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Na nadchodzàce

Âwi´ta Zmartwychwstania Paƒskiego
˝yczymy Paƒstwu
zdrowia, mi∏oÊci i nadziei,
aby ich czas by∏ pe∏en rodzinnego ciep∏a, odpoczynku,
radoÊci oraz by przebiega∏y w blasku wiosennego s∏oƒca.
Redakcja WiadomoÊci Sàsiedzkich
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
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CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTA¸, ALLELUJA!
„Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwsta∏ jako pierwszy spoÊród tych co pomarli.
Poniewa˝ bowiem przez cz∏owieka przysz∏a Êmierç, przez cz∏owieka te˝ dokona si´ zmartwychwstanie.
I jak w Adamie wszyscy umierajà, tak te˝ w Chrystusie wszyscy b´dà o˝ywieni”
(1 Kor. 15.20-22)
Po raz kolejny zbli˝amy si´ do UroczystoÊci Zmartwychwstania Paƒskiego.
Po raz kolejny staramy si´ prze˝yç t´ prawd´ i tajemnic´ naszej wiary.
Odkrywajàc Bo˝e zapewnienie ˝ycia wiecznego, ˝yczymy aby radoÊç Wielkanocnego Poranka nape∏ni∏a Wasze
serca odwagà i pokojem w wyznawaniu wiary w Zmartwychwsta∏ego Chrystusa. Niech Ten, który zwyci´˝y∏ grzech,
cierpienie i Êmierç obdarzy Was swojà si∏à i niech b´dzie êród∏em Waszego radosnego chrzeÊcijaƒskiego dzia∏ania.

Z radosnym ALLELUJA i darem modlitwy
Ks. Stanis∏aw Popis
(Proboszcz Parafii Êw. Hieronima)

Ks. Krzysztof Cyliƒski
(Proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa)

Wierzba i brzoza obowiàzkowo
w sk∏adzie palmy wielkanocnej
Specjalnie dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” kilka dni temu spotka∏am si´ w RadoÊci z Janem Witoldem Szuligà, aby porozmawiaç o zwyczajach wielkanocnych. Pan Jan jako
etnograf i wieloletni dyrektor Muzeum
Etnograficznego w Warszawie wie
o zwyczajach wszystko i ch´tnie
dzieli si´ swoja wiedzà. Obecnie
prowadzi galeri´ Etnik mieszczàcà si´ u niego w domu w RadoÊci przy ulicy Rad∏owskiej 6.

Zdrowych, radosnych Âwiàt Wielkiej Nocy,
mi∏ych spotkaƒ w gronie rodziny i przyjació∏, wiosennego s∏oƒca
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci
˝yczà
Stefan S∏owikowski
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a

Jedne z najpi´kniejszych
palm mo˝na zobaczyç na Kurpiach
w miejscowoÊci ¸yse. W Ma∏opolsce
w Lipnicy Murowanej i w Rabce – co
roku organizowane sà
konkursy na najd∏u˝szà
Ciep∏ych, pe∏nych radoÊci Âwiàt Wielkiej Nocy,
i najpi´kniejszà palm´.

Palma wielkanocna – Êwi´cona w niedziel´ palmowà, stanowi
symbol przedchrzeÊcijaƒskiego drzewa
˝ycia spajajàcego gór´ z do∏em, nato-

mnóstwo wiosennego s∏oƒca,
odpoczynku w rodzinnym gronie
i wszelkiej pomyÊlnoÊci
˝yczy

nym oblewaniu si´ wodà, co symbolizowa∏o wiosenne oczyszczenie z brudu
i chorób, a w póêniejszym czasie tak˝e
i z grzechu. Na Êmigus na∏o˝y∏ si´ zwy-

Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a

czaj dyngusowania (dyngowanie po s∏owiaƒsku oznacza∏o w∏óczenie) i wywodzi si´ go od wiosennego zwyczaju sk∏adania wzajemnych
wizyt po∏àczonych z pocz´stunkiem. Wizytom towarzyszy∏y Êpiewy o charakterze ludowym i religijnym.
W∏óczebnicy mieli przynosiç szcz´Êcie, a jeÊli nie
zostali nale˝ycie za t´ us∏ug´ wynagrodzeni smako∏yka-

Âmigus-dyngus znany
tak˝e jako: lany poniedzia∏ek, polewany lub
oblewany, po∏àczy∏ pierJacek Wojciechowicz
wotny, s∏oZast´pca Prezydenta m.st. Warszawy
wiaƒski zwyZdrowych i pogodnych Âwiàt Wielkanocnych
czaj z Poniew prawdziwie wiosennym nastroju
dzia∏kiem
miast w symbolice koÊcio∏a jest
smacznego jajka i pogody ducha
Wielkanocnym.
znakiem zmartwychwstania
˝yczy
Âmigus polega∏ na
i nieÊmiertelnoÊci duszy.
symbolicznym biciu
Powinna mieç w swoim
Ligia Krajewska
witkami wierzby
sk∏adzie ga∏àzki wierzby
Wiceprzewodniczàca Rady m.st. Warszawy
po ∏ydkach (Êmilub brzozy – symbolizuganiu) i wzajemjàce budzàce si´ ˝ycie.
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Radosnych Âwiàt
Wielkanocnych
wype∏nionych nadziejà
budzàcej si´ do ˝ycia
wiosny i wiarà w sens ˝ycia,
pogody w sercu i radoÊci
p∏ynàcej z faktu
Zmartwychwstania
Paƒskiego
oraz
smacznego Âwi´conego
w gronie najbli˝szych
˝yczy
Dyrekcja i Pracownicy
Biblioteki Publicznej w Weso∏ej

mi i jajkami, robili gospodarzom ró˝ne
nieprzyjemne psikusy. Nie wiadomo,
kiedy te dwa obyczaje si´ po∏àczy∏y.
Dziady ÊmiguÊne – to zwyczaj ludowy
wyst´pujàcy na terenie po∏udniowej Ma∏opolski, zwiàzany jest ze wsià Dobra

ko∏o Limanowej. W nocy z Niedzieli
na Poniedzia∏ek Wielkanocny pojawiajà
si´ owini´te w s∏om´ maszkary czyli
dziady ÊmiguÊne. Twarze majà ukryte
za futrzanymi maskami, osmolonymi
poƒczochami, z wyci´ciami na oczy i nos.

Nie odzywajà si´, wydajà tylko pomruki, tràbià
na blaszanym ro˝ku.
Gestykulujàc, proszà
o datki i polewajà wodà.
Z tradycjà tà zwiàzana jest legenda, która
opowiada o tym, jak
przed wiekami do wioski przybyli jeƒcy
z niewoli tatarskiej.
Tatarzy obci´li im j´zyki, zmasakrowali twarze. Odziani w ∏achmany, otuleni s∏omà,
szukali pomocy. Mieszkaƒcy przyj´li ich, a na pamiàtk´ tego wydarzenia wieÊ nazywa si´ Dobra.
Kukierzy – to odpowiednik bu∏garski naszych dziadów ÊmiguÊnych, gdzie w czasie przesilenia
wiosennego m´˝czyêni ubrani w specjalne stroje ze „spódnicami” z dzwonów chodzà od
cha∏upy do cha∏upy robiàc przy
tym du˝o zamieszania. Ha∏as
ten ma obudziç ziemi´ do ˝ycia.
R´kawka – festyn,
który odbywa si´ od
dawien dawna ka˝dego roku we wtorek po Wielkanocy
w Krakowie pod najstarszym z krakowskich kopców – kopcem
Kraka. Uwa˝a si´, ˝e Êwi´to
to obchodzone jest dla upami´tnienia stypy urzàdzonej po usypaniu kopca Kraka, na który ludnoÊç Krakowa nosi∏a ziemi´ w r´kawach.
Ju˝ w Êredniowieczu na
kopcu Kraka w trzeci dzieƒ
Êwiàt wielkanocnych odbywa∏ si´ odpust, w czasie którego ze szczytu kopca zamo˝ni Krakowianie zrzucali
biedakom i ˝akom krakow-

skim, zebranym u stóp wzgórza, resztki
ze Êwiàtecznego sto∏u: chleb, w´dlin´,
gotowane jajka, jab∏ka, orzechy, ciasta,
s∏odycze oraz drobne monety.

Obecnie ka˝da R´kawka rozpoczyna
si´ odtworzeniem tej ceremonii. Pod
krakowski kopiec zje˝d˝ajà „Êredniowieczni” rzemieÊlnicy oraz bractwa wojów i rycerzy z ca∏ego kraju. Wspólnie
biesiadujà, uczestniczà w wiecach, zawodach ∏uczniczych, potyczkach na
miecze oraz targach.
Joanna Januszewska-MiÊków

Wiosna odradza si´ sama… ˚yczàc sobie wzajemnie wiosennego
odrodzenia pami´tajmy, ˝e cz∏owiek odradza si´ dzi´ki drugiemu
cz∏owiekowi. ˚yczmy wi´c sobie byÊmy spotykali „odradzajàcych”
ludzi i byÊmy sami te˝ takimi umieli byç, bo inaczej ni˝ wiosna ludzkie odradzanie si´ wymaga wsparcia i zasilania.
I tego sobie ˝yczmy wzajemnie z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt
Wielkanocnych.

Regina Kozerska, UTW w Weso∏ej
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wadzona zmiana na
funkcji Wiceprzewodniczàcej Rady Dzielnicy. Iza Antosiewicz, która jednoczeÊnie przewodniczy∏a Komisji Zdrowia i by∏a cz∏onkiem Komisji Rewizyjnej (nowy statut zabrania ∏àczenia
funkcji w Prezydium Rady z tymi funkcjami), zrezygnowa∏a z funkcji Wiceprzewodniczàcej Rady
Dzielnicy, a na jej miejsce zosta∏ wybrany piszàce te s∏owa czyli Marcin J´drzejewski.
Na sesji radni zapoznali si´ ponadto z informacjami na temat budownictwa komunalnego
(do koƒca roku powstanie nowy budynek z 28
mieszkaniami), o planie remontów i usuwaniu
skutków zimy, o funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej (z wa˝niejszych zmian – w roku 2011
pojawià si´ nowe sk∏ady SKM z Sulejówka
na Ok´cie) oraz o przebiegu i kosztach akcji „Zima w mieÊcie”.
Kolejna sesja zosta∏a zaplanowana na
dzieƒ 29 kwietnia, jej program b´dzie dost´p-

Z prac Rady Dzielnicy
W ostatnim miesiàcu odby∏y si´ dwie sesje Rady
Dzielnicy. Na pierwszej
z nich w dniu 25 lutego Rada pozytywnie zaopiniowa∏a: zmiany w za∏àczniku bud˝etowym w zakresie przesuni´cia Êrodków pomi´dzy
ró˝nymi zadaniami z zakresu sportu, projekt uchwa∏y w sprawie ustalenia
na terenie m.st. Warszawy liczby punktów
sprzeda˝y alkoholu (w Weso∏ej nic si´ nie zmieni). Poza tym radni zapoznali si´ z informacjami
o planowanych inwestycjach MPWiK, o stanie
przygotowaƒ do tegorocznych inwestycji naszej
Dzielnicy, o planach remontów placówek oÊwiatowych w czasie wakacji, o funkcjonowaniu instytucji i organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych w zakresie kultury i sportu, o zarejestrowanych podmiotach gospodarczych na terenie
Dzielnicy, o planie sprzeda˝y nieruchomoÊci
(na razie do sprzedania w drodze przetargu sà
jedynie dwie dzia∏ki pod domy jednorodzinne)
oraz o stanie uregulowaƒ w∏asnoÊciowych gruntów na potrzeby tegorocznych inwestycji.
Kolejna sesja odby∏a si´ 17 marca. Jej g∏ównym tematem by∏o spotkanie z przedstawicielami Stra˝y Miejskiej i Policji. Spotkanie trwa∏o niemal 3 godziny, ze wzgl´du na brak miejsca na tà
relacj´ nie b´d´ teraz szczegó∏owo go opisywa∏,
za to w nast´pnym numerze „WS” przedstawimy szersze informacje o funkcjonowaniu tych
s∏u˝b. Poza tym Rada pozytywnie zaopiniowa∏a
zmian´ w bud˝ecie, zwi´kszajàcà Êrodki inwestycyjne na budow´ placów zabaw o 0,5 mln z∏.
To wynik intensywnych zabiegów Zarzàdu
o zwi´kszanie tegorocznego bud˝etu inwestycyjnego. Osoby, mogàce si´ dziwiç czemu akurat
place zabaw, odsy∏am do mojego tekstu „Bud˝etowe zawi∏oÊci” na stronie 8. Ponadto, ze wzgl´du na uchwalenie przez rad´ Warszawy statutu
naszej Dzielnicy, zosta∏a rozwiàzana Komisja
Statutowo-regulaminowa. Tak˝e, konsekwencjà
wprowadzenia nowego statutu, by∏a przepro-

Radni Dzielnicy pe∏nià swoje dy˝ury w ka˝dy poniedzia∏ek w godz.
1700–1800 w budynku Urz´du Dzielnicy. Radni ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego majà dodatkowy dy˝ur
w ka˝dy wtorek w godz. 2000–2200
w lokalu Stowarzyszenia (budynek
OSP Stara Mi∏osna). Zapraszamy
tak˝e na forum internetowe
www.forum.staramilosna.org.pl
ny na 7 dni wczeÊniej na stronie internetowej
Urz´du.
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. 30 marca 2010 r.
2. 13 kwietnia 2010 r.
3. 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.

M∏odzi Mieszkaƒcy Weso∏ej!
M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy powraca na ∏amy
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” z ekscytujàcymi newsami! Na poczàtku tego roku zosta∏a powo∏ana
M∏odzie˝owa Rada Miasta Sto∏ecznego Warszawy. Docelowo z∏o˝ona ona b´dzie z 36 cz∏onków
(po dwoje delegatów z ka˝dej dzielnicy). Dotàd
odby∏y si´ 2 sesje „nowej” M∏odzie˝owej Rady.
Na pierwszej z nich nasi radni zostali zaprzysi´˝eni przed Radà Warszawy, oraz ukonstytuowali
si´. Cz∏onkiem Komisji Rewizyjnej MRW zosta∏
Przewodniczàcy M∏odzie˝owej Rady Weso∏ej –
Marek Jadczak. Praca zacz´∏a si´ na dobre dopiero podczas drugiej sesji, która odby∏a si´
2 marca. Zosta∏y wówczas poruszone takie problemy, jak m.in.: w∏àczenie MRW do dyskusji na

Dy˝ury radnych

temat ochrony zabytków Warszawy (cz´sto niszczonych przez grafficiarzy, a tak˝e przez skateboarderów i bmxowców). M∏odzie˝owa Rada uzna∏a, ˝e problemem nie sà chuligaƒskie zachowania
nastolatków, lecz fakt, ˝e nie majà oni miejsc do
rozwijania swoich talentów. Dlatego planujemy
wyjÊç z inicjatywà postawienia Êcianek do uprawiania artystycznego graffiti. Innym pomys∏em
jest wsparcie akcji przerobienia starej skoczni
na Mokotowie w snowpark. Podj´ta zosta∏a tak˝e
dyskusja na temat wsparcia projektu zainstalowania bezprzewodowego Internetu na terenie PowiÊla i Krakowskiego PrzedmieÊcia, a tak˝e
ewentualnego rozszerzenia tej inicjatywy na
szko∏y gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W przy-

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.
gotowaniu znajduje si´ te˝ strona internetowa
MRW, a ju˝ teraz dost´pne jest forum dyskusyjne na portalu grono.net.
Co si´ tyczy prac M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a, to w najbli˝szym czasie planujemy
przeprowadziç wybory uzupe∏niajàce w szko∏ach
w naszej dzielnicy, dlatego apelujemy do m∏odzie˝y o przemyÊlenie ewentualnych kandydatur. Poszukujemy ludzi energicznych, z majàcych wolny
czas, takich, którzy chcà coÊ zmieniaç i anga˝owaç si´ w ˝ycie m∏odych mieszkaƒców Weso∏ej.
Na koniec w imieniu M∏odzie˝owej Rady
Weso∏ej chcielibyÊmy ˝yczyç wszystkim
smacznego jajka, mokrego dyngusa, a przede
wszystkim spokojnych i rodzinnych Êwiàt Wielkiej Nocy.
Marek Jadczak
Karolina Zadworna
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To b´dzie dobry rok
z Krzysztofem Kacprzakiem, wiceburmistrzem Weso∏ej
rozmawia Magdalena J´drzejewska
W tym roku wartoÊç inwestycji w Weso∏ej
znacznie przekroczy kwoty osiàgane w latach
ubieg∏ych.

Polski. Firm´, która wybuduje nowà szko∏´ w Starej Mi∏oÊnie, poznamy ostatecznie po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej – wykonawcà zostanie
ten oferent, który wylicytuje najni˝szà cen´. Mam
nadziej´, ˝e przetarg rozstrzygni´ty zostanie bez
protestów i gdy ten numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich” trafi do czytelników b´dziemy ju˝ znaç wykonawc´. Zak∏adamy, ˝e budynek w stanie surowym
zostanie wybudowany do koƒca bie˝àcego roku,
a ca∏oÊç wraz z boiskami i pozosta∏ym zagospodarowaniem terenu b´dzie gotowa za dwa lata.

Ok., czyli kwesti´ budowy Nowoborkowskiej do granicy Weso∏ej mamy „z g∏owy”,
a co z budowà w kierunku Centrum Zdrowia
Dziecka i dalej do Trasy Siekierkowskiej?
Kontynuacja tego po∏àczenia drogowego le˝y
na obszarze Dzielnicy Wawer. Niektórzy mieszkaƒcy Mi´dzylesia nadal protestujà przeciwko
modernizacji przejazdu kolejowego i budowie tunelu pod torami kolejowymi. Nie potrafi´ powiedzieç, kiedy zakoƒczy si´ ten konflikt. Wiem natomiast, ˝e Zarzàd Dzielnicy Wawer czyni wiele
staraƒ, aby doprowadziç do zgody na realizacj´
tej inwestycji drogowej.

W poprzednim numerze naszego miesi´cznika opublikowaliÊmy wywiad z burmistrzem Weso∏ej Edwardem K∏osem. Mówi∏ w nim m.in.
o weso∏owskich inwestycjach. Pan odpowiada
Burmistrz K∏os informowa∏ naszych czytelniza inwestycje, dlatego chcia∏abym zapytaç
ków o staraniach Zarzàdu Dzielnicy zwiàzao niektóre z nich. Ale zacznijmy od rekordowego
nych z budowà parking „Parkuj i jedê” (Park &
pod wzgl´dem wykonania inwestycji roku 2009.
Ride) przy stacji PKP Weso∏a.
To prawda, choç nie zapowiada∏o
Od ponad dwóch lat funkcjonuje tam
si´ tak obiecujàco. Kryzys finansowy
tymczasowy parking. Zarzàd Dzielnicy
odczu∏a w ubieg∏ym roku tak˝e Warod d∏u˝szego czasu zabiega w Zarzàszawa. W po∏owie roku wp∏ywy do budzie Transportu Miejskiego o wprowad˝etu okaza∏y si´ ni˝sze od zak∏adadzenie tego parkingu do warszawskiego
nych i musieliÊmy o ponad 10%
programu „Parkuj i Jedê”. W ubieg∏ym
zmniejszyç nasz bud˝et inwestycyjny.
roku uda∏o si´ w∏àczyç t´ budow´
Pomimo tego, dzi´ki du˝ej mobilizacji
do planu inwestycyjnego ZTM. Wiemy,
wszystkich pracowników Urz´du
˝e dziÊ ZTM ma pieniàdze na projekt
Dzielnicy, uda∏o si´ wykonaç wszysti realizacj´ parkingu, ale nie ma jeszcze
kie zadania inwestycyjne przewidziane
zgody w∏aÊciciela (PKP) na udost´pniena rok 2009, uzyskujàc bezprecedennie terenu, co jest ostatnià przeszkodà
sowy w historii Weso∏ej wskaênik wydo realizacji tej inwestycji. Toczà si´
konania inwestycji 97,48%. Z planostarania dotyczàce kupienia tego gruntu
wanych 29 895 592 z∏ wykorzystalina rzecz Miasta Sto∏ecznego WarszaÊmy 29 141 976,96 z∏. To sukces nas
Krzysztof Kacprzak stoi na trybunach budowanej w Starej Mi∏osnej
wy. Je˝eli tylko zniknà przeszkody forwszystkich. Cieszymy si´ równie˝ z tehali sportowej, której zakoƒczenie planowane jest na rok 2010.
malne, ruszy projektowanie a nast´pnie
go, ˝e niewykorzystane w ubieg∏ym robudowa jednopoziomowego parkingu na ok. 200
ku Êrodki nie przepadnà. Rada Warszawy doda∏a
Nast´pna inwestycja, która interesuje
samochodów i 50 rowerów.
nam je do tegorocznego bud˝etu.
g∏ównie mieszkaƒców Starej Mi∏osnej to budowa ulicy Nowoborkowskiej. Wiemy jak barWiemy o planowanej budowie tzw. Ronda
Bud˝et inwestycyjny na rok 2010 jest ni˝dzo jest potrzebna i jaka jest skomplikowaJagielloƒska, jakie sà perspektywy dla tej inszy, czy planuje Pan pozyskiwanie dodatkona do przeprowadzenia.
westycji?
wych Êrodków?
To prawda – ta ulica jest drogà powiatowà, a nie
Mam gotowy projekt oraz pieniàdze na przebuPoczàtkowo na ten rok przyznano nam nieco
gminnà, a to rodzi problemy. Aby zrealizowaç ca∏à
dow´ skrzy˝owania czterech ulic Jagielloƒskiej –
ponad 21 milionów z∏. Usilne starania Zarzàdu
inwestycj´ muszà zaanga˝owaç si´ w nià dwie
P∏atnerskiej – Korkowej i Wspólnej w znacznie
Dzielnicy doprowadzi∏y jednak do tego, ˝e na indzielnice. Pami´tajmy, ˝e dla Warszawy ta budowa
bezpieczniejsze rondo. Przebudowa prawdopowestycje w Weso∏ej mamy w tym roku du˝o
nie jest sprawà pierwszoplanowà, ale dla mieszdobnie zbiegnie si´ w czasie z remontem ulicy
wi´kszà kwot´. Jeszcze w grudniu ub. r. otrzykaƒców Weso∏ej – tak. Âwiadczy o tym liczba kieWspólnej, w którym zaplanowano wykonanie fremaliÊmy ponad 700 tysi´cy z∏ na modernizacj´
rowców przemierzajàcych betonowe p∏yty po∏o˝ozowania zniszczonej nawierzchni i po∏o˝enie nodzielnicowych placów zabaw, a w tym roku
ne w lesie mi´dzy Starà Mi∏osnà a Mi´dzylesiem,
wej nak∏adki asfaltowej oraz uzupe∏nienie brakuna ten sam cel dostaliÊmy kolejne 500 tysi´cy z∏.
wystawiajàcych codziennie na ci´˝kà prób´ amorjàcego odcinka chodnika dla pieszych. Z inforW tym roku równie˝ uzyskaliÊmy dodatkowo 750
tyzatory swoich pojazdów. Wszystko zmierza jedmacji uzyskanych od Zarzàdu Dróg Miejskich,
tysi´cy z∏ na budow´ poradni psychologiczno
nak do szcz´Êliwego rozwiàzania. W ubieg∏ym roktóry jest inwestorem, budowa przewidywana
– pedagogicznej. Je˝eli dodamy do tego 9 milioku z inicjatywy Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a, opracojest latem. W tegorocznych planach ZDM jest
nów na Nowoborkowskà (w bud˝ecie ZMiD)
wana zosta∏a dokumentacja projektowa oraz z∏orównie˝ remont mocno zniszczonej nawierzchni
i 3,75 mln na inwestycje wodociàgowo-kanaliza˝ony wniosek o pozwolenie na budow´. DziÊ maulicy 1. Praskiego Pu∏ku na odcinku od Urz´du
cyjne MPWiK oraz zarezerwowane Êrodki na remy ju˝ prawomocnà decyzj´ na realizacj´ inweDzielnicy do skrzy˝owania z Traktem Brzeskim.
alizacj´ parkingu „Pakuj i Jedê” to oka˝e si´, ˝e
stycji drogowej (tzw. ZRID) pierwszego etapu od
wartoÊç tegorocznych inwestycji znacznie przeronda Graniczna do granicy dzielnicy, a Rada MiaPorozmawiajmy teraz o wspó∏pracy z Miejkroczy kwoty osiàgane w latach ubieg∏ych.
sta Warszawy wyasygnowa∏a na to, w ostatniej
skim Przedsi´biorstwem Wodociàgów i Kanachwili, kwot´ 9 milionów z∏. Niema∏a w tym zas∏ulizacji. Jak si´ ona uk∏ada?
No w∏aÊnie, porozmawiajmy o tegoroczga wiceprezydenta Warszawy Jacka WojciechowiNa poczàtek warto przypomnieç, ˝e MPWiK
nych planach. Mnie jako mieszkank´ Starej
cza. Wszystko wskazuje na to, ˝e jeszcze w marjest jednoosobowà spó∏kà akcyjnà, a 100% akcji
Mi∏osnej i mam´ trzylatka najbardziej interecu og∏oszony zostanie przetarg na t´ budow´. Wejest w posiadaniu Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
suje budowa nowej szko∏y. Kiedy nasze dzieci
d∏ug zapewnieƒ Zarzàdu Miejskich Inwestycji DroPoczàtki naszej wspó∏pracy nie nale˝a∏y do najus∏yszà w niej pierwszy dzwonek?
gowych, zaprojektowany odcinek drogi zostanie
∏atwiejszych. W czerwcu 2007 roku przekazaliÊmy
To obecnie nasza najwi´ksza inwestycja.
zrealizowany do koƒca 2010 roku. Zarzàd DzielniMPWiK do eksploatacji naszà sieç kanalizacyjnà
Do przetargu zg∏osi∏o si´ 15 wykonawców z ca∏ej
cy na bie˝àco b´dzie monitorowa∏ t´ budow´.
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i wodociàgowà. Proces przekazywania by∏ z logistycznego punktu widzenia bezprecedensowy
w skali Warszawy. ¸àcznie przekazaliÊmy: system
inkasencki dotyczàcy ponad 5000 u˝ytkowników,
sieç wodociàgowà o d∏ugoÊci ponad 90 km wraz
z 5 hydroforniami i dwoma stacjami uzdatniania
wody, oraz sieç kanalizacyjnà o d∏ugoÊci ponad 40 km. PrzekazaliÊmy równie˝ dokumentacj´
projektowà nowych odcinków sieci wodociàgowej
i kanalizacyjnej, która zosta∏a przygotowana wczeÊniej na zlecenie Urz´du Dzielnicy. W ten sposób
Weso∏a do∏àczy∏a do pozosta∏ych 17 dzielnic Warszawy, w których MPWiK gwarantuje wype∏nianie
statutowego obowiàzku, jakim jest zaopatrzenie
mieszkaƒców w wod´ i odprowadzanie Êcieków.
Obecnie dzi´ki wspó∏pracy z MPWiK nasza infrastruktura budowana jest z wykorzystaniem
najnowszych rozwiàzaƒ, a modernizacja ju˝ wykorzystywanych technologii pozwala na zapewnienie najwy˝szej jakoÊci wody oraz kontrolowane oczyszczanie Êcieków. Niebagatelne znaczenie
ma równie˝ to, ˝e nasze urzàdzenia sà obecnie
pod opiekà wyspecjalizowanego pogotowia wodociàgowo-kanalizacyjnego, które b∏yskawicznie
reaguje na wszelkiego rodzaju awarie.
Czy wiadomo Panu ile pieni´dzy przeznaczy
MPWiK na inwestycje w 2010 roku w Weso∏ej?

To kwota ponad 3,75 mln z∏, z których zostanie
zrealizowana m.in. modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starej Mi∏oÊnie. Inwestycja ta pozwoli na pokrycie zwi´kszonego zapotrzebowania
na wod´, oraz da zielone Êwiat∏o do wybudowania brakujàcych odcinków wodociàgów. B´dziemy wtedy mogli dostarczyç wod´ praktycznie
wszystkim mieszkaƒcom osiedla, a ciÊnienie
w kranach b´dzie jednakowo dobre o ka˝dej porze dnia. Dodam na koniec, ˝e woda lecàca z kranów w domach w Weso∏ej jest bardzo dobrej jakoÊci. Jest czerpana z naszych lokalnych uj´ç
przy pomocy studni g∏´binowych rozlokowanych
na ca∏ym obszarze dzielnicy. Pok∏ady wody sà
przy tym tak du˝e, ˝e nie grozi nam koniecznoÊç
pod∏àczania si´ do wodociàgów warszawskich.
Jednak nie wszystkie elementy infrastruktury zosta∏y przekazane do eksploatacji MPWiK.
Niestety to prawda. Bardzo ˝a∏uj´, ˝e nie dosz∏o
do porozumienia w sprawie przekazania do
MPWiK systemu kanalizacyjnego w osiedlu Stara
Mi∏osna. Tutaj odbiorem Êcieków wcià˝ zarzàdza
prywatna spó∏ka, która nie posiada uprawnieƒ
wymaganych prawem do prowadzenia takiej dzia∏alnoÊci*. Standardy obs∏ugi w zwiàzku z tym dalece odbiegajà od tych, które panujà w wyspecjalizowanych przedsi´biorstwach wodociàgowo-

Stowarzyszenie „Nasza Weso∏a”
rozpocz´∏o swojà dzia∏alnoÊç

kanalizacyjnych. Niestety, taka sytuacja hamuje
równie˝ rozwój sieci kanalizacyjnej, na którà czekajà mieszkaƒcy budujàcy nowe domy w Starej
Mi∏oÊnie. Miasto nie mo˝e inwestowaç w sieç,
z której korzyÊci czerpie prywatna spó∏ka, a spó∏ka eksploatujàca oczyszczalni´ Êcieków „Cyraneczka” bez wymaganych uprawnieƒ, broni si´
przed przekazaniem oczyszczalni uprawnionemu
przedsi´biorstwu Miasta Sto∏ecznego, straszàc
mieszkaƒców Starej Mi∏osny konsekwencjami
w postaci drastycznych podwy˝ek cen. Takie
twierdzenia sà Êmieszne i ∏atwe do zweryfikowania. Ceny MPWiK za odbiór Êcieków podlegajà
spo∏ecznej kontroli, muszà byç ka˝dorazowo zatwierdzone przez Rad´ Warszawy i sà jednakowe
we wszystkich dzielnicach. Prosz´ wi´c zapytaç,
ile p∏acà za odbiór Êcieków znajomi z innych dzielnic. Stwierdzicie Paƒstwo, podobnie jak ja, ˝e korzyÊci dla nas – mieszkaƒców obs∏ugiwanych
przez „Cyraneczk´” sà mocno przesadzone, bo
nie przekraczajà kilku z∏otych miesi´cznie. Obawiam si´, ˝e do czasu rozstrzygni´cia przez sàd
sporu o prawo w∏asnoÊci oczyszczalni Êcieków
„Cyraneczka” na korzyÊç Miasta Sto∏ecznego
trudno oczekiwaç wyjÊcia z tego impasu.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
* Na ten temat artyku∏ Józefa Wojtasia na str. 6.
ich przywiàzanie do miejsca zamieszkania. SpoÊród wielu propozycji najbardziej podoba∏o si´
Nasza Weso∏a. Wybrano tak˝e pi´cioosobowy
Zarzàd, w którego sk∏ad weszli: Katarzyna Podniesiƒska-Urbaniak, Ma∏gorzata Dzi´gielewska,
Andrzej Czerw, Artur Kalinowski Rajmund M. Kowalczyk. Powo∏ano tak˝e
Komisj´ Rewizyjnà: Iwona ¸opacka,
Anna Rawska i Bo˝ena Borys.
DziÊ Stowarzyszenie Nasza Weso∏a
czeka na rejestracj´, a my – jego
cz∏onkowie przygotowujemy si´ do realizacji pierwszych projektów. Mamy
nadziej´, ˝e do∏àczà do nas inni mieszkaƒcy Weso∏ej, ludzie z pomys∏ami,
inicjatywà, energià. W grupie ∏atwiej,
raêniej i wi´cej mo˝na zdzia∏aç, wi´c
zapraszamy do nas.

Wszystko zacz´∏o si´ w pewien
czwartkowy wieczór, w listopadzie
ubieg∏ego roku. Z inicjatywy grupy
mieszkaƒców Osiedla Zielona, zacz´to wprowadzaç w ˝ycie pomys∏
na sàsiedzkà dzia∏alnoÊç nastawionà na potrzeby mieszkaƒców.
W∏aÊciwie od kilku lat ze zmiennym szcz´Êciem staramy si´ realizowaç ró˝ne pomys∏y na sàsiedzka
integracj´. W koƒcu postanowiliÊmy nadaç tym dzia∏aniom bardziej
zorganizowany charakter. Co tu du˝o mówiç, zazdroÊciliÊmy „StowaKontakt:
naszawesola@gmail.com
rzyszeniu Sàsiedzkiemu”, które ju˝
Cz∏onkowie za∏o˝yciele Stowarzyszenia Nasza Weso∏a
od ponad dziesi´ciu lat pr´˝nie dziaDzielnicy Weso∏a, np.
∏a w Starej Mi∏oÊnie. Im udaje si´ to Êwietnie
w sferze edukacji,
i dzia∏alnoÊç przynosi mieszkaƒcom wymierne
BIURO PODRÓ˚Y
ochrony Êrodowiska,
korzyÊci. Dlaczego wi´c w tej cz´Êci Weso∏ej nie
rok za∏o˝enia 1999
kultury fizycznej i tuma byç podobnie?
rystyki.
Skrzykn´liÊmy kilka osób, zebraliÊmy poAgent TUI, NECKERMANN, SCAN HOLIDAY,
Grup´ za∏o˝ycieltrzebne informacje, wys∏aliÊmy powiadomienia.
ECCO HOLIDAY, EXIM, ORBIS, ALMATUR...
skà Stowarzyszenie
Na pierwsze spotkanie w Zespole Szkó∏ nr 94
AKREDYTOWANY AGENT IATA
utworzy∏o 17 osób,
przysz∏o ponad 20 osób. Nasi koledzy, RajAgent kilkuset linii lotniczych
które ju˝ wczeÊniej
mund M. Kowalczyk i Andrzej Czerw, w krótkiej
Dost´p do promocyjnych taryf
znaliÊmy z aktywnoprezentacji przedstawili najwa˝niejsze zasady,
Êci spo∏ecznej. Ale to
jakimi kierowaç si´ b´dzie nasze StowarzyszeSprawdê nasze ceny!!!
nie wszystko: Stowania. Rozpocz´∏a si´ dyskusja nad celami, jakie
Stara Miłosna (obok poczty)
rzyszenie musi mieç
zamierzamy realizowaç. Za najwa˝niejsze uznaZapraszamy:
ul. Jana Pawła II 23 lok. U1
nazw´,
i
to
dobrà,
liÊmy dobrosàsiedzkà wspó∏prac´, wzajemnà
pon.-pt. – 10.00-18.00
www.bpserwis.com.pl
najbardziej oddajàcà
pomoc, a tak˝e wspieranie, inicjowanie i podejsobota – 9.30-13.30
tel. (+48 22) 773 83 42
zaanga˝owanie ludzi,
mowanie dzia∏aƒ na rzecz rozwoju lokalnego

SERWIS
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Wodno-Êciekowa czkawka
Co dzieje si´ z wodociàgami w Starej Mi∏oÊnie?
MPWiK zleci∏o do wykonania
studni´ na terenie Stacji
Uzdatniania Wody przy ulicy
Fabrycznej. Zgodnie z podpisanà umowà prace przy budowie studni majà byç zakoƒczone do dnia 31 marca.
Czy po w∏àczeniu tej studni woda pop∏ynie wi´kszym strumieniem? Prawdopodobnie tak, bo iloÊç
dost´pnej wody zwi´kszy si´ o 50%, jednak nie
nale˝y zapominaç, ˝e do pe∏nego pokrycia zapotrzebowania naszego osiedla na wod´, nale˝y jà
pozyskiwaç z pi´ciu studni. Z pi´ciu wybudowanych przed kilkunastu laty przez Zespó∏ za
pieniàdze mieszkaƒców studni, jedynie dwie sà
u˝ytkowane i poprzez SUW zaopatrujà w wod´ ca∏e Osiedle. Jedna (z najlepszej jakoÊci wodà) zlokalizowana przy ulicy Jeêdzieckiej, wraz z dzia∏kà zosta∏a niefrasobliwie sprzedana przez Spó∏k´ Ziemskà firmie Konstans, która nad studnià
i w jej strefie ochronnej wybudowa∏a pawilon
handlowo-us∏ugowy i parkingi. Po zniszczeniu tej
studni konieczne by∏o wybudowanie kolejnej studni na terenie SUW. Dwie brakujàce w systemie zaopatrzenia Osiedla w wod´ studnie znajdujà si´:
jedna przy ul. Jana Paw∏a II w sàsiedztwie placu
zabaw, druga nad Kana∏kiem Wawerskim na wysokoÊci ulicy Jod∏owej w niewielkiej odleg∏oÊci
od SUW. Wiedzàc, ˝e do koƒca paêdziernika br.
na terenie SUW zostanie zbudowany drugi zbiornik
do magazynowania wody, moglibyÊmy przypuszczaç, ˝e w krótkim czasie skoƒczà si´ nasze k∏opoty z wodà, ale nie jest to wcale takie pewne. Problem tkwi jak zwykle u nas, w postawie zarzàdu
Spó∏ki Ziemskiej. W listopadzie ub. roku Burmistrz Dzielnicy Weso∏a zwróci∏ si´ do spó∏ki
z ofertà przej´cia potrzebnych nam studni, proszàc o podanie warunków, na jakich spó∏ka go-

towa jest przekazaç je do MPWiK. Niestety prawie cztery miesiàce to dla Spó∏ki zbyt krótki
okres, aby odpowiedzieç na proste pytanie. Ciekawy jestem kiedy skoƒczy si´ cierpliwoÊç mieszkaƒców i wreszcie w sposób zdecydowany upomnà
si´ o swojà w∏asnoÊç, na której paso˝ytuje Spó∏ka
Ziemska. Denerwuje mnie, ˝e w osiedlu Stara Mi∏osna cz´sto nie mo˝emy zrealizowaç ró˝nych inwestycji tylko dlatego, ˝e Spó∏ka chce zdobyç kolejny
„och∏ap”. W roku 2000 w Starej Mi∏oÊnie w wodociàgi i kanalizacj´ uzbrojona by∏a du˝a cz´Êç osiedla, w pozosta∏ych osiedlach Weso∏ej dopiero przymierzano si´ do projektowania. Obecnie w osiedlach Zielona i Weso∏a Centrum budowa ciàgów kanalizacyjnych zbli˝a si´ ku koƒcowi, do wykonania
pozosta∏a kanalizacja w najmniej zurbanizowanych
ulicach a wodociàgi wykonano prawie wsz´dzie.
Identyfikowane sà pojedyƒcze domy bez wody
z wodociàgu przewa˝nie po∏o˝one na uboczu, które
wczeÊniej zosta∏y pomini´te. W Starej Mi∏oÊnie wielkie po∏acie osiedla od ulicy Borkowskiej w kierunku
zachodnim, od os. Akacjowa w kierunku wschodnim i wiele innych pozbawiona jest wodociàgów
i kanalizacji jak za króla åwieczka.
Warto zaznaczyç, ˝e od momentu wejÊcia Weso∏ej w struktury m.st. Warszawy kanalizacja
i wodociàgi budowane sà przez MPWiK. W tym
czasie Stara Mi∏osna wzbogaci∏a si´ o kilka odcinków wodociàgów i kanalizacji w ulicach,
na których akurat by∏y budowane nowe nawierzchnie. Problem tkwi jednak w tym, ˝e
MPWiK nie wyda∏o na nie ani jednego grosza.
Stanowisko MPWiK jest od lat niezmienne: dopóki nie majà tytu∏u prawnego do oczyszczalni
Êcieków, dopóty nie zaanga˝ujà si´ w budow´
kanalizacji. Tak by∏o w przypadku ulic GoÊciniec,
Jeêdzieckiej, Rumiankowej, Mazowieckiej...
Na budow´ tych instalacji wydaliÊmy wiele milionów, których nikt nam nie zwróci, ale by∏oby totalnym absurdem gdybyÊmy rur wodociàgowych

Warszawa Stolicà Ambitnego Biznesu
W ramach projektu „Warszawa Stolicà Ambitnego Biznesu” uruchomione zosta∏y dwa punkty, których zadaniem jest kampania informacyjna dotyczàca zak∏adania i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie Warszawy.
Kampania prowadzona jest bezp∏atnie i adresowana
do wszystkich mieszkaƒców Warszawy, którzy ukoƒczyli 18 rok ˝ycia. Zakres oferowanych informacji:
• formalnoÊci, jakich nale˝y dope∏niç przy zak∏adaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz w trakcie jej
funkcjonowania,
• jakie nale˝y p∏aciç podatki i kiedy,
• z jakimi obowiàzkami wià˝e si´ zatrudnianie pracowników,
• mo˝liwoÊci dofinansowania swojej dzia∏alnoÊci
ze Êrodków UE,
• kontrola przedsi´biorstw,
• zawieszanie i zamykanie dzia∏alnoÊci,
• udost´pnianie danych teleadresowych.
Istnieje mo˝liwoÊç bezp∏atnej konsultacji z doradcà biznesowym, po uprzednim umówieniu terminu spotkania. Taka forma bezpoÊredniej rozmowy to
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idealny sposób na uzyskanie wyczerpujàcych informacji, jak rozpoczàç w∏asny biznes.
W poczàtkowym okresie dzia∏alnoÊci, obydwa
punkty finansowane sà w ramach projektu „Warszawa Stolicà Ambitnego Biznesu”. Po jego zakoƒczeniu, tj. od lipca 2011 r. b´dà finansowanie przez
Urzàd m.st. Warszawy.
Oba punkty informacyjne dzia∏ajà codziennie
w Urz´dach Dzielnic: ÂródmieÊcie i Ursynów, w godzinach 10:00–18:00 w poniedzia∏ki; 8:00–16:00
od wtorku do piàtku.
Adresy i telefony:
Urzàd Dzielnicy ÂródmieÊcie
Ul. Nowogrodzka 43, tel: (22) 699 84 33
e-mail: ip.srodmiescie@um.warszawa.pl
Urzàd Dzielnicy Ursynów
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
tel: (22) 546 60 18
e-mail: ip.ursynow@um.warszawa.pl
Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców

i kanalizacyjnych nie zakopali przed wykonaniem
nowych nawierzchni dróg. Gdyby nie koniecznoÊç wydatkowania pieni´dzy na budow´ wodociàgów i kanalizacji, mielibyÊmy w naszym Osiedlu przynajmniej kilka utwardzonych ulic wi´cej.
Zgodnie z obowiàzujàcym prawem (Ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu
Êcieków) to przedsi´biorstwo kanalizacyjne zobowiàzane jest do budowy ulicznych ciàgów kanalizacji (art. 15 ustawy) i uprawnione do naliczania wed∏ug zatwierdzonego przez rad´ gminy
regulaminu odprowadzania Êcieków i taryfy op∏at
za odebrane od mieszkaƒców Êcieki. Spó∏ka
Ziemska kanalizacji ulicznej nie buduje za to
z du˝ym zaanga˝owaniem zajmuje si´ Êciàganiem pieni´dzy za zrzut Êcieków, nie przejmujàc
si´ postanowieniami prawa, w tym:
– brakiem koniecznego pozwolenia na prowadzenie tego typu dzia∏alnoÊci (art. 16 ustawy).
– brakiem zatwierdzonych przez rad´ gminy regulaminu odprowadzania Êcieków (art. 19
ustawy) i taryfy op∏at (art. 20 ustawy). Spó∏ka
Ziemska pobiera op∏aty za odbiór Êcieków niezgodnie z prawem. Dlatego do momentu uzyskania tej zgodnoÊci, czyli uzyskania wymaganych prawem pozwoleƒ, zatwierdzenia przez
rad´ gminy regulaminu odprowadzania Êcieków i taryfy op∏at dla oczyszczalni Êcieków
„Cyraneczka” zaprzesta∏em uiszczania op∏at
za Êcieki do spó∏ki. Zwróc´ si´ do zarzàdu dzielnicy Weso∏a o uruchomienie wydzielonego rachunku bankowego, na który mieszkaƒcy Osiedla Stara Mi∏osna mogliby deponowaç pieniàdze z tytu∏u op∏at za Êcieki. Zwracam równie˝
uwag´, ˝e Prezydent miasta zgodnie z (art. 29
ustawy) mo˝e na∏o˝yç kary pieni´˝ne zarówno
na przedsi´biorstwo, jak i na kierownika przedsi´biorstwa za dzia∏anie niezgodne z ustawà,
wi´c apeluj´ do Pani Prezydent o skorzystanie
z przys∏ugujàcych jej uprawnieƒ.
Józef WojtaÊ

OG¸OSZENIE
Naczelnik Urz´du Skarbowego
Warszawa-Wawer zaprasza na

„Dzieƒ otwarty”
do siedziby Urz´du Skarbowego
przy ul. Mycielskiego 21
w dniu 24 kwietnia 2010 r.
w godz. 9.00–13.00
Naczelnik Urz´du Skarbowego
Warszawa Wawer informuje
o wyd∏u˝onych godzinach pracy
w ostatnim tygodniu kwietnia
(26–30 kwietnia). W tych
dniach urzàd b´dzie czynny
w godzinach: 8.00–18.00.
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Bud˝etowe zawi∏oÊci
W poprzednim numerze
„WS” opublikowaliÊmy list p.
Igora Pogorzelskiego, w którym mocno krytycznie odnosi
si´ do decyzji Rady Dzielnicy
w sprawie przeznaczenia
750 tys. z∏ na przychodni´
psychologiczno-pedagogicznà, zamiast na budow´ ul. Pogodnej. KiedyÊ p. Pogorzelski pisa∏ listy z takimi pytaniami bezpoÊrednio do mnie, a ja mu odpowiada∏em. Teraz zaczà∏ pisaç listy do „WS”, co mo˝e jest
i lepszym rozwiàzaniem, bo skoro on ma takie wàtpliwoÊci, to pewnie majà je i inne osoby, a ja odpowiadajàc jemu, mog´ odpowiedzieç tak˝e innym
mieszkaƒcom.
Ca∏a sprawa sprowadza si´ do tzw. ustawy warszawskiej. Na mocy tej ustawy, ustrój samorzàdowy Warszawy jest ca∏kowicie inny od wszystkich
innych pozosta∏ych samorzàdów w Polsce. Stàd
te˝ bardzo wiele osób, które posiada jakàÊ wiedz´
o funkcjonowaniu samorzàdów, bardzo cz´sto nie
jest w stanie zrozumieç zawi∏oÊci systemu warszawskiego.
Ró˝nica podstawowa jest taka, ˝e jedna megagmina, jakà jest Warszawa, zosta∏a podzielona na
18 dzielnic. Dzielnice te sprawiajà wra˝enie ma∏ych
gmin – majà swoje Rady Dzielnic, swoje urz´dy
i swoich burmistrzów. Majà te˝ (szczególnie od tej
kadencji) sporà samodzielnoÊç w realizacji swoich
zadaƒ. Niestety, nie posiadajà praktycznie ˝adnej
samodzielnoÊci bud˝etowej. Bud˝et Weso∏ej, jest
tylko za∏àcznikiem do bud˝etu Warszawy i jest
uchwalany przez Rad´ Warszawy. Radni dzielnicy
majà prawo jedynie wnioskowaç i opiniowaç.
Druga ró˝nica jest taka, ˝e choç teoretycznie
Burmistrz jest gospodarzem dzielnicy, to za bardzo wiele spraw na terenie dzielnic odpowiadajà
inne struktury Warszawy, nie podlegajàce burmistrzowi. Na przyk∏adzie ostatniej zimy – dzielnica
odÊnie˝a∏a drogi gminne, ZDM drogi powiatowe,
ZTM przystanki autobusowe, itd. Stàd te˝ cz´sto

za wiele kwestii, które irytujà mieszkaƒców, ci´gi
zbierajà w∏adze dzielnicy, choç nie le˝à w ich
kompetencjach.
No i trzecia sprawa – bud˝et Warszawy to nie
tylko bud˝et centralny i bud˝ety dzielnic. Wszystkie
jednostki organizacyjne majà swoje bud˝ety na potrzeby realizowanych przez siebie zadaƒ. Poniewa˝
wszystkie te pieniàdze krà˝à w jednym wspólnym
worku, zwanym bud˝etem Warszawy, w uzasadnionych przypadkach i za zgodà wszystkich zainteresowanych stron, jest mo˝liwoÊç przesuwania pieni´dzy pomi´dzy ich dysponentami.
Tak by∏o np. w zesz∏ym roku z budowà ronda zachodniego na skrzy˝owaniu Jana Paw∏a II i GoÊciƒca. Tà inwestycj´ powinien robiç ZDM. Jednak
na mocy porozumienia, pieniàdze jakie by∏y w bud˝ecie ZDM-u zosta∏y przeniesione do bud˝etu
Weso∏ej i to nasza dzielnica, jako inwestor, rondo
zbudowa∏a. Warunkiem tego tupu dzia∏aƒ, jest to,
˝e sà to zawsze pieniàdze „znaczone”. Mo˝na je
wydaç jedynie na ten konkretny cel i nawet jak si´
coÊ zaoszcz´dzi, nie mo˝na nadwy˝ki wykorzystaç
gdzieÊ indziej.
I dok∏adnie taka sama sytuacja jest z przychodnià psychologiczno-pedagogicznà. Biuro
Edukacji, które odpowiada za funkcjonowanie
oÊwiaty, ma swoje Êrodki bud˝etowe. W wyniku
negocjacji uda∏o si´ przekonaç dyrekcj´ biura, ˝e
w Weso∏ej nie ma takiej przychodni, i ˝e jest potrzeba jej zbudowania. Poniewa˝ Biuro Edukacji nie posiada w∏asnych s∏u˝b nadzoru budowlanego, w ramach porozumienia ze swojego bud˝etu zdecydowa∏o si´ przekazaç wspomnianà wy˝ej kwot´ na
ten cel. My, jako rada Dzielnicy, mogliÊmy jà tylko
przyjàç albo odrzuciç. PrzenieÊç na budow´ ulicy
Pogodnej ju˝ by si´ nie da∏o, bo budowà ulic Biuro
OÊwiaty si´ nie zajmuje.
Rozumiejàc oczywiÊcie oczekiwania mieszkaƒców bloków przy Pogodnej, wydaje mi si´ ˝e to by∏a
racjonalna decyzja. I nawet nie ma sensu tu wchodziç w polemik´, czy wa˝niejsza jest droga dla kilkuset mieszkaƒców bloków, czy wa˝niejsza jest po-

Nowi stró˝e prawa w Weso∏ej
Nadkomisarz Mariusz Màczkorowski jest od 15 lutego nowym komendantem Komisariatu Policji Warszawa
Weso∏a. Od 1 marca nowym zast´pcà
komendanta jest aspirant sztabowy Jaros∏aw Janczy.
Obaj nowi szefowie weso∏owskiego
komisariatu pracowali wczeÊniej w Komendzie Rejonowej Policji VII, obejmujàcej swoim zasi´giem Prag´ Po∏udnie, Rembertów, Wawer i Weso∏à w∏aÊnie, zatem problemy naszej dzielnicy
nie sà im zupe∏nie obce. Nadkomisarz
Màczkorowski pracowa∏ tam od 5 lat,
by∏ zast´pcà naczelnika Wydzia∏u Prewencji. Aspirant Janczy pracowa∏
w Wydziale Dochodzeniowo-Âledczym.
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Nowy komendant weso∏owskiej policji
jest policjantem od 15 lat. W Weso∏ej
na razie zapoznaje si´ ze specyfikà dzielnicy, która jest zupe∏nie inna ni˝ wielkomiejska Praga. „Tu jest inna specyfika terenu, dominuje inna zabudowa, inny jest
rodzaj i poziom przest´pczoÊci” – mówi
nadkomisarz Màczkorowski. PodkreÊla,
˝e w Weso∏ej jest znacznie bezpieczniej
i mamy do czynienia ze znacznie ni˝szà
iloÊcià przest´pstw ni˝ na Pradze. Zabudowa jednorodzinna i obfitoÊç terenów
zielonych sprawiajà, ˝e przest´pstwami,
do których najcz´Êciej dochodzi w Weso∏ej, sà w∏amania do domów. Jak podkreÊla nowy szef naszej policji, liczba przest´pstw w dzielnicy spada.

moc pedagogiczna dla kilkuset dzieci. Bo pieniàdze
mog∏y by byç tylko na przychodni´ albo na nic.
Na najbli˝szej sesji b´dziemy opiniowaç zwi´kszenie bud˝etu o 0,5 mln. z∏ na budow´ nowoczesnych placów zabaw. To znowu b´dà pieniàdze „znaczone”, czyli takie, które mo˝emy wziàç, albo odrzuciç. I wtórne wobec tego sà rozwa˝ania, o wy˝szoÊci potrzeby zapewnienia przyzwoitego dojazdu
do bloków dla kilkuset mieszkaƒców, nad stworzeniem miejsc zabaw dla kilkuset dzieci. Raczej trzeba
biç brawo naszym burmistrzom za skutecznoÊç
w zdobywaniu takich pieni´dzy. Bo pr´dzej czy póêniej place zabaw i przychodni´ trzeba by zbudowaç. Lepiej wi´c zrobiç to teraz za cudze pieniàdze, ni˝ w przysz∏oÊci za w∏asne. Dlatego warto
skupiç si´ na kibicowaniu, by podejmowane (bo sà
prowadzone) rozmowy w Biurze Infrastruktury, równie˝ zaowocowa∏y sukcesem w postaci dodatkowych (te˝ b´dà „znaczone”) pieni´dzy na drogi.
Ze swej strony mieszkaƒców ulicy Pogodnej mog´ zapewniç, ˝e nie ma spotkania radnych z Zarzàdem, na którym nie pada∏aby nazwa waszej ulicy.
Dla przypomnienia warto zaznaczyç, ˝e budowa zosta∏a zaplanowana na rok bie˝àcy ze wzgl´du na koniecznoÊç po∏o˝enia pod tà ulicà kolektora burzowego, odwadniajàcego teren gimnazjum. GdybyÊmy wczeÊniej budowali ulic´, trzeba by jà teraz rujnowaç, by zbudowaç ten kolektor. Nieszcz´Êliwie
si´ z∏o˝y∏o, ˝e ci´cia bud˝etowe w Warszawie trafi∏y akurat na rok, w którym by∏a zaplanowana ta inwestycja. Po ci´ciach, Êrodków finansowych starczy∏o na razie na odcinek od ul. Jana Paw∏a II do Klimatycznej. Jednak Zarzàd zapewnia (a zwa˝ywszy
na ubieg∏oroczne doÊwiadczenia z budowà ul. Diamentowej myÊl´ ˝e nie sà to s∏owa rzucane
na wiatr), ˝e jeszcze w ciàgu bie˝àcego roku zostanà „wygospodarowane” dodatkowe Êrodki, by tà
ulic´ dociàgnàç choçby do ul. U∏aƒskiej.
Koƒczàc z nutkà tak potrzebnego po zimie optymizmu, zach´cam by w razie wàtpliwoÊci czy
uwag do naszej pracy po prostu kierowaç do nas
pytania. Dla u∏atwienia podaj´ swój adres mailowy
marcin@jproperty.pl.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Komendant Màczkorowski zapowiada, ˝e chce si´ zajàç przede wszystkim
prewencjà. Chce, aby policjanci byli
bardziej widoczni na ulicach, zw∏aszcza
w godzinach popo∏udniowych, m.in.
na terenie centrum Weso∏ej czy w Zielonej. Powinno ich te˝ byç widaç w Starej Mi∏oÊnie. Planuje wspólne patrole
ze Stra˝à Miejskà.
Na tym jednak nie zamierza poprzestaç. W planach ma równie˝ spotkania
z mieszkaƒcami i akcj´ informacyjnà
na temat zapobiegania przest´pczoÊci
i tego, jak ka˝dy z nas – mieszkaƒców,
sàsiadów – mo˝e si´ przyczyniç do
wi´kszego bezpieczeƒstwa: w swoim
bloku, osiedlu, w dzielnicy. A doÊwiadczenia w tego typu dzia∏alnoÊci nowemu komendantowi nie brakuje.
Anna Paw∏owska-Pojawa
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Stra˝nicy uratowali cz∏owieka
21 stycznia trzech funkcjonariuszy VII Oddzia∏u Terenowego Stra˝y Miejskiej w nagrod´ odebra∏o dyplomy przyznane przez Prezydent m.st.
Warszawy i nagrody finansowe przyznane przez
Komendanta Warszawskiej Stra˝y Miejskiej.
Przed ubieg∏orocznà Wigilià m∏. inspektor Andrzej KryÊkiewicz, st. stra˝nik Ryszard Wojtkiewicz i st. inspektor Krzysztof Guza kontrolowali
miejsca, w których mogà przebywaç osoby bezdomne. W jednym z takich lokali w budynku
przy ul. Armii Krajowej funkcjonariuszy zaniepokoi∏ dêwi´k wydobywajàcy si´ z zamkni´tego
mieszkania. Wywa˝yli drzwi i znaleêli starszego

m´˝czyzn´ przygniecionego belkami. W mieszkaniu panowa∏y tragiczne warunki.
M´˝czyzna stwierdzi∏, ˝e od tygodnia nie wychodzi∏ z domu bo mia∏ze wzgl´du na goràczk´,
a co najmniej dob´ le˝a∏ nie mogàc si´ wydostaç spod belek. Funkcjonariusze wezwali pogotowie, ale jeszcze przed przyjazdem karetki
udzielili m´˝czyênie pomocy medycznej, zabezpieczyli go kocem termicznym. Lekarz, który przyjecha∏ na miejsce oceni∏, ˝e m´˝czyzna
(l. 74) by∏ skrajnie wyzi´biony. Stra˝nicy
uratowali mu ˝ycie.
MJ
(êród∏o: www.strazmiejska.kei.pl)

Oddzia∏y przedszkolne dla dzieci 5-letnich
w Zespole Szkó∏ nr 94 w Warszawie, ul. Krótka 1 (osiedle Zielona)

Zrób prezent, podaruj 1%
Siadajàc do rozliczenia rocznego ci´˝ko wzdychamy. Wszyscy, no mo˝e oprócz osób robiàcych to zawodowo. Nie lubimy podsumowaƒ, wyliczeƒ i bardzo nie lubimy widzieç ile podatku odprowadziliÊmy
przez ca∏y rok do naszej paƒstwowej skarbonki. Ile
by si´ nie mówi∏o, na co „oni” wydajà nasze pieniàdze, to boli tak samo. Jest jednak pozytywny aspekt
rozliczeƒ. Jest coÊ przyjemnego w PIT-ach. Lubimy
si´ dzieliç. Lubimy pomagaç. Lubimy sami decydowaç o tym na co idà nasze podatki. Od kilku lat ustawodawca daje nam
t´ mo˝liwoÊç. Co wi´cej, uproÊci∏ procedur´ do niezb´dnego minimum.
Teraz, Drodzy Podatnicy, to ju˝ tylko musimy chcieç kogoÊ obdarowaç.
W zesz∏ym roku Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna zebra∏o
na swoim koncie dzi´ki Paƒstwa hojnoÊci kwot´ ponad 40 tys. z∏. Ta pokaêna suma sk∏ada∏a si´ cz´stokroç z maleƒkich kwot rz´du 50–100 z∏otych. Ale zdarza∏y si´ równie˝ wp∏aty rz´du 1500–2500 z∏otych. Za
wszystkie wp∏aty jednakowo serdecznie dzi´kujemy.
Po co zbieramy 1%? Jest to jedno z dwóch g∏ównych êróde∏ finansowania naszej dzia∏alnoÊci statutowej. Stowarzyszenie Sàsiedzkie nie
prowadzi przecie˝ ˝adnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, wi´c poza darowiznami i dotacjami nie ma innych êróde∏ finansowania. Dzi´ki w ten sposób otrzymywanym pieniàdzom mo˝emy wi´c realizowaç nasze zadania
statutowe, z których najwa˝niejsze to: wspieranie dodatkowych zaj´ç dla
uzdolnionych dzieci w Gimnazjum nr 119, mo˝liwoÊç organizowania akcji charytatywnych, a przede wszystkim mo˝liwoÊç anga˝owania si´
w organizacj´ imprez integracyjnych skierowanych do ogó∏u naszych
mieszkaƒców. Przypomn´ tylko: cykl Koncertów Czwartkowych, Warsztatów Plastycznych dla ca∏ych Rodzin, Rodzinny Zlot Cyklistów, Biegi Maratoƒskie, Sztafeta „Weso∏a Stówa”, Sàsiedzka Liga Siatkówki, wycieczki
krajoznawcze „Weso∏e Przygody”, Weekendy narciarskie, karnawa∏owe
Biesiady Sàsiedzkie i wiele innych projektów organizowanych samodzielnie oraz we wspó∏pracy z innymi podmiotami. Wspó∏organizowane
przy niema∏ym udziale finansowym Urz´du Dzielnicy Weso∏a nie mog∏yby istnieç bez mo˝liwoÊci ich dofinansowania w∏aÊnie z wp∏ywów z 1%.
W tym roku tak˝e liczymy na to, ˝e ten, jak˝e przyjemny gest obdarowania kogoÊ, skierujecie Paƒstwo w naszà stron´. Wystarczy na druku
PIT podaç pe∏nà nazw´: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
i numer KRS: 0000216303. UruchomiliÊmy równie˝ niedawno w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” ankiet´ skierowanà do Szanownych Paƒstwa
Czytelników, liczàc na sugestie dotyczàce tematów projektów, w które
powinno zaanga˝owaç si´ nasze Stowarzyszenie.
Ju˝ teraz dzi´kuj´ za wszystkie wp∏aty i obiecuj´, ˝e do∏o˝ymy wszelkich
staraƒ, by, jak co roku wywiàzaç si´ z naszych statutowych priorytetów.

Serdecznie zapraszamy 5-latków do rozpocz´cia przygody ze szko∏à
w oddziale „0”. Na naszych najm∏odszych czeka dostosowana do potrzeb dzieci, bogata oferta szko∏y:
• Zaj´cia wychowania przedszkolnego w godz. 8.00 – 13.00;
• Bezp∏atne zaj´cia dodatkowe: j´zyk angielski, religia, zaj´cia sportowe „Zabawa i Sport”;
• Opieka w godzinach 7.00–18.00 (po zaj´ciach wychowania przedszkolnego w Êwietlicy);
• Oddzielna Êwietlica dla dzieci w wieku przedszkolnym;
• Dostosowane do potrzeb dzieci sale lekcyjne, Êwietlica, szatnie, toalety, w oddzielnym, nowym skrzydle budynku;
• Sala rekreacyjna dla dzieci m∏odszych.
• Mo˝liwoÊç zapewnienia ca∏odziennego wy˝ywienia (drugie Êniadanie,
obiad, podwieczorek).
• Plac zabaw na terenie szko∏y

Nasze
e propozycje
e naa 2010
0 r.
(III kwarta³)
PRYWATNE
E EMERYTURY
DYWERSYFIKACJA
WALUTOWO-PRODUKTOWO-REGIONALNO-INSTYTUCJONALNA
i .... aktywnaa alokacja!! Rokk zmiennoœci!!
1.. USD

Stawiamyy naa “optymaln¹¹ ekspansjê”
”
- NAJLEPSZE
E FUNDUSZE

+ 28,15%
+ 53,05%
+ 66,43%
+ 186,89%
+ 106,49%
+ 89,29%
+ 104,52%

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

1 € = 1,3727 $ ! 1 € = 3,8860 pln

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

+ 14,15%
+ 91,54%
+ 110,00%
+ 79,95%

3.. PLN

fundusz rynku pieniê¿nego
fundusz obligacji
fundusz ochrony kapita³u
fundusz aktywnej alokacji
fundusz selektywny
fundusz akcji MiŒ
fundusz specjalistyczny (infrastruktury)

+ 5,24%
+ 9,42%
+ 8,99%
+ 28,53%
+ 30,31%
+ 77,14%
+ 55,86%

W 20100 W£¥CZAMY
Y MYŒLENIEE I.... DORADZTWO
O FINANSOWE
dr.. Jacek
k Rembiszewski
doradca finansowy
tel. kom. +48 601 801 890
jacek.rembiszewski@polrentier.pl

POLRENTIER Sp. z o.o.
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Po co te historie?
Spotka∏em si´ ostatnio z pytaniem, czemu na
naszych ∏amach piszemy o historii Zespo∏u,
o marnotrawstwie, oszustwach i bogaceniu si´
na majàtku innych. Przecie˝ to by∏o tak dawno...
Mo˝e i by∏o dawno, ale wcià˝ ˝yjà mi´dzy
nami „bohaterowie” tych wydarzeƒ. Wydarzeƒ, których ods∏aniamy kulisy, a które by∏y
przyczynà setek ludzkich dramatów. W Starej
Mi∏oÊnie mieszka ju˝ coraz mniej cz∏onków
Zespo∏u. Sprowadza si´ tu coraz wi´cej nowych mieszkaƒców, nawet nieÊwiadomych,
jak wiele krzywd i tragedii pociàgn´∏a za sobà
budowa naszego Osiedla, noszàcego poczàtkowo dumnà nazw´ Osiedla 50-lecia PRL.
Krzywdzeni byli pierwotni mieszkaƒcy Starej
Mi∏osny, których przymuszano do sprzeda˝y
za bezcen ich ojcowizny. Krzywdzeni byli
cz∏onkowie Zespo∏u, którzy wp∏acali ogromne
sumy, na obiecane gotowe do zamieszkania
domy, na infrastruktur´, drogi, szko∏y itp. Nieliczni szcz´Êliwcy dostali za to skorupy drewnianych domów, inni tylko same fundamenty,
a byli i tacy, którzy do dziÊ nie dostali niczego.
Utracony nieraz ca∏y dorobek ˝ycia, stres nerwy... Ile przedwczesnych zawa∏ów, rozwodów,
˝ycia w biedzie. Tego nie da si´ policzyç.
Dlatego piszemy o tamtych czasach. Bo
dziÊ, choç jeszcze sporo brakuje, to Stara Mi∏osna z ka˝dym rokiem staje si´ pi´kniejsza.
˚yje si´ tu coraz wygodniej. A setki tych, którzy zwiedzeni obietnicà ˝ycia w malowniczym
podmiejskim osiedlu zapisali si´ do Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy
Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych
(potocznie zwanego Zespo∏em), tylko z goryczà mogà si´ temu przyglàdaç z daleka.
Daleki jestem od tego, by sugerowaç ˝e
obecni mieszkaƒcy sà cokolwiek winni tym ludziom. Kupowali uczciwie dzia∏ki, domy
i mieszkania, nawet nie majàc ÊwiadomoÊci
historii tego miejsca. Ale rolà tych, którzy jà
pami´tajà jest dbanie, by nie zagin´∏a. Bo to
jedyne, co mo˝emy zrobiç dla tych, którzy wymarzonego miejsca na ziemi w Starej Mi∏oÊnie
si´ nie doczekali.
Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Otó˝
wielu sprawców tych wydarzeƒ do dnia dzisiejszego mieszka na naszym Osiedlu. Sprawy
karne, jakie si´ wobec nich toczy∏y, zosta∏y
umorzone na mocy amnestii. Z ich strony nigdy, nie pad∏y s∏owa przeprosin, nie by∏o ˝adnych gestów zadoÊçuczynienia. A dziÊ, z nadziejà ˝e czas st´pi∏ ludzkà pami´ç, coraz
Êmielej próbujà wracaç do ˝ycia publicznego Weso∏ej. Rok temu przej´li rzàdy w tzw.
Zrzeszeniu Mieszkaƒców (stowarzyszeniu
skupiajàcym by∏ych cz∏onków Zespo∏u). Lansujà si´ na autorytety, udzielajà wywiadów,
piszà listy do mieszkaƒców... Jestem jednym
z najm∏odszych cz∏onków Zespo∏u, wi´c pami´ç mam jeszcze dobrà. I jak patrz´ na to,
to po prostu budzi si´ we mnie obrzydzenie.
Marcin J´drzejewski
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Dalszy ciàg historii o Zak∏adzie Produkcyjno-Us∏ugowym
„Stara Mi∏osna” – Spó∏ka Akcyjna, czyli

jak zmieniano Starà Mi∏osnà
w El’Dorado
„˚eby zatriumfowa∏o z∏o,
wystarczy tylko, ˝eby ci
dobrzy nic nie robili!”
Na poczàtku 1988 roku
pan Andrzej B. poinformowa∏ Rad´ Nadzorczà Zespo∏u o mo˝liwoÊci powstania
Spó∏ki Akcyjnej, która przyczyni si´ do obni˝enia kosztów budowy osiedla.
W marcu 1988 roku Sàd Rejestrowy wyda∏
Postanowienie o rejestracji Zak∏adu Produkcyjno-Us∏ugowego „Stara Mi∏osna” – Spó∏ka Akcyjna o kapitale za∏o˝ycielskim 4 mln starych z∏otych, z czego wp∏acono 1 mln starych z∏otych.
Trzech w∏aÊcicieli obj´∏o 4 tysiàce akcji w nast´pujàcy sposób: dominujàcy pakiet 2100 akcji
po 1 tys. z∏otych ka˝da, objà∏ Andrzej B., 1000
akcji objà∏ Stanis∏aw P. i 900 akcji objà∏ Janusz U.
W lipcu 1988 r. zosta∏o zawarte porozumienie generalne pomi´dzy zarzàdem Zespo∏u
i zarzàdem Spó∏ki Akcyjnej. Znalaz∏y si´ w nim
kuriozalne zapisy o ZAST¢PCZYM FINANSOWANIU sprzeda˝y i zakupu sprz´tu dla Spó∏ki
Akcyjnej w oparciu o noty ksi´gowe. O tym, ˝e
w momencie zakoƒczenia budowy nale˝y odsprzedaç dalsze jednostki sprz´towe Spó∏ce
Akcyjnej i ewentualnie kupowaç nowe jednostki sprz´towe z przeznaczeniem dla prywatnej
Spó∏ki (sic!).
Tak wi´c zarzàd Zespo∏u pod przewodem Stanis∏awa P. by∏ ju˝ w 1988 roku pierwszym w Polsce, prekursorem kreatywnej ksi´gowoÊci.
W oparciu o te zapisy nastàpi∏o przemieszczenie maszyn budowlanych, ci´˝arówek i materia∏ów budowlanych z Zespo∏u do prywatnej Spó∏ki
Akcyjnej.
W lutym 1989 roku Rada Nadzorcza bezprawnie, albowiem decyzj´ takà mog∏o podjàç tylko
Zebranie Ogólne Cz∏onków Zespo∏u, wyda∏a
zgod´ na emisje przez Spó∏k´ Akcyjnà obligacji o wartoÊci 1,5 mld starych z∏otych.
Zarzàd Spó∏ki Akcyjnej emituje na poczàtku 1989 roku ponad 3 tysiàce obligacji na olbrzymià kwot´ 17,8 mln obecnych z∏otych tj.
na oko∏o 6,4 mln dolarów USA. W czasach galopujàcej inflacji i gwa∏townego wzrostu kursu
dolara – mechanizm by∏ prosty, wystarczy∏o natychmiast przy wzgl´dnie stabilnej z∏otówce kupiç we w∏asnych kantorach za wszystkie z∏otówki dolary. Przetrzymaç je w sejfie. Nast´pnie
po kilku miesiàcach wystarczy∏o ju˝ tylko ich
ma∏à cz´Êç wymieniç ponownie na z∏otówki, aby
zwróciç nomina∏y obligacji naiwnym cz∏onkom
Zespo∏u, którzy je wykupili.
Na wieÊç, ˝e Spó∏ka Akcyjna chce zamieniç
obligacje na akcje, albo zwróciç wp∏aty – nastàpi∏o otrzeêwienie.

Pami´tacie te kolejki do kasy Zespo∏u, ten
szturm do kasy – po to, by odzyskaç pieniàdze,
pomimo, ˝e tylko po wp∏aconym nominale.
Po tej operacji wynika∏oby, ˝e w kasie Spó∏ki Akcyjnej powinno pozostaç par´ milionów dolarów.
Jak by∏o, ile pozosta∏o, wie tylko kilka osób, nie
sàdz´, aby o tym opowiedzieli nabitym w butelk´ cz∏onkom Zespo∏u.
Do koƒca 1989 roku trwa∏ bezkarny proceder
przenoszenia do Spó∏ki Akcyjnej majàtku Zespo∏u po kosztach zakupu, przy gwa∏townej inflacji
i gwa∏townym wolnorynkowym wzroÊcie cen
na maszyny budowlane, samochody ci´˝arowe
i materia∏y budowlane.
Z kasy Zespo∏u wyp∏acono do Spó∏ki Akcyjnej ∏àcznie 515 mln starych z∏otych, które zdaniem w∏adz Zespo∏u nigdy nie zosta∏y oddane.
Z poczàtkiem 1990 roku wybrano nowe w∏adze
Zespo∏u, które przesta∏y tolerowaç dzia∏alnoÊç pana Andrzeja B. i pana Stanis∏awa P. i skierowa∏y
do prokuratury trzy doniesienia o przest´pstwie.
Prokuratura przystàpi∏a do dzia∏ania i w maju 1990 roku stosownym postanowieniem
przedstawi∏a zarzuty panu Andrzejowi B., Stanis∏awowi P. i Januszowi U.
Prokuraturze starczy∏o energii na jeden rok, bo
we wrzeÊniu 1991 roku postanowi∏a zawiesiç
Êledztwo. Powodem by∏ rzekomo brak bilansów
finansowych oraz inwentaryzacji majàtku Zespo∏u za lata 1986–1989.
Nowy Prezes Zarzàdu p. Wies∏aw Niedêwiedê
w 1992 roku w obszernym piÊmie do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie rzeczowo wyjaÊni∏, ˝e bilanse roczne nie wyka˝à strat finansowych, jakie poniós∏ Zespó∏ w wyniku dzia∏aƒ
podejrzanych.
Straty Zespo∏u nale˝y wykazaç poprzez porównanie cen maszyn budowlanych i materia∏ów budowlanych z 1989 roku z cenami, jakie
za nie uzyska∏a Spó∏ka Akcyjna w 1990 roku.
Przypomnia∏, ˝e przekazano Prokuraturze
wykazy maszyn, ci´˝arówek i materia∏ów budowlanych przej´tych przez Spó∏k´ po cenie
ich zakupu.
Nale˝a∏oby porównaç to z cenami sprzeda˝y,
jakie za nie uzyska∏a S. A., muszà na to byç dokumenty w ksi´gowoÊci Spó∏ki i na tej podstawie obliczyç straty.
PodkreÊla∏, ˝e ewidentnà stratà by∏o przekazanie z kasy Zespo∏u na rzecz Spó∏ki Akcyjnej ∏àcznej kwoty 515 mln starych z∏otych. Nic to nie
pomaga∏o i Êledztwo nadal by∏o zawieszone.
Od paêdziernika 1992 roku p. o. Prezesa Zarzàdu zosta∏ p. Zdzis∏aw B. b´dàcy równoczeÊnie od 1990 roku cz∏onkiem Rady Nadzorczej
Spó∏ki Akcyjnej.
W tej sytuacji w∏adze Zespo∏u nie nalega∏y
na Prokuratur´, aby koƒczyç Êledztwo.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
Mija∏y lata i pomimo braku bilansów finansowych Zespo∏u, na podstawie których mo˝na by
okreÊliç straty Zespo∏u, Prokuratura we wrzeÊniu 1996 roku wyda∏a postanowienie podj´cia
Êledztwa przeciwko Andrzejowi B., Stanis∏awowi P. i Januszowi U. z uwagi na to, i˝ usta∏y przyczyny (sic!), dla których Êledztwo w tej sprawie
zosta∏o zawieszone.
Wróçmy jednak do barwnych dziejów, zaskakujàcej dzia∏alnoÊci Spó∏ki Akcyjnej w latach
1990–1993.
„W celu obni˝enia kosztów budowy osiedla”,
„w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych” Zarzàd Spó∏ki Akcyjnej postanowi∏ utworzyç dwa kantory wymiany walut. Jeden na ul.
Jeêdzieckiej 5, drugi w nowej 2,5-hektarowej
siedzibie przy Trakcie Brzeskim 150.
Na placu nowej siedziby Spó∏ki utworzono
sk∏ad materia∏ów budowlanych oraz sk∏ad celny samochodów osobowych, których ca∏e lawety sprowadzano ze Szwajcarii i sprzedawano
Rosjanom. W 1991 roku wspó∏prac´ ze Spó∏kà Akcyjnà nawiàza∏ p. Dariusz Z., w∏aÊciciel
Domu Handlowego „El’Dorado” Sp. z o.o.
z siedzibà w Domu Ch∏opa, by∏y s´dzia sàdu
gospodarczego.
Pomóg∏ za∏atwiç w ministerstwie handlu koncesj´ na handel alkoholem i zaproponowa∏
wspólny biznes winem z Warki typu „Mamrot”.
Nast´pnie wykupi∏ za marne z∏otówki du˝y pakiet akcji i sta∏ si´ g∏ównym akcjonariuszem Zak∏adu Produkcyjno-Us∏ugowego „Stara Mi∏osna”
oraz zosta∏ Przewodniczàcym Rady Nadzorczej.
Majàc w r´ku decydujàcy pakiet akcji zastawi∏
majàtek ZPU „Stara Mi∏osna” S.A. w dwóch
bankach: w Banku Turystyki w Warszawie
i w Banku Wschodnioeuropejskim w Warszawie
pod olbrzymie, si´gajàce 4 mln dolarów kredyty.
Ponadto Zarzàd Spó∏ki Akcyjnej por´czy∏ panu
Dariuszowi Z. weksle pod zastaw tych kredytów.
Pan Dariusz Z. nie sp∏aci∏ kredytów w okreÊlonym czasie.
Pod koniec 1992 roku ZPU „Stara Mi∏osna”
S.A. zosta∏ solidarnie obcià˝ony przez komornika za straty Banku Turystyki na kwot´ 7 mld
starych z∏otych.
Trzeba w tym miejscu przypomnieç, ˝e
w 1992 roku Êrednia p∏aca miesi´czna wynosi∏a
2.935.000 starych z∏otych. Tak wi´c d∏ug ze
strony tylko jednego banku wynosi∏ 2.385 Êrednich pensji, czyli ok. 7,6 mln obecnych z∏otych,
tj. ponad 2,7 mln dolarów USA.
W zaistnia∏ej sytuacji pan Dariusz Z. zg∏osi∏
w czerwcu 1993 roku do Sàdu Gospodarczego
wniosek o upad∏oÊç Zak∏adu Produkcyjno-Us∏ugowego „Stara Mi∏osna” S.A. W b∏yskawicznym
tempie, bo ju˝ po tygodniu Sàd wyda∏ Postanowienie o upad∏oÊci i wyznaczy∏ syndyka masy
upad∏oÊciowej.
I w ten oto sposób nastàpi∏a kompletna klapa
wielkiej inicjatywy pana Andrzeja B.
Ze sprawozdania syndyka wynika, ˝e Spó∏ka
by∏a totalnym bankrutem.
Uda∏o si´, z trudem, w drugim terminie,
w grudniu 1995 roku sprzedaç 2,5-hektarowà
nieruchomoÊç przy Trakcie Brzeskim 150 za

170 tys. obecnych z∏otych oraz spieni´˝yç za
107 tys. obecnych z∏otych pozosta∏y majàtek
ruchomy Spó∏ki.
Tak wi´c nie by∏o z czego sp∏acaç wierzycieli.
Przypominam, ˝e tylko Bank Turystyki domaga∏
si´ sp∏aty 7,6 mln obecnych z∏otych.
We wrzeÊniu 1998 roku do akcji wkroczy∏a pani
Anna W. prokurator Prokuratury Rejonowej
w Warszawie, która zg∏osi∏a do Sàdu Rejonowego
Warszawa Praga wniosek o zastosowanie Ustawy
o amnestii i umorzenie post´powania karnego.
Zaskakujàce jest to, ˝e pani prokurator wystàpi∏a w roli dobrego obroƒcy oskar˝onych
a nie oskar˝yciela. Pope∏ni∏a zresztà falstart
i nie odczeka∏a jeszcze kilku miesi´cy, a˝ si´
sprawa w pe∏ni przedawni.
W uzasadnieniu napisa∏a:
„... Majàc na uwadze, ˝e powy˝ej opisane
czyny zosta∏y pope∏nione przez podejrzanych
przed dniem 12 wrzeÊnia 1989 r. i nie podlegajà wy∏àczeniu z mocy amnestii, znaczny wp∏yw
czasu (9 lat) i dotychczasowa niekaralnoÊç, nale˝y dojÊç do wniosku, ˝e wymierzona Andrzejowi B., Januszowi U. i Stanis∏awowi P. kara pozbawienia wolnoÊci nie przekroczy∏yby 2 lat.
Zatem wniosek o umorzenie sprawy nale˝y
uznaç za uzasadniony”.
W marcu 1989 r. Sàd Rejonowy umorzy∏
spraw´. W maju 1999 roku Pani Prokurator
w oparciu o wyrok Sàdu Rejonowego wyda∏a
postanowienie o umorzenie sprawy.
Wprawdzie Prokuratura Apelacyjna w Warszawie uchyli∏a jej postanowienie i ponownie skierowa∏a spraw´ do Prokuratury Okr´gowej, ale
nie znalaz∏a poparcia ze strony w∏adz Zespo∏u.
W tej sytuacji pani prokurator Anna W. by∏a bardzo konsekwentna i 2 wrzeÊnia 1999 roku wyda∏a
ponownie postanowienie o umorzeniu Êledztwa.
Rozbudowa∏a tym razem uzasadnienie wykorzystujàc Ustaw´ o ochronie obrotu gospodarczego, która zmieni∏a sankcj´ art. 206 d. k. k., ustanawiajàc górny próg zagro˝enia do 3 lat.
Zaznacza: „... faktem jest, ˝e w czasie pope∏nienia czynu z art. 206 d. k. k. przez A. B. wyst´pek ten by∏ zagro˝ony karà pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do 5 lat.
Majàc na uwadze, ze w lutym 1999 roku nastàpi∏o 10-cio letnie przedawnienie karalnoÊci
nale˝a∏o spraw´ umorzyç” – i umorzy∏a.
Nale˝y przy tym zaznaczyç, ˝e amnestia
umarza post´powanie procesowe, ale nie
oznacza to, ˝e nie by∏o pope∏nione przest´pstwo. Oznacza to tylko, ˝e darowano ewentualnà kar´.
Na koniec tej historii nasuwa si´ ogólna refleksja:
Zastanawiajàce jest, gdzie „wyparowa∏” olbrzymi majàtek przej´ty z Zespo∏u, gdzie si´ podzia∏y
zyski z emisji obligacji, z dzia∏alnoÊci dwóch kantorów wymiany walut, sprzedawanych ze sk∏adu
celnego samochodów, dochody z dzia∏alnoÊci
hurtowni wina i materia∏ów budowlanych?
Jak w praktyce zrealizowane zosta∏o zapewnienia pana Andrzeja B., ˝e powo∏anie Spó∏ki
Akcyjnej przyczyni si´ do obni˝enia kosztów
budowy osiedla?

Mo˝e ktoÊ mi poka˝e chocia˝ jeden konkretny
przyk∏ad przedsi´wzi´cia budowlanego zrealizowanego przez Spó∏k´ Akcyjnà na naszym osiedlu? – Niestety, brak nawet jednego malutkiego
przyk∏adu!
Zespó∏ zosta∏ rozmontowany, wyprowadzono
najlepsze maszyny i sprz´t budowlany, wyprzedano za grosze zapasy materia∏ów budowlanych.
Mi´dzy innymi rezultatem dzia∏aƒ pana Andrzeja B. i Stanis∏awa P. by∏o wspó∏doprowadzenie Zespo∏u do bankructwa. Wystarczy przypomnieç, ˝e
w 1993 roku zad∏u˝enie Zespo∏u wzgl´dem ZUS
wynios∏o 3,2 mld starych z∏otych, wobec Urz´du
Skarbowego 1,8 mld starych z∏otych i ponad 0,5
mld starych z∏otych wobec Energetyki.
Bohaterowie tych reporta˝y znikn´li na 19 lat
z czo∏ówki dzia∏aczy Zespo∏u i Zrzeszenia, a˝
do kwietnia 2009 roku.
Andrzej B. zapisa∏ si´ na kilka tygodni przed
Walnym Zebraniem do Zrzeszenia (nale˝y wyjaÊniç, czy zgodnie z prawem, albowiem kilka lat
wczeÊniej scedowa∏ swoje prawa cz∏onka Zespo∏u na córk´). Wspólnie ze Stanis∏awem P., Spó∏kà
Ziemskà i Kazimierzem T. przystàpili do ponownego przej´cia w∏adzy na osiedlu.
Po przej´ciu w∏adzy w Zrzeszeniu pierwsze,
nerwowe kroki skierowali do archiwum Zespo∏u. Przypuszczam, ˝e poszukiwali m.in. tych dokumentów, które mi przes∏ano, ale niestety ktoÊ
ich ubieg∏.
Nie przeszkodzi∏o to w goràczkowym zniszczeniu dokumentów ksi´gowych Zespo∏u, które
nienaruszone le˝a∏y, niektóre ponad 20 lat.
W kontekÊcie omawianych spraw, dokumenty
te mog∏yby jeszcze wi´cej powiedzieç o dzia∏alnoÊci pana Andrzeja B. i Stanis∏awa P. w 1988
i 1989 roku.
Panowie ci brylujà obecnie na osiedlu wystrojeni w piórka jedynie sprawiedliwych, pogromców
uk∏adów i obroƒców interesów mieszkaƒców.
W napastliwym artykule w tej samej gazecie
bezczelnie piszà, ˝e kiedy kierowali Zespo∏em
nie uzyskiwali ˝adnych przywilejów, tym bardziej
w postaci dzia∏ek budowlanych, czy te˝ innych
gratyfikacji materialnych. Jak to si´ ma do
przedstawionych w obu reporta˝ach faktów?
Celem tych reporta˝y by∏o pokazanie przykrej
historii Zespo∏u m∏odszym mieszkaƒcom Starej
Mi∏osnej i przypomnienie, jak by∏o, cz∏onkom
Zespo∏u.
Chcia∏em uczuliç mieszkaƒców, cz∏onków Zespo∏u, poniewa˝ zachodzi obawa, ˝e mo˝e dojÊç
do podobnych dzia∏aƒ, mo˝e dojÊç do roztrwonienia majàtku, a nast´pnie do likwidacji Zrzeszenia.
Mi´dzy innymi walka idzie o przej´cie jednego
z szeÊciu udzia∏ów w Spó∏ce Ziemskiej, którym
dysponuje Zrzeszenie, który w niedalekiej przysz∏oÊci mo˝e byç wart miliony z∏otych.
Tadeusz Opieka
PS. Redakcja dysponuje kserokopiami 139 stron
dokumentów êród∏owych zwiàzanych bezpoÊrednio z omawianymi sprawami. Orygina∏y dokumentów zdeponowano u notariusza.
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Sàsiedzka Liga Siatkówki
(Projekt realizowany dzi´ki dofinansowaniu ze Êrodków m. st. Warszawy).
Ruszy∏a runda wiosenna sezonu
2009/2010. Co prawda w sobot´ 20 lutego br. za oknami by∏a jeszcze prawdziwa zima, ale na parkiecie panowa∏
ju˝ wiosenny, o˝ywiony ruch. Dru˝yny
przystàpi∏y do rundy rewan˝owej
z ogromnym animuszem. W nieco
zmienionych sk∏adach (kilka dru˝yn
wykorzysta∏o „okienko transferowe”
i wzmocni∏o swoje sk∏ady osobowe)
rozpocz´∏y batali´ o ligowe punkty.
Jak przysta∏o na rund´ rewan˝owà,
wszyscy przegrani na jesieni chcà wziàç
srogi rewan˝ na przeciwniku.
Ju˝ w VI kolejce oglàdaliÊmy bardzo
zaci´te pojedynki „sàsiedzkie” dru˝yn
sàsiadujàcych w tabeli. NO NAME pokona∏o BRACI 3:1 (w 4-tym secie
28:26), EKIPA REMONTOWA wygra∏a z LENNOX wynikiem 3:2 po pawie 1,5-godzinnej ostrej walce. DZI¢CIO¸Y wygra∏y z KLUBEM TKM dwa
pierwsze sety, w trzecim prowadzi∏y
24:20 i ..., no có˝, jeszcze raz gór´ wzi´∏o doÊwiadczenie i rozwaga zawodników KLUB-u TKM: mecz zakoƒczy∏
si´ ich zwyci´stwem 3:2 .
VII kolejka tak˝e obfitowa∏a w interesujàce pojedynki, walk´ do ostat-

niej pi∏ki i udane rewan˝e za rund´
jesiennà.
Wyniki rundy rewan˝owej (dwie
pierwsze kolejki ligowe):
I LIGA
VI KOLEJKA (20.02.2010)
NO NAME – BRACIA 3:1 (25:23;
19:25; 25:18; 28:26)
KLUB TKM – DIZ¢CIO¸Y 3:2 (22:25;
21:25; 27:25; 25:20; 15:13)
JASZCZEMBIE – ROYAL SPIKE 1:3
(25:17; 17:25; 18:25; 19:25)
VII KOLEJKA (6.03.2010)
BRACIA – ROYAL SPIKE 1:3 (23:25;
25:18; 20:25; 15:25)
DZI¢CIO¸Y – JASZCZEMBIE 3:1
(25:20; 25:19; 20:25; 25:19)
NO NAME – KLUB TKM 3:1 (25:19;
25:23; 22:25; 25:18)
II LIGA
VI KOLEJKA (20.02.2010)
HIERONIMKI – GRIM TEAM 1:3
(25:15; 17:25; 21:25; 23:25)

17 kwietnia - Weso∏a Stówa 2010,
czyli dzieƒ biegowego szaleƒstwa na
Êcie˝kach MPK
Ile to jest 100 km? To mniej wi´cej tyle, co
z Warszawy do Radomia, Siedlec czy P∏ocka.
W∏aÊnie tyle – 100 km km podzielonych na równiutkie pi´ciokilometrowe p´tle b´dà pokonywaç
biegacze, którzy w po∏owie kwietnia zjadà na kolejnà edycj´ Weso∏ej Stówy.
Weso∏a Stówa wros∏a ju˝ w kalendarz imprez organizowanych w Starej Mi∏oÊnie, wrasta
te˝ z ka˝dym rokiem bardziej w kalendarz imprez
biegowych. To wydarzenie, które promuje Starà
Mi∏osn´ jako miejsce przyjazne dla biegaczy i mimo ˝e po∏o˝one na obrze˝ach Warszawy – ma∏o
warszawskie. Ba, wielu warszawiaków z drugiej
strony Wis∏y ma okazj´, by odkryç uroki Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. A ˝e impreza trwa ca∏y dzieƒ i goÊcie niejednokrotnie przyje˝d˝ajà ca∏ymi rodzinami – atmosfera zawodów
jest sàsiedzka, rodzinna i przyjazna. Niezale˝nie
od pogody, o czym przekonaliÊmy si´ w ubieg∏ym roku, kiedy to ca∏e popo∏udnie zawodnicy
biegali w mniej lub bardziej rz´sistym deszczu.
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To jedna z niewielu imprez, na których wynik
nie jest najwa˝niejszy
– najwa˝niejsze jest
spotkanie biegowych
przyjació∏. Co nie znaczy, ˝e na wydmach
MPK nie toczy si´
zawzi´ta rywalizacja.
Toczy si´! Od dwóch lat
prymat na naszych piaszczystych pagórkach wiedzie
sztafeta Grembudu. Próbujà im dotrzymaç kroku wczeÊniejsi triumfatorzy zza miedzy – klub Byledobiec Anin (z silnà sekcjà staromi∏oÊniaƒskà), chocia˝ w ubieg∏ym roku musieli
uznaç wy˝szoÊç kolejnych sàsiadów – z Wo∏omina. W tym roku walk´ o podium zapowiada te˝
nowy warszawski klub biegowy – Warszawiaky.
To sztafety, które te 100 km (jak z Warszawy
do Radomia czy Siedlec) przebiegajà, no, mo˝e

LENNOX – EKIPA REMONTOWA
2:3 (21:25; 25:26; 25:13; 13:25; 11:15)
DESPERADOS – DKB prze∏o˝ony
VII KOLEJKA (6.03.2010)
LENNOX – HIERONIMKI 3:0 (25:10;
25:14; 25:7)
GRIM TEAM – DKB 1:3 (26:24;
21:25; 16:25; 16:25)
EKIPA REMONTOWA – DESPERADOS 3:0 (25:15; 25:13; 25:19)
Jak widaç – emocji na parkiecie
SP 173 nie brakuje. Cieszy tak˝e fakt, i˝
poziom sportowy naszej ligi systematycznie si´ podnosi. Potwierdzajà to tak˝e s´dziowie (obsady s´dziowskie ustala
MWZPS), stwierdzajàc coraz wy˝szy
stopieƒ zaawansowania technicznego
i taktycznego zespo∏ów uczestniczàcych
w rozgrywkach sàsiedzkich. Do zakoƒczenia zmagaƒ mamy jeszcze kilka kolejek ligowych. Konia z rz´dem temu, kto
dzisiaj wska˝e koƒcowà kolejnoÊç!
Zapraszamy na nasze rozgrywki kibiców i sympatyków siatkówki. Terminarz
rozgrywek i kompletne wyniki znajdziecie Paƒstwo na stronie Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego www.staramilosna.org.pl
Do zobaczenia na kolejnych meczach ligowych!
Pawe∏ Malinowski
Dyrektor Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
nie przed Êniadaniem, ale przed lunchem – zajmuje im to jakieÊ 6 godzin i niespe∏na 30 minut.
Ale walka na trasie tak naprawd´ trwa ca∏y
dzieƒ. Sztafety startujà o 8 rano i muszà si´
zmieÊciç w limicie 10 godzin. To znaczy, ˝e
ka˝de 5 km muszà pokonywaç w tempie co najmniej 6 minut na kilometr.
To znaczy te˝, ˝e impreza, wraz
z uroczystà dekoracjà zwyci´zców, potrwa przynajmniej do
godziny 18–19.
Przez ca∏y dzieƒ zatem b´dzie mo˝na dopingowaç zawodników na Êcie˝kach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w okolicach Starej Mi∏osny.
S∏owa zach´ty sà wa˝ne, szczególnie dla tych, którzy b´dà koƒczyli jako ostatni. To oni sp´dzà najwi´cej
czasu na naszych wydmach, to im najbardziej potrzeba wsparcia dobrym s∏owem. A tym
najlepszym – trzeba oklasków i uznania.
Tak, aby po dniu biegowego szaleƒstwa wywieêli od nas jak najlepsze wspomnienia. Aby
wiedzieli, ˝e Stara Mi∏osna to miejsce, gdzie biegacze sà mile widziani, gdzie ich pot si´ ceni.
I gdzie po biegu jest doskona∏y bigos. Ale to
ju˝ tylko dla biegaczy.
Anna Paw∏owska-Pojawa
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Informacje z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Weso∏ej
Bardzo Kulturalna Wiosna na UTW rozpocz´∏a si´
Od 15 lutego trwa II semestr na UTW. Zapisujà si´ nowi s∏uchacze. Cieszymy si´, ˝e nasza
coraz ciekawsza propozycja wyk∏adów i atrakcyjna oferta zaj´ç fakultatywnych przyciàga s∏uchaczy z okolic Weso∏ej. Informujemy, ˝e od 1 do 6
kwietnia mamy przerw´ Êwiàtecznà.
Wielu s∏uchaczy i du˝a oferta zaj´ç na UTW
zmusza nas do wprowadzenia zasad organizacyjnych. Koordynatorem zaj´ç fakultatywnych w Starej Mi∏oÊnie jest p. Lidia Marcinkowska-Kocjan.
Zapraszamy do wspó∏pracy w UTW wszystkich tych, którzy majà ciekawe pomys∏y i troch´
czasu.Nadal pracujemy nad uzupe∏nieniem strony internetowej UTW www. utw-wesola.org.pl

•••
Uwaga: poszukujemy kasjerki i ksi´gowej,
informacje i zg∏oszenia w bibliotece publicznej

przy ul. I Pu∏ku Praskiego 31 lub telefonicznie
(22) 773 19 91 lub e-mail utw.wesola@wp.pl

•••
Spotkanie „Wokó∏ sceny teatralnej” odby∏o si´ 4
marca z udzia∏em p. Ewy Krasnod´bskiej – wybitnej aktorki teatralnej i filmowej. Podzieli∏a si´ ona
z uczestnikami refleksjami ze swojej bogatej pracy
scenicznej oraz wspomnieniami z wyst´pów zagranicznych. Przedstawiony przez p. Ew´ Krasnod´bskà utwór Norwida „Fortepian Szopena”
w sposób aktorsko perfekcyjny wzbudzi∏ zadum´
licznie zgromadzonych uczestników spotkania.
Tym samym UTW w Weso∏ej podkreÊli∏o swój
wk∏ad w rozpocz´cie obchodów Roku Chopinowskiego. Zapowiadamy niebawem dalszy ciàg.
W spotkaniu uczestniczy∏a te˝ p. Magda Pauk
– asystent re˝ysera i koordynator prób scenicznych, osoba m∏oda z mnóstwem pomys∏ów
i oferujàca dla UTW nowe formy aktywnoÊci.

Chc´ biegaç – jak zaczàç?
Czy bieganie mo˝e daç
mi coÊ szczególnego?
Od poczàtku mojej przygody zauwa˝y∏am wiele pozytywnych zmian. Oprócz
oczekiwanej poprawy kondycji fizycznej du˝e zmiany
zasz∏y w codziennym ˝yciu
i mojej psychice. Bieganie
nauczy∏o mnie planowania, stawiania celów,
systematycznej pracy i konsekwencji oferujàc
w zamian niesamowità eufori´ z osiàgni´tego
sukcesu. Ka˝dy start to nowa przygoda, ka˝da
meta to radoÊç i smak biegowego sukcesu. Kolekcja medali wcià˝ roÊnie i przypomina chwile,
minuty i godziny ka˝dej imprezy, w której wzi´liÊmy udzia∏. Znajàc mojà biegowà histori´ wiele
osób mówi, ˝e te˝ chcia∏oby spróbowaç, ale nie
wiedzà od czego zaczàç. Tym wszystkim osobom dedykuj´ ten tekst.
Od czego zaczàç przygod´ z bieganiem? –
Od marszu. Tak, byç mo˝e brzmi to dziwnie i nie
tego oczekiwaliÊmy. Jednak spójrzmy na pewne
fakty. Bieganie kojarzy nam si´ z wypruwajàcym serce z p∏uc dystansem 1000 m
w szkole podstawowej, albo z gonieniem
autobusu. Oba obrazy sà ma∏o przyjemne
i skutecznie zniech´cajàce do ponownego
podejÊcia do dyscypliny. Skàd wi´c rosnàca wcià˝ popularnoÊç biegania? Czy
mo˝na zaczàç biegaç tak, aby by∏o to
przyjemne? Jak zaczàç, ˝eby si´ nie zniech´ciç? Pos∏u˝´ si´ przyk∏adowym programem treningowym, zaczerpni´tym ze
skarbnicy biegowej wiedzy, strony
www.bieganie.pl
Jak do wszystkiego co nowe w ˝yciu
i do biegu, warto si´ odpowiednio przygotowaç. Szybki marsz pomo˝e przygoto-

waç nasze nogi i ca∏y organizm do wzmo˝onego
wysi∏ku. Serce i p∏uca zmierzà si´ z wi´kszym
obcià˝eniem. Pierwsze osiem dni warto poÊwi´ciç na energiczne spacery: przez pierwsze 4
dni 20 minutowe, a przez drugie 4 dni – 30 minutowe. Potem przyst´pujemy do 10-ciotygodniowego cyklu treningowego, sk∏adajàcego si´
naprzemiennie z biegu i marszu w odpowiednich
proporcjach czasowych. Plan ten przygotuje nas
do 30 minutowego biegu ciàg∏ego. Co oznacza 30 minut biegu non stop? Oznacza dystans
oko∏o czterech-pi´ciu kilometrów. Robi wra˝enie,
prawda? Plan przygotowany jest na 4 dni treningowe w tygodniu. To wa˝ne, ˝ebyÊmy przewidzieli w naszym biegowym rozwoju czas na regeneracj´. Poni˝ej zamieszczam tabel´ planu 10ciotygodniowego. „Gotowiec na lodówk´”. Nale˝y wyciàç, powiesiç i zastosowaç. Sama jestem
„dzieckiem” tego planu i choç po pierwszych
próbach naprawd´ uwa˝a∏am, ˝e bieganie nie
jest dla mnie, teraz nie wyobra˝am sobie ˝ycia
bez niego. W powietrzu czuç ju˝ wiosn´, która
zach´ca i wabi nas do ruszenia si´ z fotela

•••
Podwieczorki czwartkowe w kwietniu 15 i 29
od godz. 16.00 do 18.00 w ODT „Pogodna”
Temat miesiàca brzmi: „Wokó∏ powieÊci”.
15.04. Dlaczego kobiety lubià czytaç powieÊci?
np. „Dom nad Rozlewiskiem”. Przewidziany
udzia∏ krytyka literackiego i psychologa.
29.04. „Moje ulubione czytad∏o” – goÊç: Autorka powieÊci
Kolejne planowane tematy:
- maj – „Wiosna zrodzi∏a poezj´”
- czerwiec – Teatr, wycieczka, art-biesiada.
Warsztat Sztuk Wszelakich zaprasza ch´tnych na spotkania integracyjno-kulturalne. Na
ka˝dym spotkaniu b´dzie goÊç i ca∏kowity brak
poÊpiechu. Zaprasza Bogdan Falicki, tak˝e
gospodarz Pogodnego Salonu Artystycznego
w ODT POGODNA.
Regina Kozerska, UTW w Weso∏ej
przed telewizorem. Chcemy coÊ zrobiç dla siebie. Wiosna jest Êwietnym czasem na rozpocz´cie naszej biegowej przygody. Zanim nastanà letnie upa∏y, ju˝ b´dziemy doÊwiadczonymi biegaczami. Potem przyjdzie jesieƒ i zima. A wtedy
oka˝e si´, ˝e bieganie jest dyscyplinà uniwersalnà. Mo˝liwà do uprawiania w szerokim zakresie
temperatur (osobiÊcie moim rekordem zimna by∏o minus 15, a rekordem ciep∏a plus 30), w ka˝dej szerokoÊci geograficznej, w ka˝dym kraju,
w ka˝dym Êrodowisku, w mi´dzynarodowym towarzystwie i ca∏kowicie samotnie, w lasach
i na ∏àkach, po polnych drogach i po asfalcie.
Biegaç mo˝na naprawd´ zawsze i wsz´dzie. Dodam te˝, ˝e do rozpocz´cia tej przygody wymagane sà nik∏e nak∏ady finansowe, bo tak naprawd´ potrzebna jest tylko inwestycja w buty. Przynajmniej na poczàtku, bo jak w ka˝dej dyscyplinie lista niezb´dnych gad˝etów roÊnie proporcjonalnie do naszego zaanga˝owania si´ w hobby.
O tym napisz´ w kolejnej cz´Êci poradnika. DziÊ
goràco polecam podj´cie decyzji o rozpocz´ciu
przygody z bieganiem. Do zobaczenia na staromi∏oÊniaƒskich Êcie˝kach.
Izabela Antosiewicz
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza!
Wiosenna artBiesiada 27 marca o godzinie
16:00 w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
– pierwsze wydarzenie w nowym cyklu artystycznym!
Podczas d∏ugich zimowych wieczorów d∏ugiej
tegorocznej zimy w gronie animatorów kultury
zwiàzanych ze Stowarzyszeniem Sàsiedzkim Stara
Mi∏osna zrodzi∏ si´ pomys∏ zorganizowania artBiesiad na Cztery Pory Roku. Ca∏y projekt opiera si´
na cyklu przyrodniczym, a pory roku sà zarówno
pretekstem do spotkaƒ, jak i kluczem do u∏o˝enia
programu artystycznego. Poszczególne koncerty
skrzypcowe Antonio Vivaldiego b´dà rozpoczyna∏y
artBiesiady poÊwi´cone kolejnym porom roku.
Cztery artystyczne wydarzenia pomyÊlane sà
jako wielopokoleniowe spotkania integracyjne
dla spo∏ecznoÊci Weso∏ej. Intencjà projektu jest,
aby sztuka zbli˝y∏a pokolenia i mieszkaƒców.
Ka˝de spotkanie pomyÊlane jest równie˝ jako
okazja do przybli˝enia dzia∏ajàcych w naszej
dzielnicy artystów i zapoznanie z ich dorobkiem.
Program pierwszego spotkania obejmuje wernisa˝ malarstwa staromi∏oÊniaƒskich artystek: El˝biety Lipiec i Marii Surawskiej. Obie artystki cieszà
si´ uznaniem wÊród lokalnej spo∏ecznoÊci, zarówno
ze wzgl´du na wysoki poziom swoich prac, jak
i ogromne zaanga˝owanie w dzia∏alnoÊç edukacyjnà.
Drugim punktem artystycznej cz´Êci programu b´dzie koncert Bogdana Halickiego i Andrzeja Rejmana z towarzyszeniem aktorki Barbary Szamborskiej.
Bogdan Halicki to wszechstronny muzyk jazzowy o bogatym dorobku artystycznym, doÊwiadczony muzykoterapeuta, improwizujàcy
kompozytor i dziennikarz muzyczny.
Andrzej Rejman – kompozytor, autor piosenek
i muzyki instrumentalnej, niezale˝ny producent
muzyczny. ArtyÊci przygotowali specjalnie na to
wydarzenie wiosnenne impresje muzyczne,
wzbogacane odg∏osami przyrody i przeplatane
interpretacjami wierszy o tematyce wiosennej.
Wa˝nà cz´Êcià ka˝dej z biesiad b´dzie wspólne ucztowanie jako wzmocnienie integracji
wÊród uczestników.

Realizowany projekt obejmuje cztery spotkania w ciàgu roku: w marcu, w czerwcu, we
wrzeÊniu i w grudniu. Taka cz´stotliwoÊç mo˝e
si´ wydawaç zbyt sporadyczna, ale autorzy projektu sà otwarci na organizowanie spotkaƒ
uzupe∏niajàcych. Wiele zale˝y od stopnia aktywnoÊci i zaanga˝owania uczestników Wiosennej
artBiesiady.
Ka˝dy mo˝e przynieÊç pomys∏ na kolejne
spotkania: pochwaliç si´ swoimi dokonaniami

8 marca br. z okazji Dnia Kobiet,
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
przygotowa∏ dla Paƒ wspania∏à niespodziank´. Specjalnie dla nich, ze
swoim recitalem wystàpi∏ znakomity
artysta, piosenkarz i muzyk – Zbigniew Wodecki.
Koncert przebiega∏ w atmosferze humoru, ˝artów i znakomitej
zabawy. Artysta
zaÊpiewa∏ szereg
swoich najbardziej
znanych utworów,
ale da∏ równie˝
porywajàcy pokaz
gry na skrzypcach
i tràbce. MieliÊmy
okazj´ us∏yszeç
m.in. „Zacznij od
Bacha”, „Lubi´
wracaç tam, gdzie
by∏em”, „Znajdziesz mnie znowu”,
„Z Tobà chc´ oglàdaç Êwiat”, czy
„Cha∏upy Welcome to”, a nawet nieÊmiertelnà „Pszczó∏k´ Maj´”.
Zbigniew Wodecki jak zawsze mia∏
cudowny kontakt z publicznoÊcià. Za-

artystycznymi, a tak˝e zach´ciç znajomego artyst´ do podzielenia si´ swojà twórczoÊcià.
Projekt ArtBiesiady na Cztery Pory Roku organizowany jest przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna we wspó∏pracy z OÊrodkiem Kultury
w Dz. Weso∏a i przy wsparciu Urz´du Dz. Weso∏a.
Kontakt dla osób zainteresowanych wspó∏pracà przy projekcie:
• e-mail: stowarzyszenie@staramilosna.org.pl,
• tel. 511–915–570.

ch´ca∏ do wspólnego Êpiewania, a pomi´dzy utworami raczy∏ publicznoÊç
anegdotami z w∏asnego ˝ycia. Panie
nie pozwoli∏y si´ d∏ugo namawiaç.
Wiele z nich poderwa∏o si´ z krzese∏
aby taƒczyç i Êpiewaç wraz z artystà.
Jedna z wielbicielek Zbigniewa Wodeckiego – Pani
El˝bieta Berczyƒska – przygotowa∏a
dla niego ma∏y
upominek. By∏ to
utwór w∏asnego
autorstwa, napisany specjalnie dla
niego i odczytany
na scenie na zakoƒczenie recitalu.
Ten akcent bardzo
mile zaskoczy∏ muzyka, który w ramach podzi´kowaƒ z przyjemnoÊcià zaÊpiewa∏ na bis.
I tak Dzieƒ Kobiet w OÊrodku Kultury w Weso∏ej up∏ynà∏ w radosnej atmosferze, a rozbawiona i szcz´Êliwa
publicznoÊç opuszcza∏a sal´ z uÊmiechem i pieÊnià na ustach.

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

W∏aÊciciele psów wstydêcie si´!
Roztopy rozes∏a∏y nam pod nogami pasmo
psiego gnoju. Nie zamieszczam zdj´cia, bo widok przyprawia o md∏oÊci. To dowód lenistwa
i niechlujstwa. Niech nas nie pociesza, ˝e
w ca∏ej Warszawie jest tak samo i ˝e gazety rozwodzà si´ nad wstydem, jaki sprawia w∏aÊcicielowi psa schylenie si´ po kupk´. Ju˝ w poprzednich numerach pisaliÊmy jak to mo˝na estetycznie przeprowadziç: nabywamy w najbli˝szym
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sklepie z artyku∏ami dla zwierzàt elegancki
i funkcjonalny zestaw: pojemnik z torebkami
przypinany do smyczy w cenie od 9 do 17 z∏
oraz specjalny chwytak (12–24 z∏), do którego
wk∏ada si´ torebk´, nast´pnie zbiera „towar” nie
dotykajàc go, przy czym torebka z zawartoÊcià
pozostaje wewnàtrz chwytaka, a˝ do wrzucenia
do kosza co pozwala na bezdotykowy, bezzapachowy i nawet bezwidokowy transport, bez psu-

cia uroków spaceru. Chcieç to móc. Nie upilnuje tego stra˝ miejska choç ma mo˝liwoÊç karania 500 z∏otowymi mandatami. Upilnowaç mo˝emy tylko my sami. Zmobilizowaç si´ powinni
nie tylko ci, co majà obowiàzek sprzàtnàç, ale
tak˝e ci, co widzà i powinni zareagowaç. To nic
trudnego. Gdy widzimy osob´, która nie sprzàtn´∏a po swoim pupilu, trzeba zwróciç uwag´,
a przy braku Êmia∏oÊci przynajmniej pot´piajàco
si´ pogapiç. To si´ nazywa presja spo∏eczna i dzia∏a lepiej od mandatów.
Dorota Wroƒska
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„Malarstwo Ludwika Maciàga”
– inauguracja obchodów 90 rocznicy urodzin Profesora
Spo∏ecznoÊç weso∏owska ma niebywa∏à okazj´ uczestniczyç we wspomnieniu wielkiego artysty malarza i mieszkaƒca Weso∏ej prof. Ludwika
Maciàga. We czwartek 18 lutego na wyk∏adzie inaugurujàcym obchody 90-tej rocznicy jego urodzin zebra∏o si´ grono rodziny, przyjació∏, znajomych Profesora, a tak˝e osób ˝ywo reagujàcych
na sztuk´, majàcych potrzeb´ poznania osoby
Ludwika Maciàga. Inauguracja mia∏a miejsce
w auli Gimnazjum Nr 120 w Weso∏ej.
El˝bieta Dani∏owicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, pokrótce opowiedzia∏a, jak zrodzi∏ si´ pomys∏
uczczenia rocznicy urodzin
Profesora, jednoczeÊnie podzi´kowa∏a osobom zaanga˝owanym w projekt.
Ciep∏e s∏owa i podzi´kowania zosta∏y skierowane do patronów honorowych przedsi´wzi´cia: Marsza∏ka Województwa
Mazowieckiego,
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
oraz Rektora Akademii Sztuk
Pi´knych w Warszawie.
Po oficjalnym przywitaniu
goÊci g∏os zabra∏a Dyrektor Biblioteki Publicznej w Wyszkowie – Ma∏gorzata Âlesik-Nasiadko. Pani Ma∏gorzata wspiera obchody

jubileuszu ca∏ym sercem. Mia∏a to szcz´Êcie spotkaç na swej drodze Profesora i zaprzyjaêniç si´
z nim. Opowiedzia∏a zebranym w auli s∏uchaczom
o ˝yciu Ludwika Maciàga, zarówno
o cz∏owieku zas∏u˝onym dla ojczyzny i kultury polskiej, jak i o zwyk∏ym cz∏owieku – dowcipnym, pogodnym i przyjaznym innym ludziom. Laudacji towarzyszy∏a prezentacja cz´Êci prywatnego archiwum pani Ma∏gorzaty. OglàdaliÊmy
Profesora w ró˝nych momentach
jego ˝ycia – by∏y zdj´cia ze spo-

tkaƒ, wernisa˝y, wycieczek, tak˝e fotografie w siodle, jak przysta∏o na mi∏oÊnika koni.
G∏ównym punktem
spotkania by∏ wyk∏ad
Prorektora Akademii
Sztuk Pi´knych w Warszawie, ucznia i dyplomanta Ludwika
Maciàga, prof. Stanis∏awa Baja. Profesor
Baj stara∏ si´ przybli˝yç publicznoÊci postaç swego mistrza.
Przedstawi∏ jego miejsce i rol´ w historii
polskiego malarstwa,
a tak˝e jego artystyczne credo. Zarówno osoby g∏´boko
wtajemniczone w arkana sztuki, jak i ci,
którzy wiedzà o niej
nieco mniej, w przyst´pny sposób zapoznali si´ z twórczoÊcià malarza, jej tematykà oraz rozwiàzaniami formalnymi.
Niezapomnianà
chwilà spotkania by∏a
mo˝liwoÊç pos∏uchania samego Ludwika
Maciàga. Fragment
rozmowy, którà z Profesorem przeprowa-

dzi∏ Andrzej Ilczuk z Katolickiego Radia Podlasie
w Siedlcach, sprawi∏, ˝e w niejednym oku zakr´ci∏a si´ ∏za. Malarz mówi∏ o swoim credo ˝yciowym, o szcz´Êciu jakim jest dla niego mo˝liwoÊç tworzenia, o g∏odzie tworzenia i g∏odzie
wolnoÊci. Refleksjà objà∏ te˝ spraw´ pokoleƒ:
swojego, teraêniejszego i przysz∏ego, „(...) po-

kolenie synów jest kontrastem dla pokolenia rodziców (...)”. Jego zdaniem, wobec konformizmu dzisiejszych czasów nale˝y szczególnie ceniç niepodleg∏oÊç duchowà i ÊwiadomoÊciowà
cz∏owieka. Ludwik Maciàg „oprowadzi∏” nas
po swojej pracowni. Wspomina, ˝e by∏ artystà
niedocenianym, zupe∏nie nie wpisujàcym si´
w trendy wspó∏czesnych nurtów sztuki. Nie by∏
taki, jaki powinien byç modelowy artysta, dotyczy∏o to zarówno postawy, jak i konwencji artystycznej. Jak powiedzia∏ – nie jest modne dzisiaj
„nurzanie si´ w polskoÊci”, lecz to co przynosi
nam sztuka Zachodu, nie oryginalnoÊç, lecz podobieƒstwo do tego, co zachodnie.
Nie zabrak∏o podczas spotkania osobistych refleksji, wspomnieƒ i wzruszeƒ... Pani Wanda Wàsowska – olimpijka w jeêdziectwie, wicemistrzyni Polski w uje˝d˝aniu, wieloletnia przyjació∏ka
profesora Maciàga, spontanicznie podzi´kowa∏a
Stanis∏awowi Bajowi. Wspomina∏a o koniach, pasji która ∏àczy∏a jà z Ludwikiem Maciàgiem,
o wspólnych rajdach i wyprawach w siodle.
Projekt obchodów urodzin Profesora
Autorem pomys∏u obchodów jest Hanna Zieleniewska – Kierownik wypo˝yczalni Biblioteki Publicznej w Weso∏ej. Pomys∏ nabiera∏ kszta∏tów
i rumieƒców dzi´ki zaanga˝owaniu Wieƒczys∏awa
Pyrzanowskiego – absolwenta ASP, dyplomanta
Ludwika Maciàga. Powsta∏ projekt skierowany
do mieszkaƒców Weso∏ej i Mazowsza, obejmujàcy ró˝norakie wydarzenia: wyk∏ady, prelekcje,
warsztaty w plenerze, konkursy, wystawy prac
pokonkursowych, poplenerowych. B´dzie te˝ wystawa ilustracji ksià˝kowych Maciàga. W maju
zapraszamy na ognisko po∏àczone ze wspomnieniami o tym niezwyk∏ym Polaku – patriocie,
na ognisku nie zabraknie wspólnego Êpiewania
pieÊni patriotycznych. Uroczyste zakoƒczenie obchodów planujemy na listopad, kiedy to zorganizujemy wystaw´ obrazów Ludwika Maciàga nale˝àcych do indywidualnych kolekcjonerów. Uzupe∏niem obchodów b´dzie strona www poÊwi´cona w ca∏oÊci Ludwikowi Maciàgowi.
Justyna Kwiatkowska
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urodzonej w ¸odzi córki
znanego meksykaƒskiego
pisarza i re˝ysera filmowego Juana Manuela Torresa oraz
Jacka Krawczyka, psychologa, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.
Znakomite pióro i brawurowo poprowadzona akcja na pewno sprawià, ˝e
lektura znajdzie wielu czytelników, nie
tylko mi∏oÊników gatunku. Polecam!

Kàcik bibliofila
Chomik na widelcu
Claudia Torres,
Jacek Krawczyk
Âwietny
polski
krymina∏ z interesujàco zarysowanymi
postaciami w tle.
Igor Czacki – by∏y
policyjny psycholog,
jego przyjaciel – komisarz „Major”
Malesz i tajemnicza Êmierç m∏odej
dziewczyny, Emilii Natolskiej. Miejsce
akcji – Warszawa.
„Chomik na widelcu” to debiutancka
powieÊç kryminalna Claudii Torres,

Qlturka

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Cassel E. – Absolwentka
2. Rosenfeld D. – Nie mów nikomu
3. Le˝eƒska K. – Sàdy i osàdy
4. Picoult J. – Przemiana
5. Fielding J. – W paj´czej sieci
6. Hudson J. – Czarny alert

Literatura popularnonaukowa:
1. Kluge R-D – Zarys historii literatury
i kultury niemieckiej
2. Najlepsze potrawy z drobiu: 167 przepisów
3. Howarth S. – Tatusiu prosz´ nie
4. Ronson J. – Cz∏owiek, który gapi∏ si´
na kozy
5. Walker J. – Polska osamotniona:
Dlaczego Wielka Brytania zdradzi∏a
swojego najwierniejszego sojusznika?
6. Tripp Ch. – Historia Iraku
Iza Zych

stoÊç i nie odchodzi od swoich wizji, chocia˝ bywajà ryzykowne. Ogromnà zaletà
jest równie˝ to, ˝e mimo i˝ film jest farsà to
nie braknie tu momentów wzruszajàcych,
ukazujàcych prawdziwych bohaterów wojny lub ludzi cierpiàcych z powodu wszechobecnego chaosu jaki ta wojna przynios∏a – przyk∏adowo
pierwsza scena jakà oglàdamy,
walka wewn´trzna francuza LaPadite ukrywajàcego w swoim domu
˝ydowskà rodzin´ jest szczerze
przejmujàca.
Aktorstwo w filmie jest nieprzeci´tne. Ma∏o tego – aktorzy, których widzimy na ekranie oprócz
znanego Brada Pitta, Daniela Bruhla („Goddbye Lenin”) oraz Diane
Kruger i udzielajàcego si´ w ma∏o
znaczàcej roli Mike Myersa oraz
znanego niektórym Êrodowiskom
re˝ysera Eliego Rotha w kontrowersyjnej, ale bardzo dobrze zagranej, roli ˚yda-Niedêwiedzia zabijajàcego nazistów kijem baseballowym, to ludzie do tej pory raczej nieznani, odkryci przez Quentina. Wszyscy
znakomicie spe∏niajà swoje role, nawet te pomniejsze jak Hitler i Joseph Goebbels, jednak najbardziej
b∏yszczy Christoph Waltz, do tej pory g∏ównie teatralny aktor austriacki, w roli przebieg∏ego, okrutnego, bezwzgl´dnego i egoistycznego a jednoczeÊnie niesamowicie czarujàcego i wzbudzajàcego
sympati´ nazistowskiego pu∏kownika Hansa Landy. Za swojà rol´ Christoph Waltz otrzyma∏ pierwszego w ˝yciu Z∏otego Globa oraz Oskara.
Dialogi w filmie sà jak zawsze kultowe i co wa˝ne – w wi´kszoÊci odbywajàce si´ w j´zykach odpowiednich dla Êrodowiska, w którym sà przepro-

wadzane. S∏yszymy wi´c oprócz angielskiego
francuski, niemiecki oraz w∏oski. Po wyjÊciu z kina stwierdzi∏am, ˝e w du˝ej mierze film ten by∏
w∏aÊnie o j´zyku, o ró˝nicach mi´dzy kulturami
ukazujàcych si´ w sposobie wypowiadania si´,
akcentowania czy nawet wykonywania gestów.
Ponadto mamy tu niez∏à lekcj´ niemieckiego kina ukazanà w dialogach postaci.
Mo˝na nawet pokusiç si´ o metafor´, ˝e kino ma ogromnà si∏´, która potrafi zniszczyç nawet najpot´˝niejszych ludzi – przecie˝ to
w∏aÊnie kino propagandowe,
na czele z „Triumfem Woli” Leni
Riefenstahl spowodowa∏o mi´dzy
innymi wielkie poparcie dla nazistów oraz komunistów. Równie˝
kino oraz ogólnie poj´ta sztuka
przyczyni∏a si´ do zniszczenia czasowej hegemonii tych dwóch ideologii – przecie˝ nie od dziÊ wiadomo, ˝e bronià silniejszà od stu
czo∏gów jest odpowiednie wykorzystanie kultury.
Na podsumowanie mog´ jedynie po raz kolejny
podkreÊliç, ˝e film jest znakomity i oryginalny. Jest
to wed∏ug mnie wielki przegrany tegorocznych
Oskarów, gdy˝ Quentin Tarantino ze swoim nieprzeci´tnym pomys∏em na „B´karty Wojny” by∏
dla mnie o niebo ciekawszym scenariuszem ni˝ pisany pod publiczk´ pean na czeÊç amerykaƒskich
saperów w Iraku. Jest to jednak tylko moje subiektywne zdanie i jedyne co mog´ powiedzieç na koniec to parafraza s∏ów Hansa Landy: „Zarówno
Tobie jak i Twojemu filmowi, Quentinie Tarantino,
mówi´ BRAVO”.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

***

Zwyci´stwo kina
„B´karty Wojny”
re˝. Quentin Tarantino
Do trzech razy sztuka –
wi´c czas na trzecià recenzj´ filmu, który znowu w pewien sposób dotyka tematu
wojny. Chodzi o (niestety!)
jednego z wielkich przegranych tegorocznych Oskarów – „B´karty Wojny”.
Kiedy pierwszy raz us∏ysza∏am, ˝e Tarantino
ma zamiar nakr´ciç film o tajnym oddziale z∏o˝onym z ˚ydów mordujàcych nazistów w akcie zemsty, a ˝e ich przywódc´ ma zagraç Brad Pitt
(który w ogóle na ˚yda nie wyglàda) pomyÊla∏am
˝e to karko∏omne, ale ˝e Quentinowi uda si´
na pewno. Inni byli bardziej sceptyczni wieszczàc
mi´dzynarodowy skandal i totalnà klap´ obrazu.
Jednak ja wierzy∏am w mojego ulubionego re˝ysera do koƒca – i nie pomyli∏am si´ ani troch´.
„B´karty Wojny” to obraz bezb∏´dny. W∏aÊciwie
ma jednà wad´ – Brada Pitta, którego chronicznie
nie znosz´ i który ca∏y film „za∏atwia” jednà minà,
jednak i to mo˝e byç zaletà – gra on w filmie typowego amerykaƒskiego idiot´, wi´c z jednà przyg∏upià minà tutaj si´ odnajduje. Wszystko w tym filmie
jest doskonale dopracowane. Przede wszystkim
scenariusz wyró˝nia si´ niesamowità oryginalnoÊcià – wojna rozegrana zupe∏nie inaczej ni˝ to mia∏o miejsce w historii to pomys∏ intrygujàcy i udany.
Równie˝ re˝yseria jest godna podziwu – Tarantino
ma niesamowity sposób patrzenia na rzeczywi-

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Taback S. – P∏aszcz Józefa
2. Ksi´˝niczka i ˝aba
3. Kotowska K. – Je˝
4. Neff H. H. – Gobelin, Drugie obl´˝enie

Ogólnopolska Akcja Sterylizacji Zwierzàt Marzec 2010
w promocyjnych cenach zabiegi wykonuje

Gabinet Weterynaryjny Amicus

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana

ul. Hebanowa 16, tel. 22 773 10 88, 606 482 555

Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Sklep – Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57
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Witajcie
wÊród
nas

Oskar Kulma
Urodzi∏ si´ 20 listopada 2009 r.
Syn Adama i Ani.
Waga 4300 g.

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.
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 10 kwietnia 2010 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Weso∏e przygody 2010
Mi∏o mi poinformowaç,
˝e wzorem lat ubieg∏ych,
w tym roku Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
b´dzie kontynuowa∏o cykl
wyjazdów turystycznych
„Weso∏e przygody”. Ze
wzgl´du na znacznie mniejszà kwot´ przyznanej dotacji, zaplanowaliÊmy 5 wyjazdów. Pierwszy –
narciarski weekend ju˝ si´ odby∏ (w dniach
26–28 lutego), a informacje o nim, ze wzgl´du
na cykl wydawniczy „WS”, opublikowaliÊmy tylko w internecie.
Kolejne wyjazdy, na które niniejszym serdecznie zapraszamy to: wyjazd pieszo-autokarowy
w Góry Âwi´tokrzyskie w dniach 16-18 kwietnia
br., nast´pnie dwa sp∏ywy kajakowe: Liwcem
w dniach 8-9 maja br. oraz Czarnà Haƒczà
w dniach 17-20 czerwca br. (ten wyjazd b´dzie
wymaga∏ wzi´cia dnia urlopu w piàtek 18 czerwca). Na koniec cyklu, ju˝ we wrzeÊniu (24-26
wrzeÊnia) zorganizujemy wyjazd w Mi´dzyrzecki Rejon Umocniony, gdzie b´dziemy penetrowaç najwi´kszy w Polsce (ponad 35 km.) system podziemnych korytarzy i umocnieƒ hitlerowskich. Poni˝ej garÊç szczegó∏ów na temat
dwóch najbli˝szych wyjazdów, na które ju˝
przyjmujemy zapisy:

Âwi´tokrzyskie Klimaty
Wyjazd: 16 kwietnia godz. 17.30
Noclegi: pawilony turystyczne przy hotelu
„Ameliówka” w Màchocicach. Pokoje wy∏àcznie 4-5 osobowe!

Wy˝ywienie: w hotelu „Ameliówka”, w piàtek
kolacja, sobota i niedziela Êniadanie, suchy
prowiant, obiadokolacja
Program: szczegó∏y b´dà znane na poczàtku
kwietnia, na pewno w sobot´ przejdziemy pieszo pasmo ¸ysogórskie od Âw. Katarzyny
do Nowej S∏upi, muzeum w klasztorze na Âwi´tym Krzy˝u, zamek w Szyd∏owcu, zwiedzimy
klasztor w Wàchocku, uroczysko „Wykus”
(miejsce stacjonowania legendarnego zgrupowania partyzanckiego „Ponury”-” Nurt”).
W niedziel´ zaÊ zobaczymy ruiny zamku królewskiego w Ch´cinach, skansen w Tokarni,
muzeum Henryka Sienkiewicza w Obl´gorku,
ruiny Êredniowiecznego uk∏adu urbanistycznego w Szyd∏owie, pa∏ac w Kurozw´kach.
Wpisowe: (obejmuje transport, noclegi, wy˝ywienie, bilety wst´pu) doroÊli – 180,00/osob´, dzieci do lat 9 – 130,00/osob´
Powrót: niedziela 18 kwietnia ok. godz. 22.00

Nieznana rzeka – Liwiec
Wyjazd: 8 maja godz. 7.30
Noclegi: domki turystyczne PTTK w Kamieƒczyku. Pokoje wy∏àcznie 4-5 osobowe!
Wy˝ywienie: w oÊrodku PTTK, w sobot´ tylko
obiadokolacja (suchy prowiant nale˝y zabraç
we w∏asnym zakresie), niedziela Êniadanie,
suchy prowiant, obiadokolacja
Program: sp∏yw Liwcem. Sobota wyjàtkowo
malownicza trasa od Wyszkowa (wsi a nie
miasta) do W´growa. W niedziel´ równie˝ ciekawy fragment od miejscowoÊci Zawiszyn
do Kamieƒczyka. To trasa relatywnie prosta,
bez wi´kszych przeszkód terenowych i prze-

Zapraszamy na

Wielkanocne
Warsztaty Plastyczne
27 marca (sobota) w godz. 11.00–
–14.00 w siedzibie Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego (OSP Stara Mi∏osna) odb´dà
si´ Wielkanocne warsztaty plastyczne. B´dziemy w ich
trakcie robiç
palemki, ozdoby
i stroiki, a tak˝e
witra˝yki nawiàzujàce do
tematyki Âwiàt
Wielkiej Nocy.
Wszystkich
serdecznie
zapraszamy.
Wst´p: 5 z∏ od
dziecka i 7 z∏
od rodziny.
niosek, ∏agodnie doÊç szeroko p∏ynàca rzeka.
Wpisowe: (obejmuje transport, noclegi, wy˝ywienie, wypo˝yczenie kajaków z osprz´tem)
doroÊli – 130,00/osob´, dzieci do lat 12 –
110,00/osob´
Powrót: niedziela 9 maja ok. godz. 22.00
Uwaga: wszystkich uczestników obowiàzuje
regulamin uczestnictwa w wyjazdach Stowarzyszenia, dost´pny na naszej stronie internetowej w zak∏adce „Turystyka”. Dzieci mogà
braç udzia∏ w wyjeêdzie wy∏àcznie pod opiekà
rodziców lub upowa˝nionych opiekunów.
Zainteresowani mogà si´ zapisywaç w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, w ka˝dy wtorek po godz. 20.00, lub telefonicznie u Kasi
S∏uszniak – 609 34 94 94.
Serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski

Sprzedam okazyjnie

Ford Explorer
rocznik 1999

Nieêle wypasiony
4x4, klima, ABS, 4 poduszki, hak,
tempomat, 2 komplety opon (lato/zima)

Jak na wiek w super kondycji
Homologacja ci´˝arowa
(100% odliczenia VAT za paliwo)

cena 16 500,00 z∏
tel. 0-601 31 48 22
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Bia∏o w Bia∏ym Dunajcu...
Ledwo zabrzmia∏ ostatni dzwonek przed feriami,
grupa dzieci z Parafii Âw. Hieronima wyruszy∏a
na zimowisko. W pociàgu odnalaz∏y si´ dawne znajomoÊci i nawiàza∏y nowe. Szybko potworzy∏y si´
grupy do wspólnych pokoi.
Podró˝ zakoƒczy∏a si´ w Bia∏ym Dunajcu, gdzie przywita∏o nas s∏oƒce, ma∏y
mróz i niewiele Êniegu. Gdy tylko dotarliÊmy do Pensjonatu Helena rozpoczà∏ si´
wspania∏y czas ...
Wkrótce zaczà∏ padaç Ênieg, który
okry∏ wszystko bia∏ym, mi´kkim puchem.
Ca∏a okolica wyglàda∏a bajkowo – oÊnie˝one dachy, drzewa i krzewy. Dzieci by∏y
uradowane.
Wykorzystujàc uroki zimy wyruszaliÊmy
na szlaki turystyczne w Tatrzaƒskim Parku
Narodowym. MaszerowaliÊmy Dolinà KoÊcieliskà do schroniska PTTK na hali Ornak, na Kalatówki w Dolinie Bystrej (tu byliÊmy w Pustelni Âwi´tego Brata Alberta
i kaplicy Âwi´tego Krzy˝a) oraz Dolinà
Strà˝yskà do stóp g∏ównego wierzcho∏ka
Giewontu. Ka˝da w´drówka przynios∏a
nam wiele radoÊci. Jak˝e weso∏e by∏y zabawy Ênie˝kami, czy Êlizgawki z górki. Udawa∏o si´
zjechaç na wszystkim. WidzieliÊmy tak˝e skoczni´,
potocznie nazywanà Wielkà Krokwià, na której odbywajà si´ zawody w skokach narciarskich.
ByliÊmy tak˝e na najwa˝niejszym „szlaku turystycznym” w Zakopanem – na Krupówkach. Ten
szlak podoba∏ si´ dzieciom najbardziej. Mia∏y du˝o
si∏y i ochoty, ˝eby zwiedzaç Krupówki. Tutaj mog∏y
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równie˝ zadzwoniç do rodziców, choç jak si´ okaza∏o, nie zawsze by∏ to g∏ówny punkt programu.
A˝ dwa razy byliÊmy na Guba∏ówce, szczycie po∏o˝onym na terenie Zakopanego o wysokoÊci 1126
m.n.p.m. Najpierw kolejà linowo-terenowà. Drugi

raz wjechaliÊmy wyciàgiem krzese∏kowym z KoÊcieliska na Butorowy Wierch, a nast´pnie poszliÊmy
na Guba∏ówk´ Szlakiem Papieskim. Pi´kna pogoda
ukaza∏a nam panoram´ Tatr, Zakopanego oraz Podhala. Chocia˝ niektórych bardziej fascynowa∏y sklepy z pamiàtkami ni˝ uroki natury.
Oprócz natury w górach zwiedziliÊmy w Zakopanem tak˝e Muzeum Tatrzaƒskie im. Dr Tytusa Cha-

∏ubiƒskiego. ByliÊmy te˝ w Sanktuarium Matki Bo˝ej Fatimskiej na Krzeptówkach – wotum dzi´kczynnym za uratowanie ˝ycia Papie˝a Jana Paw∏a II,
który 13 maja 1981 roku pad∏ ofiarà zamachu. WidzieliÊmy O∏tarz Papieski w parku fatimskim
przy Sanktuarium (o∏tarz zosta∏ przeniesiony ze
stadionu pod Wielkà Krokwià, który zosta∏ wybudowany na czas pielgrzymki Ojca Âwi´tego do Zakopanego w dniu 6 czerwca 1997 roku).
ByliÊmy tak˝e w Sanktuarium Matki Bo˝ej
Objawiajàcej Cudowny Medalik w Zakopanem – Olczy.
Pogoda by∏a idealna do jab∏uszkowych
szaleƒstw oraz ∏y˝wiarskich piruetów.
Dzieci by∏y zachwycone zje˝d˝aniem
z górek i jazdà na lodowisku. I wydawa∏oby si´, ˝e zm´czone atrakcjami ca∏ego
dnia nie b´dà mia∏y ochoty na „Pogodne
Wieczory”. A jednak wykaza∏y si´ aktywnoÊcià i zaanga˝owaniem we wszystkie
zaj´cia. Ch´tnie rozwiàzywa∏y krzy˝ówki,
bra∏y udzia∏ konkursach: Biblijnym
i „Omnibus”. Âwietnie w∏àcza∏y si´ we
wszelkie zabawy integracyjne. Ka˝de kolejne zadanie okazywa∏o si´ dla nich wzywaniem do zdobycia nagrody: rysunek
i nazwa pokoju oraz grupy, konkurs piosenki i konkurs czystoÊci. Doskona∏ym
pomys∏em okaza∏y si´ nazwy grup zwiàzane ze
zwierz´tami w Tatrach i wymyÊlone do tego przez
dzieci przedstawienia. Pewnego wieczoru byliÊmy
w towarzystwie Êwistaków, górskich owieczek,
niedêwiedzi i jeleni.
Ale to jeszcze nie wszystko. By∏y równie˝ dyskoteki, na których znakomicie bawili si´ m∏odsi i starsi, dziewczynki i ch∏opcy. Wspólny Êpiew cz´sto
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rozbrzmiewa∏ przy dêwi´kach gitar (siostry Âwiet∏any, Julii i Pauli).
Radosne piosenki s∏ychaç by∏o równie˝ w czasie
kuligu. Usadowieni w wielkich saniach, okryci baranicami, z pochodniami w r´kach i przy dêwi´kach
dzwonków sun´liÊmy weso∏o zauroczeni widokiem
Zakopanego o zmroku. Liczne Êwiate∏ka udekorowanych domów i oÊwietlone stoki narciarskie stworzy∏y niezwyk∏à atmosfer´. Wspania∏à atrakcjà by∏o
równie˝ pieczenie kie∏basek w regionalnym sza∏asie.
Uczestnicy zimowiska pokazali, ˝e potrafià nie
tylko Êwietnie si´ bawiç, ale tak˝e gorliwie si´ modliç. UczestniczyliÊmy we Mszach Âwi´tych koÊciele parafialnym w Bia∏ym Dunajcu. Jednak
szczególnie zapad∏a w pami´ci Msza Âw. odprawiona w Zakopanem w Domu Zgromadzenia Sióstr
od Anio∏ów. Czar i ciep∏o tego zakàtka sprawi∏y, ˝e
modlitwa w tym miejscu by∏à wyjàtkowa.
Tydzieƒ sp´dzony na zimowisku (29.01–
–06.02) minà∏ bardzo szybko. Wszyscy wrócili zadowoleni. Jednak nie by∏oby tego wspania∏ego wyjazdu, gdyby nie Ksiàdz Proboszcz Stanis∏aw Popis.
To dzi´ki Jego pomys∏om, ch´ciom, zaanga˝owaniu
i profesjonalizmowi dzieci mia∏y wspania∏y wypoczynek. Wa˝nà rol´ odegrali równie˝ wychowawcy
– Katarzyna Szulim; Weronika MoÊcicka, Anna Rowicka oraz Mariusz Szot, którzy czuwali nad bezpieczeƒstwem uczestników. A ˝eby Êpiew by∏ radoÊniejszy troszczy∏a si´ siostra Swiet∏ana.
Szczególne podzi´kowania kierujemy do wszystkich sponsorów i ofiarodawców. Dzi´ki Waszej dobroci i hojnoÊci dzieci mia∏y jeszcze wi´cej atrakcji.
A teraz mo˝emy wspominaç te cudowne chwile
zaglàdajàc do galerii zdj´ç na stronie internetowej
Parafii Âw. Hieronima.
Katarzyna Szulim

Zacznij od Bacha...
29 stycznia, w Paƒstwowej Szkole Muzycznej
Nr 1 im. Karola Kurpiƒskiego w Warszawie odby∏
si´ XII Makroregionalny Konkurs Fortepianowy
im. J. S. Bacha dla klas IV i V Szkó∏ Muzycznych 1 stopnia.
Brali w nim udzia∏ uczniowie szkó∏ muzycznych województwa mazowieckiego.
Do konkursu zakwalifikowane zosta∏y równie˝
uczennice ze staromi∏oÊniaƒskiego Studia Muzycznego Marty Zamojskiej-Makowskiej – Basia
Mienkina i Magda Skoczek.
Z przyczyn zdrowotnych Basia nie mog∏a wystàpiç w konkursie, szkoda, gdy˝ gra znakomicie.

Magda zdoby∏a wyróênienie w kategorii klas IV, co
przy pi´knej, ale trudnej formie utworów muzyki barokowej Jana Sebastiana Bacha i silnej

Parafia NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa
organizuje

w dniach 23-30.10.2010 r.

pielgrzymk´
do Ziemi Âwi´tej.
Szczegó∏y
pod nr tel. 602 229 054
Serdecznie zapraszamy!

Pani Marta z Magdalenà Skoczek

konkurencji uczniów szkól muzycznych uwa˝am
za osiàgni´cie.
A wyniki jej pracy to rezultat ogromnego zaanga˝owania i profesjonalizmu jej nauczyciela,
Marty Zamojskiej-Makowskiej.
Niniejszym dzi´kuj´ pani Marcie za t´ prac´
i serce, za przekazywanà mi∏oÊç do muzyki.
E. Skoczek
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Muzyka ∏agodzi obyczaje i... wychowuje
Nauczanie muzyki w szkole podstawowej spe∏nia ogromnà rol´ w rozwijaniu kreatywnoÊci
i wra˝liwoÊci muzycznej ma∏ego dziecka. Poprzez
Êpiew, ruch, taniec i spontanicznà twórczoÊç mo˝na osiàgnàç u dzieci wiele cennych umiej´tnoÊci
pozwalajàcych na bycie wykonawcà lub Êwiadomym odbiorcà muzyki. W Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bu∏haka dzieci majà wyjàtkowà mo˝liwoÊç rozwoju muzycznego
pod kierunkiem pani Renaty Struzik, absolwentki
Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie
(obecnie Uniwersytet Muzyczny) i wychowanki
znanego pedagoga prof. Urszuli Smoczyƒskiej.
Nauka muzyki w kl. 0–3 oparta jest przede
wszystkim na zabawie, Êpiewie, ruchu, taƒcu,

grze na flecie prostym, poznawaniu
wiedzy z zakresu historii muzyki oraz
rozwijaniu s∏uchu (pisanie prostych
dyktand rytmicznych i melodycznych). Wa˝nym elementem sà prezentacje przed publicznoÊcià (koncerty,
konkursy, praca w studio nagraniowym, nagrania telewizyjne itp.).
Dzi´ki cz´stym wyst´pom publicznym dzieci sà Êmielsze i lepiej radzà
sobie z tremà.
Uczniowie, którzy wykazujà wyjàtkowe zdolnoÊci wokalne majà mo˝liKoncert w ramach projektu „Szkolny Meloman”
woÊç rozwijania ich na zaj´ciach Zespo∏u Wokalnego Studio 12, gdzie
W marcu uka˝e si´ nowa p∏yta, koƒczàca ca∏opracujà nad dykcjà, emisjà g∏osu
roczny projekt „Szkolny Meloman – muzyka ludooraz uczà sie pracy z mikrofonem.
wa i taƒce narodowe”, na której znajdà si´ pioZespó∏ Studio 12 istnieje 8 lat i ma
senki ludowe w nowoczesnych aran˝acjach
na swoim koncie wiele sukcesów muTomasza Struzika. W tym projekcie wzi´∏o
zycznych. Jego sk∏ad ciàgle sie zmieudzia∏ 120 uczniów z klas I–IV! Ka˝de dziecko
nia, a mobilizacjà dla nowych, m∏omia∏o mo˝liwoÊç pracy w studio i nagrania swodych wokalistów sà osiàgni´cia i sukjego g∏osu oraz poznania procesu produkcji p∏yty.
cesy w dziedzinach artystycznych,
Taka praca przy wspólnych projektach i wyst´starszych wychowanków Studia 12.
pach oprócz kszta∏cenia muzycznego pozwala
W ubieg∏ym roku zespó∏ otrzyma∏
na rozwój umiej´tnoÊci pracy zespo∏owej, wp∏ywyró˝nienie w Ogólnopolskim Konwa korzystnie na tworzenie pozytywnych relacji
kursie Piosenki Dzieci´cej i M∏odziew grupie, pozwala na wi´kszà integracj´ spo∏ecz˝owej „RozÊpiewany Wawer”, a tak˝e
nà i budowanie wi´zi wÊród rówieÊników.
wzià∏ udzia∏ w nagraniu programu
Monika J´drzejewska
Fina∏ Konkursu „RozÊpiewany Wawer”
„Jak Oni Âpiewajà” telewizji Polsat.

Zapraszamy uczniów klas VI do
wyjàtkowego gimnazjum publicznego
W samym centrum Weso∏ej znajduje si´ wyjàtkowa szko∏a – Gimnazjum nr 120 im. Noblistów
Polskich. Istnieje ju˝ od 10 lat, ale najnowsza jej
historia liczy si´ od 1 wrzeÊnia 2009 roku.
Wtedy to, podczas Dzielnicowej Inauguracji
Roku Szkolnego, po raz pierwszy przekroczyliÊmy progi nowej szko∏y – pi´knego, przestronnego i nowoczesnego budynku.

Hol g∏ówny
Nasze gimnazjum to miejsce, gdzie z przyjemnoÊcià si´ pracuje i uczy. Szko∏a dysponuje nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi,
mamy równie˝ trzy sale audiowizualne z tablicami interaktywnymi, nowoczesne laboratorium j´-
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zykowe, pracowni´ komputerowà i sto∏ówk´
na miar´ XXI wieku. Na najwy˝szym pi´trze znajduje si´ pi´kna i olbrzymia aula ze szklanym dachem i wielkà scenà.
Placówka jest „otwarta na ucznia”. Tu ka˝dy
osiàga sukcesy na miar´ swoich mo˝liwoÊci.
JesteÊmy szko∏à bardzo bezpiecznà (potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez pracowników Kuratorium OÊwiaty i Wychowania).
Grono pedagogiczne i pracownicy szko∏y
znajà ka˝dego ucznia. Ogromnym atutem gimnazjum jest to, ˝e ka˝demu potrzebujàcemu
uczniowi udzielana jest pomoc edukacyjna i wychowawcza.
Ma∏e zespo∏y klasowe, wystarczajàca liczba
pracowni przedmiotowych, przestronne korytarze, wiele estetycznego i mi∏ego miejsca – sprawiajà, ˝e uczniowie czujà si´ tu wyjàtkowo. Majà komfortowe warunki zarówno do nauki jak
i odpoczynku w czasie przerw. Ma∏a liczba
uczniów w klasie pozwala na tworzenie przyjaznej i dobrej atmosfery klasowej i szkolnej.
Bogaty wachlarz zaj´ç pozalekcyjnych umo˝liwia rozwijanie zainteresowaƒ uczniów. W szkole dzia∏ajà ko∏a: teatralne, dziennikarskie, ekonomiczne, j´zykowe, matematyczne, sportowe
i biologiczno-chemiczne. Dzia∏a równie˝ Klub

Boisko szkolne
Gimnazjalisty i Êwietlica edukacyjna. Klasy trzecie poza obowiàzkowà liczbà godzin z j´zyka
polskiego i matematyki, majà przydzielone w tygodniu dodatkowe lekcje na przygotowanie
do egzaminów gimnazjalnych.
Dziennik elektroniczny umo˝liwia rodzicom
naszych uczniów na bie˝àco kontrolowaç oceny
i frekwencj´. Adres strony www gimnazjum:
http://gim120warszawa.edupage.org
Jadwiga Ros∏oniec, Ewa Florczuk
Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
w Warszawie–Weso∏ej, ul. Armii Krajowej 39
serdecznie zaprasza
Uczniów i Rodziców
na dzieƒ otwarty
7 kwietnia 2010 r. o godz. 18.00
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Ekologiczny klimat w Gimnazjum Nr 118
Po raz trzeci z rz´du w gronie laureatów konkursu grantowego „Szko∏a z klimatem” znalaz∏
si´ projekt Gimnazjum nr 118 pióra Marzeny
Borkowskiej i Anny Janeckiej, b´dàcy kontynuacjà dwuletniego ju˝ programu edukacyjnego.
Trzecia cz´Êç projektu pod has∏em „Klimat
w Twoich r´kach” obejmuje swoim zasi´giem
uczniów Zespo∏u Szkó∏ Nr 94 i uczniów pozosta∏ych szkó∏ gimnazjalnych w Weso∏ej oraz mieszkaƒców dzielnicy. Dzia∏ania zawarte w projekcie
zmierzajà do podsumowania zdobytej do tej pory przez uczniów wiedzy i umiej´tnoÊci. Gimna-

zjaliÊci z terenu dzielnicy b´dà mogli wziàç
udzia∏ w ró˝norodnych konkursach, m. in. w rywalizacji na najlepszà elektronicznà eko-gazetk´
pt. „Zadbaj o klimat – pomó˝ Ziemi”, ekologicznà doniczk´ z surowców wtórnych czy na wiersz
pt. „Oda do klimatu”. W celu podsumowania planujemy zorganizowaç uroczystà gal´ dla uczestników projektu i ich opiekunów, podczas której
odb´dzie si´ przedstawienie teatralne, nagrodzenie najlepszych prac uczniów z ka˝dego zadania
konkursowego oraz wspólne ekologiczne biesiadowanie. Zwyci´skie prace zostanà zaprezento-

Adopcja na odleg∏oÊç w SP 174
26 grudnia 2004 r. Po∏udniowo–Wschodnià
Azj´ nawiedzi∏o trz´sienie ziemi, które wywo∏a∏o
fale tsunami o wysokoÊci 10 m. Uderzy∏y one
w wybrze˝a kilku paƒstw tej cz´Êci kontynentu
azjatyckiego, a póêniej tak˝e Afryki, poch∏aniajàc
wsie i miasteczka.
Najwi´ksze zniszczenia tsunami spowodowa∏o na wybrze˝u Sri Lanki, Indii, Indonezji oraz
Tajlandii. Liczba zabitych i zaginionych wynios∏a
co najmniej 294 tysiàce ludzi.
Caritas Polska natychmiast zareagowa∏a na t´
tragedi´. Tak powsta∏ program „Adopcja na odleg∏oÊç” majàcy na celu pomoc konkretnym dzieciom, poszkodowanym w wyniku trz´sienia ziemi.
SP 174 w∏àczy∏a si´ w program „Adopcji
na odleg∏oÊç”. ZobowiàzaliÊmy si´ do pokrycia

kosztów utrzymania i nauki w szkole siedmioletniej dziewczynki z Indii – ARO CELII.
W salach lekcyjnych stojà skarbonki, do których dzieci wrzucajà pienià˝ki dla Aro. B´dziemy
je zliczaç raz na kwarta∏ i przesy∏aç na konto Caritas Polska, skàd zostanà przekazane misjonarzowi przebywajàcemu w Indii, który op∏aci
koszty nauki dziecka, kupi ˝ywoÊç, ubranie, podr´czniki, przybory szkolne itp.
Mamy nadziej´, ˝e uda si´ nam nawiàzaç
kontakt z Aro. Dwa razy w roku dzieci mogà napisaç list i wys∏aç wraz z rysunkami wykonanymi specjalnie dla niej.
Zach´camy, Paƒstwa, do wzi´cia udzia∏u
w programie „Adopcja na odleg∏oÊç”. Na Êwiecie
jest wiele biednych dzieci, którym mo˝e pomóc

Zapisy szeÊciolatków do 1 klasy
Z dniem 23 marca ruszy∏a akcja zapisów szeÊciolatków do pierwszych klas. Jest to moment,
w którym rodzice muszà ostatecznie zadecydowaç: pierwsza klasa czy zerówka. W Weso∏ej ka˝dy szeÊciolatek, którego rodzice zadecydujà pos∏aç
do pierwszej klasy ma zagwarantowane miejsce
w pierwszej klasie dla szeÊciolatków w którejÊ ze
szkó∏ w dzielnicy, choç niekoniecznie najbli˝szej.
W bardzo niekorzystnej sytuacji sà dzieci ze Starej Mi∏osnej, bo szko∏a 173 jest tak przepe∏niona,
˝e jest w stanie otworzyç tylko jednà klas´ pierwszà dla szeÊciolatków. Klasa b´dzie liczy∏a 20
uczniów. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa szeÊcioletni pierwszoklasiÊci w tej szkole nie b´dà wychodziç na przerwy, b´dà mieli oddzielnà Êwietlic´
i osobne godziny korzystania ze sto∏ówki. Pozosta∏e szeÊciolatki ze Starej Mi∏osnej, mogà doje˝dzaç
autobusem szkolnym do szko∏y 174 w Weso∏ej.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zg∏oszenia dziecka do

osoba indywidualna, rodzina, firma, szko∏a, klasa,
stowarzyszenie lub inna zorganizowana grupa.
Wi´cej informacji o programie mo˝na uzyskaç
na stronie: www.adopcjanaodleglosc.caritas.pl
lub pod numerem telefonu: (22) 334 85 03.
Ewa Knop

Szko∏a Podstawowa Nr 174
z Oddzia∏ami Integracyjnymi
im. Tadeusza KoÊciuszki
Warszawa – Weso∏a
Plac Wojska Polskiego 28
og∏asza nabór do oddzia∏u
integracyjnego w klasach I i IV
na rok szkolny 2010/11.
Tel. 22 773-40-03.

noÊci danych w systemie otrzymamy poÊwiadczenie z∏o˝enia formularza i dostaniemy kod dost´pu do naszej strony w systemie rekrutacji.
Po z∏o˝eniu formularza sprawdzamy w systemie
gdzie dziecko zosta∏o przyj´te (decydujà dyrektorzy szkó∏) i w tej szkole pisemnie potwierdzamy
wol´ zapisu dziecka. Uff! „Internetowa” akcja zapisów jest ju˝ za nami. Rodzice, którzy nie dysponujà dost´pem do sieci mogà po prostu przyjÊç
do wybranej szko∏y i wype∏niç druk odr´cznie,
a nast´pnie na miejscu wszystkiego si´ dowiedzieç. To chyba nawet prostsze.

innej szko∏y i dowo˝enia osobiÊcie. W przypadku,
gdy dziecko nie chodzi∏o wczeÊniej do przedszkola, do wniosku o przyj´cie do I klasy nale˝y do∏àczyç pozytywnà opini´ poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowoÊci dziecka do rozpocz´cia nauki w I klasie.
FormalnoÊci wyglàdajà tak: na stronie Biura
Edukacji m. st Warszawy (http://edukacja.warszawa.pl) wype∏niamy formularz zawierajàcy dane dziecka, oraz uk∏adamy list´ szkó∏, które nas
interesujà. Nast´pnie trzeba ten formularz wydrukowaç, podpisaç i z∏o˝yç w szkole pierwszego wyboru, czyli w tej
która najbardziej nas
interesuje i którà zaznaczyliÊmy jako pierwUL. LEÂNYCH ZIÓ¸ 12
szà. W szkole tej, po
sprawdzeniu popraw05-077 Warszawa–Weso∏a

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

wane na wystawie pod has∏em „Kàcik z klimatem” w Gimnazjum Nr 118. Przeprowadzona zostanie tak˝e akcja informacyjna wÊród mieszkaƒców dzielnicy polegajàca na rozdaniu nagrodzonych gazetek w miejscach publicznych.
Organizatorami i partnerami konkursu grantowego „Szko∏a z klimatem” jest Fundacja Nasza
Ziemia i firma Vattenfall Heat Poland, wspó∏organizatorem Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska dzielnicy Weso∏a.
Koordynatorki projektu:
M. Borkowska i A. Janecka

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

KANCELARIA PRAWNA
– ANDRZEJ KRYSZY¡SKI
Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§

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

Dorota Wroƒska

§
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Pierwsze Gimnazjum Autorskie im. Emanuela Bu∏haka
I Spo∏eczne Liceum Ogólnokszta∏càce w Weso∏ej im.Emanuela Bu∏haka
SERDECZNIE ZAPRASZAJÑ UCZNIÓW I RODZICÓW
NA SPOTKANIA INFORMACYJNE, KTÓRE ODB¢DÑ SI¢:
• 24 marca 2010 r. o godz.18.00 dla kandydatów do gimnazjum
• 24 marca 2010 r. o godz.19.00 dla kandydatów do liceum

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
10 IV 2010 r. (sobota) g. 10.00

DZIE¡ OTWARTY
SZKO¸Y
Adres: ul. Jana Paw∏a II nr 112 ,
05-077 Warszawa – Stara Mi∏osna
tel. 022 795-75-95
www.emanuel.pl
Wakacje na jachcie Beneteau First
First 375
Pop∏yƒ z nami do Wenecji!
Czarter prywatnego jachtu ze skiperem. Jacht stacjonuje w Lignano we W∏oszech (pó∏nocny Adriatyk).
Jacht ma 3 kabiny 2-osobowe i 3 miejsca w mesie.

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

Strona: www.jachty.netadmin.net.pl
Kontakt: 601 951 900 lub 603 779 556
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

22

* Oferta obowiàzuje od 22.02.2010 r. do odwo∏ania lub wyczerpania zapasów. Dotyczy samochodów z roku produkcji 2009. Podane ceny dotyczà wersji: i10 Classic 1,1 benzyna, i20 3d Classic 1,2 benzyna, i 30 Base 1,4 benzyna
w kredycie 30/20/10 (30% wp∏aty w∏asnej, 20 równych rat + wp∏ata finalna 10%). Kredyt 0%, prowizja banku 0 z∏, ubezpieczenie 2,5%, RRSO 2,94%. Szczegó∏y u autoryzowanych Dealerów Hyundai.

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.

Ârednie zu˝ycie paliwa (cykl mieszany) i emisja CO2 w zale˝noÊci od wersji i silnika wynoszà dla i30 – 4,3-7,1 l/100 km i 115-150 g/km; dla 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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23

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Fajer w Szkole Podstawowej nr 173
W dniu 7 grudnia nasza szko∏a by∏a miejscem
wspania∏ego spotkania i wspólnego Êwi´towania
warszawiaków i Âlàzaków. Z okazji Êwi´ta szko∏y zostali zaproszeni znakomici goÊcie, wÊród
którytch byli m.in.: Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w MEN, Ligia Krajewska – Szefowa
Gabinetu Politycznego MEN, Jolanta Lipszyc –
Dyrektor Biura Edukacji, Urszula Wacowska –
Dyrektor Pa∏acu M∏odzie˝y, Jacek Wojciechowicz – Wiceprezydent Warszawy, Edward K∏os –
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a, Janusz Swadowski
– Radca Ministra w Ministerstwie Gospodarki,
Krystian Rydarowicz – Dyrektor Kopalni Szczyg∏owice, ksiàdz proboszcz Krzysztof Cyliƒski.

UroczystoÊç prowadzi∏a aktorka scen warszawskich, Monika Jóêwik.
Wszystkich zgromadzonych powita∏a Dyrektor
Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz. Przemawiali
tak˝e zaproszeni goÊcie, niektórzy z nich opowiadali
o swoim dzieciƒstwie, pos∏ugujàc si´ gwarà Êlàskà. Fundacja Rodzin Górniczych
otrzyma∏a z ràk Wicedyrektor
Lidii Chmielewskiej czek
w kwocie 2.890 PLN. Pieniàdze zosta∏y zebrane podczas
akcji charytatywnej polegajàcej na sprzeda˝y
ciast upieczonych
przez rodziców naszych uczniów, prac
plastycznych przygotowanych przez dzieci oraz loterii fantowej. Po cz´Êci oficjalnej oglàdaliÊmy
wyst´py teatralne i wokalno- taneczne
uczniów naszej szko∏y, zespo∏u „Mirage” z Pa∏acu M∏odzie˝y i koncert Górniczej Orkiestry Kopalni Szczyg∏owice.
Na pamiàtk´ tego wydarzenia nasi
goÊcie otrzymali od uczniów szkolnà
maskotk´ „Weso∏ek” i wydanie specjalne gazetki.

W tym dniu ma∏a sala gimnastyczna pe∏ni∏a
funkcj´ karczmy, której wystrój wyczarowali nauczyciele i pracownicy szko∏y. Zaproszeni goÊcie
zjedli w niej smaczny obiad.
Uroczystym obchodom towarzyszy∏y: Êwietna zabawa, wspania∏a atmosfera i Êpiew pieÊni
biesiadnych.

Dzi´kujemy goÊciom, którzy zechcieli uÊwietniç naszà uroczystoÊç, rodzicom i uczniom
za pomoc przy organizacji Êwi´ta. JesteÊcie Paƒstwo i Wasze dzieci wspaniali! Dzi´kujemy równie˝ Hurtowni Ogrodniczej przy Trakcie Brzeskim
za wypo˝yczenie drewnianych elementów do dekoracji korytarza podczas akcji charytatywnej.
Lucyna Kryszyƒska
Renata WojtaÊ

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
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Listy do redakcji
HANDLOWA DZIURA
Mieszkam w stolicy – to brzmi dumnie. Zw∏aszcza, jeÊli du˝e centrum handlowe oddalone jest
o 500 m od naszego domu, punkt szewski jest na
miejscu, zegarmistrz dwie ulice dalej, a do kina jedzie si´ 5 minut autobusem. Tak, doprawdy rajskie
˝ycie w tej naszej stolicy. Niestety, nie wsz´dzie –
jest taka dziwna, sto∏eczna kraina nazywana Weso∏à Centrum, gdzie kupno garnka lub szklanki, nie
mówiàc ju˝ o naprawie zegarka czy buta uros∏o
do jakiegoÊ kosmicznego problemu. Co prawda nie
jest a˝ tak êle w porównaniu z Wolà Grzybowskà,
ale to nie znaczy, ˝e nie mog∏oby byç lepiej. Gdzie
indziej, np. w Starej Mi∏osnej lub w Zielonej powsta∏o ju˝ wiele sklepów na miar´ sto∏ecznej dzielnicy,
w centrum Weso∏ej ciàgle jeszcze najpopularniejszym sklepem jest spo˝ywczo-monopolowy. Wi´c
nadal, co sobot´ odbywajà si´ pielgrzymki: autobusem 198 do supermarketów Starej Mi∏osny, pociàgiem do Sulejówka po ubrania, do fotografa i ksi´garni, autobusem 514 do kina oraz do sklepów RTV
i AGD. A przecie˝ sà w centrum Weso∏ej miejsca,
gdzie mog∏oby powstaç wiele pawilonów handlowych i punktów us∏ugowych: plac przy ulicy Okuniewskiej (na osiedlu wojskowym) le˝y od∏ogiem
niezagospodarowany, dzia∏ka przy komisariacie policji tak˝e od wielu lat jest opuszczona, dawny komisariat równie˝ jest opuszczony i straszy swoim wyglàdem, Klub KoÊciuszkowca z dobrà salà kinowà
te˝ móg∏by nie tylko od Êwi´ta, ale i na co dzieƒ pe∏niç wiele funkcji. Wyglàda na to, ˝e mimo g∏´boko
zachodzàcych zmian i modernizacji infrastrukturalnych, centrum naszej dzielnicy nadal jest w handlowym lesie.
Pawe∏ Wroƒski
***
URZÑD A URZÑD
Za∏atwienie spraw urz´dowych by∏o dla mnie zawsze najgorszym obowiàzkiem. I pewnie by∏oby
nadal, gdyby nie Urzàd Dzielnicy w Weso∏ej.
Pod koniec lutego mia∏am sprawy do za∏atwienia
w kilku ró˝nych urz´dach – Urz´dzie Miasta w Sulejówku, Urz´dzie Dzielnicy w Weso∏ej i w Urz´dzie
Skarbowym Warszawa Wawer. Przyznam szczerze,
˝e gdyby nie pracownicy Urz´du Dzielnicy w Weso∏ej, uzna∏abym, ˝e nadal jesteÊmy 100 lat za Europà,
a urz´dnicy pracujà za kar´. Jedynie w naszym urz´dzie zosta∏am obs∏u˝ona tak, jak tego oczekiwa∏am.
Mi∏o, profesjonalnie i ze zrozumieniem – w trakcie
osobistej wizyty w urz´dzie i przez telefon. Uwa˝am,
˝e nie musz´ si´ znaç na wszystkim i oczekuj´
od pracowników urz´du, i˝ doradzà mi, co powinnam zrobiç w najlepszy dla siebie sposób. Nie b´d´
pisaç, co by∏o nie tak w pozosta∏ych urz´dach (wyznaje zasad´, ˝e albo chwal´ albo nie mówi´ nic),
wi´c pragn´ tylko podzi´kowaç Pracownikom Urz´du Dzielnicy Weso∏a za normalne traktowanie interesantów i podkreÊliç, ˝e jest to urzàd przyjazny zwyk∏emu cz∏owiekowi.
Katarzyna Szulim
***
Witam serdecznie,
Chcia∏bym opisaç Paƒstwu spraw´, która
w ostatnich dniach niezwykle mocno mnie zbulwersowa∏a. Wzd∏u˝ torów kolejowych, na pasie zieleni

oddzielajàcym tory kolejowe od ulicy G∏owackiego
(naprzeciwko posesji nr 20–28) od lat ros∏o wiele
niezwyk∏ej urody, niewielkich krzewów rokitnika
– krzewu nie tylko b. ∏adnego, ale te˝ po˝ytecznego. Na jego ga∏´ziach oblepionych s∏odkimi, pe∏nymi witamin owocami, zimà k∏´bi∏y si´ stada ptaków,
dla których owoce te stanowi∏y niezwykle cenne
po˝ywienie, umo˝liwiajàc przetrwanie najt´˝szych
mrozów. Kilka dni temu, zapewne w wyniku bezmyÊlnej decyzji urz´dników z weso∏owskiego Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska, kilkadziesiàt krzewów
rokitnika tworzàcych uroczy szpaler zosta∏o wyci´tych – podobny los spotka∏ inne drzewa i krzewy
rosnàce dziko pod przewodami elektrycznymi. Ale
tak jak wyci´cie szybko rosnàcych drzew, które
w przysz∏oÊci mog∏yby zagroziç bezpieczeƒstwu linii wysokiego napi´cia da si´ racjonalnie uzasadniç, tak wycinka niewielkich krzewów stanowi wyraz bezmyÊlnoÊci urz´dników naszego Wydzia∏u
Ochrony Ârodowiska. Zapewne pani naczelnik, nie
ruszajàc si´ ze swojego wygodnego fotela, kaza∏a
wyciàç wszystko co znajduje si´ pod linià wysokiego napi´cia bez pofatygowania si´ na miejsce i dok∏adniejszego wskazania konkretnych drzew do
wycinki. A byç mo˝e pani naczelnik nie wie, ˝e
krzew rokitnika nie przekracza wysokoÊci 3 metrów
i nie stanowi ˝adnego zagro˝enia dla linii wysokiego napi´cia. Rozumiem, ˝e decydujàc si´ na wyci´cie tak cennego dla naszego krajobrazu szpaleru
krzewów gmina ma pomys∏ na ciekawsze zagospodarowanie pasu zieleni ciàgnàcego si´ wzd∏u˝ torów – ch´tnie poznamy pomys∏y op∏acanych z naszych podatków urz´dników na zagospodarowanie
tego terenu. Bo póki co jedynà inicjatywà jest utworzenie ma∏o cywilizowanego parkingu przy stacji
kolejowej, który jesienià zamienia si´ w b∏otniste jezioro, a latem wznoszà si´ nad nim tumany kurzu.
A wracajàc do sprawy – chcia∏bym za poÊrednictwem Paƒstwa redakcji poprosiç panià naczelnik
o przedstawienie nam zgody z Ministerstwa Ochrony Ârodowiska na wyci´cie owych kilkudziesieciu
krzewów rokitnika – krzewu znajdujàcego si´
pod Êcis∏à ochronà gatunkowà. Poni˝ej przedstawiam fragment ustawy o ochronie przyrody, która
zakazuje niszczenia gatunków znajdujàcych si´
pod Êcis∏à ochronà. Rokitnik rosnàcy wzd∏u˝ torów
nie by∏ nasadzeniem uczynionym przez gmin´, rós∏
tam od wielu lat w swoim naturalnym siedlisku.
Gdyby to gmina posadzi∏a te krzewy, mia∏aby prawo zdecydowaç o ich wycince. W tym przypadku
zosta∏ naruszony przytoczony przeze mnie poni˝ej
paragraf 1 i 2 artyku∏u 27 a wspomnianej ustawy,
za co grozi dotkliwa kara pieni´˝na.
Przy okazji chcia∏bym poruszyç innà spraw´ dotyczàcà ochrony Êrodowiska w naszej dzielnicy. Coraz wi´kszymi krokami zbli˝a si´ do nas budowa
Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Do tej pory jej
przeciwnicy poruszali najcz´Êciej kwestie zwiàzane
z ha∏asem, spalinami itp. Na jednym ze spotkaƒ dotyczàcych tej budowy urz´dnicy odpowiedzialni
za budow´ nie byli w stanie odpowiedzieç konkretnie na pytanie zwiàzane z zagro˝eniem wynikajàcym
z poprowadzeniem prawie kilometrowego odcinka
trasy w g∏´bokim tunelu (pad∏a wtedy z tego co pami´tam odpowiedê typu „Nikt w dniu dzisiejszym
nie jest w stanie oceniç ekologicznych skutków budowy tunelu”). OczywiÊcie, zmniejszy to ucià˝liwoÊç trasy pod wzgl´dem emisji spalin i ha∏asu, na-

tomiast stanowi du˝o wi´ksze zagro˝enie naruszenia równowagi ekologicznej w ca∏ej dzielnicy. Wybudowanie tunelu na g∏´bokoÊci kilku metrów spowoduje bowiem koniecznoÊç dokonania gigantycznych
prac melioracyjnych, które zaskutkujà drastycznym
obni˝eniem poziomu wód gruntowych, co z kolei
zaowocuje masowym usychaniem roÊlin (w tym
wspania∏ych drzew które stanowià dziÊ o bogactwie
naszej dzielnicy). G∏´boki wykop na tunel sprawi, ˝e
zielona do tej pory dzielnica stanie si´ ja∏owym stepem, a po naszych pi´knych lasach zostanà tylko
wspomnienia (nie mówiàc ju˝ o wrzosowiskach,
które zniknà w ciàgu jednego sezonu). O tych zagro˝eniach jest mowa w decyzji Êrodowiskowej i innym
dokumencie przygotowanym przez GDDKiA (którego tytu∏u ju˝ nie pami´tam), jednak nie s∏ysza∏em
szerszej dyskusji na ten temat. B´d´ wdzi´czny redakcji WiadomoÊci Sàsiedzkich za podj´cie tego tematu na ∏amach. Ju˝ dziÊ mo˝emy oserwowaç widoczny spadek poziomu wód gruntowych na terenie
Weso∏ej – najlepiej mo˝na si´ o tym przekonaç podczas spaceru po rezerwacie torfowiskowym „Bagno
Jacka” nieopodal osiedla wojskowego. To niegdyÊ
pokaênych rozmiarów jezioro, dziÊ jest ju˝ niedu˝ym
stawikiem, a jeÊli 2 kilometry od niego b´dzie przebiegaç autostrada, za kilka lat zamieni si´ w torfowà
∏àczk´, a za kilkanaÊcie lat b´dzie ju˝ tylko wyschni´tym stepem, jak reszta dzielnicy. Uwa˝am, ˝e
g∏ównà misjà lokalnego Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska powinno byç dok∏adne przyjrzenie si´ tej palàcej dla nas wszystkich kwestii. A dzia∏aniami w postaci celowego, bezmyÊlnego i barbarzyƒskiego
usuwania naturalnych siedlisk roÊlin znajdujàcych
si´ pod Êcis∏à ochronà gatunkowà wydzia∏ kierowany przez Gra˝yn´ Garwackà nie wystawia sobie,
niestety, najlepszego Êwiadectwa.
W poprzednim numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich przeczyta∏em o konkursie fotograficznym, jaki
og∏osi∏a gmina celem zaprojektowania kalendarza
z pejza˝ami z Weso∏ej. Przesy∏am jednà z moich
propozycji – efekt wiosennych prac porzàdkowych
w wykonaniu Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska.
Pozdrawiam,
SJ
To najlepszy przyk∏ad, jak mo˝na skrzywdziç kogoÊ niesprawdzonymi wypowiedziami u˝ywajàc
przy tym epitetów typu: „bezmyÊlne decyzje urz´dników”, „barbarzyƒskie dzia∏ania”, itp. Stwierdzam
zdecydowanie, ˝e ani urz´dnicy Zespo∏u Ochrony
Ârodowiska Dzielnicy Weso∏a, ani ˝adni inni urz´dnicy Urz´du Dzielnicy nie majà z tym nic wspólnego. PKP – w∏aÊciciel terenu, wszcz´∏o post´powanie wyjaÊniajàce, które, mam nadziej´, doprowadzi
do znalezienia winowajcy tego aktu wandalizmu.
Poni˝ej informacja wst´pna jakà otrzymaliÊmy
od PKP ENERGETYKA S.A. – Dyrektora Piotra
Szczytyƒskiego.
Zapewne autora tego tekstu b´dzie staç na równie szybkie przeprosiny, jak szybko rzuca∏ swoje
pomówienia na urz´dników Urz´du Dzielnicy Weso∏a.
Z powa˝aniem
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a

c.d. na str. 26
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PKP ENERGETYKA S.A. ZAK¸AD MAZOWIECKI
na podstawie zgody uzyskanej od PKP POLSKIE
LINIE KOLEJOWE S.A. ZAK¸AD LINII KOLEJOWYCH
W WARSZAWIE w terminie od 24.02.2010–
–30.04.2010 r. w godzinach 7.00–15.00 przeprowadza∏ b´dzie prace zwiàzane z likwidacjà kolizji
pod linià potrzeb nietrakcyjnych 15kV reliacji Warszawa Rembertów – Miƒsk Mazowiecki. Odrosty
w powy˝szej lokalizacji przyczyniajà si´ do wy∏àczeƒ wy˝ej wymienionej LPN 15kV, a w póêniejszym etapie mogà byc powodem jej uszkodzenia.
Poprawna praca linii konieczna jest do zapewnienia
ciàg∏oÊci zasilania, a przede wszystkim do zapewniania bezpiecznego ruchu kolejowego.
***
SPRAWA URZ¢DU POCZTOWEGO NR 4
W STAREJ MI¸OSNEJ, UL. JANA PAW¸A II 21
Zwracam si´ z uprzejmà proÊbà o przeprowadzenie ankiety na ∏amach naszej osiedlowej gazetki
na temat pracy Urz´du Pocztowego nr 4.

Mieszkam od 3 lat w Starej Mi∏osnej i od 3 lat
prenumeruj´ (w Wydawnictwie „Gofin”) Gazet´ Podatkowà, która wychodzi 2 razy w tygodniu (poniedzia∏ki i czwartki).
Wydawnictwo wysy∏a gazet´ 2–3 dni przed datà
jej wydania (data drukowana na gazecie) np.:
30.12.2009 r. gazet´ wys∏ano, data wydania gazety 04.01.2010 r., a ja otrzymuj´ 9.02.2010 r.
List z... wys∏any 29.12.2009 r. przychodzi
09.02.2010 r.
GP nr 4 data wydania 14.01. przychodzi 02.02.
GP nr 6 data wydania 21.01. przychodzi 02.02.
GP nr 7 data wydania 25.01. przychodzi 02.02..
GP nr 8 data wydania 28.01. przychodzi 02.02., itd.
Najciekawsze w tym wszystkim jest to, ˝e:
1) gazety ze stycznia dosta∏am 2 lutego bie˝àcego
roku, a te z grudnia ubieg∏ego roku dopiero 9 lutego bie˝àcego roku,
2) gdy przychodz´ osobiÊcie na poczt´ ˝eby zabraç 3–4 numery gazety, których nie dosta∏am to
otrzymuj´ z tego jeden lub dwa numery ostatnie,
a poprzednich nie mo˝na odnaleêç. Przynosi je
listonosz po 4–5 dniach, albo wcale (mo˝e przyniesie po miesiàcu jak si´ znajdà).

Exp

res

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

s

c.d. ze str. 25

PROTEZY • NAPRAWA

Us∏ugi hydraliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228

Prenumerowana gazeta jest mi potrzebna na
bie˝àco do pracy. Po tygodniu, dwóch, czy wi´cej
dniach jest ma∏o przydatna, szczególnie na prze∏omie roku, gdy ulega zmianie wiele przepisów
prawnych.
Mieszkajàc w innej dzielnicy Warszawy równie˝
prenumerowa∏am Gazet´ Podatkowà i nie by∏o problemów z jej dostarczaniem. Otrzymywa∏am regularnie w dniu jej wydania, a zdarza∏o si´, ˝e dzieƒ
wczeÊniej.
Bardzo prosz´ inne osoby majàce problemy z dostarczaniem poczty o sk∏adanie w recepcji Domu
Kultury przy ul. Pogodnej w Starej Mi∏osnej anonimowych informacji o dzia∏aniu naszego Urz´du
Pocztowego.
Ankieta na temat pracy Urz´du Pocztowego nr 4
w Starej Mi∏osnej ul. Jana Paw∏a II 21
1. Ulica w Starej Mi∏osnej.
2. Jak cz´sto chodzi listonosz (co ile dni).
3. Po up∏ywie ilu dni od wys∏ania (data stempla na
znaczkach) listonosz przynosi list/przesy∏k´.
4. Inne uwagi i opinie.
Anna Zyskowska

AUTO NA GAZ
R

A

D

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

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

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

PRALNIA LAGUNA
Pranie na telefon!!!
• pranie i prasowanie koszul
• pranie chemiczne i wodne: narzut, zas∏on, firan, kocy itp.
• magiel

Stara Mi∏osna, ul. Sezamkowa 30
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otwarte
pn-pt 9-19
sob 9-14

tel. 888 146 230

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

22 745-55-00

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Lek. stom. Anna Gajewska

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

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

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

TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
i´k

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

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

Najw

• FIZYKOTERAPIA

tel.

SALON

f ert
o
a
z
s

• REHABILITACJA PO URAZACH

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

icy

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

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.

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

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

DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

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

www.renoma2.com.pl

tel. 022 7730028
fax 022 7730029
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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

• firma istnieje od 1990 r.

Dom pogrzebowy

• eksportacja zmar∏ych z domu
i szpitala do ch∏odni przez ca∏à
dob´ z ca∏ego kraju
• trumny, tabliczki i krzy˝e nagrobne
• sala do po˝egnaƒ – bezp∏atna
• ch∏odnia bezp∏atna
• kremacje i ekshumacje

Sulejówek - Mi∏osna
ul. Armii Krajowej 76
Telefony ca∏odobowe
tel. 022 783-42-47
0-602-212-794

• organizacja pogrzebu
w ramach zasi∏ku pogrzebowego
ZUS i KRUS

Filia

• autokary i busy do przewozu
uczestników uroczystoÊci
• wieƒce, wiàzanki, stroiki
i kompozycje kwiatowe
• oprawa muzyczna ceremonii
pogrzebowej

Warszawa - Stara Mi∏osna
ul. GoÊciniec 10
Telefony ca∏odobowe
tel. 022 773-19-31
0-608-630-479

www.jankowscy.pl
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Ortodonta – 8.04.2010 od 15.00
Zapisy telefoniczne: 606 122 193

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
1010
1008
1003
995
991
988
1002
1005
1004
1001
1006
998
1000
959
887

Pow.
m2
55
50
52
53
42,3
43
73
77
68,4
60,5
104
63
48
58,7
35

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

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Rejon

Cena
Nr
Pow. Rejon
Cena
w PLN
oferty
w PLN
Stara Mi∏osna
415.000
1249 5100 Wola Grzybow. 3.728.000
Stara Mi∏osna
414.000
1251
430 Stara Mi∏osna
460.000
Stara Mi∏osna
358.000
1250 3369 Stara Mi∏osna 3.055.000
Stara Mi∏osna
430.000
1255 1000 Stara Mi∏osna
800.000
Weso∏a
340.000
1253 2111 Stara Mi∏osna 1.750.000
Weso∏a
336.600
1265 1000 Stara Mi∏osna
666.000
Weso∏a
522.000
1264 1600 Stara Mi∏osna 1.1960.800
Stara Mi∏osna
540.000
1260 1200 Wiàzowna
240.000
Stara Mi∏osna
480.000
1237 1147 RadoÊç
1.200.000
Weso∏a, Zielona 563.000
1238 3542 RadoÊç
950.000
Stara Mi∏osna
770.000
1258 1550 Stara Mi∏osna
930.000
Weso∏a, Centrum 450.000
1242 2087 Zakr´t
1.555.000
Stara Mi∏osna
370.000
1267
850 Weso∏a
850.000
Stara Mi∏osna
435.000
1268
270 Stara Mi∏osna
249.000
Wawer, Anin
253.000
1247
778 Stara Mi∏osna
947.000
2
Ma∏e mieszkania w Zàbkach ju˝ od 5.500 z∏/m

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

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 22-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
626
627
608
607
622
620
615
625
613
624
623
618
619
621

Pow.
Pow.
domu dzia∏ki m2
230
1500
189,9 1800
300
190
315
277
295
151
138
250
220
450
280
190
280
400
360
355
280
234
159
202
138
250
150
200

Rejon

Cena
w PLN
Józefów
1.350.000
Wiàzowna, Majdan 1.100.000
Stara Mi∏osna
950.000
Stara Mi∏osna
1.190.000
Stara Mi∏osna
1.050.000
Stara Mi∏osna
630.000
Weso∏a
480.000
Stara Mi∏osna
865.000
Stara Mi∏osna
933.000
Stara Mi∏osna
1.740.000
Stara Mi∏osna
900.000
Stara Mi∏osna
770.000
Stara Mi∏osna
670.000
Stara Mi∏osna
682.000

Rodzaj
Rok
domu
wolnostojàcy
2009
wolnostojàcy
2006
segment Êrodkowy Lata 90
segment naro˝ny
segment Êrodkowy 2009
bliêniak
bliêniak
2009
segment Êrodkowy 2009
bliêniak
1990
wolnostojàcy
2000
segment Êrodkowy 1998
bliêniak
2010
bliêniak
bliêniak
2010

Stan wykoƒczenia
stan surowy otwarty
cz´Êciowo wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
stan deweloperski
stan surowy otwarty
bez pod∏óg i bia∏ego monta˝.
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
w trakcie realizacji
stan developerski
bez pod∏óg i bia∏ego monta˝.
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Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny

GABINET PSYCHOTERAPII

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

• psychoterapia
• specjalista psychiatra
• psychiatra
dzieci i m∏odzie˝y

• 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

www.psychoterapia-paryska.pl

tel. 513 009 168 , 504 217 380
Warszawa, Saska K´pa, ul. Paryska 16 m. 25

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

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka●witryny ●sto∏y ●krzes∏a ●
m∏odzie˝owe●zestawy i inne

5%

Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 025 759 02 59
Warszawa
ul. Bartycka 175 lokal 5K
tel. 022 499 53 54
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 022 815 35 98

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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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

www.warszawskieokna.com.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

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

KWIACIARNIA
przy sklepie

ROMA

ul. Jana Pawła II 13 B / róg Jodłowej

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

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze

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
• Mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny
• Manicure, Pedicure (Gewohl, Alessandro, OPI)
• Przed∏u˝anie i zag´szczanie rz´s metodà

NOUVEAU LASHES
• Mezoterapia bezig∏owa Excell Derm
• Odm∏adzanie metodà fal radiowych RF
• Gabinet masa˝u

** NOWOÂå **
MAKIJA˚ PERMANENTNY – PROMOCYJNE CENY
Zapraszamy na bezp∏atne konsultacje
Komputerowa ocena w∏osów i skóry g∏owy,
dn. 12 kwietnia 2010 (zapisy telefoniczne)
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• Medycyna Estetyczna
- usuwanie zmarszczek (Botox, Kwas hialuronowy)
- zabiegi laserowe VPL: depilacja, fotoodm∏adzenie
- peelingi medyczne, mezoterapia
• Specjalistyczne gabinety lekarskie:
Dr n. med. Joanna Pieles – ginekologia, po∏o˝nictwo,
USG, szczepienia HPV, cukrzyca w cià˝y
Dr n. med. Ma∏gorzata ˚mijewska – endokrynologia
Dr Ewa Rudnicka – dermatologia ogólna i estetyczna,
elektrokoagulacja
Dr Beata Longota – pediatria, dietetyka, leczenie oty∏oÊci
Dr Urszula Reszotnik-WiÊniewska – kosmetologia
lekarska, medycyna estetyczna
Dr Krzysztof Jacko – interna, medycyna pracy,
medycyna tropikalna, USG, wizyty domowe, badania
kierowców
Dr Dariusz Szewczyk – chirurgia, USG
Dr Igor WiÊniewski – ginekologia, po∏o˝nictwo, USG,
szczepienia HPV
Badania USG: ginekologiczne i po∏o˝nicze 3D/4D,
USG jamy brzusznej, sutka, tarczycy, USG Doppler
(przep∏ywy naczyniowe)

Zapisy telefoniczne:

0-22 40 30 765

www.medikocentrum.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Zatrudni´ do sprzeda˝y prywatnych emerytur
i innych nowoczesnych produktów finansowych (bankowo-inwestycyjnych) oferowanych przez holenderskie korporacje finansowe. Jacek.Rembiszewski@polrentier.pl
◗ 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.
◗ 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.
◗ 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.
◗ Kup projekt domu i wygraj samochód.
ARCHON. 600 proj. domów. www.archon.pl
Zamów bezp∏atny katalog, 22 628 10 58.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501707236.
◗ PSYCHOLOG: kontakt: 667-700-609 – Stara
Mi∏osna.
◗ Komunie, wesela i inne imprezy 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl Dom Bankietowy.
◗ Sprzedam meble: biblioteczk´ (orzech), rega∏
(olcha), stolik TV i stó∏ (110 x 70 cm).
Tel.: 501 072 917.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr. 3296
– wycena nieruchomoÊci, tel. 22 773 39 47,
22 845 22 80, 0 502 730 87, 0 503 183 082.
◗ J´zyk rosyjski – skutecznie, sympatycznie
– nauka, matura 2010, egzaminy, t∏umaczenia
– doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros.
tel. 504 69 79 18. Równie˝ pomoc z j´zyka
polskiego i WOS.
◗ Ogrody, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy,
wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj.
z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, tel. 507 285 400.
◗ J¢ZYK POLSKI – korepetycje, pomoc w pisaniu
prac, analizie i interpretacji tekstu, gramatyka,
przygotowanie do matury i in. egzaminów z j´z.
ojczystego, Weso∏a, tel. 22 7734 087.
◗ GABINET PSYCHOTERAPII: psychoterapia,
specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i m∏odzie˝y: tel. 513 009 168, 504 217 380,
www.psychoterapia-paryska.pl
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym
wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub niania. Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami
chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi. Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Pogotowie komputerowe 500 760 534.
◗ Weso∏e urodziny od lat 5 do... prowadzi dj-ka
animatorka, konkursy, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie 502 600 775
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◗ DJ-ka animatorka na bale szkolne i firmowe
z w∏asnym sprzetem nag∏oÊnieniowym
i oÊwietleniowym 502 600 775.
◗ Wesela poprowadzi profesjonalny dj-wodzirej
z w∏asnym sprzetem nag∏osnieniowym
i oÊwietleniowym 502 600 775.
◗ Stylistka wizerunku zaprasza na analiz´ kolorystyczna, kompozycje stroju, dobór fryzury
i makijazu 502 600 775.
◗ Warsztaty stylistyczne, nauka kompozycji
stroju, makija˝u w studio w Starej Mi∏osnej zapraszam – 502 600 775.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 54 m2, Weso∏a-Centrum, domeko@wp.pl, tel. 22 773-21-55,
501-094-308.
◗ Ch´tnych zapraszamy na 2-dniowe szkolenia
dla profesjonalnych opiekunek osoby starszej. Mo˝liwy tak˝e udzia∏ rodzin i opiekunów
osób niesamodzielnych. Tel. (22) 620-57-00.
◗ Zgubiono legitymacj´ studenckà – nr 17098,
Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna ZNP. Znalazca
proszony o kontakt pod nr 502 679 489.
◗ Sprzedam fotelik rowerowy OK-BABY model SIRIUS (waga dziecka do 22 kg). Regulowane podnó˝ki, odchylane oparcie, system szybkiego zatrzaskowego mocowania fotelika do ramy roweru, instrukcja. Tel: 665 039 476, 22 773 12 89.
◗ Remonty od A do Z, tel. 514 56 86 55.
◗ Dla bezpieczeƒstwa i wygody montuj´ uchwyty w ∏azienkach i kabinach prysznicowych.
Wierc´ otwory w glazurze, terakocie itp.
tel. 500 651 808.
◗ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 79,6 m2 – Stara Mi∏osna – 3 pokoje, parter, gara˝, ogródek,
piwnica – BezpoÊrednio. Tel. 601 27 85 56.
◗ Do sprzedania atrakcyjne mieszkanie 65 m2
w Starej Mi∏oÊnie na Osiedlu Aleja Akacjowa.
Tel 605 089 599.
◗ Second Hand dla dzieci od 0 do 15 lat – Weso∏a Zielona, ul. Warszawska 55 lok 213 wejÊcie od Brata Alberta – Zapraszamy.
◗ Potrzebne uczciwe osoby do roznoszenia ulotek. tel 508-775-118.
◗ Nowy sklep komputerowy, akcesoria, serwis,
konfiguracja ul. Jana Paw∏a 15, tel. 500 760 534.
◗ Oferuj´ prac´ dla osoby ch´tnej sprzàtaç biuro handlowe w Mi´dzylesiu. Tel. 509 201 334.
◗ M∏oda z doÊwiadczeniem szuka pracy jako
asystentka stomatologiczna lub recepcjonistka 0-660-327-716.
◗ Cierpliwa i spokojna kobieta zaopiekuje si´
osobà starszà, chorà lub dzieckiem. tel. 604202-290 lub 692-173-253.
◗ Sprzàtanie mieszkaƒ i domów. Solidnie.
Tel. 889 226 309.
◗ Mam do sprzedania ∏ó˝ko do opalania Ergoline, 28 lamp, ma∏o u˝ywane 800 z∏otych.
Tel: 501 404 979.
◗ Do wynaj´cia domek 45m ca∏kowicie niezale˝ny, oddzielne media ogrzewanie gazowe,
czynsz 1000 z∏otych + op∏aty licznikowe
mo˝liwoÊç parkowania na posesji. Telefon:
501 404 979.
◗ Matematyka. Korepetycje (gimnazjum i liceum) student Politechniki Warszawskiej.
tel 660549145.

◗ Fizyka – korepetycje. Gimnazjum, liceum,
przygotowanie do matury, poziom podstawowy i rozszerzony. Student Fizyki Technicznej
PW. Tel. 661 567 562.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336.
Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 505 630 513 Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, prasowanie, mycie okien.
Osoba solidna, dok∏adna z referencjami.
tel. 0 601715540.
◗ Matematyka! korepetycje u studenta informatyki i ekonomii, przygotowanie do testów
gimnazjalnych oraz matur w zakresie podstawowym. Mo˝liwy dojazd do ucznia! tel.
506409876 po 17tej. Zapraszam!
◗ Sprzedam dwa foteliki samochodowe dla kilkuletnich dzieci. Tel. 668 641 195.
◗ Sprzedam mieszkanie 54m2 Stara Mi∏osna lub
zamieni´ na mniejsze w okolicach. Tel.:
508 187 710.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà 38 plus dodatki, cena do uzgodnienia – 507130389.
◗ Ogrody – firma Green Partner oferuje profesjonalne i kompleksowe us∏ugi w zakresie projektowania, realizacji, piel´gnacji, zak∏adania systemów automatycznego nawadniania dla
ogrodów i terenów zieleni. Tel.: 504-167-731,
www.greenpartner.pl
◗ Korepetycje z angielskiego dla dzieci i m∏odzie˝y, tel.: 668-043-376.
◗ Matematyka – szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury podstawowej. Cierpliwy student nauczy ka˝dego 604-444-135.
◗ Sprzedam wózek spacerowy Baby Design
Sprint kolor szaro-zielony, nowy, gwarancja.
Cena 350 pln. Tel. 505-036-859.
◗ Sprzedam wózek 3 funkcyjny Peg Perego
Classico kolor be˝. Stan idealny. Cena 1000
pln. Tel. 505-036-859.
◗ Korepetycji z matematyki udziela student V roku matematyki UW z 5-letnim doÊwiadczeniem dydaktycznym. Wszystkie poziomy nauczania. Mo˝liwy dojazd do ucznia. Zrozumiesz matematyk´. Tel. 791-750-197.
◗ Niemiecki z magistrem germanistyki UW.
Tel. 602-120-632.
◗ Profesjonalny sprz´t do sportów walki firmy
Sport Masters. Najwy˝sza jakoÊç. Ceny fabryczne. Tel. 22 371 84 87.
◗ J´zyk angielski – studentka anglistyki UW
udzieli korepetycji z j´z. angielskiego dzieciom
ze szko∏y podstawowej lub gimnazjum.
Tel. 663-770-774.
◗ Sprzedam: polarowy ro˝ek niemowl´cy,
ubranko do chrztu dla dziewczynki, z polaru,
3 cz´Êc. rozmiar 62-68; ubranko do chrztu
2 cz´Êc., polarowe, dla chlopca, rozmiar 74
(nowe); 2 wiosenne kombinezony: w kwiaty,
w misie – roz. 80, kurtk´ wiosennà roz. 74
oraz ubranka do roz. 80 (dla ch∏opca) i 86 (dla
dziewczynki). Ubranka sà w stanie idealnym.
Dom niepalàcy. 0-501 546 848.
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne – monta˝ gniazdek i domofonu, wymiana instalacji elektrycznej i inne. Tel: 508975322 http://www.elektro-bud.waw.pl
◗ BIOLOGIA – korpetycje; pracownik naukowy
i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29;
508 528 249.
◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie, 66 m,
3 pok., gara˝, piwnica, ogródek Odebrane
w 2009 r. Cena 465 000 z∏, tel. 604 482 327.

◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten telewizyjnych
i satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny
oraz multiswitche. Telewizja N, Cyfra +, Polsat oraz na kart´, Trwam. Tel. 663-677-701,
Weso∏a – www.swiatanten.pl
◗ Wynajm´ pokoje lub ca∏y dom z zapleczem
magazynowym. WiadomoÊç na miejscu tj. ul.
Trakt Brzeski 77 lub pod numerem telefonu:
22 773 80 66, 0 501 388 562, borut7@wp.pl
◗ Wulkanizacja i przechowywalnia opon w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Trakt Brzeski 77.
Tel. 22 773 80 66, 0 501 388 562, 0 509 141
182 borucki-trade@wp.pl
◗ Korepetycje z geografii – absolwent Wydzia∏u
Geografii UW pomo˝e w nadrabianiu zaleg∏oÊci i przy bie˝àcym materiale, matura 2010.
Tanio. Mo˝liwoÊç dojazdu. Tel.: 606-808-358.
◗ J´zyk rosyjski – skutecznie, sympatycznie
– nauka, matura 2010, egzaminy, t∏umaczenia
– doÊwiadczony lektor i tlumacz jez. ros.
tel. 504 69 79 18. Równie˝ pomoc z j´zyka
polskiego i WOS.
◗ Ogrody, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy,
wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj.
z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, tel. 507 285 400.
◗ Oriflame – dostawy na zamówienie – osoba
w potrzebie, chora na SM. Tel. 695 440 313.
◗ J´zyk polski – korepetycje, pomoc w pisaniu
prac, analizie i interpretacji tekstu, gramatyka,
przygotowanie do matury i in. egzaminów
z j´z. ojczystego, Weso∏a, tel. 22 7734 087.
◗ Lekcje Photoshop-a, podstawy fotografii,
25z∏=60min. Dla zaawansowanych 45z∏=
60 min. Indywidualnie lub do 4 os. w grupie.
518-708-663.
◗ Sprzedam klatk´ dla zwierzaka. Ch´tnie roznios´ ulotki oraz przyjm´ sprzàtanie np. klatki
tel. 606447707.
◗ Doradztwo, projektowanie, aran˝acja wn´trzdomów, mieszkaƒ, biur. Wieloletnie doÊwiadczenie. Tel. kontaktowy: 784 34 56 53.
◗ Przyjm´ reklam´ na parkanie posesji w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej, tel. 507952121.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika,
monta˝ kuchenek pralek itp., wieloletnia praktyka, uprawnienia, wymiana wodomierzy.
Tel. 22 773 82 27, kom. 516 262 825.
◗ By Twoje dziecko bezpiecznie i interesujàco sp´dza∏o czas podczas Twojej nieobecnoÊci, zadzwoƒ do niani z przygotowaniem pedagogicznym i du˝ym doÊwiadczeniem, 691179919.
◗ 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.
◗ Zamieni´ mieszkanie 43 m kw. Na Placu Wojska Polskiego w Weso∏ej na wi´ksze, najch´tniej 3 pokojowe. Tel. 601 444 790.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo,
lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona)
tel. 0-601-62-22-62.
◗ Wykonam prace wysokoÊciowe – odÊnie˝anie
dachów, zbijanie nawisów Ênie˝no-lodowych,
monta˝ p∏otków Êniegowych itp. 606-808358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ Student informatyki pomo˝e przy problemach
z komputerem, internetem itp. tel 507114084,
prosz´ dzwoniç po 17tej, ew. SMS. Gwarancja skutecznoÊci!
◗ Krycie dachów, blachodachówka, papa, gont,
podbitki dachowe, konstrukcje dachowe. Tel.
600 825 332.
◗ Nauczycielka Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej
udziela lekcji gry na fortepianie i keyboardzie.
Przygotowuje do egzaminów wst´pnych, oraz
koƒcoworocznych w szko∏ach muzycznych.
Dzwoniç po 20-tej: 022 773 25 39.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

+ CHIRURGIA
+ RTG cyfrowe z´ba
+ PANTOMOGRAF
+ PROTETYKA
30

30

30

30

Godziny otwarcia: pon.–pt. 8 –20 , sobota 8 –13
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12

tel. kom. 691 260 269
Zapraszamy tak˝e do

KWIACIARNI z Pasjà
ul. 1-go Praskiego Pułku 34, Wesoła (koło sklepu Bucik)
www.kwiaciarniazpasja.pl
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WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
◗ Do wynaj´cia mieszkanie o powierzchni 55 m
kw. (dwa pokoje, kuchnia, ∏azienka) na parterze. Warszwa-Weso∏a, Wola Grzybowska. Tel
(22) 773 51 86.
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budynków
(roczne i pi´cioletnie), tel. 503 583 568.
◗ Przeglàdy instalacji gazu, przewodów wentylacyjnych, spalinowych. Konkurencyjne ceny.
Tel. 600 735 198 lub 501 280 165.
◗ SOS 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.
◗ Profesjonalne doradztwo Teleinformatyczne,
serwis, naprawa, instalacja systemów informatycznych, GPS, WIFI, LAN, WWW, grafika,
bezpieczeƒstwo – Informatyk In˝ynier. Konkurencyjne ceny!!! Kontakt: 500-756-657.
◗ Naprawa szkód pozimowych na dachu i inne
prace wysokoÊciowe – alpinista przemys∏owy
z uprawnieniami. Tel. 606-808-358.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna, tel. 604-403-067.
◗ Prawnik: pomoc, porady prawne, pisma procesowe, sprawy urz´dowe, sàd, szeroki zakres us∏ug, równie˝ porady przez internet.
Multilex – kancelaria doradztwa prawnego
(0 22) 226 64 62, www.multilex.pl
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-515-34-94-60.
◗ Budowa i remont domu od A-Z. Tynki wapienno – cementowe z agregatu + g∏adzie z piasku kwarcowego, itp. tel. 668 287 681.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691-257-038.
◗ Modernizacja mieszkaƒ: Êciany K/G, g∏adzie
gipsowe, glazura, panele pod∏ogowe, hudraulika, malowanie. Remont tarasów i balkonów
wg najnowszych technologii. tel. 668 287 681.
◗ Ubezpieczenia – firma Allianz zaprasza. Zadzwoƒ, agent ubezpieczeniowy przyjedzie,
wyt∏umaczy, doradzi. Kontakt: 0501 272 633,
022 773 04 40.
◗ 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.
◗ Kupi´ lub przyjm´ gara˝ blaszany ok.
15–25 m2 . Tel. 504 946 519.
◗ Serwis komputerowy u klienta. Naprawa
i konfiguracja komputerów (instalacja systemów operacyjnych, instalacja programów,
czyszczenie komputerów z wirusów i koni trojaƒskich, wykonywanie kopii zapasowej danych). Sieci przewodowe i bezprzewodowe. 504 946 519.
◗ 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.
◗ Firma zatrudni m∏odego ch∏opaka ze znajomoÊcià programów graficznych i prawem jazdy.
justyna@commercialnet.pl lub 22 879-73-94.

◗ Wynajm´ brygadzie budowlanej podpiwniczenie w domu jednorodzinnym przystosowane
do zamieszkania. Telefon: 668 995 604 (lokal
w Starej Mi∏osnej).
◗ Sprzedam Êpiworek Maxi Cosi idealny dla
dziecka podró˝ujàcego w foteliku, zapewniajàcy komfort i ciep∏o w ch∏odne dni. U˝ywany by∏
raz. Kolor: szary. Cena 60z∏. tel 604-700-819.
◗ Prosz´ o kontakt z Panià, która w numerze
styczniowym gazetki poda∏a omy∏kowo z∏y
numer telefonu (0606-830-045)- w sprawie
dorywczej opieki nad 3-letnim dzieckiem. Mój
numer: 022-773-41-75. Po 20.
◗ Native English Speaker available for private
lessons. General English, Business English,
TOEFL iBT Preparation, Conversation English
for Special Purposes, please contact David
Clayton aurorerio@yahoo.com Telephone: 728-706-522.
◗ Pomog´ w angielskim i francuskim Twojemu
dziecku, jak równie˝ w nadrobieniu innych
szkolnych zaleg∏oÊci. Posiadam doÊwiadczenie
i referencje. Doje˝d˝am. Cena przyst´pna. 517813-725 kasia.szymczak.best@gmail.com
◗ Korpetycji z matematyki udziela tanio i solidnie
nauczyciel z doÊwiadczeniem. Tel kontaktowy 22 773 90 83; 662 473 914.
◗ Angielski: Studentka filologii angielskiej na UW
udzieli korepetycji dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej. tel. 608 641 885.
◗ Indywidualne szkolenie psów. 727-550-331.
◗ Sprzedam u˝ywany bezwypadkowy fotelik firmy MAXI COSI- CABRIO grupa 0-13 kg. Kolor:
DEEP MINT. Cena 250z∏. tel 604-700-819.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà Julia Rosa 87 kolekcji MYSTIQUE. rozmiar: 38, wzrost: 167cm +
wysoki obcas, kolor: ecru, cena: 1000z∏
(do negocjacji) tel. 604-700-819.
◗ Odkupi´ lub przyjm´ u˝ywany mundurek zuchowy dla dziewczynki rozm. 128-134,
tel. 667 100 783.
◗ Korepetycje z matematyki – 15zl/h. Telefon:
603 311 824.
◗ Sprzedam nowy, murowany dom do zamieszkania 190 m2: 2 wejÊcia, 2 kuchnie, jadalnia,
3 ∏azienki, 6 pokoi, 2 tarasy 26,5m2 i 10 m2,
dzia∏ka 914 m2, 2 gara˝e, wjazd z kostki, iglaki i drzewka owocowe. Dobra komunikacja,
tanio. Miƒsk Maz. tel. 503-30-88-18.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513 878 452.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna
tel. 022-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-9085-68, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 77320-78, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.

◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas
wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie
przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt
Brzeski 19 tel. 0501-086-581.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów,
tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´
o kontakt tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory. tel. kont. 0608612-979.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie
zapraszam 691-945-598.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze
oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”. Tel. 0-22 77382-27 lub 0-516-262-825.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5
godziny. tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 77349-64, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy Telap.
W ofercie notebooki, monitory, tv, cz´Êci, sieci,
serwis. Sprzeda˝ ratalna. Kontakt tel. 022
773 04 40, 0504 251 007.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub okolicy tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS 0-603-313-938.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Naprawa np: sto∏y, krzes∏a, sto∏ki itp. Tanio. 506971794.
◗ Studentka medycyny z Australii ch´tnie poprowadzi konwersacje z j´zyka angielskiego
z uczniami podstawówki, gimnazjum, liceum.
Równie˝ doroÊli. Tel 601321832.
◗ Kupi´ mieszkanie do 70 metrów, w Starej Mi∏osnej, bezpoÊrednio. Nowe lub u˝ywane. Telefon: 506 193 202.
◗ Pracowita m∏oda dziewczyna podejmie prac´
jako kasjer-sprzedawca, ekspedientka itp. ze
znajomoÊcià angielskiego i komputera, w okolicach Zakr´tu a˝ do Ko∏bieli. tel. 508-131-300.
◗ Sprzedam: ubranka dzieci´ce nowe i ma∏o
u˝ywane wiek 0-3,5 lat z USA. Nowy mikser
niemiecki – 60 z∏. Narty Dynastar z wiàzaniami i kijkami – 50 zl. tel. 698-884-349.
◗ J´zyk japoƒski – absolwentka japonistyki UW
pomo˝e w opanowaniu j´zyka i zrozumieniu kultury Kraju Kwitnàcej WiÊni. Tel. 602-649-999.

◗ Szkolenie psów, Stara Mi∏osna tel. 0501 697 220
◗ Dzia∏k´ budowlanà 630m2 lub 1200m2 z planem zagospodarownia w Starej Mi∏osnej, bezpoÊrednio sprzedam. Tel-22-773 30 56.
◗ Do wynaj´cia samodzielny domek 56 m2 +
ogródek, cena 1400 z∏/miesi´cznie + op∏aty.
Tel. 501 697 220.
◗ Spotkania biblijne dla wszystkich! Sobota, 10
i 24 kwietnia, godz. 16: 30, Stara Mi∏osna, ul.
GoÊciniec 18, (naprzeciwko Szko∏y Podst.
nr 173). Tel. kontaktowy: (0-22) 226-92-26.
◗ Monta˝ klimatyzatorów – Student Politechniki
ch´tnie podejmie prace od pn do pt. Tel. kont.
511-908-680.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Matematyka – Studentka SGH udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. Tel. 609084967.
◗ Niemiecki – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela magister germanistyki
U. W. Dojazd gratis. Tel: 0602-120-632.
◗ Sprzedam lub zamieni´ dom (150 m2)
pod Na∏´czowem. Dzia∏ka 500 m2. Stan surowy zamkni´ty 606935366.
◗ Pomoc w nauce i korepetycje dla dzieci ze
szko∏y podstawowej i gimnazjum. Niedrogo
i skutecznie. 515 455 770 Referencje.
◗ Sprzedam aparat lustrzank´ Olympus e510.
Stan idealny, nieu˝ywana, 2 obiektywy+karta
4Gb. Cena 1500z∏. do uzgodnienia. Tel.
793 100 651, 515 455 770.
◗ Pilnie sprzedam mieszkanie na os. Pod Sosnami. S∏oneczne 48m, 3 pokoje, aneks kuchenny
z oknem – wyposa˝ony, balkon 10m, komórka
lokatorska. 420 tys. do negocjacji. St. Mi∏.
508221517. Zapraszam do oglàdni´cia.
◗ Odkupi´ wózek g∏´boki dla ch∏opca, w dobrym stanie, firmy: Roan Marita, X-Lander,
Coneco V4Chameleon lub inny oraz fotelik samochodowy 0-13kg. St. Mi∏osna 508221517.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel: 773-22-54.
◗ Reklama dwustronna – 16 m2, na wysokim
noÊniku w Starej Mi∏osnej, przy Trakcie Brzeskim w sàsiedztwie supermarketu „KM”
– do wynaj´cia. tel: 773-22-54.
◗ Sprzedam atrakcyjnà dzia∏k´ w R.O.D. „Pod lasem” w Rembertowie, z domkiem murowanym
na podpiwniczeniu, du˝ym tarasem, strychem
u˝ytkowym, pomieszczeniem gospodarczym
i kominkiem. Cena 55.000 z∏ – tel. 22 773-28-49.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio nowe mieszkanie
104 m2, Stara Mi∏osna. Tel. 502 116 990,
www.mazowiecka36.pl
◗ Potrzebny pracownik na pó∏ etatu do prac porzàdkowych przy restauracji tel. 502 212 457.
◗ Potrzebna Pani do sprzàtania w restauracji.
Tel. (22) 7733002.
◗ Wynajm´ mieszkanie 2 pokojowe 48 m2 na
osiedlu Aleja Akacjowa. Wolne od 1 kwietnia
2010 r., tel. 509-395-944.
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Reklama:
Joanna Januszewska
0 607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl
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Licencja nr 51

biuro rachunkowe

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

www.zapis.pl

601 355 130

oddzwoni´

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

ROK ZAŁO˚ENIA 1995

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

Warszawa-Wesoła
ul. Brata Alberta 2C

(vis a vis delikatesów K&M,
nad pocztą )

tel. 22 773 43 17

Sulejówek, ul. Wspólna 23c
tel.
fax

BM

022 783 24 63
022 783 31 34

www.zua.pl
firma@zua.pl

WYWÓZ NIECZYSTOSCI
STA¸YCH I P¸YNNYCH
ZAK¸AD US¸UG ASENIZACYJNYCH MAREK BAKUN

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

