. Nikt do tej pory
tak konia nie malowa∏.

UproÊci∏ on równie˝ pejza˝
do znaku, a jednoczeÊnie odda∏ jego charakter, specyfik´. Dotyczy to
pejza˝u ba∏kaƒskiego, skàd pochodzi∏a jego matka, pejza˝u nadbu˝aƒskiego, a tak˝e pejza˝u Weso∏ej.
Nie naÊladuje motywu (pejza˝u czy
konia), ale wybiera z niego cechy
najistotniejsze i charakterystyczne
tworzàc syntez´. Sà to zabiegi zupe∏nie nie spotykane do tej pory
w realizmie.
Dorobek artystyczny Ludwika
Maciàga jest niebywa∏y, Êwiadczy
o wielkim talencie, jak równie˝
o ogromnej pracowitoÊci. Maciàg
jest autorem wielu ilustracji ksià˝kowych, na których wychowa∏y si´
ca∏e pokolenia Polaków, autorem

MaciuÊ Szczepaƒski
Urodzi∏ si´ 19 grudnia 2009 r.
Waga 347 g, wzrost 53 cm.
Brat Mai.

Amelia Aleksandra Michalska
Urodzi∏a si´ 19 sierpnia 2009 r.
Jest mieszkankà
ulicy Cienistej 37.

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@
staramilosna.org.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane conajmniej na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego
numeru przyjmujemy do 12 marca 2010 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

plakatów, projektów znaczków pocztowych, grafik, gobelinów i rzeêb, a nade wszystko imponujàcego dorobku malarskiego.
Jego twórczoÊç by∏a eksponowana na wielu
wystawach indywidualnych w kraju i za granicà
– m. in. Anglii, Holandii, Danii, Niemczech, Sta-

nach Zjednoczonych Kanadzie,
Chinach, Indiach i Iranie. Jego
prace znajdujà si´ w zbiorach
Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a tak˝e w Bibliotheque
Nationale w Pary˝u, Galerii Folkestone i Cassel Galerie w Anglii oraz w zbiorach prywatnych, g∏ównie w USA.
Warto zauwa˝yç, ˝e Ludwik
Maciàg by∏ jednym z inicjatorów
powierzenia realizacji malarskich w weso∏owskim koÊciele
p. w. OpatrznoÊci Bo˝ej Jerzemu Nowosielskiemu. Realizacja
ta, to wyjàtkowy przyk∏ad sztuki
sakralnej XX wieku w Polsce.
Nale˝y tak˝e podkreÊliç postaw´ patriotycznà Ludwika Maciàga. By∏ ˝o∏nierzem Armii Krajowej, w czasie
wojny walczy∏ jako partyzant w Oddziale „Zenona”. Barbara Wachowicz nazywa Ludwika Maciàga „Kossakiem Oddzia∏u «Zenona»”. Kocha∏
Polsk´, kocha∏ miejsca, w których ˝y∏, da∏ temu
wyraz w swojej twórczoÊci.
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Wschodnia Obwodnica Warszawy
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W dniu 25 stycz- podnoszona kweLokalizacja
W¢ZEŁ
nia 2010 r. z mieszkaƒ- stia wyrzucenia
w´zła
„REMBERTÓW”
cami Weso∏ej spotkali obwodnicy poza
„Rembertów”
zgodnie
si´
przedstawiciele obszar Weso∏ej,
Wiadukt w ciàgu
WOW nad wojskowà
z
Decyzjà
GDDKiA, Wojewody ale wydaje mi si´,
bocznicà kolejowà
Ârodowiskowà
Mazowieckiego, i pro- ˝e trasa przebieS17
jektantów Wschodniej gu WOW zosta∏a
Obwodnicy Warszawy, ju˝ przesàdzona,
na którym zosta∏a przedstawiona kon- dlatego obecnie
cepcja jej przebiegu i przewidywanych nale˝y skupiç si´
S17
rozwiàzaƒ. WOW ma byç drogà eks- na rozwiàzaniach
presowà z dozwolonà do 100 km/h t e c h n i c z n y c h
pr´dkoÊcià sk∏adajàcà si´ z dwóch fragmentu objezdni z trzema pasami ruchu i pasem wodnicy znajduOsiedle
awaryjnym (ka˝da z nich). Przy realiza- jàcego si´ na teGrzybowa
cji tego typu przedsi´wzi´ç inwestor renie Weso∏ej.
Przejazd gospodarczy
wzdłu˝ ul. Długiej
jest zobowiàzany do przeprowadzenia Dotychczasowe
konsultacji z mieszkaƒcami gmin, dzia∏ania w∏adz
na terenie których powstanie nowa samorzàdowych
droga. Warto w tym miejscu przypo- dzielnicy, lobbing mieszkaƒców i orga- nazwane: W´ze∏ Rembertów, w´ze∏ Wemnieç wysi∏ki Zarzàdu i Rady Dzielni- nizacji z Weso∏ej spowodowa∏y popro- so∏a i w´ze∏ Zakr´t.
W´ze∏ Rembertów to
cy Weso∏a zmierzajàce
Tunel w miejscowoÊci Weso∏a
bezkolizyjne skrzy˝odo przeforsowania przewanie WOW z ulicà
biegu WOW przez poliTeren przeznaczony na miejsce rekreacyjno - sportowe
Okuniewskà i biegnàgon, ale do realizacji zocymi wzd∏u˝ niej torasta∏ wybrany wariant
mi kolejowymi z wjazW III A, który b´dzie jeddami i zjazdami we
nym z odcinków liczàcej
S17
wszystkich kierunkach.
ponad 75 km ekspresowej
R=950m
Wed∏ug koncepcji obobwodnicy Warszawy. Od
pow. 1.7 ha
wodnica ma przebiew´z∏a Konotopa do w´z∏a
pow. 3.18 ha
gaç wysokim na 8m
Lubelska rol´ po∏udniowiaduktem nad torami
wej obwodnicy b´dzie pe∏i ul. Okuniewskà, przeniç odcinek autostrady
chodzàc po wysokim
A2. Od w´z∏a Lubelska
D∏ugoÊç
nasypie w bezpoÊredrozpoczyna si´ przechook. 800m
nim sàsiedztwie ul.
dzàca przez Weso∏à, Remul. Niemcewicza przekrój 1x2
Mokrej. Przed skrzy˝obertów do Marek WOW.
Chodnik +Êcie˝ka – zalecenia ZDM
waniem z ul. NiemceW trakcie spotkania by∏a
wadzenie trasy wicza b´dzie wchodzi∏a do tunelu,
W´zeł „Wesoła”
na odcinku od a po wyjÊciu z niego – tu˝ za ulicà UroRondo jedno pasowe o Êred. zewn. 45m
ulicy Niemce- czà dosyç wysokimi nasypami przetnie
wicza do ulicy ul. 1 Praskiego Pu∏ku (w´ze∏ Weso∏a),
szica
Uroczej w ok. wiaduktem ponad ul. J. Pi∏sudskiego
ul. Sta
800-metrowym do skrzy˝owania Szosy Lubelskiej z ul.
tunelu. Nad tu- Trakt Brzeski (w´ze∏ Zakr´t). Wiele
nelem zapropo- uwag i pytaƒ dotyczy∏o tunelu, zarówDroga dojazdowa szer. 6m
nowane sà urzà- no odnoÊnie jego d∏ugoÊci, g∏´bokoÊci
dzenia sporto- zagro˝eƒ dla Êrodowiska, odprowadzewe i rekreacyj- nia wody, wentylacji itp. Du˝e niezadoChodnik
ne. Koncepcja wolenie z proponowanych rozwiàzaƒ
+
Êcie˝ka
przewiduje zlo- zg∏aszali mieszkaƒcy ulicy Mokrej. Ob7
rowerowa
S1
kalizowanie na wodnica na wysokim biegnàcym na wyterenie naszej sokoÊci dachów nasypie jest bardzo êle
R=950m
dzielnicy trzech oceniana przez mieszkaƒców tej ulicy.
Poszerzenia jezdni na łuku ze wzgl´du na
Przejazd gospodarczy – ul. B. Prusa
widocznoÊç: od 0,3 do 2,95m
w´z∏ów komu- Postulowali oni przesuni´cie przebiegu
n i k a c y j n y c h , obwodnicy w kierunku wschodnim
Zachowanie ciàgłoÊci ul. 1-szego Praskiego Pułku szer. 7m
z chodnikiem i Êcie˝kà rowerowà po 2m szerokoÊci
które zosta∏y w g∏àb lasu. Po poczàtkowym bagateli-
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w nast´pstwie niezowaniu problemu przez
ul. Piłsudskiego
szcz´Êliwych wypadprzedstawiciela GDDKiA,
ków z wysokiej estaw wyniku wytrwa∏ej postawy
kady b´dà rozchodziç
mieszkaƒców umówiono
si´ szerzej. Kolejny
odr´bne spotkanie zaintereDrogi dojazdowe – obsługa lokalna
problem to rozjazdy
sowanych
mieszkaƒców
w obr´bie tego skrzyz projektantami i GDDKiA.
˝owania. Wjazd na
W´ze∏ Weso∏a zlokalizoS17
obwodnic´ z Traktu
wany w okolicy obecnego
Brzeskiego w kierunskrzy˝owania ul. 1 Praskieku Lublina znajduje
go Pu∏ku z ul. B. Prusa jest
si´ za ostatnimi zabuzjazdem z obwodnicy przedowaniami Starej Miznaczonym g∏ównie dla ruUwzgl´dnienie przekrój 2x2
dla ul. Piłsudskiego
∏osny i Zakr´tu, zjazd
chu lokalnego. Moim zdaS1
POSZERZENIE OBIEKTU
7
od pó∏nocy w kierunniem rozjazdy tego w´z∏a
ku Siedlec znajduje
mo˝na zmieÊciç na du˝o
si´ kilkaset metrów
mniejszym obszarze. Je˝eli
R=800m
przed ul. Trakt Brzeju˝ muszà byç wyci´te lasy
Poszerzenia jezdni na łuku ze wzgl´du na
widocznoÊç: od 2,1 do 2,95m
ski. W efekcie skrzyna obszarze zaj´tym przez
˝owanie wraz z rozobwodnic´, to nie nale˝y tego stanu pog∏´biaç projektujàc lokalny Mazowieckà, przebiega ponad Trak- jazdami rozciàgaç si´ b´dzie na d∏ugotem Brzeskim i koƒczy si´ na wysoko- Êci ponad jednego kilometra a ulice:
zjazd na powierzchni wielu hektarów.
Skrzy˝owanie ul. Trakt Brzeski z Szo- Êci ul. Zapiecek. Po wybudowaniu tej GoÊciniec, Mazowiecka, Hotelowa
estakady huk kilkudziesi´ciu tysi´cy i inne stanà si´ elementami skrzy˝owasà Lubelskà nazwano w´z∏em Zakr´t.
Koncepcja przewiduje poprowadze- przeje˝d˝ajàcych w ciàgu doby samo- nia tranzytowego obs∏ugujàcego wiele
nie Traktu Brzeskiego w obr´bie chodów zdominuje ˝ycie mieszkaƒców tysi´cy samochodów w ciàgu doby.
skrzy˝owania tunelem na poziomie -1, coraz g´Êciej zabudowanej wschodniej Dotychczas du˝à aktywnoÊç w sprawie
w poziomie 0 majà znajdowaç si´ roz- cz´Êci osiedla. OczywiÊcie przewidzia- WOW wykazywali mieszkaƒcy osiedli
jazdy i cztery skrzy˝owania dróg lokal- ne sà bariery dêwi´koch∏onne, ale od- Groszówka i Zielona. Wydaje mi si´,
nych ze zjazdami z obwodnicy regu- g∏os samochodów przeje˝d˝ajàcych es- ˝e zaproponowany kszta∏t w´z∏a Zatakadà jest bardziej do- kr´t z jego ucià˝liwoÊcià i zagro˝enia2
S17
kuczliwy ni˝ odg∏os sa- mi powinien pobudziç do szybkiego
mochodów
jadàcych dzia∏ania równie˝ mieszkaƒców osiedrogà na nasypie. Co dla Stara Mi∏osna. Obecnie mamy
istotne, równie˝ zanie- jeszcze czas na zg∏oszenie uwag i zaczyszczenia powstajàce strze˝eƒ, które doprowadzà do naniew wyniku pracy silników sienia korekt zmniejszajàcych zagro2
jak równie˝ powsta∏e ˝enia i ucià˝liwoÊci. Na stronie internetowej GDDKiA
Estakada wzdłu˝ S17 (WOW)
w plikach PDF zaW´zeł „Zakr´t”
mieszczona
jest
SYGNALIZACJA
ul. Mazo
koncepcja
WOW
wiecka
ÂWIETLNA
www.gddkia.gov.pl –
informacje, oddzia∏
Poziom „0”
ul. Mazo
wiecka
warszawski. Uwagi
mo˝na zg∏aszaç (zalowane sygnali2 ul. Trakt Brzeski
DK2 w tunelu
lecana forma pisemzacjà Êwietlnà.
na) do pracowni proJezdnie g∏ówne
jektowe:j p. Tomasz
obwodnicy zlokaBernardy tel. 22
lizowane w osi
SYGNALIZACJA
2
203-22-34, e-mail:
Szosy Lubelskiej
ÂWIETLNA
SYGNALIZACJA
ul. Trakt Brzeski
Âcie˝ka rowerowa + chodnik
ÂWIETLNA
t.bernady@arcadis.pl
na poziomie +1
Arcadis Sp. z o.o.,
majà biec estaka02-670 Warszawa,
dà o d∏ugoÊci poul. Pu∏awska 182,
nad pó∏ kilomeul. GoÊciniec
z powiadomieniem
tra na wysokoÊci
SYGNALIZACJA
Urz´du Dzielnicy
dachów okoliczÂWIETLNA
Weso∏a.
nych domów. Estakada rozpoczyDrogi dojazdowe
Józef WojtaÊ
na si´ przed ul.
S1

7
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Mi´dzyszkolny Konkurs „Anio∏ek”
9 grudnia ubieg∏ego roku w SP 171
mia∏o miejsce rozstrzygni´cie II etapu
Mi´dzyszkolnego Konkursu Plastycznego na form´ przestrzennà „Anio∏ek”
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a dla uczniów szkó∏ podstawowych klas 0–III.
W konkursie wdzia∏ wzi´∏o 136
uczniów ze szkó∏ podstawowych 171,
172, 173, 174. Komisja Konkursowa

atów. Nagrody przyznano w kategoriach
wiekowych dla klas: 0,
I, II, III.
Uroczyste wr´czenie nagród odby∏o
si´ 18 grudnia 2009 r.
w SP 171. Przy dêwi´kach kol´d, w uroczystym, Êwiàtecznym
nastroju nagrody laureatom
wr´czali: Burmistrz ds. Spo∏ecznych Dzielnicy Weso∏a p.
Marian Mahor, dyrektor SP 171
p. Bogumi∏a Banasiak – Kowalik, nauczycielki p. Ewa Kacprzak i p. Bogumi∏a Jaroch.

w sk∏adzie: przewodniczàca Naczelnik
Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania p. Jolanta Skweres, cz∏onkowie: dyrektor
SP171 p. Bogumi∏a Banasiak – Kowalik,
pracownik Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania p. Karolina Baranowska oraz nauczycielki SP 171 p. Ewa Kacprzak i p.
Bogumi∏a Jaroch wy∏oni∏y spoÊród 99
pi´knych i oryginalnych prac – 24 laure-

Szkolny bal
12 stycznia w SP 174 odby∏ si´ bal
karnawa∏owy, w którym uczestniczy∏y
dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych szeÊciolatków, uczniowie z klas I–VI oraz
nauczyciele. Mo˝na by∏o tu spotkaç
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Dzieci otrzyma∏y ksià˝ki i dyplomy,
a nauczyciele przygotowujàcy uczniów
do konkursu podzi´kowania. Pozostali
uczestnicy II etapu konkursu otrzymali nagrody pocieszenia.
Prace konkursowe –
Anio∏y wraz z ˝yczeniami
Êwiàtecznymi uczniowie
klas III a i III b z wychowawczyniami p. Ewà
Kacprzak i p. Bogumi∏à
Jaroch przekazali na r´ce
ksi´dza Stefana Wysockiego dla podopiecznych
Domu Seniora Gniazdo Rodzinne w Weso∏ej.
Bogumi∏a Jaroch
Ewa Kacprzak

Batmana, Zorro,
Policjanta, Indianina, ˚o∏nierza, Biedronk´, Ksi´˝niczk´
i innych wspania∏ych goÊci.
W pi´knie udekorowanej sali, pod
kierunkiem wodzireja, taƒczyliÊmy w rytmach
muzyki z ró˝nych
stron Êwiata.
Podczas balu
by∏y te˝ chwile
wytchnienia, kiedy to mogliÊmy
obejrzeç popisy klauna i jego pieska. Dzieci bra∏y te˝ udzia∏ w konkursach z nagrodami.
Na koniec, ku uciesze balowiczów, w sali spad∏ „Ênieg”, a wtedy
przypomnieliÊmy sobie o obecnej

porze roku, o której, na pewien, czas
zapomnieliÊmy, gdy˝ w sali panowa∏a
goràca atmosfera!
Nast´pny bal za rok!
Ewa Knop

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Psychologia na co dzieƒ

Przemoc zamaskowana czyli o sprawcy
w bia∏ych r´kawiczkach
Dobrze znane jest nam zagadnienie przemocy
w rodzinie, problem bicia dzieci, ˝on przez m´˝ów i rzadziej, ale jednak, bicia m´˝ów przez ˝ony. Wiemy, ˝e skutki przemocy sà d∏ugotrwa∏e
i stanowià zagro˝enie zarówno dla ofiar przemocy, jak i dla sprawców oraz Êwiadków. Przemoc
zabiera moc, czyli si∏´, która stanowi paliwo
do ˝ycia i dzia∏ania. Potrafi na d∏ugo podwa˝yç
nasze poczucie niezale˝noÊci, wolnoÊci i samostanowienia o sobie, które sà niezb´dne dla poczucia godnoÊci ka˝dego z nas.
Osoba, która doznaje przemocy, doÊwiadcza
jej skutków oraz mechanizmów utrzymujàcych
jà w sytuacji przemocy. Wstydzi si´ tego, cz´sto
przez wiele lat nie odwa˝a si´ nikomu powiedzieç o swej sytuacji. Zaczyna wierzyç w to, co
jej powtarza sprawca, aby kontrolowaç sytuacj´
i osiàgaç swoje cele. Kobieta s∏yszy cz´sto, ˝e
to jej wina, ˝e gdyby bardziej si´ stara∏a, by∏a
pos∏uszna itp., nie dosz∏oby do bicia i ˝e to ona
sprowokowa∏a sytuacj´.
Jeszcze trudniej jest osobie, która nie doÊwiadcza przemocy fizycznej – czyli naruszania
nietykalnoÊci fizycznej. Nie jest bita, wi´c sàdzi
cz´sto, ˝e wszystko jest w porzàdku. Czuje, co
prawda, ˝e nie jest szcz´Êliwa, spada stopniowo
i regularnie jej poczucie w∏asnej wartoÊci, czuje
si´ nieatrakcyjna, g∏upia i niezdolna. Przestaje
wierzyç w siebie, nie podejmuje nowych wyzwaƒ czy trudniejszych zadaƒ. Czuje si´ spi´ta
i wyczerpana, zestresowana i skoncentrowana g∏ównie na dostosowywaniu si´ do ˝àdaƒ
osoby stosujàcej przemoc, cz´sto najbli˝szej
osoby, m´˝a, ˝ony lub rodzica. Cennà energi´
˝yciowà poch∏ania jej opracowywanie mo˝liwoÊci unikania sytuacji konfliktowych oraz strategie
samoobrony. Taka osoba czuje ciàg∏y l´k i poczucie winy, ma os∏abionà zdolnoÊç psychicznà
i fizycznà do stawiania oporu i coraz bardziej
bezkrytycznie przyjmuje obraz rzeczywistoÊci
kreowany przez sprawc´.
Jest to zjawisko „prania mózgu” stosowane
przez sprawców przemocy – osoby, które nie radzà sobie z wyra˝aniem w∏asnej z∏oÊci i z kontrolà poziomu agresji. Pranie mózgu jest jednym
z najsilniej dzia∏ajàcych mechanizmów przemocy psychicznej. To próba systematycznego
wp∏ywania na czyjeÊ poglàdy, przekonania i postawy poprzez manipulacj´ i wiele zabiegów,
majàcych doprowadziç kogoÊ do uleg∏oÊci,
zgodnie z oczekiwaniami osoby manipulujàcej.
Co zatem robi „zamaskowany sprawca”, ˝e czasem dopiero po kilku latach przebywania z nim,
orientujemy si´, ˝e coÊ jest nie tak?
Najpierw taki agresor zaczyna stopniowo
odcinaç nas od kontaktów z innymi ludêmi,
od naszego grona znajomych. Krytykuje naszych przyjació∏, rodzin´, nasze zainteresowa-

nia. Mówi np.: „och, wiesz, ˝e nie lubi´ tej twoIstniejà pewne mity i stereotypy kulturowe,
jej przyjació∏ki i wola∏bym, ˝eby nie przychoktóre sprzyjajà przemocy, usprawiedliwiajà jà
dzi∏a do naszego domu. Ma na Ciebie z∏y
w imieniu fa∏szywie poj´tej intencji ochrony rowp∏yw.” „Znów rozmawia∏aÊ tak d∏ugo przez
dziny. Takie b∏´dne przekonania to np. znane
telefon. Nie rób tego.”
nam zdania: „brudy pierze si´ we w∏asnym doPod wp∏ywem tych nacisków odsuwamy si´
mu”, „co to za ptak, co w∏asne gniazdo kala”,
od naszych przyjació∏, zrywamy kontakty z ro„wolnoç Tomku w swoim domku”, „nie ma Êladzinà i znajomymi z pracy i w dodatku cz´sto
dów – nie ma przemocy”, „w sprawy rodzinne
nam si´ wydaje, ˝e nasz partner tak bardzo nas
lepiej si´ nie wtràcaç”, „to taka porzàdna rodzikocha i to z tego powodu jest taki zazdrosny.
na – niemo˝liwe by by∏a tam przemoc”.
Chce nas mieç tylko dla siebie i na poczàtku naPami´tajmy, ˝e wielu ludzi nie radzi sobie
wet nam to schlebia.
z problemami rodzinnymi bez pomocy osób
Niestety, po izolacji przychodzi czas na koz zewnàtrz i im wczeÊniej zareagujemy, tym
lejne metody. Sprawca zaczyna nas poddawaç
wi´ksza szansa na szybkà pomoc osobie posta∏ej krytyce, wyÊmiewaç i poni˝aç. OÊmietrzebujàcej!
sza nas cz´sto przy innych ludziach, krytykuje
Inne fa∏szywe przekonania to np.: „kobieta
i ignoruje. Kontroluje sytuacj´ oraz monopolipowinna poÊwi´ciç si´ dla dobra rodziny”,
zuje uwag´, czyli dzia∏a tak, aby w centrum
„widocznie nie dosyç si´ stara∏aÊ, „dzieci pouwagi zawsze by∏y jego oczekiwania i myÊli.
winny mieç ojca”, „prawdziwa mi∏oÊç wszystko
Osoba doznajàca przemocy na skutek tego,
wybacza”, niechby pi∏ i bi∏, byle by∏”.
zaczyna dzia∏aç zgodnie z oczekiwaniami
To wszystko nieprawda. Ludzie doÊwiadczajà
sprawcy, zamiast w zgodzie z w∏asnymi poprzemocy niezale˝nie od statusu spo∏ecznego,
trzebami. Próbuje przewidzieç dzia∏ania
wykszta∏cenia czy majàtku. Za przemoc powisprawcy i przygotowaç si´ na nie. Zdarza si´
nien wstydziç si´ sprawca, to on jest odpowiena przyk∏ad, ˝e ofiara przemocy nie mo˝e nodzialny za zaistnia∏à sytuacj´. Nic nie uzasadnia
siç rozpuszczonych w∏osów, robiç makija˝u
stosowania przemocy, a dla dzieci jest ona nedo pracy, partnerzy-agresorzy szperajà w jej
gatywnym wzorcem rodziny. Warto te˝ pami´prywatnych rzeczach, np. telefonach komórtaç, ˝e ofiary przemocy stajà si´ sprawcami wokowych lub poczcie.
bec w∏asnych dzieci, a dzieci wychowujàce si´
Czasem sprawcy sporadycznie okazujà pow rodzinie przemocowej, cz´sto same w przyb∏a˝liwoÊç poprzez jakieÊ drobne upominki,
sz∏oÊci stosujà przemoc wobec w∏asnych dziekwiaty czy czu∏e gesty, co daje ofierze z∏udnà
ci. I tak przemoc zatacza coraz szersze kr´gi...
nadziej´, ˝e ta sytuacja mo˝e si´ zmieniç i zaDla przysz∏ego dobra dzieci, nale˝y dà˝yç
trzymuje jà na d∏u˝ej w sytuacji przemocy.
do zatrzymania przemocy i pokazania wzorców
Mimo, i˝ nie dochodzi nawet do gróêb czy jaw˝ycia rodzinnego opartych na mi∏oÊci, przyjaêni,
nej demonstracji si∏y poprzez eksplozj´ zachowzajemnym wsparciu oraz dobrym i ˝yczliwym
waƒ agresywnych, objawiajàcych si´ biciem, kotraktowaniu.
paniem czy duszeniem, trzeba przyznaç, ˝e taka
Adriana Klos
osoba, równie˝ pozostaje w sytuacji przemocy.
tel.
516 989 833
Jest to wówczas przejaw przemocy psychicznej.
www.strefazmiany.pl
Polega ona m.in. na sta∏ym ocenianiu i krytykowaniu, wyÊmiewaniu
opinii, poglàdów, przekonaƒ, wyznania, pochodzenia, narzucaniu
swojego zdania i poglàdów, izolowaniu,
R
A
D
A
N
kontrolowaniu, wymu• Mechanika pojazdowa
szaniu pos∏uszeƒstwa
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
i podporzàdkowania,
• Atrakcyjne ceny
ograniczaniu kontak• Wieloletnie doÊwiadczenie
tów z innymi ludêmi,
• Klimatyzacja
wyzywaniu, poni˝aniu,
upokarzaniu, zawsty• Wulkanizacja
dzaniu, stosowaniu
• Diagnostyka komputerowa
gróêb i szanta˝u, wyul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
muszaniu po˝ycia seksualnego.
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72

AUTO NA GAZ
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Zapobiegajmy po˝arom
Dzieci z najstarszej grupy Niepublicznego Przedszkola „RobuÊ” wzi´∏y
udzia∏ w eliminacjach powiatowych
ogólnopolskiego konkursu plastyczne-

go „Zapobiegajmy po˝arom”. Organizatorem imprezy by∏ Zarzàd Oddzia∏u Powiatowego ZOSP RP w Warszawie. M∏odzie˝ z OSP RadoÊç pe∏ni∏a
rol´ gospodarzy.
Nasze przedszkolaki w tracie wykonywania prac wykaza∏y si´ ogromnà
pomys∏owoÊcià i zaanga˝owaniem.

23 stycznia odby∏o si´ oficjalne
og∏oszenie wyników konkursu. Poziom dostarczonych prac by∏ wysoki.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem dh Waldemara Ka∏u˝yƒskiego mia∏a trudne zadanie
wybrania najlepszych spoÊród
ponad 130 nades∏anych prac.
Wysi∏ek dzieci zosta∏ doceniony, gdy˝ wszystkie wys∏ane
na konkurs prace naszych dzieci zaj´∏y wysokie miejsce. Zwyci´zcà warszawskich eliminacji

w kategorii przedszkoli zosta∏ Maciej M. z Niepublicznego Przedszkola
„RobuÊ” w Starej Mi∏oÊnie.

Dzieci otrzyma∏y dyplomy i upominki. Mia∏y te˝ mo˝liwoÊç obejrzenia „Akcji ratunkowej” zorganizowanej przez
najm∏odszych stra˝aków – ochotników.
Prace dzieci przesz∏y do kolejnego
etapu, obejmujàcego ca∏e województwo mazowieckie. B´dziemy czujnie
Êledziç dalsze etapy konkursu i trzymaç
kciuki za naszych podopiecznych.
Wi´cej informacji: www.robus.pl
Pe∏na lista zwyci´zców w pozosta∏ych
kategoriach na stronie www.zosprp.pl
Nauczyciel wychowawca grupy starszaków
Niepublicznego Przedszkola „ROBUÂ”
mgr Hanna Gajowniczek

Uczniowski Klub Sportowy

JUDO

FIGHT

CLUB

JUDO FIGHT CLUB
ul. Wspólna 55, 05-075 Warszawa
Sala gimnastyczna
w Dwujezycznej Szkole Podstawowej Nr 1
(os. Zielona – blisko Delikatesów K&M)

NOWA FILIA KLUBU
Wesoła-Zielona
Pierwsze zajęcia już 15 lutego 2010

Zapraszamy chłopców i dziewczynki na treningi Judo

Wtorek–Czwartek – 5-6 lat – 17:00–18:00
Wtorek–Czwartek – 7-8 lat – 18:00–19:00
Wtorek–Czwartek – 9-11 lat – 19:00–20:00

Zapisy dla grup naborowych

tel. 5 1 3 -9 6 -1 6 -1 6
www.judofightclub.pl
20

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Tekst sponsorowany

Wspó∏czesne ˝ycie przepe∏nione jest
ciàg∏ym stresem... Podà˝amy za wirem
spraw, które cià˝à nad nami nieustannie. Nie mamy chwili na przerw´, gdy˝
dni mijajà nam coraz szybciej...
Czy zdarza Ci si´ czasem, ˝e robisz
kilka rzeczy na raz, dwojàc si´ i trojàc
by zrealizowaç postawione sobie cele,
zatracajàc si´ w nich ca∏kowicie, tracàc
kontakt z samym sobà i otoczeniem?
JeÊli tak to najwy˝sza pora, byÊ coÊ
z tym zrobi∏ zmieni∏ swoje nastawienie
do ˝ycia i do samego siebie
StworzyliÊmy nasze Spa z myÊlà
o Tobie... To tu ukoisz swoje nerwy,
oderwiesz si´ na chwil´ od rzeczywistoÊci, doÊwiadczajàc niezapomnianych doznaƒ w relaksujàcych rytua∏ach z ró˝nych stron Êwiata. Proponujemy Paƒstwu
wszechstronne terapie Spa & Wellness b´dàce
wyrafinowanym po∏àczeniem najcenniejszych
skarbów natury ukrytych w morzu i na làdzie

Spa, pe∏ne fryjerstwo, manicure pedicure Spa, profesjonalny makija˝.
U nas mo˝esz zakosztowaç terapii
na twarz w tym mikrodermobrazji, pilingu kawitacyjnego
czy ultradêwi´ków,
jak równie˝ terapii
na cia∏o: MASA˚Y z Ró˝nych stron Âwiata,
Edermologii czyli masa˝u pró˝niowego, który
jest najskuteczniejszà metodà w walce z cellulitem i lokalnymi odt∏uszczeniami.
Dzi´ki Endermologii mo˝esz byç szczuplejsza dok∏adnie w tych miejscach – w których
pragniesz... bez zabiegów chirurgicznych,
stresu i bólu.

z nowoczesnym luksuem w najlepszym wydaniu.
Nie musisz ju˝ wyje˝d˝aç daleko
by poprawiç urod´, figur´, od teraz
w Metamorfoza Day Spa mo˝esz to
wszystko uzyskaç. Nasz profesjonalny zespó∏ kosmetyczek i wykwalifikowanych masa˝ystek pozwoli Tobie
poczuç si´ pi´knie i atrakcyjnie.
Oferujemy pe∏en zakres us∏ug kosmetycznych na marce Pevonia
Botanica, po∏aczonych z terapià
Spa jak równie˝ masa˝e, kàpiele

Polecamy równie˝ zabiegi w HydroSpa, które
rewelacyjnie wspomagajà procesy odchudzania,
wp∏ywajà na korekcj´ celulitu i ogólna regeneracj´ cia∏a, poprawiajà koloryt nadajàc skórze blasku i promiennà m∏odoÊç.
Specjalnie dla Panów proponujemy KÑPIEL
PIWNÑ która by∏a stosowana wÊród Egipcjan.
Piwo kàpielowe jest naturalnym produktem na bazie substancji aktywnych, które pobudzajà ukrwienie, pozytywnie wp∏ywajà na wysokie ciÊnienie
i rozpoczynajàcà si´ mia˝d˝yc´ t´tnic, pozwalajàc
równoczeÊnie zadbaç o zdrowy wyglàd skóry.
Natomiast dla Paƒ proponujemy KRÓLEWSKÑ KÑPIEL KLEOPATRY opartà na kozim
mleku i Êliwce chiƒskiej
lychee. Zabieg ten jest
ucztà dla cia∏a i ducha.
Innowacyjne produkty
wzbogacone o ekskluzywny wyciàg z per∏y
zapewniajà kompleksowà piel´gnacj´ nawet
najbardziej wymagajàcej skóry. Kàpiel z dodatkiem pudru intensywnie piel´gnuje skór´
i dzia∏a odpr´˝ajàco
a relaksujàcy masa˝
Êwiecà „MAGIA DOTYKU” rozluênia napi´cie
mi´Êniowe.

Oferujemy pe∏ny zakres us∏ug fryzjerskich:
koloryzacja, strzy˝enie, modelowanie, baleyage,
stylizacja, rekonstrukcja w∏osa: marki JOICO
która wypracowa∏a sobie reputacj´ Firmy dbajàcej o zdrowe w∏osy, dlatego wszystkie zabiegi
w Metamorfozie Day Spa oparte sà na najlepszych produktach. A Regeneracja JOICO – jest
idealnym zabiegiem przywracjàcym zdrowie
i witalnoÊç w∏osom.
JeÊli chcesz zmieniç kolor, fryzur´? Ale nie jesteÊ pewien co b´dzie dla Ciebie odpowiednie?
Nasi styliÊci dobiorà odpowiedni kolor oraz fryzur´ specjalnie dla Ciebie!

Ponadto w lutym zapraszamy
na liczne PROMOCJE:
Do KA˚DEGO ZABIEGU POWY˚EJ
200,00 z∏ CZESANIE GRATIS
Pakiet MANICURE I PEDICURE SPA -20%
Do ka˝dej rekonstrukcji z czesaniem
STRZY˚ENIE TYLKO 20,00 z∏
Do ka˝dej koloryzacji W∏osa
REKONSTRUKCJA TYLKO 30,00 z∏
PIERWSZE WEJÂCIE
na POWER SLIM ACTIVE GRATIS

NOWOÂCI:
RYTUA¸ SPA na w∏osy i skór´ g∏owy
z Marokaƒskim B∏otem SAUNA
AROMATERAPEUTYCZNA NA W¸OSY
Pakiet WALENTYNKOWY DLA NIEGO LUB
DLA NIEJ – spraw prezent ukochanej osobie
Liczymy, ˚E PROFESJONALIZM NASZEGO
ZESPO¸U ORAZ MAKSYMALIZACJA W DOPIESZCZANIU KA˚DEGO NASZEGO KLIENTA
SPRAWI, ˚E NIERAZ PA¡STWO WRÓCICIE DO
METAMORFOZY DAY SPA.
Serdecznie zapraszamy

METAMORFOZA DAY SPA
UL. TRAKT BRZESKI 62
05-077 WARSZAWA WESO¸A
Tel. 022-763-20-90
www.metamorfoza-spa.pl
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PIERWSZE GIMNAZJUM AUTORSKIE
I SPO¸ECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTA¸CÑCE IM. EMANUELA BU¸HAKA

G∏osem absolwenta …

Tekst sponsorowany

¸za si´ w oku kr´ci, uÊmiech pojawia
si´ na twarzy gdy wspominamy nasze
gimnazjum – Pierwsze Autorskie
Gimnazjum im. Emanuela Bu∏haka
w Weso∏ej.
Szko∏a jak szko∏a, ktoÊ mo˝e powiedzieç. Có˝ w niej nadzwyczajnego?
Lekcje, przerwy, dzwonki, prace domowe, dobre i z∏e oceny, nauczyciele.
A jednak w∏aÊnie teraz, gdy jesteÊmy
ju˝ w innych miejscach doceniamy i widzimy jej specyficzny charakter.
Ogromnym atutem naszego gimnazjum jest przyjazna i dobra atmosfera
stworzona przez nauczycieli, uczniów
i absolwentów. Tutaj naprawd´ uczeƒ
traktowany jest podmiotowo, nawet gdy
nabroi∏, gdy czasami by∏ niesforny lub…
zaj´ty jest innymi sprawami ni˝ nauka.
Nauczyciel, wychowawca stara∏ si´
zrozumieç motywy post´powania
ucznia, pomóc, wesprzeç, obroniç
przed surowym spojrzeniem rodziców.
Tutaj odbywa∏y si´ za˝arte dyskusje
podczas, których mogliÊmy bez obaw
broniç swoich poglàdów, spotkania
z filozofià i sztukà, wieczorne wizyty
w teatrach, piàtkowe wieczory filmowe
(na które przychodzimy do dzisiaj). Tutaj trzeba by∏o si´ du˝o uczyç, czasami

zadajàc sobie pytanie „a po co mi to?”
To tutaj produkowaliÊmy wybuchowe
baƒki i dymy w skromnej pracowni
chemicznej, rysowaliÊmy i malowaliÊmy kopie obrazów wielkich mistrzów,
pociliÊmy si´ nad niestandardowymi
zadaniami z matmy, próbowaliÊmy
wreszcie pojàç te d∏ugoÊci i szerokoÊci
geograficzne, zrozumieç podstawowe
prawa fizyki, wbijaliÊmy do g∏owy tysiàce s∏ówek angielskich, niemieckich
i francuskich. To tutaj uczyliÊmy si´
pisaç rozprawy literackie, czytajàc
na ostatnià chwil´ obowiàzkowe lektury, bo znacznie ciekawsze by∏y inne
ksià˝ki. To tutaj produkowaliÊmy
przedstawienia na Szkolne Warsztaty
Teatralne, w czasie których panowa∏
prawdziwie artystyczny nie∏ad.
Najcudowniejsze dni naszego szkolnego ˝ycia to wspólne wyjazdy na Tydzieƒ Filozoficzny, w Bieszczady, do
Broku, na Mazury, do Danii, do Pragi.
A potem? ZdaliÊmy bardzo dobrze
egzamin gimnazjalny, uzyskaliÊmy certyfikaty j´zykowe i … cz´Êç z nas pow´drowa∏a w zupe∏nie inny Êwiat, gdzie
czasami jesteÊ jednym z trzydziestu
w klasie, gdzie nie ma ju˝ takich relacji
z nauczycielami, ale gdzie spotkaliÊmy
wielu ciekawych uczniów.

A teraz? Wracamy do
naszej szko∏y na piàtkowe wieczory filmowe, na
spotkania absolwentów
z m∏odszymi kolegami,
na spotkania wigilijne.
Teraz wykorzystujemy swoje wyuczone w gimnazjum umiej´tnoÊci i wiadomoÊci, które pozwalajà bez wi´kszych
k∏opotów dalej kszta∏ciç si´ na wy˝szym poziomie, choç czasami nasza
wiedza z niektórych dziedzin jest wi´ksza ni˝ ta prezentowana w szkole ponadgimnazjalnej.
Absolwenci
Pierwsze Gimnazjum Autorskie
im. Emanuela Bu∏haka
I Spo∏eczne Liceum Ogólnokszta∏càce
w Weso∏ej im. Emanuela Bu∏haka

serdecznie zaprasza
uczniów i rodziców
na spotkanie informacyjne,
które odb´dzie si´
• 24 marca 2010 r. o godz. 18.00
dla kandydatów do gimnazjum
• 24 marca 2010 r. o godz. 18.00
dla kandydatów do liceum
w budynku szko∏y
Adres: ul. Jana Paw∏a II nr 112,
05-077 Warszawa – Stara Mi∏osna
tel. 022 / 795-75-95
www.emanuel.pl

Sieć sklepów detalicznych

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

ta nie i
•
•
•
•

zdr owe produkty ˝ywnoÊciowe

Bilety MZK
Karty telefoniczne
Płatność za rachunki

nisk ie ce ny

www.motortest.com.pl

SAMOOBSŁUGA

DELIKATESY OSIEDLOWE – STARA MIŁOSNA

ul. Jana Pawła II 108
ul. Rumiankowa 18
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Poznaj specjalnà ofert´ na modele z rocznika 2009.
Porównaj ceny, opcje wyposa˝enia oraz gwarantowanà jakoÊç Hyundai z modelami innych marek i wygraj najlepszà ofert´.
Sprawdê szczegó∏y na stronie www.autoofertomierz.pl
Przyjdê na jazd´ testowà do salonu Huyndai i skorzystaj z dodatkowych promocji.

motortest
Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

®

Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a, Warszawa-Ok´cie
Godziny otwarcia: pon.–pt. 800–1900, sob. 900–1500.

Tel./fax 022 868-01-21

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

Oferta obowiàzuje od 04.12.2009 r. do odwo∏ania lub wyczerpania zapasów. Dotyczy samochodów z roku produkcji 2009. Przedstawione modele mogà zawieraç elementy wyposa˝enia dodatkowego. Ârednie
zu˝ycie paliwa (cykl mieszany) i emisja CO2 w zale˝noÊci od wersji i silnika wynoszà: i30 – 4,3-7,1 l/100 km i 115-150 g/km; i20 – 4,4-6,2 l/100 km i 116-146 g/km; i10 – 4,3-5,0 l/100 km i 114-119 g/km.
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Listy do redakcji
Szanowni Paƒstwo,
Swoim listem pragn´ nawiàzaç do spotkania jakie odby∏o si´ 25 stycznia br. w ramach konsultacji
spo∏ecznych dotyczàcych Wschodniej Obwodnicy
Warszawy, na którym zaprezentowano nowy projekt drogi wraz z rozwiàzaniami komunikacyjnymi
w´z∏ów w po∏àczeniu z ruchem lokalnym. Odnosz´
wra˝enie, ˝e najwi´kszy k∏opot dla architektów planujàcych tà wielkà tras´ w korytarzu zgodnym
z decyzjà Êrodowiskowà Wojewody stanowi zabudowa mieszkalna naszej dzielnicy (g∏ównie osiedla
Grzybowa i Stara Mi∏osna).
Chcia∏bym zwróciç Paƒstwa uwag´ na projekt
w´z∏a Zakr´t w bezpoÊrednim sàsiedztwie z naszym osiedlem. Ze wzgl´du na tzw. „niedogodnoÊci istniejàcej infrastruktury” zaprojektowano przeniesienie ruchu lokalnego wraz z komunikacjà autobusowà z gminnej ulicy GoÊciniec na osiedlowe
uliczki Poezji i Literackà. Na pytanie zadane pracownikom biura projektowego czy majà ÊwiadomoÊç, ˝e sà to uliczki wàskie o g´stej zabudowie
szeregowej nierzadko wielorodzinnej us∏ysza∏em
odpowiedê, ˝e majà 6 metrów szerokoÊci. Takie
szczegó∏y jak chodnik, mo˝liwoÊç zaparkowania
i wyjazdu z posesji, czyli komfort i bezpieczeƒstwo ˝ycia mieszkaƒców majà drugoplanowe znaczenie. Mam nadziej´, ˝e w∏adze naszej dzielnicy
uchronià mieszkaƒców przed takimi koszmarnymi
pomys∏ami planistów.
Apelujà do wszystkich zainteresowanych prawid∏owym rozwojem naszego osiedla o bacznà analiz´ przedstawionego projektu (dost´pnego w Urz´dzie Dzielnicy jak i na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) Ca∏y
czas na etapie konsultacji spo∏ecznych mo˝na jeszcze mieç wp∏yw na dokonanie zmian, które zmniejszà ucià˝liwoÊç zwiàzanà z bezpoÊrednim sàsiedztwem tak wielkiej trasy szybkiego ruchu. DziÊ zachowujàc oboj´tnoÊç w przysz∏oÊci pretensje
za absurdalne rozwiàzania b´dziemy mogli mieç
równie˝ do siebie.
Z powa˝aniem,
Arkadiusz Ciupak
***
Czy ktoÊ odpowiada za odÊnie˝anie
w Starej Mi∏osnej?
Drodzy Paƒstwo.
Od Âwiàt Bo˝ego Narodzenia 2009 do chwili
obecnej czyli do 10 stycznia 2010 roku Stara Mi∏osna tonie w opadach Êniegu. OdÊnie˝ona jest g∏ówna ulica – jezdnia ulicy Jana Paw∏a, natomiast
po chodniku tej ulicy ani razu do tej pory nie
przejecha∏ ˝aden sprz´t odÊnie˝ajàcy. Zwa∏y Êniegu
jak spad∏y tak le˝à nie ruszone do tej pory, a jedynie nieco udeptane i zastanawiam si´ czy nasz
Urzàd Miast lub inna instytucja ma w swoim zakresie obowiàzków odÊnie˝anie ulic?
Zauwa˝my przy tym, i˝ po tej stronie ulicy Jana Paw∏a, po której jest szeroki chodnik nie ma
budynków z adresem nieparzystym, gdy˝ budynki

po tej stronie majà adresy od strony ulic „wewn´trznych” typu Dolomitowa itp. Nie mo˝na wi´c
chyba oczekiwaç od mieszkaƒców majàcych adresy parzyste na ulicy Jana Paw∏a ˝eby odÊnie˝ali chodnik przy drugiej stronie ulicy przy której nie
mieszkajà?
Moje obserwacje sà takie, ˝e w Weso∏ej Centrum w jakiÊ dziwny sposób odÊnie˝one sà jednak
g∏ówne ulice takie jak Armii Krajowej czy Praskiego
Pu∏ku. Czy tam mieszkajà tak aktywni mieszkaƒcy
którzy dziarsko sami si´ odÊnie˝ajà czy te˝ ktoÊ im
pomaga? Natomiast w Starej Mi∏osnej pi´knie przyzwoicie odÊnie˝ony jest chodnik przy ulicy Jeêdzieckiej oraz chodnik przy ulicy Fabrycznej
– na której aktywny ma∏y traktorek cz´sto walczy
skutecznie ze Êniegiem. Wi´c si´ zapytuj´ – kto
za to p∏aci i kto za to odpowiada? Skoro mo˝na odÊnie˝yç chodnik przy Fabrycznej to dlaczego nie
mo˝na odÊnie˝yç w ten sam sposób innych tak samo wa˝nych przejÊç i chodników?
Jestem oburzona tà sytuacjà poniewa˝ jako matka ma∏ego dziecka zosta∏am po prostu uwi´ziona w domu. Nie mog´ wyjÊç z dzieckiem na wózku, bo nie przepcham go przez zaspy i zwa∏y Êniegu, nie mog´ wyjechaç samochodem bo grz´ênie
na ma∏ej uliczce oczywiÊcie nie odÊnie˝onej,
przy której mieszkam. Mog´ jedynie wziàç sanki,
ale czy na sankach mo˝na pojechaç po zakupy albo pójÊç do lekarza? Dlaczego w ogóle nie sà odÊnie˝ane mniejsze uliczki – rejon pomi´dzy Fabrycznà, kana∏kiem, Cieplarnianà i Jana Paw∏a tonie
w Êniegu po kolana, takie ulicy jak Jutrzenki sà prawie nieprzejezdne, dziÊ rano wszyscy okoliczni
mieszkaƒcy wypychali swoje auta i podkopywali
aby stàd w ogóle jakoÊ si´ wydostaç. Czy te dawne ciàgi pieszo-- jezdne majà odÊnie˝aç sami
mieszkaƒcy? To mo˝e Szanowni Mieszkaƒcy zróbmy sk∏adk´ po 50 z∏ i zakupmy taki ma∏y traktorek,
który b´dzie dla nas wszystkich odÊnie˝a∏ ulice
i chodniki? Lub proponuj´, aby taki zakup by∏ sfinansowany z naszych podatków, które przecie˝
p∏acimy na wspólne cele. Bo z tego co widz´ nasze
w∏adze kompletnie nie interesujà si´ drogami
na osiedlu Stara Mi∏osna ani losem swoim mieszkaƒców przysypanych Êniegiem, niestety.
A mo˝e Szanowny Pan Burmistrz uprzejmie odpowie na pytanie: dlaczego?
Z powa˝aniem – g∏ównie dla utrudzonych mieszkaƒców, ale dla Burmistrza te˝.
Barbara C.

Szanowna Pani!
Na postawione przez Panià pytanie „Czy ktoÊ odpowiada za odÊnie˝anie w Starej Mi∏osnej?” odpowiedê brzmi: TAK.
Na narzucajàce si´ automatycznie pytanie „Kto
odpowiada za odÊnie˝anie w Starej Mi∏osnej?” odpowiedê jest ju˝ troch´ bardziej skomplikowana.
Postaram si´ odpowiedzieç na to pytanie najproÊciej jak umiem. Na obszarze Miasta Sto∏ecznego
Warszawy, a wi´c równie˝ na terenie ca∏ej dzielnicy Weso∏a obowiàzujà jednolite zasady unormowane prawem. Kompetencje dotyczàce odÊnie˝ania
zosta∏y podzielone na kilka podmiotów: Zarzàd
Oczyszczania Miasta, Zarzàd Transportu Miejskiego, zarzàdy dzielnic oraz zarzàdców, administrato-

rów i w∏aÊcicieli nieruchomoÊci. I tak za zimowe
utrzymanie porzàdku i czystoÊci na m. in.:
– drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miasta (na obszarze Weso∏ej
sà to ulice: Trakt Brzeski, 1. Praskiego Pu∏ku, Jana Paw∏a II, Armii Krajowej, Okuniewska, Wspólna i Niemcewicza) odpowiedzialny jest Zarzàd
Oczyszczania Miasta Sto∏ecznego Warszawy;
– drogach gminnych oraz nieutwardzonych odcinkach dróg powiatowych (na obszarze Weso∏ej
jest to odcinek ul. Borkowskiej/Wydmowej ∏àczàcy Starà Mi∏osnà z Mi´dzylesiem) odpowiedzialny jest Zarzàd Dzielnicy;
– drogach wewn´trznych odpowiedzialni sà zarzadcy, administratorzy i w∏aÊciciele nieruchomoÊci;
– przystankach ZTM odpowiedzialny jest Zarzàd
Transportu Miejskiego;
Kompetencje do odÊnie˝ania chodników sà równie˝ podzielone pomi´dzy kilka ró˝nych podmiotów, ale ju˝ chyba powy˝sze Pani wystarczy, ˝eby
zrozumieç ˝e odpowiedê na pytanie „Kto odpowiada?” jest z∏o˝ona.
Na podstawie moich cz´stych rozmów z mieszkaƒcami wiem, ˝e zazwyczaj nikogo nie interesuje: „Kto ma to zrobiç?” ale oczekuje ˝e: „Ma byç
zrobione!”.
OczywiÊcie z punktu widzenia mieszkaƒca macie
Paƒstwo racj´. Zanim jednak zostanà sformu∏owane s∏owa krytyki prosz´ poznaç argumenty drugiej
strony, które cz´sto powodujà, ˝e krytyka okazuje
si´ niesprawiedliwa.
Zarówno ja jak i pozostali cz∏onkowie Zarzàdu
Dzielnicy Weso∏a bardzo powa˝nie traktujemy swoje obowiàzki. Przyk∏adem tego mogà byç w∏aÊnie
nasze dzia∏ania zwiàzane z zimowym utrzymaniem
dróg gminnych na terenie dzielnicy. Corocznie
w wyniku przetargu publicznego zostaje wy∏oniona firma, która na zlecenie Urz´du Dzielnicy Weso∏a w okresie od 1. kwietnia do 31. marca nast´pnego roku ma obowiàzek letniego i zimowego utrzymywania dróg, b´dàcych w kompetencjach Burmistrza Dzielnicy Weso∏a. Umowa z firmà-wykonawcà
okreÊla dok∏adnie zakres prac, Êrodki finansowe,
terminy, kary umowne itd.
Atak zimy, intensywne opady Êniegu i niska temperatura, które mia∏y miejsce na prze∏omie grudnia i stycznia oraz pierwszych dni stycznia spowodowa∏y znaczne pogorszenie warunków drogowych na obszarze ca∏ej Warszawy. W zwiàzku zaobserwowanymi z trudnoÊciami w usuwaniu skutków silnych opadów na terenie Weso∏ej, Burmistrz
Dzielnicy powo∏a∏ niezw∏ocznie sztab kryzysowy,
który na bie˝àco rozpoczà∏ monitorowanie sytuacji
i reagowanie na wszelkie zg∏oszenia od mieszkaƒców. Si∏y i Êrodki jakie zosta∏y zaanga˝owane
do odÊnie˝enia dróg i chodników spowodowa∏y
bardzo szybkà popraw´ sytuacji. Na podstawie posiadanych przeze mnie protokó∏ów wynika, ˝e sytuacja zosta∏a opanowana w Êrod´ 13 stycznia.
Wszystkie drogi, nawet te o III kolejnoÊci utrzymania na terenie Dzielnicy Weso∏a by∏y przejezdne.
Sytuacja w naszej Dzielnicy wg niezale˝nych ocen
Stra˝y Miejskiej by∏a du˝o lepsza ni˝ w innych
dzielnicach Warszawy.

c.d. na str. 25
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c.d. ze str. 23
Prosz´ jeszcze o zwócenie uwagi na aspekt finansowy. Ârodki b´dàce w dyspozycji dzielnicy na odÊnie˝anie nie sà nieograniczone, a zima jest nieprzewidywalna. Musimy cz´sto balansowaç pomi´dzy
ch´ciami i mo˝liwoÊciami. Przedwczesne wydanie
wszystkich pieni´dzy musi skutkowaç nieuchronnie
zaprzestaniem wykonywania zadania lub koniecznoÊcià przesuwania Êrodków z innego zadania.
Mam ÊwiadomoÊç, ˝e malkontentów zadowoliç
jest bardzo trudno, ale myÊl´, ˝e Pani nie zalicza
si´ do tej grupy osób i obiektywnie oceni dzia∏ania
Zarzàdu Dzielnicy.
z powa˝aniem
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
***
Jestem po lekturze pierwszego w tym roku numeru naszej gazety. OczywiÊcie tak jak wi´kszoÊç
mieszkaƒców naszej dzielnicy wypatruj´ dobrych
wiadomoÊci w sprawie ulic, latarni, kanalizacji itd.
W koƒcu coÊ drgn´∏o w sprawie ulicy do Mi´dzylesia, de facto jedynej jaka ∏àczy dwie warszawskie dzielnice Weso∏à i Wawer.
Du˝y plus dla prezydenta Jacka Wojciechowicza,
˝e znalaz∏ kilka z∏otych w olbrzymim bud˝ecie warszawskim dla tej niezmiernie wa˝nej dla obu warszawskich dzielnic ulicy.
Oby te pieniàdze nie okaza∏y si´ znowu dzieleniem skóry na niedêwiedêu jak gwiazdkowy „prezent” w postaci dodatkowych funduszy na zbudowanie ca∏ej (co za rozrzutnoÊç) ulicy Pogodnej.
Mam niestety obawy, a one si´ do tej pory
sprawdzajà, ˝e zbudowany zostanie jedynie odcinek
tej zat∏oczonej w godzinach szczytu do granic mo˝-

liwoÊci ulicy tylko do skrzy˝owania z Klimatycznà,
zostawiajàc kolejny odcinek na lepsze czasy. Nigdy
nie rozumieliÊmy, a mówi´ tu o sporej cz´Êci mieszkaƒców naszej dzielnicy, logiki, którà kierowali si´
radni, budujàc najpierw ulice prowadzàce do lasu,
lub chocia˝ Diamentowej, która aczkolwiek potrzebna jak wszystkie inne jest w sposób nieporównanie
mniej zat∏oczona i u˝ywana jak prze˝ywajàca istnà
nawa∏nic´ w godzinach szczytu ulic´ Pogodnà usytowanà mi´dzy trzeba du˝ymi osiedlami bloków
wielorodzinnych, gimnazjum i wieloma innymi
obiektami. Nale˝y dzi´kowaç Bogu, ˝e nikt jeszcze
na tej ulicy nie zginà∏, co prawdopodobnie przyspieszy∏oby decyzj´ o jej budowie.
Wspominana ju˝ przeze mnie niefortunna decyzja o budowie hali – giganta w centrum osiedla
kosztem kilku ulic wyczuli∏a naszà wra˝liwoÊç
na tak zwane inne inwestycje edukacyjne.
O ile mo˝na wybroniç jeszcze celowoÊç budowy
kolejnej szko∏y za wiele milionów z∏otych, mimo, ˝e
Gimnazjum niedaleko w godzinach popo∏udniowych
stoi puste, to nie rozumiem, czym kierowali si´ radni przeznaczajàc a˝ 1 milion z∏otych na „adaptacj´
lokalu na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej”. Przecie˝ Gimnazjum przy Klimatycznej to
nowoczesny obiekt i pusty w godzinach popo∏udniowych, idealny na tego rodzaju poradni´. Milion z∏otych to kupa pieni´dzy, za które mo˝naby zbudowaç
ze dwie lub trzy ulice osiedlowe z czego na pewno
byliby szcz´Êliwi mieszkaƒcy naszego osiedla.
Trzymam kciuki za màdre i uwzgl´dniajàce potrzeby wszystkich mieszkaƒców decyzje naszych
radnych.
Igor Pogorzelski
***
Listonosz pryska psy gazem pieprzowym
Mieszkam na osiedlu Stara Mi∏osna. Z∏apa∏am listonosza na tym, ˝e pryska na moje psy gazem
pieprzowym.
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Psy znajdujà si´ zawsze na terenie zamkni´tym,
za metalowym p∏otem, nie sà w stanie nikogo
ugryêç, ale g∏oÊno szczekajà. Listonosz w obecnoÊci
swojego zwierzchnika przyzna∏ si´ do pryskania
i twierdzi∏, ˝e ma do tego prawo. Pani Renata S∏awiƒska, pe∏niàca obowiàzki naczelnika Poczty Polskiej
przy ulicy Pogodnej, stan´∏a po stronie listonosza.
By∏a pe∏na akceptacji wobec tego co zrobi∏.
Dlatego powiadomi∏am o wszystkim policj´, która po obejrzeniu ogrodzenia stwierdzi∏a, ze psy sà
dobrze odgrodzone od ulicy.
Psy mamy na terenie posesji, by jej broni∏y.
Szczekaniem odstraszajà intruzów. Teraz zwierz´ta
zapami´ta∏y to wydarzenie, co b´dzie mia∏o dalszy
wp∏yw na ich reakcj´ na widok listonoszy (skojarzenie z nieprzyjemnà sytuacjà). Istnieje tak˝e niebezpieczeƒstwo pora˝enia nerwów wzrokowych
oraz parali˝u dróg oddechowych zwierzàt
Jestem w stanie zrozumieç niepokój listonosza,
bowiem sà to faktycznie du˝e psy, ale zastanawiam
si´, dlaczego nie poinformowa∏ nas o swoich obawach. Odnosz´ wra˝enie, ˝e ∏atwiej mu by∏o wyciàgnàç butl´ z gazem i potraktowaç nim psy, ni˝ wykonaç gest w kierunku w∏aÊcicieli. Móg∏ nas poinformowaç ustnie lub pisemnie o tym, ˝e czuje si´
zagro˝ony i zachowaç si´ humanitarnie a nie prowadziç prywatnà walk´ z psami.
Obawiam si´ tak˝e, ˝e moje psy nie sà jedynymi
ofiarami takiego zachowania. Zamierzam dowiedzieç si´ tego od mieszkaƒców naszego osiedla
a tak˝e nag∏oÊniç spraw´ w mediach.
Ten incydent zg∏osi∏am wczoraj na policj´, natomiast od Naczelnika Oddzia∏u Poczty Polskiej
w Starej Mi∏oÊnie oczekuj´ ukarania listonosza
za jego zachowanie. Ale obawiam si´, ˝e skoro Pani pe∏niàca obowiàzki naczelnika stan´∏a po stronie
listonosza to sprawa rozejdzie si´ po koÊciach
a psy nadal b´dà pryskane.
Czy gazeta jest w stanie pomóc mi w nag∏oÊnieniu
tej sprawy? Zale˝y mi na tym, by ˝adne psy na naszym osiedlu nie by∏y w ten sposób traktowane.
Renata Królak

s

Listy do redakcji

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. 22

773 25 69, 22 773 38 91
www.podatkiwesola.pl

US¸UGI ELEKTRYCZNE

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

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra
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Art. Szkolno-Biurowe

Nasze
e propozycje
e naa 2010
0 r.

ZAPRASZAMY

(II kwarta³)
PRYWATNE
E EMERYTURY
DYWERSYFIKACJA
WALUTOWO-PRODUKTOWO-REGIONALNO-INSTYTUCJONALNA
i .... aktywnaa alokacja!! Rokk zmiennoœci!!

* 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

1.. USD

Ewa Gadomska

1 € = 1,3726 $ ! 1 € = 4,0775 pln

fundusz obligacji
fundusz akcji - sektor wydobywczy
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
fundusz akcji - AZJA

+ 8,79%
+ 55,12%
+ 64,22%
+ 51,48%

3.. PLN
fundusz rynku pieniê¿nego
fundusz obligacji
fundusz timingowy
fundusz ochrony kapita³u
fundusz aktywnej alokacji
fundusz selektywny

+ 5,30%
+ 8,35%
+ 4,28%
+ 15,10%
+ 18,75%
+ 21,17%

W 20100 W£¥CZAMY
Y MYŒLENIEE I.... DORADZTWO
O FINANSOWE

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

+ 17,60%
+ 42,91%
+ 30,27%
+ 127,13%
+ 68,12%
+ 54,56%
+ 64,80%

fundusz obligacji
fundusz obligacji rynków wschodz¹cych
fundusz akcji inwestuj¹cy w MiŒ USA
fundusz akcji - INDIE
fundusz akcji - AMERYKA £ACIÑSKA
fundusz akcji - rynki wschodz¹ce
fundusz akcji - sektor wydobywczy

2.. EURO

Biuro Księgowe

rentownoœci za jeden rok
(od 6.II.2009 do 5.II.2010)

Stawiamy na ochronê kapita³u (szczególnie w PLN)
- NAJLEPSZE FUNDUSZE

dr.. Jacek
k Rembiszewski
doradca finansowy
tel. kom. +48 601 801 890
jacek.rembiszewski@polrentier.pl

NA
PEŁ

A
ŁUG
OBS

POLRENTIER Sp. z o.o.

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

Pogodaa dla.... myœl¹cych
h racjonalnie!

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

26

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

 KWIACIARNIA Z PASJÑ


ul. 1 Praskiego Pu∏ku 34, Weso∏a (ko∏o sklepu Bucik)
Kupon rabatowy wa˝ny w dniu 8 marca
10% rabatu na kwiaty przy zakupie powy˝ej 50 z∏

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

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

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

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

MASA˚E
ajurwedyjskie, lomi lomi nui, akupresura stóp,
kamieniami, zabiegi wyszczuplajàce Guam,
stemplami zio∏owymi

KARTY UPOMINKOWE

www.masazewesola.pl
tel. 0 609 450 200

marta.masaze@gmail.com

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
NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

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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Nowy Salon Meblowy

ARNET
komody
szafy
sofy
stoły
krzesła

Sulejówek
al. Piłsudskiego 24a

telefon:

22 783-31-72
Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 0-22 40 30 765
Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400

• Kosmetyka twarzy i cia∏a – profesjonalne

kosmetyki Jean d'Arcel, Norel, Ericson Laboratoire
• Piel´gnacja d∏oni i stóp (Gewohl, Alessandro)

• Przed∏u˝anie i zag´szczanie rz´s metodà
NOUVEAU LASHES
• Gabinet masa˝u
• Medycyna estetyczna i kosmetologia lekarska
– usuwanie zmarszczek (Botox, kwas hialuronowy),
depilacja laserowa VPL, mezoterapia, peelingi
medyczne, radiofrekwencja bipolarna BIOeReF
• Specjalistyczne gabinety lekarskie:

ginekologia, endokrynologia, dermatologia,
chirurgia, pediatria, interna, medycyna pracy,
poradnia dietetyczna, pracownia USG
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Z okazji

I-szych urodzin MEDIKO
w marcu

10% rabat
na zabiegi depilacji VPL
oraz ekskluzywne zabiegi
regenerujàco-nawil˝ajàce

SKIN TRANSFER SYSTEM
i METODA APHRODITE.
Do ka˝dego zabiegu w prezencie
Maska Parafinowa na d∏onie.

ZAPRASZAMY!
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INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
nowe ~ modernizacja starych ~ konserwacja
awarie ~ oÊwietlenie zewn. i wewn. ~ pomiary

☎ 0 511 300 876

www.moj-swiat.com.pl
Dodatkowo klimatyzacja, hydraulika, wykoƒczenia wn´trz.

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

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

DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

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

TA X I - W E S O ¸ A
773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h

TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
rta
e
f
o
a

ol
w ok

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

•

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

•

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53 ul. Warszawa-Weso∏a
S∏onecznej Polany 5
APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

FIRAN i ZAS¸ON

sz

•

tel.

SALON

i´k
Najw

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

tel. 022 7730028
fax 022 7730029

www.renoma2.com.pl

tel. 022

• FIZYKOTERAPIA

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

icy

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

„DECOJUMA”
SULEJÓWEK

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69
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DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
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

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

• 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

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

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

www.optimed.waw.pl

30

Zapraszamy !!!
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Cierpliwa, spokojna kobieta zaopiekuje si´
osobà starszà, chorà lub dzieckiem. Tel: 604202-290.
◗ Logopeda – zaj´cia dla dzieci w ró˝nym wieku. Du˝e doÊwiadczenie. Dojazd do dziecka.
Tel. 504 530 760.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce+materacyk
120z∏, bujaczek-30z∏, fotelik samochodowy
Baby Design-100z∏, ubranko do chrztu dla
ch∏opca rozm. 68 (garniturek+spodnie i kurteczka z grubego polaru) 60z∏, bia∏y polarowy
Êpiworek 25z∏. tel. 510858583.
◗ Us∏ugi remontowe od A do Z. Glazura, terakota,
uszczelnianie tarasów, ocieplanie i adaptacja
poddaszy, Êcianki dzia∏owe, malowanie, g∏adzie, sufity podwieszane, drobne prace domowe, itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Indywidualne szkolenie psów. Tel. 727-550-331.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w Wilanowie
(1325m), lub zamieni´ na dom z mniejszà
dzia∏kà. tel. 609.462.977.
◗ Aran˝acje wn´trz mieszkalnych i domów. Dogodne terminy. Atrakcyjne ceny. 782.673.905.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematykiszko∏a podstawowa i gimnazjum – powtórzenia, pomoc w bie˝àcej nauce, pracach domowych; j´z. polski-liceum – powtórzenia, przygotowanie do matury, pomoc w prezentacjach.
Tanio, mo˝liwoÊç dojazdu, tel. 503 553 622.
◗ Sprzedam bale modrzewiowe suche 5m d∏ugie. Tanio 660841030.
◗ Zaopiekuj´ si´ dziecmi w ka˝dym wieku posiadam doÊwiadczenie 660 924 802.
◗D-jka animatorka na bale szkolne i firmowe
z w∏asnym sprzetem nag∏oÊnieniowym
i oÊwietleniowym. Tel. 502 600 775.
◗ Przyjm´ sprzàtanie sprasowanie, posiadam
doÊwiadczenie 660 924 802.
◗ Drobne naprawy w twoim domu, remonty
„Z∏ota ràczka” tanio i solidnie 665 626 513.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Zamieni´ 48 m na wi´ksze bez dop∏aty, mo˝e
byç do remontu, najlepiej parter z ogródkiem, 3-4 pok. Moje s∏oneczne, 3 pok, aneks
kuchenny, balkon 10m, IIIp, piwnica, nowe os.
St. Mi∏osna 508221517.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà bia∏à, rozm. 38 +
dodatki, tel. 668 449 986.
◗ Przyjm´ prac´ cha∏upniczà, tel. 505 594 870.
◗ Glazura-hydraulika uk∏adanie glazury, terakoty,
paneli pod∏ogowych, ogrzewanie pod∏ogowe,
wymiana drzwi i wszelkie remonty osobiÊcie
tel. 502-215-245.
◗ Spotkania biblijne dla wszystkich! 13 i 27
marca, godz. 16: 30, Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 18, (naprzeciwko Szko∏y Podst. nr 173).
Tel. kontaktowy: (0-22) 226-92-26.
◗ Mam ci´˝arowe Renault Kangoo i wolne
po 17. Tel. 508 074 460.
◗ Dobra inwestycja. Sprzedam 29/2791 cz´Êci
dzia∏ki parkingu strze˝onego przy ul. Pogodna 10, obecnie jako miejsce parkingowe. Oddzielna KW. kontakt 501057364.
◗ Kredyty hipoteczne-oferty 26 banków-bezp∏atne porady kontakt: 667 965 133.
◗ Âwiadectwa energetyczne sporzàdzam rzetelnie. 0 513 63 11 03 www.sche.neth.pl
◗ Kompleksowe us∏ugi remontowe. Rabaty
na materia∏y wykoƒczeniowe i budowlane, dojazd i wycena gratis tel. 0508123523.
◗ Sprzedam mieszkanie os. Akacjowa, Stara
Mi∏osna; 68 m2 + 10 m2 taras; 3 pokoje;
pierwsze pi´tro, budynek dwupi´trowy; wysoki standard; cena 490 000; tel. 0601065855.

◗ Korepetycje z j´zyka polskiego – studentka
pomo˝e uczniom szkó∏ podstawowych i gimnazjum w nadrabianiu zaleg∏oÊci, bie˝àcej nauce, przygotuje do egzaminu gimnazjalnego.
Tanio. Mo˝liwoÊç dojazdu. Tel.: 660 757 799.
◗ 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 mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ TrudnoÊci w nauce? Z ch´cià pomog´ Twojemu dziecku w odrabianiu lekcji. Jako doÊwiadczona opiekunka, oferuj´ równie˝ opiek´ w godzinach popo∏udniowych. tel: 509 336 187
◗ 23-letni, dyspozycyjny, licencjat zarzàdzania
i marketingu, obs∏uga komputera, samochód,
prawo jazdy katB, poszukuje odpowiedniej pracy, na zyczenie przesy∏am CV. tel: 698-435-095.
◗ Niemiecki – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela magister germanistyki
U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632.
◗ Sprzedam miejsce parkingowe na parkingu
strze˝onym przy ul. U∏aƒskiej. Oddzielna KW.
Tel. 501057364.
◗ Medycyna pracy – bad. wst´pne, okresowe,
kontrolne, wysokoÊciowe, sanitarne, kierowców. NZOZ „Centrum”, Sulejówek ul. 11 Listopada 87. Tel. 783-39-32, 0 501 431 911.
◗ Pogotowie komputerowe – 24h/7dni. wi´cej na
www.domikomp.pl tel. 502923453, gg.
12986205. Tunery TV, DVB-T, MPEG4 i SAT.
◗ Wype∏niam zeznania roczne PIT, osoby fizyczne,
odliczenia. Tanio i szybko. Tel. 695 022 413.
◗ Kompleksowy serwis motocykli i skuterów.
Wymiana oleju, opon, klocków, ∏aƒcuchów
nap´dowych oraz rozrzàdu i wiele innych.
Stara Mi∏osna. tel 785 923 540.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ Profesjonalna opieka i pomoc w odrabianiu
lekcji w zakresie szko∏y podstawowej. Weso∏a
– Zielona, tel. 692-574-662.
◗ Sprzedam zje˝d˝alni´ ogrodowà dla dzieci
w bardzo dobrym stanie. Odbiór osobisty Weso∏a – Zielona, tel. 692-574-662.
◗ Sprzedam glukometr do pomiaru poziomu cukru we krwi do samodzielnego badania (firmy
SANITAS) oraz 50 pasków testowych i 50 lancetów. Nowy, nieu˝ywany, zapakowany fabrycznie. Stara Mi∏osna, t. 0500-293-523 lub
(0-22) 423-21-93 w g. 9-22.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa szeregowa 180 m2, kuchnia, 4 pokoje, 2 ∏azienki + w piwnicy pokój z aneksem
kuchennym i ∏azienkà, 2 tarasy, balkon, nowe
okna, gara˝. Dzia∏ka 171 m2. Stara Mi∏osna,
tel. 668 449 986.
◗ Matematyk, fizyka – dla szkó∏ Êrednich i studentów, doje˝d˝am, dr, – tel. 606 154 798.
◗ Pilnie poszukuj´ do wynaj´cia trzypokojowego mieszkania (Pod Sosnami/Akacjowa/Pogodna). 600 33 53 63.
◗ Opiekunka/Asystentka Osób starszych, chorych, niepe∏nosprawnych, absolwentka Szko∏y Medycznej z doÊwiadczeniem i kwalifikacjami podejmie opiek´ doraênà, tak˝e dy˝ury
nocne. Tel.: 609 097 972.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej. 1200 m2 z planem zagospodarowania, dojazd drogà utwardzonà (asfalt), media. E-mail: dzohar1@wp.pl,
Tel. 605 981 175.

◗ Alarmy domowe, domofony i video-domofony. Profesjonalne i nowoczesne us∏ugi monta˝u alarmów. Tel. 662-408-804.
◗ Szycie firan, zas∏on, lambrekinów tradycyjnie
i na przelotkach. Wszywamie taÊmy marszczàcej, lamówki, gipiury. Weso∏a, tel. 505 594 870.
◗ Ubezpieczenia – firma Allianz zaprasza. Zadzwoƒ, agent ubezpieczeniowy przyjedzie,
wyt∏umaczy, doradzi. Kontakt: 0501 272 633,
022 773 04 40.
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne – monta˝ gniazdek
i domofonu, wymiana instalacji elektrycznej i inne. 0501121776 http://www.elektro-bud.waw.pl
◗ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 60,4 m2,
w segmencie w Starej Mi∏osnej. Gara˝. Cena
405 tys. Tel. 603 380 163.
◗ Poszukujemy samodzielnej ksi´gowej do prowadzenia ksiàg handlowych ma∏ej firmy.
Tel. 0 784 069 163.
◗ Remonty wn´trz wykonam kompleksowo.
Szybko, solidnie, terminowo w przyst´pnych
cenach. G∏adê, glazura, terakota, Êcianki, sufity k-g, elektryka, hydraulika, panele pod∏okoge i Êcienne. Kontakt: 516-192-577.
◗ Uk∏adanie glazury, terakoty, ma∏e remonty
– tel. 506689178.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcz´.
Us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, c.o. Tanio!!!
Solidnie!!! Tel. 22 773-82-27, 516-262-825.
◗ 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, ul. Narutowicza 19.
◗ Uslugi remontowo-budowlane: elektryka, hydraulika, malowanie, wszystkie drobne naprawy, szybko i tanio. tel: 601 644 625 lub
606 478 725.
◗ Szukam do wynaj´cia niedrogiego dwupokojowego mieszkania w Starej Mi∏osnej. Najch´tniej bezpoÊrednio. Tel. 695 44 29 59.
◗ Sprzedam tanio Êlicznà sukni´ Êlubnà. Bia∏a,
dwucz´Êciowa, gorset sznurowany, zdobiony
kryszta∏kami. Rozmiar 36/38. Po czyszczeniu.
700 z∏ do negocjacji. Tel. 602351019.
◗ Prace wysokoÊciowe (dom i ogród) wykona alpinista przemys∏owy. Tel.: 606-808-358.
◗ Kompletne ubranko do chrztu dla ch∏opca
rozm. 74 sprzedam. W komplecie: elegancki
garnitur sztruksowy, koszula, kamizelka,
czapka, fular, buty. Tel. 694-43-33-61.
◗ Klub muzyczny Cafelek Stara Mi∏osna Trakt
Brzeski 80, zaprasza do wspólnej realizacji
wszelkich artystycznych projektów, organizujemy imprezy okolicznoÊciowe, koncerty,
tel. 609 840 340.
◗ Przyjm´ u˝ywane meble kuchenne. Tel.
605 981 175. dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam ∏ó˝ka d´bowe, 2 szt., szer 100 cm,
d∏. 200 cm, dawne niemieckie, bardzo ∏adnie
podrzeêbiane, wysokie zag∏ówki, zewn´trzne
boczne deski profilowane, stan bardzo dobry.
Cena 600 z∏/szt. Stara Mi∏osna, t. 0500-293523 lub (0-22) 423-21-93 w g. 9-22.
◗ Korepetycje, j´zyk angielski – szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum, przygotowanie
do egzaminów i matury. Korepetytor z 10-letnim doÊwiadczeniem. tel: 606-723-099.
◗ Uk∏adanie paneli pod∏ogowych-Êciennych,
malowanie. Tel. 794 294 314.
◗ www.elektrycznie.com.pl. Instalacja, naprawa,
konserwacja urzàdzeƒ elektrycznych (kuchnie,
okapy, termy, domofony, wideodomofony), sterowania automatyki (oÊwietlenie, piece, bramy).
tel. 696 970 406, serwis@elektrycznie.com.pl
◗ Korepetycje z angielskiego dla dzieci i m∏odzie˝y, absolwentka anglistyki. Tel.: 668-043-376.
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budynków
(roczne i pi´cioletnie). Tel 503 583 568.

◗ Angielski: Studentka filologii angielskiej na UW
udzieli korepetycji z j´z. angielskiego dzieciom
i m∏odzie˝y szkolnej. Tel. 608 641 885.
◗ Korepetycje. Fizyka, matematyka, chemia
i angielski. Dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli. Tak˝e
pomoc doraêna i Pogotowie Naukowe.
Dojazd. Doktor Nauk Fizycznych PW. 0-507135-571, drpiotr@gazeta.pl
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia gara˝u w Starej Mi∏osnej, okolice ul. GoÊciniec. Prosz´ o kontakt
pod nr. tel. 0-665065001.
◗ Pokój przechodni do wynaj´cia w Weso∏ej, 3
minuty od stacji PKP. Bardzo dobre warunki,
pokój umeblowany, 17m2. Dla jednej lub
dwóch osób. Cena za pokój 600 PLN plus
liczniki. Tel. 511790274 lub 721593946.
◗ Sprzedam Êlicznà sukni´ Êlubnà ecru
rozm. 36/38 firma Herms model Liadore
tel 506561520 lub email: julita_wo@poczta.onet.pl cena do negocjacji.
◗ S. O. S. dla rodziców! Je˝eli Czeka Ci´: wizyta u lekarza, sprawa w urz´dzie, itp. ch´tnie
zaopiekuje si´ w tym czasie Twoim dzieckiem
(u siebie w domu). Dyspozycyjna mama. Tel.
516 262 825.
◗ Studentka udzieli korepetycji z j. angielskiego i j.
niemieckiego. Przygotowanie do egzaminów,
pomoc w odrabianiu pracy domowej. Mo˝liwoÊç dojazdu do ucznia. Tel. 0-518-339-517.
◗ J´zyk japoƒski – absolwenta japonistyki UW pomo˝e w opanowaniu j´zyka i zrozumieniu kultury Kraju Kwitnàcej WiÊni. Tel. 602-649-999.
◗ Naprawa AGD-pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne. Tel. 0-501-049-250.
◗ Przyjm´ sprzàtanie i prasowanie na terenie
Starej Mi∏osnej, tel. 693622060.
◗ Sprzedam suknie Êlubna jesnoczeÊciowà,
Agora, rozmiar 38-40, wzrost 172. Tel. 793367-372, e-mail izusia-22@tlen.pl, zdj´cie
na ˝yczenie.
◗ Us∏ugi remontowe hydraulika, glazura, terakota Êcianki z K/G inne tel. 880-791-859.
◗ J´zyk francuski – konwersacje z Francuzem, 45z∏/h – davybecker@gmail.com, tel.
0 660 966 696. A bientôt!
◗ Oddam suni´, nazywa si´ Dija, ma oko∏o
dwóch lat, jest zdrowym, dobrze wychowanym, pogodnym, lubiàcym zabawe psem.
Edyta 607290214, mail:edytaw5@wp.pl
◗ Naprawy i remonty domowe, drobne prace
ogrodowe – „z∏ota ràczka” – osoba z doÊwiadczeniem i pomys∏ami na rozwiàzanie uszkodzenia domowego, zadzwoƒ – 518 831 728.
◗ Uk∏adanie glazury, terakoty oraz malowanie-solidnie te. 798 698 433.
◗ Absolwent Politechniki Warszawskiej udziela
korepetycji z matematyki, fizyki i chemii
uczniom szkó∏ podstawowych, gimnazjalistom, licealistom, równie˝ w j´zyku angielskim. Tel. 0 601 602 132.
◗ Wynajm´ bezpoÊrednio mieszkanie 3 pok. 58
m2, 2p/4, Stara Mi∏osna ul. Jana Paw∏a II,
parking, piwnica, niski czynsz. Tel. (22) 77382-35 lub 665-177-097.
◗ Korepetycje z j´zyka polskiego – studentka filologii polskiej pomo˝e uczniom szko∏y podstawowej i gimnazjum, tanio i z dojazdem.
Tel. 506-316-077.
◗ Geografia – korepetycje, matura 2010, pomoc
przy pracach domowych, tel. 606-808-358.
◗ Pomog´ w terapii i nauce dziecku szczególnej
troski – autyzm, zespó∏ Downa, dziecko niedos∏yszàce, inne problemy. 603705904 lub
daniela.pytlak@op.pl
◗ Podstawy fotografii i obs∏ugi aparatu fotograficznego, kreatywne tryby pracy, techniki
oÊwietlenia, fotografia portretu, podzia∏ kadru
i ci´˝kie punkty zdj´cia. Tanio!!! 518 780 663.
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◗ Studentka filologii rosyjskiej udzieli korepetycji
z j´zyka rosyjskiego na poziomie podstawowym i Êrednio-zaawansowanym. Pomoc
w odrabianiu lekcji, przygotowanie do matury. 603779535, od_teraz@tlen.pl
◗ Poprawki krawieckie-wszywanie zamków,
skracanie zw´˝anie spodni spódnic, wymiana podszewki, podwijanie zas∏on firan
tel. 608490613 dzwoniç po 17.
◗ Pilnie poszukuj´ do wynaj´cia mieszkania (3
pokoje) w Starej Mi∏osnej. Najch´tniej bezpoÊrednio. Tel. 519 134 882.
◗ Serws komputerowy u klienta. Naprawa i konfiguracja komputerów (instalacja systemów operacyjnych, programów, czyszczenie z wirusów
i koni trojaƒskich, kopie zapasowe danych). Sieci przewodowe i bezprzewodowe. 504 946 519.
◗ Poszukuj´ osoby do dok∏adnego sprzàtania
segmentu, raz na 2 tygodnie za przyst´pnà
cen´, tel: 0601991106.
◗ Uczciwa, niepalàca, solidna kobieta podejmie
prac´ w charakterze pomocy do starszej osoby. Tel. 502 600 475.
◗ OdÊnie˝anie dachów, zbijanie sopli i inne prace wysokoÊciowe. Profesjonalna firma alpinistyczna. Tel. 606-808-358.
◗ Sprzedam ubranko do chrztu dla dziewczynki 80 cm: sukienka z kr r´kawkiem, p∏aszczyk
i kapelusik satynowe pikowane, buciki. Cena 80 z∏. Kontakt tel: 666 327 035.
◗ Âwiadectwa energetyczne. www.sche.neth.pl
◗ Rzeczoznawca Majatkowy Upr. zaw. Nr. 3296
– wycena nieruchomoÊci, tel. 022 773 39 47,
022 845 22 80, 0 502 730 87, 0503 183 082.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie o powierzchni 38 m2
(dwa pokoje z kuchnià) II pi´tro. Meble, sprz´t
AGD. Warszawa – Al. Jerozolimskie. Cena:
1600 z∏. Telefon kontaktowy: 022 783 12 69.
◗ Konwersacje angielskie, bez lektora i bez
kosztów, we wtorki o godz 13.00, w Starej Mi∏osnej. Zapraszamy tel 880 012 258.
◗ Sprzedam Halinów dzia∏ka budowlana 800
m2, cena: 200 000z∏ tel. 601 24 25 48.
◗ Sprzedam mieszkanie Stara Mi∏osna 63 m2,
ul. GoÊciniec, parter 3 pokoje, gara˝, ogródek,
cena: 460 000z∏ tel. 604 482 327.
◗ Sprzedam u˝ywane okno dachowe typu Vellux
w b. dobrym stanie roz. 90/120 na drewnianej
ramie z aluminiowym skrzyd∏em i szybami zespolonymi, cena 500 z∏. Weso∏a-Zielona
tel. 601209578.
◗ Lekcje Photoshop-a, podstawy fotografii, 25z∏
za 60 min. Zaj. Dla zaawansowanych 45z∏ za
60 min. Indywidualnie lub do 4os. w grupie.
Tel. 518-780-663.
◗ Uczciwa kobieta, bez na∏ogów, poszukuje pokoju do wynaj´cia. Tel. 502 600 475.
◗ Single, niedziela wieczorem, w∏oska kuchnia, dobra zabawa! Zapraszamy – www.aldente-party.pl
◗ Profesjonalne us∏ugi geodezyjne – solidnie
i niedrogo. Tel. 502355530.

◗ Pracowita 15-latka szuka pracy: wyprowadzanie psów, wieczorna opieka nad dzieçmi, roznoszenie ulotek, gazet. itp. Kontakt: 773-12-82
lub sviael@yahoo.com
◗ Tanio sprzedam wózek – spacerówk´, rower
dzieci´cy, fotelik samochodowy i siedzisko
samochodowe, tel. 502927686.
◗ Piel´gniarka, wizyty domowe. Tel. 604 214 213.
Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Wypo˝yczalnia laktatorów. Tel. 604-214-213.
◗ Gitara. Studenci Akademii Muzycznej udzielà
lekcji gry na gitarze klasycznej, akustycznej
oraz elektrycznej. Mi∏a atmosfera, profesjonalne podejÊcie, kilkuletnie doÊwiadczenie, indywidualny tok nauki. Wszystkie style muzyczne! 508 613 097, 510 727 363.
◗ Glazurnik-profesjonalista, 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46 lub (022) 783 24 28 (po 21).
◗ Business English – nauka, przygotowanie do
BEC, lektorka akademicka. Tel: 604433728.
◗ Sprzedam dom w stanie surowym o pow. 148
m2. Plac wynosi 6 arów. Na placu jest drugi
dom parterowy o pow. 110 m2 do zamieszkania
b. dobry stan. W∏odawa woj. lubelskie, blisko
Okuninki – Jeziora Bia∏ego. Cena 380.000. Tel.
603-977-456, 661-197-431.
◗ Solidna, uczciwa, niepalàca kobieta przyjmie
sprzàtanie, prasowanie i inne prace porzàdkowe. Tel. 502 600 475.
◗ Agroturystyka Pensjonat „Wojtatówka”
www.wojtatowka.pl zaprasza na ferie zimowe,
w∏asny wyciàg, domowa kuchnia w Êrodku
Beskidu ˚ywieckiego.
◗ Stylizacja paznokci: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Korepetycje z matematyki i fizyki licealnej,
równie˝ poziom rozszerzony, tel. 603 873 285.
◗ Sprzedam 3 duze arkusze szwedzkiej blacho-dachówki Sara Nova Mat 742 (kolor ceglasty) cena 400 z∏. (nowe pozosta∏e po kryciu
dachu). Weso∏a-Zielona tel. 601209578.
◗ J´zyk hiszpaƒski – wszystkie poziomy, nauczycielka z doÊwiadczeniem, tel. 604142755.
◗ Wynajm´ jednopi´trowy budynek o powierzchni 110 m2, po∏o˝ony ok. 500 m od stacji PKP.
Lokal na biuro, handel us∏ugi. Tel. 603 325 295.
◗ Przeprowadzki, us∏ugi transportowe, przewozy baga˝owe. Warszawa-Polska-Europa.
www.bt-transport.com.pl Tel. 603 328 295.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 77349-64, 0-602-707-127.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Nawadnianie •OdÊnie˝anie
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl

◗ 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.
◗ Pomoc w nauce i korepetycje dla dzieci ze
szko∏y podstawowej i gimnazjum. Niedrogo
i skutecznie! 515 455 770 Referencje.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna, tel. 604-403-067.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29; 508 528 249.
◗ Pogotowie komputerowe 500 760 534.
◗ Drukarka nowa DeskJet F2480 cena 150 z∏.
Weso∏a- Zielona tel. 601209578.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e
inne tel. 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. 22773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD oraz
monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna
tel. 0500-322-255 – Jan Stachyra.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne),
tel. 022-773-19-85.
◗ Weso∏e urodziny od lat 5 do... prowadzi dj-ka
animatorka, konkursy, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie – 502 600 775.
◗ Zu˝yte opony do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19 tel. 0501-086-581.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel. 22 77320-78, 509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 22-760-85-47.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Boisz si´ ze Ci si´ zawali dach? Zadzwoƒ my
go odÊnie˝ymy. Tel. 0 796-870-013.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ Wesela poprowadzi profesjonalny dj-wodzirej
z w∏asnym sprzetem nag∏oÊnieniowym i oÊwietleniowym – tel. 502 600 775.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ Sprzedam meble: biblioteczk´ (orzech), rega∏
(olcha), stolik TV i stó∏ (110 x 70 cm). Tel.:
501 072 917.

◗ 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.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie. 691-257-038.
◗ Dom Wczasowy Krystyna nawià˝e wspó∏prace
z biurem podró˝y – zielone szko∏y, wycieczki,
kolonie. 37 miejsc, domowe posi∏ki, parking,
sto∏ówka z kominkiem. tel. 0-504-176-892.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏.
Dojazd gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS.
Tel. 0-603-313-938.
◗ Komputery – sklep internetowy Telap. W ofercie
notebooki, monitory, cz´Êci, sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna. Tel. 22 773 04 40, 504 251 007.
◗ OdÊnie˝anie dachów. Szybko, tanio i solidnie
najni˝sze ceny, krótkie terminy. Tel. 691396473.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z∏ota ràczka”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim. 603-313-938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska,
tel. kom. 668 126 186 lub tel. 022 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna,
tel. 0-602 276 202
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki,
komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 0-603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami, w wyznaczonym miejscu, dj. alicja,
tel. 502 600 775.
◗ Bukowina Tatrzaƒska – pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalne – dom
z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. tel. 504-176-892.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501707236.
◗ Psycholog: kontakt: 667-700-609 – St. Mi∏osna.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl Dom Bankietowy.
◗ Nowy sklep komputerowy, akcesoria, serwis,
konfiguracja ul. Jana Paw∏a 15, tel. 500 760 534.
◗ Stylistka wizerunku zaprasza na analiz´ kolorystycznà, kompozycj´ stroju, dobór fryzury
i makija˝u. Tel. 502 600 775.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas
wolny. Tel. 513-144-668.
◗ Us∏ugi stolarskie, schody, szafy, komody itp.
tel. 607 071 797.
◗ Sprzedam pi´knà, bia∏à sukni´ Êlubnà,
rozmiar 38/170 cm + dodatki. Cena 1000 z∏.
Tel. 605 820 502.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:

wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl
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Reklama:
Joanna Januszewska
0 607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

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

Licencja nr 51

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

601 355 130

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

„REMONT – EXPERT”
• Wykoƒczenia wn´trz
• Kamieƒ naturalny, glazura, terakota,
• Ocieplanie, adaptacja poddaszy
• Prace hydrauliczne i elektryczne
• Dysponuj´ równiez brygadà cykliniarskà, wi´cej info na:

www.cyklinowaniewesola.prv.pl
tel.: 602-372-102
e-mail.: pawbud@gmail.com

Stara Mi∏osna
ul. PoÊwiaty 26

Niektóre nasze prace: http://picasaweb.google.com/pawbud

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

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

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

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

