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Nr
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
OÊrodek Kultury Weso∏a
przy wsparciu finansowym Miasta Sto∏ecznego Warszawy

Wakacyjna LeÊna
Scena Koncertowa w Weso∏ej
zaprasza:

28 czerwca (czwartek)
o godz. 1930

Zespó∏ Dzikie Pola

12 lipca (czwartek)
o godz. 1930

Gadajàca Tykwa,
Grupa Studnia O.

27 lipca (czwartek)
o godz. 1930

Balkan Sevdach

9 sierpnia (czwartek)
o godz. 1930

30 sierpnia (czwartek)
o godz. 1930

Czarne Motyle,
Grupa Studnia O.

Urzàd
Dzielnicy
Weso∏a

Pu∏ku

Teren Szwadronu Jazdy RP
w sàsiedztwie restauracji Villa Park.
Wjazd i parking
od ul. 1 Praskiego Pu∏ku.

Wi´cej informacji
o koncertach
na stronach 4-5.

1. Praskiego

foto: Joanna Januszewska-MiÊków

Grupa Folkowa Sharena

Wst´p wolny!

Trakt Brzeski

Villa
Park

Osiedle Stara Mi∏osna
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Z prac Rady Dzielnicy
Goràce temperatury,
jakie w maju i czerwcu
panowa∏y w Polsce, nie
wp∏yn´∏y znaczàco na
temperatur´ obrad Rady Dzielnicy. Obie sesje,
jakie si´ odby∏y od poprzedniego wydania
“WiadomoÊci Sàsiedzkich”, przesz∏y wyjàtkowo spokojnie i harmonijnie. Zgodnie z zasadà, ˝e zgoda buduje, niezgoda rujnuje, nawet tak dra˝liwe sprawy, jak aktualizacja Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego, zosta∏y przygotowane w sposób na tyle kompromisowy, ˝e
przyj´to jà niemal jednog∏oÊnie.
WPI jest bardzo obszernym materia∏em, w tej krótkiej relacji trudno go szczegó∏owo streszczaç. Zainteresowani mogà
si´ z nim zapoznaç w Urz´dzie Dzielnicy.
Ja tylko w skrócie zasygnalizuj´, ˝e bardzo

du˝y nacisk w najbli˝szych latach zostanie
po∏o˝ony na projektowanie nowych inwestycji, tak byÊmy byli przygotowani na ich
realizacj´ w przypadku pojawiania si´ dodatkowych Êrodków finansowych. G∏ówne inwestycje, takie jak budowa szko∏y w
os. Zielona, budowa kompleksu sportowego na Groszówce oraz budowa hali
sportowej z basenem przy Gimnazjum nr
119 w Starej Milosnie, majà byç finansowane g∏ównie ze Êrodków UE. Podobnie,
jak budowa drugiej szko∏y podstawowej w
Starej Mi∏oÊnie (tu prace wstrzymuje brak
gruntu).
W planach inwestycyjnych na nast´pne
lata zachowany jest tzw. parytet mieszkaƒców, tzn. ˝e Êrodki inwestycyjne sà
dzielone na poszczególne osiedla Weso∏ej
proporcjonalnie do liczby mieszkaƒców.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy planowana jest na 12 lipca br., zaÊ w sierpniu

Pechowa hala
Budowa hali sportowej
z basenem przy Gimnazjum 119 ju˝ od kilku lat
by∏a przedmiotem szczególnej troski i niestety nie
na wiele si´ to zda∏o. Prawie od roku gotowe by∏o
opracowanie projektowe, ale mimo wysi∏ków w∏adz Dzielnicy do dnia dzisiejszego
nie doczeka∏o si´ takiego stopnia zaawansowania, który pozwoli∏by kompletnà dokumentacj´ projektowà z∏o˝yç w celu wydanie pozwolenia na budow´. Przypomn´, ˝e 3 lata temu, aby przyÊpieszyç
prace na tà tak wa˝nà inwestycjà zarzàd
Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie
(nast´pca Zespo∏u) w porozumieniu z
w∏adzami Dzielnicy zamówi∏ i zobowiàza∏
si´ sfinansowaç wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej. By∏o to kilka
lat temu. Panowie P. Nowak, A. Michniewicz, K. Ró˝ycki i K. Grzegorek z zarzàdu Zrzeszenia wiele mówili zarówno o
zas∏ugach w∏asnych jak i o wizjach projektantki p. Ewy Widery, która te wizje przelewa∏a na papier w Êlimaczym tempie. A
m∏odzie˝ gimnazjalna w kolejnych latach
rozpoczyna∏a nauk´ bez mo˝liwoÊci zaj´ç
sportowych na sali gimnastycznej.
Zarzàd Dzielnicy po kolejnych przesuni´ciach terminu przekazania projektu
wyznaczy∏ ostateczny termin przekazania
kompletnej dokumentacji projektowej
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wraz z cesjà praw autorskich na dzieƒ
31.05.2007 r.. W tym dniu Zrzeszenie
przekaza∏o projekt autorstwa Pani Ewy
Widery, jednak w protokole przej´cia
znalaz∏o si´ ponad 20 braków, które mia∏y byç usuni´te do dn. 20.06.2007 r. W
poczàtku czerwca do biura p. Ewy Widery zosta∏ oddelegowany pracownik Urz´du Dzielnicy Weso∏a aby dopilnowaç i
pomóc jej w kompletnym przygotowaniu
dokumentacji. Ostatecznie równie˝ ten
termin up∏ynà∏ a braki w dokumentacji
nie zosta∏y usuni´te, w zwiàzku z tym Zarzàd Dzielnicy nie ma innego wyjÊcia jak
rozpisanie przetargu na wykonanie nowej dokumentacji. OczywiÊcie po raz kolejny przesunie si´ termin rozpocz´cia
prac budowlanych, jednak Dzielnica b´dzie wreszcie mog∏a kontrolowaç i odpowiadaç za to co dzieje si´ z budowà hali.
Zresztà, z uwagi na fakt, ˝e zamówienie
Zrzeszenia dotyczy∏o tylko projektu architektonicznego i tak Dzielnica musia∏aby zlecaç przygotowanie projektu wykonawczego. Teraz oba te zakresy b´dà
zawarte w jednym przetargu, co a˝ tak
bardzo nie przed∏u˝y ca∏ej procedury.
Szkoda ˝e Zarzàd Zrzeszenia wykaza∏ si´ nieudolnoÊcià pozwalajàc wybranej przez siebie projektantce wodziç si´ za nos i zachowywaç si´ jak rozkapryszona nastolatka.
Józef WojtaÊ

na 30. Sesje zazwyczaj zaczynajà si´ o godzinie 14.00 i ju˝ teraz zainteresowanych
zapraszam do udzia∏u. szczegó∏owe porzàdki obrad b´dà dost´pne w internecie
oraz b´dà wywieszane na s∏upach og∏oszeniowych.
Paƒstwa Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
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

Zagubione s∏owa

Dialog
Dialog to rozmowa przewa˝nie
dwóch osób. Wzorem sà 36 dialogi
Platona (437–347 przed Chrystusem), które przetrwa∏y w ca∏oÊci
do naszych czasów.
Cz∏owiek màdry to wg Platona ten,
który osiàgnà∏ harmoni´ duszy, czyli
cnoty: màdroÊci, m´stwa, wstrzemi´êliwoÊci i cnoty nadrz´dnej sprawiedliwoÊci.
Cnotà sprawczà w ˝yciu ludzkim
jest màdroÊç. Posiad∏szy jà cz∏owiek
osiàga tym samym cnoty pozosta∏e.
W 1965 r. biskup krakowski Karol
Wojty∏a w katedrze wawelskiej mówi∏: „Dialog to jest coÊ wi´cej ni˝ rozmowa (…) dialog to pewna postawa,
ludzka postawa, która p∏ynie stàd, ˝e
cz∏owiek jest osobà (…) spo∏ecznà.
Dialog to jest zdolnoÊç nie tylko
mówienia, ale tak˝e s∏uchania, to jest
zdolnoÊç takiego mówienia, ˝eby drugi móg∏ nas s∏yszeç i rozumieç; zdolnoÊç takiego s∏uchania, ˝eby rozumieç drugiego. To jest pewna postawa, postawa ludzka, (…) a równoczeÊnie postawa ta jest g∏´boko chrzeÊcijaƒska. Dlaczego? Dlatego, poniewa˝
mo˝e s∏u˝yç do roz∏adowania nienawiÊci mi´dzy ludêmi, do roz∏adowywania walki. Mo˝na powiedzieç, ˝e
zasada dialogu jest przeciwieƒstwem
zasady walki.
Warto si´ zastanowiç, dlaczego brakuje wspó∏czesnym Polakom umiej´tnoÊci dialogu.
Anna Susicka

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

PIKNIK WESO¸A 2007
W niedziel´ 17 czerwca, na terenie oÊrodka jeêdzieckiego Szwadronu Jazdy odby∏a si´ doroczna impreza „Piknik Weso∏a 2007” zwana te˝ potocznie Âwi´tem Miasta (Dzielnicy).
Organizatorzy – Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
wspomagani przez 1. Warszawskà Brygad´ Pancernà oraz Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP do∏o˝yli
wszelkich staraƒ aby tegoroczny Piknik Weso∏a obfitowa∏ w atrakcje.
Jak co roku na terenie toru stiplowego powsta∏o
miasteczko piknikowe. Centralnym miejscem by∏a
oczywiÊcie estrada, na której we wczesnych godzinach popo∏udniowych mogliÊmy podziwiaç dorobek
artystyczny dzieci i m∏odzie˝y z przedszkoli i szkó∏.
W tym czasie dzia∏a∏y pneumatyczne place zabaw
dla dzieci – 15 urzàdzeƒ, z których wszyscy mogli
korzystaç ca∏kowicie bezp∏atnie. W cz´Êci sportowej
mo˝na by∏o sprawdziç swoje mo˝liwoÊci fizyczne
na sprawnoÊciowych stacjach zadaniowych, pograç
w pi∏k´ no˝nà i siatkówk´ na wytyczonych boiskach
oraz sprawdziç swojà celnoÊç w strzelaniu z ∏uków.

Nie zabrak∏o nieod∏àcznych na tego typu imprezach balonów, waty cukrowej, zabawek oraz ogródka gastronomicznego.
Wiele atrakcji i wa˝nych informacji czeka∏o
na uczestników w stoiskach, które wystawili niektórzy sponsorzy (np. PLAY, PKO BP S. A., Polpain Put-

ka, ¸apiƒscy s.j.), organizacje spo∏eczne (np. Polski
Zwiàzek Krótkofalowców, Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna, PKPS), s∏u˝by mundurowe (Policja,
Stra˝ Miejska, ˚andarmeria
Wojskowa) oraz placówki
szkolne (Szko∏a Podstawowa
Nr 174, Szko∏a J´zykowa
„Prymus”).
Podczas pikniku mia∏y
miejsce dwa wa˝ne wydarzenia sportowe – Ogólnopolskie Zawody Hippiczne

w skokach przez przeszkody i symultana szachowa z arcymistrzem tej dyscypliny
Panem Bartoszem Soçko.
Cz´Êç wieczornà imprezy zainaugurowa∏ koncert
zespo∏u LOMBARD, który
wykona∏ wi´kszoÊç swoich
najwi´kszych przebojów.
Po nim us∏yszeliÊmy kawa∏ek dobrego rocka w wykonaniu zespo∏u Buckleys
z Miƒska Mazowieckiego.
Mi´dzy koncertami mieliÊmy okazj´ podziwiaç pokaz
tresury psów policyjnych
oraz jak zawsze porywajàce
pokazy kompanii rozpoznawczej 1. Warszawskiej
Brygady Pancernej i Klubu
Karate Weso∏a.
G∏ównà gwiazdà Pikniku
Weso∏a 2007 by∏a Kayah,

która we wspania∏ej atmosferze da∏a porywajàcy koncert.
Na proÊb´ publicznoÊci nie
szcz´dzi∏a bisów, a o ostatni
wykona∏a na specjalnà proÊb´
Panów Jacka Wojciechowicza
– Zast´pcy Prezydenta m. st.
Warszawy i Edwarda K∏osa
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.
Fina∏em Pikniku by∏ robiàcy
ogromne wra˝enie pokaz
sztucznych ogni.
Piotr Szepietowski
Wydzia∏ Kultury
dla Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
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Wakacyjna LeÊna Scena Koncertowa zaprasza
Inauguracja Letniej Sceny Muzycznej
zbli˝a si´ do nas wielkimi krokami. Pragniemy wszystkich goràco zach´ciç
do udzia∏u w tej nowej inicjatywie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego i sardecznie zapraszamy do przybywania na koncerty
wraz z rodzinami i przyjació∏mi, bo dzi´ki temu wydarzenia te stanà si´ radosnymi spotkaniami przy dobrej muzyce.
Wszystkie koncerty b´dà si´ odbywa∏y we
czwartki o godz. 19.30 na Os. Groszówka,
a ca∏y cykl jest organizowany przy wsparciu Urz´du Miasta Sto∏ecznego Warszawy i OÊrodka Kultury dzielnicy Weso∏a.
Oto harmonogram i opis imprez:

28.06. – Dzikie Pola
Zespó∏ Dzikie Pola wyst´powa∏ ju˝ dwukrotnie
w cyklu Muzyczne Czwartki i zosta∏ bardzo dobrze przyj´ty przez publicznoÊç. Przypominamy,
ze powsta∏ w 1999 r. w Krakowie. Stworzyli go
muzycy z by∏ego ZSRR, absolwenci konserwatoriów w Kijowie i Moskwie. Sà oni doÊwiadczonymi profesjonalistami, którzy uczestniczyli w wielu projektach zarówno muzycznych, jak i teatralnych. Nazwa zespo∏u zaczerpni´ta jest od dawnej
polskiej nazwy terenu, znajdujàcego si´ na po∏udniowy wschód od Kijowa i koƒczàcego si´ a˝
przed górami Kaukazu. Przez wiele stuleci na terenie tym mieszka∏y, w´drowa∏y, walczy∏y, ∏àczy∏y si´ i wspó∏istnia∏y ze sobà przeró˝ne narody,
m. in. Ukraiƒcy, Polacy, Cyganie, ˚ydzi, Rosjanie,
Grecy, Rumuni etc. W sensie kulturalnym by∏ to
niesamowity tygiel, zawierajàcy w sobie rdzenie
kulturalne niemal z ca∏ego Êwiata, z którego wywodzi si´ kultura narodów, zamieszka∏ych
w Centralnej i Wschodniej Europie. Tak jak ró˝norodny kulturalnie by∏ ten obszar, tak te˝ ró˝norodny jest repertuar zespo∏u, o czym b´dzie mo˝na si´ przekonaç podczas koncertu 28.06.

12.07. – Gadajàca Tykwa,
Studnia O
Gadajàca Tykwa to zespó∏ wykonujàcy muzyk´ etnicznà, nawiàzujàcà swoim brzmieniem
do muzyki afrykaƒskiej. Na j´zykach Afryki wzorowany jest te˝ wymyÊlony niby-j´zyk, w którym
u∏o˝one sà s∏owa do wi´kszoÊci utworów.
Wszystkie kompozycje zespo∏u sà autorskie.
Muzyka Tykwy to spontaniczna muzyka serca,
zachwyconego ˝yciem, ale te˝ cz´sto t´skniàcego za tym, co odesz∏o, choç tak naprawd´ jest
i trwa, ukryte gdzieÊ g∏´boko.
Muzyka ta wzrasta z mi∏oÊci do przyrody
i do tego co pierwotne, ponadczasowe i naturalne. Czerpie inspiracje z kultur, które nie stworzy∏y cywilizacji zrywajàcej bezpoÊredni kontakt
cz∏owieka z naturà. Jest pe∏na pozytywnych wibracji, s∏oƒca Afryki, nie pozbawiona równie˝ po-
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czucia humoru. Aktualny sk∏ad zespo∏u: Gwidon
Cybulski – balafon, ngoni, gitara, wokal; Filip
Szymborski – kontrabas; Sebastian Wielàdek
– flety, drumla, melodika, kalimba, wokal; Helena Mackiewicz – konga, wokal; Hubert Po∏oniewicz – table, b´bny, perkusionalia; Ewa Morawska – wokal. 12.07. zespó∏ ten wystàpi u nas
z cz∏onkami ze Stowarzyszenia „Grupa Studnia
O”, którzy wzbogacà koncert opowieÊciami afrykaƒskimi. Po koncercie zaÊ zaproszà nas
na „OpowieÊci bluesowe”., czyli opowieÊç muzycznà ilustrowanà utworami inspirowanymi repertuarem klasyków bluesa: Roberta Johnsona,
Laedbellego, Big Billa Bronzy'ego, B. B. Kinga
i Erica Claptona oraz Buddy Gaya. Historia rozpoczyna si´ w „delcie rzeki Wis∏y”, skàd tajemniczà
autostradà zabiera s∏uchaczy w poszukiwaniu
„bluesa”. Czy g∏ównemu bohaterowi i wszystkim
uczestnikom uda si´ go poczuç? Odpowiedê
w finale! Wyst´pujà: Jarek Kaczmarek – opowiadanie, gitara; Gwidon Cybulski – Êpiew, gitara,
harmonijka ustna, instrumenty. perkusyjne.
Grupa Studnia O jest pierwszym w Polsce
stowarzyszeniem opowiadaczy. Jako stowarzyszenie dzia∏a od 1997 roku, jednak poczàtki ich
dzia∏alnoÊci si´gajà roku 1994.
èród∏em ich opowieÊci jest bogata i ró˝norodna tradycja literatury ustnej: bajki i baÊnie, mity
i eposy z ró˝nych kultur, a tak˝e historie autorskie. Ich dzia∏alnoÊç nie jest jednak próbà rekonstrukcji dawnych praktyk opowiadania czy wiernym odtwarzaniem tradycyjnych narracji. Sztuk´
opowiadania traktujà jako indywidualnà twórczoÊç artystycznà, inspirowanà tradycjà, lecz
wpisujàcà si´ w kontekst wspó∏czesnoÊci. Praktyk´ opowiadania historii ∏àczà z rozleg∏à dzia∏alnoÊcià animacyjnà i edukacyjnà. Opowiadanie
stanowi bowiem atrakcyjnà formu∏´ poznawania
innych kultur, jest powszechnie zrozumia∏ym j´zykiem dialogu mi´dzykulturowego. ElastycznoÊç i otwartoÊç formu∏y opowiadania pozwala
im wpisywaç si´ w ró˝norodne projekty spo∏eczno-kulturowe – zarówno tematycznie, jak
i pod wzgl´dem formalnym: od kameralnych
spotkaƒ w kr´gu po wielkie widowiska.
Jak dzia∏a opowiadanie? Rozbudza ciekawoÊç,
rozbawia do ∏ez, koi smutki, ∏agodzi sko∏atane nerwy, oÊmiela, pociesza, poucza, zadaje pytania,
przera˝a i przynosi ulg´. Pozwala mówiç i s∏uchaç.
Pozwala na spotkanie. OpowieÊç jest oddechem
i przystanià, przygodà i podró˝à. Bajki i baÊnie,
eposy, zagadki i przys∏owia, legendy i pieÊni nie
nale˝à do porzàdku przesz∏oÊci, nie sà tym, co min´∏o – i nale˝y to teraz w∏aÊnie „piel´gnowaç”
i „ocalaç”. Dobre historie mówià o nas, o naszej
teraêniejszoÊci w sposób przejrzysty i sk∏adny;
precyzyjne i trafne – przywracajà poczucie porzàdku w chaotycznym Êwiecie. Wspó∏czeÊni
opowiadacze dzia∏ajà wsz´dzie: szukajà miejsc,
w których gromadzà si´ ludzie g∏odni historii. Zasiadajà na scenach, w kawiarniach, bibliotekach,

muzeach, szko∏ach; opowiadajà dzieciom i doros∏ym, starszym i m∏odszym. W wielkim mieÊcie
czy ma∏ej odleg∏ej wiosce – wsz´dzie, gdzie to
mo˝liwe – rozstawiajà swój niewidzialny namiot,
zapraszajà do Êrodka i dzielà si´ historiami. W wielu krajach Europy wspó∏czesna sztuka opowiadania ma ju˝ swojà tradycj´ i Êwietnie si´ rozwija.
Opowiadacz to uznany zawód, istniejà stowarzyszenia, sceny i festiwale opowiadania. „Grupa
Studnia O” jest cz´Êcià tego europejskiego ruchu.

26.07. – Balkan Sevdah
Balkan Sevdah – zespó∏ ba∏kaƒskiej muzyki folkowej powsta∏ we wrzeÊniu 2004 roku. Jest laureatem g∏ównej nagrody na festiwalu „Miko∏ajki
Folkowe2004”. Wykonujà muzyk´ inspirowanà
folkiem pochodzàcym z ró˝nych regionów Pó∏wyspu Ba∏kaƒskiego (Albania, Macedonia, Bu∏garia,
BoÊnia, Serbia i Kosowo, Turcja). W ich repertuarze znajdujà si´ zarówno nastrojowe sevdalinki
– mi∏osne pieÊni z BoÊni, jak i ˝ywio∏owe i energetyczne utwory wywodzàce si´ z kultury cyganów z Serbii i Macedonii. Pomi´dzy tymi skrajnymi nastrojami znajduje si´ serce ich muzyki – Pirin. PieÊni z tego regionu, niezwykle charakterystyczne, wielog∏osowe z nietypowymi wspó∏brzmieniami sà dla nich êród∏em sta∏ej inspiracji. Rytmika i melodyka, a tak˝e surowoÊç oryginalnych
wykonaƒ pozwalajà na ró˝norodne interpretacje
tradycyjnych tematów. Dzi´ki temu folklor ten staje si´ bardziej przyst´pny i nabiera transowoÊci.
W sierpniu 2005 po nagraniu debiutanckiej p∏yty
„Ramizem”, wystàpili na najwi´kszym folkowym
festiwalu na Ba∏kanach – „Kopriwsztica 2005”
w Bu∏garii. Byli jedynym zespo∏em z Polski, który
kiedykolwiek tam zagra∏. Spotkali si´ z bardzo goràcym przyj´ciem. Latem 2006 roku goÊcili na festiwalu Art. Forum w Orahovcu w Kosowie. Kolejny raz mieli okazj´ sprawdziç odbiór swojej muzyki u êróde∏ jej pochodzenia. Wyst´pujà w sk∏adzie: Szczepan Ho∏yszewski – darabuka, instrumenty perkusyjne, Janek Trojanowski – flety,
Êpiew, gitara, Robert Lipka – akordeon, Êpiew,
Marcin Zadronecki – Êpiew, buzuki, tambura.

9.08. – Grupa Folkowa Sharena
Grupa Folkowa Sharena, powsta∏a w 2004
roku. Po∏àczy∏o ich zainteresowanie muzykà
tradycyjnà granà mi´dzy Ba∏tykiem a Morzem
Czarnym.
Poczàtkowo repertuar zespo∏u opiera∏ si´
na muzyce ˝ydowskiej, prezentowanej m.in.
na Festiwalu Muzyki ˚ydowskiej „W bramie”
(2003 r.) na warszawskiej Pradze; wyst´powali
wtedy w trzyosobowym sk∏adzie pod nazwà „Keley Zemer”. Cz´Êç z tych utworów z powodzeniem nadal wykonujà na koncertach. Zainteresowanie muzykà ba∏kaƒskà zrodzi∏o si´ podczas
jednego z wyjazdów zagranicznych, kiedy to nawiàzali kontakt z zespo∏em pieÊni i taƒca Kuma-
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novo z Macedonii. Dzi´ki znajomoÊci z cz∏onkami
zespo∏u (m. in. z wokalistkà i tancerkà Lidià Apostolovskà) oraz poznanym na tym samym wyjeêdzie serbskim akordeonista Igorem Simonovicem
majà dost´p do materia∏ów muzycznych z tamtego regionu. Otrzymujà równie˝ cenne wskazówki
dotyczàce wykonywania tej muzyki.
Nazw´ grupy zaczerpn´li z j´zyka macedoƒskiego, w którym oznacza ona „kolorowy kwiat”.
Oprócz muzyki macedoƒskiej grajà równie˝
utwory z Serbii i Bu∏garii. Zespó∏ powsta∏ z inicjatywy akordeonisty Paw∏a St´pnia, który zafascynowa∏ wspó∏pracujàcych z nim muzyków ba∏kaƒskà nutà. Autorem wi´kszoÊci aran˝acji
i opracowaƒ jest Darek ¸apiƒski, z zawodu kompozytor, z wyboru kontrabasista. Skrzypaczka
Ma∏gorzata Pa∏ubska, klarnecista Pawe∏ Zawadzki oraz basista ¸ukasz Owczynnikow to utalento-

wani i wszechstronni muzycy. W roku 2005r.
do sk∏adu do∏àczy∏a wokalistka Basia Hanaczewska. II Nagroda na Mi´dzynarodowym Festiwalu
Muzyki Ludowej „MIKO¸AJKI FOLKOWE 2004”
w Lublinie „za dramaturgi´ i malarskoÊç prezentacji muzyki macedoƒskiej” potwierdza, ˝e ∏atwoÊç, z jakà porusza si´ zarówno w atmosferze
dobrej zabawy, jak i w nastroju refleksyjnym,
czyni ten zespó∏ muzycznie wszechstronnym.
Podczas kolejnej edycji tego festiwalu grupa
Sharena otrzyma∏a III Nagrod´ oraz Nagrod´
Specjalnà – sesje nagraniowe w TR Studios.

30.08. – Czarne Motyle,
Studnia O.
Czarne Motyle to zespó∏, który us∏yszymy 30.08., a gra on przedwojenne miejskie walce, tanga i fokstroty oraz muzyk´ tradycyjnà z pol-

skiej wsi (oberki, polki, kujawiaki i inne melodie
taneczne). Stara si´ zachowaç styl i klimat dawnych czasów. S∏ucha z upodobaniem archiwalnych nagraƒ na wa∏kach woskowych i p∏ytach winylowych. Przekopuje biblioteki muzyczne w poszukiwaniu zapomnianych melodii z okresu mi´dzywojennego. Zaczepia s´dziwych ludzi, ˝eby
zanucili lub zagrali melodi´ ze swej m∏odoÊci...
Zespó∏ gra w sk∏adzie: Katarzyna Szurman:
skrzypce, fidel, harmonia trzyrz´dowa, Agata
Krawczyk: skrzypce, cymba∏y, baraban. Emilia
Oko∏otowicz: baraban, Katarzyna Andrzejowska
de Latour: ksylofon, baraban. 30.08. ich wyst´p
po∏àczony b´dzie z animacjà tanecznà i z opowieÊciami warszawskimi, zaprezentowanymi przez
„Grup´ Studnia O”.
Zapraszamy serdecznie!
Basia Krzewska

SP 173 na III Dru˝ynowych Mistrzostwach
Polski Szkó∏ Podstawowych w Szachach

Pi´kne otoczenie oÊrodka wypoczynkowego GRAND w Chotowej pod Rzeszowem i wspania∏a pogoda ani na chwil´
nie oderwa∏y dzieci od ostrej walki
na prawie 80 szachownicach.
W III Dru˝ynowych Mistrzostwach
Polski Szkó∏ Podstawowych bra∏o
udzia∏ 36 dru˝yn – medalistów mistrzostw wojewódzkich. Mazowsze by∏o reprezentowane przez trzy dru˝yny
ze szkó∏: 173 w Weso∏ej – mistrza Mazowsza, SP w Micha∏owicach i ZEGiP-PSP w Makowcu.
Od samego poczàtku turnieju w czo∏ówce znalaz∏y si´ zespo∏y utytu∏owane,

majàce w swoich sk∏adach wielu finalistów
i medalistów indywidualnych mistrzostw
Polski
juniorów.
Zgodnie z oczekiwaniami zwyci´˝y∏a dru˝yna z Chrzanowa
– ubieg∏oroczny mistrz
Europy Szkó∏ Podstawowych.
SpoÊród dru˝yn mazowieckich prym wiod∏y
SP z Micha∏owic i 173
z Weso∏ej. Niestety,
na koƒcówce zabrak∏o troch´ szcz´Êcia
i pozycje medalowe
zosta∏y bez przedstawicieli Mazowsza. Ostatecznie SP
w Micha∏owicach
uplasowa∏a
si´
na siódmym miejscu, SP 173 z Weso∏ej na dziesiàtym,
a SP z Makowca zaj´∏a 22 pozycj´.
Najwi´kszym
optymizmem

napawa jednak fakt, ˝e dru˝yna z Weso∏ej by∏a jednà z najm∏odszych na mistrzostwach, a pod wzgl´dem iloÊci odniesionych zwyci´stw na poszczególnych szachownicach zdoby∏a czwarty
wynik w Polsce. Jako jedyna mo˝e wystàpiç za rok w tym samym niezmienionym sk∏adzie: Bartek Nowicki, Maksymilian Mahor, Ewa Haraziƒska i Kinga
Pastuszko, a to da jej realne szanse
na walk´ o zwyci´stwo. Szczegó∏owe
wyniki rozgrywek mo˝na znaleêç
na
stronie
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/k_974/.
Marian Mahor
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Czy chcemy byç partnerem?
W dniu 19 maja 2007 r. odby∏o si´ walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia
Zrzeszenie W∏aÊcicieli Domów
i Mieszkaƒ w Starej Mi∏osnej.
O randze tego zdarzenia mo˝e
Êwiadczyç du˝a frekwencja
– ok. 80 osób oraz obecnoÊç
zaproszonych goÊci: burmistrza dzielnicy Weso∏a
– Edwarda K∏osa, vice burmistrza ds. inwestycji
Krzysztofa Kacprzaka, a tak˝e „wa˝nych” mieszkaƒców naszego osiedla zwiàzanych ze Spó∏kà Ziemskà.
Zebranie prowadzi∏, wybrany g∏osami naszych
mieszkaƒców, Marcin J´drzejewski – wieloletni przewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a, znany z organizacji wielu imprez sportowych i kulturalnych dla
wszystkich mieszkaƒców naszej spo∏ecznoÊci. Mimo
spokojnego rzeczowego tonu prowadzàcego zebranie, na Sali od samego poczàtku do koƒca zebrania
trwa∏a próba si∏ pomi´dzy mieszkaƒcami i zwolennikami Spó∏ki Ziemskiej. O co? O W¸ASNOÂå i sposób
odpowiedniej reprezentacji w∏aÊcicieli wobec w∏adz
samorzàdowych, w sàdach i wsz´dzie, gdzie istotny
jest dobrze poj´ty interes mieszkaƒców naszego
Osiedla. Warto zauwa˝yç, ˝e Spó∏ka, chcàc zneutralizowaç dzia∏ania przedstawicieli mieszkaƒców, zmobilizowa∏a wszystkich swoich popleczników, którzy
karnie stawili si´ na wezwanie. Pomimo tej mobiliza-

cji nie wystarczy∏o im g∏osów do zablokowania przygotowanych przez nas uchwa∏. Mniej optymistyczne
jest to, ˝e nam nie uda∏o si´ zebraç takiej wi´kszoÊci,
która mog∏aby dokonaç zmiany krytycznie ocenianych w Zarzàdzie Zrzeszenia Panów: Michniewicza,
Ró˝yckiego i Grzegorka. Uda∏o si´ natomiast wprowadziç do Zarzàdu p. Roberta W´grzynowskiego, którego Walne Zebranie obdarzy∏o swoim zaufaniem.
Uczestnicy dyskusji podnosili sprawy dotyczàce
nas wszystkich, szczególnie z zakresu dysponowania
majàtkiem wspólnym mieszkaƒców, o którym decyduje i dalej chce decydowaç Spó∏ka Ziemska. Na taki
stan rzeczy uczestnicy zebrania nie wyrazili zgody,
czego wyrazem jest 8 uchwa∏ podj´tych znacznà wi´kszoÊcià g∏osów. Wszystkie uchwa∏y dotyczà bardzo
istotnych spraw porzàdkujàcych podstawowe relacje
w∏asnoÊciowo–zarzàdcze na osiedlu. Bardzo znaczàce
jest to, ˝e obecny prezes Zrzeszenia, by∏y prezes Zrzeszenia p. Nowak oraz jak nietrudno zgadnàç osoby
zwiàzane ze Spó∏kà g∏osowa∏y przeciwko wi´kszoÊci
uchwa∏. Nawet przeciwko tej chroniàcej teren siedziby
Zrzeszenia (Jeêdziecka 20) przed przej´ciem przez
Spó∏kà na komercyjnà budow´ mieszkaƒ.
Zarówno m. st. Warszawa, jak i dzielnica Weso∏a
majà w tej chwili pot´˝ny bud˝et na sfinansowanie
realizacji inwestycji w najbli˝szych latach. Do 201213 roku na naszym terenie zamknie si´ zewn´trzna obwodnica Warszawy, powstanà dwie drogi wylotowe mi´dzynarodowe i kilka po∏àczeƒ lokalnych

∏àczàcych Weso∏à z sàsiednimi dzielnicami. Aby cel
móg∏ byç zrealizowany wszystkie organizacje dzia∏ajàce na naszym terenie muszà ciàgnàç w jednà stron´. Nie ma tutaj miejsca na partykularne interesy
prywatnych spó∏eczek, w których sposób wykorzystania majàtku, b´dàcego podstawà ich dzia∏alnoÊci
gospodarczej, jest przez prawowitych w∏aÊcicieli
kwestionowany i budzi ich powszechne oburzenie.
Za rok odbywa si´ zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zrzeszenia, ale niektóre uchwa∏y muszà byç
zrealizowane ju˝ do 01-10-2007 b. r. W przypadku
braku ich realizacji konieczne b´dzie zwo∏anie nadzwyczajnego walnego zebrania jeszcze w tym roku.
Dlatego apeluj´ do wszystkich uprawnionych
mieszkaƒców – wspó∏w∏aÊcicieli osiedla Stara Mi∏osna: przyjdêcie na ul. Jeêdzieckà 20 i zapiszcie si´
do Stowarzyszenia Zrzeszenie W∏aÊcicieli Domów
i Mieszkaƒ Stara Mi∏osna.
Zarzàd Zrzeszenia mo˝e byç skutecznym organem
reprezentujàcym nasze interesy, mo˝e on przyczyniç
si´ walnie do odzyskania majàtku, którego w∏aÊcicielem chce byç Spó∏ka Ziemska. Warunkiem skutecznoÊci Zrzeszenia jest sprawny, wybrany przez nas zarzàd, komunikujàcy si´ z nami i sukcesywnie nas informujàcy o realizacji zadaƒ okreÊlonych w uchwa∏ach. Walne Zebranie pokaza∏o, jak ograniczony jest
kràg osób powiàzanych ze Spó∏kà. Mobilizujàc si´
i ∏àczàc g∏osy mo˝emy po∏o˝yç kres jej próbie zaw∏aszczenia naszego majàtku i mo˝emy staç si´ partnerem w decydowaniu o rozwoju Osiedla.
Jacek Rembiszewski
Mieszkaniec Osiedla Stara Mi∏osna

Uchwa∏y Walnego Zebrania Zrzeszenia
Walne Zebranie Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i
Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏osnej podj´∏o 19
maja 2007 r. 8 merytorycznych uchwa∏ stanowiàcych
program dzia∏ania Zrzeszenia w najbli˝szych miesiàcach.
Uchwa∏a NR 3
Walne Zebranie Cz∏onków Zrzeszenia zobowiàzuje Pana Tadeusza Romanowicza jako Cz∏onka Zrzeszenia i jako osob´ desygnowanà przez Zespó∏
MPZBDJiW na udzia∏owca Spó∏ki MPZBDJiW sp.
z o.o. oraz pozosta∏e osoby desygnowane przez Zespó∏ MPZBDJiW na udzia∏owców Spó∏ki MPZBDJiW
sp. z o.o. aby wprowadzili w umowie Spó∏ki MPZBDJiW sp. z o.o. zapis potwierdzajàcy jej charakter jako powiernika zarzàdzajàcego majàtkiem Cz∏onków
Zespo∏u MPZBDJiW, zapis dajàcy Zrzeszeniu prawo
do wyboru Rady Nadzorczej Spó∏ki MPZBDJiW sp.
z o.o. oraz zapis dajàcy Radzie Nadzorczej Spó∏ki
MPZBDJiW sp. z o.o. prawo wybierania Zarzàdu
Spó∏ki MPZBDJiW sp. z o.o. Jako termin Walne Zebranie wyznacza trzy miesiàce od dnia dzisiejszego.
Uchwa∏a NR 4
Walne Zebranie Cz∏onków Zrzeszenia upowa˝nia
Zarzàd Zrzeszenia do skierowania do Sàdu sprawy
o zasiedzenie dzia∏ki Nr 58/8 przy ul. Jeêdzieckiej 20.
Dzia∏ka przy ul. Jeêdzieckiej ma powierzchni´ 13.1191
m2. Spó∏ka Ziemska wystàpi∏a z inicjatywà budowy na tym
terenie komercyjnego budownictwa wielorodzinnego.
Poniewa˝ od ponad 20 lat samoistnym posiadaczem
dzia∏ki by∏ Zespó∏ a nast´pnie Zrzeszenie – postanowiono
skierowaç spraw´ do Sàdu w celu uzyskania prawa w∏asnoÊci w drodze zasiedzenia w dobrej wierze.
Walne zebranie wyrazi∏o swà wol´, aby na tej dzia∏ce wybudowaç szko∏´ podstawowà lub liceum ogólnokszta∏càce.
Uchwa∏a NR 5
Walne Zebranie Cz∏onków Zrzeszenia zobowiàzuje Zarzàd Zrzeszenia do podj´cia dzia∏aƒ prawnych
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w sprawie wyegzekwowania zobowiàzania pisemnego jakie z∏o˝y∏a w 2000 roku Spó∏ka MPZBDJiW
sp. z o.o. do przekazania Zrzeszeniu na w∏asnoÊç 580 m2 powierzchni biurowo-us∏ugowej
w Centrum „POGODNA”.
21 grudnia 2000 roku Prezes Zarzàdu Spó∏ki Ziemskiej
Wojciech Staniulis zwróci∏ si´ do Rady Nadzorczej Zespo∏u
Zarzàdu Zrzeszenia o wyra˝enie zgody na sprzeda˝ 6 dzia∏ek
przy ul. Borkowskiej o ∏àcznej powierzchni 25.438 mÇ firmie „KONSTANS”.
Mia∏o to de facto doprowadziç do finalnego rozliczenia
zobowiàzaƒ wobec wymienionej firmy za budow´ Centrum
POGODNA, pozwoliç na przej´cie przez Zrzeszenie prawa
w∏asnoÊci do ca 580 mÇ powierzchni biurowo-us∏ugowej
w Centrum POGODNA oraz u∏atwiç zgromadzenie Êrodków
na wykup gruntów na zadaniu 13.
Uchwa∏a NR 6
Walne Zebranie zobowiàzuje Zarzàd Zrzeszenia
do podj´cia wszelkich prawnie dost´pnych dzia∏aƒ
prowadzàcych do przej´cia przez Zrzeszenie udzia∏ów w Spó∏ce MPZBDJiW sp. z o.o.
Zrzeszenie dysponuje 3 orygina∏ami Umowy przedwst´pnej sprzeda˝y udzia∏u zawartych 18 kwietnia 2001 r.
pomi´dzy Tadeuszem Romanowiczem, Janem Wypychem
i Tomaszem Wàsowskim (udzia∏owcami Spó∏ki Ziemskiej)
a Zrzeszeniem.
Pomimo pisemnych zobowiàzaƒ w formie umowy do tej
pory Panowie Ci nie sprzedali swoich udzia∏ów Zrzeszeniu.
Uchwa∏a NR 7
Walne Zebranie zobowiàzuje Zarzàd Zrzeszenia,
aby zgodnie z ustawà o rachunkowoÊci uporzàdkowa∏ spraw´ przej´cia na w∏asnoÊç Êrodków trwa∏ych i majàtku ruchomego po Zespole MPZBDJiW.
W uwagach Prezesa Zarzàdu Zrzeszenia Andrzeja Michniewicza do Sprawozdania Komisji Rewizyjnej wykazujàcych to uchybienie czytamy: „Zrzeszenie nie by∏o i nie jest
w∏aÊcicielem przedmiotowego majàtku, dlatego te˝ majàtek

jest obj´ty ewidencjà pozabilansowà...”. Walne zebranie nie
zgodzi∏o si´ z tym stanowiskiem.
Uchwa∏a NR 8
Walne Zebranie wyra˝a wol´ pilnego przekazania
na rzecz m. st. Warszawy nieruchomoÊci gruntowej
o powierzchni ok. 4.7 ha, na której znajduje si´
oczyszczalnia Êcieków „Cyraneczka” wraz z przepompownià Êcieków i uk∏adem kanalizacyjnym po∏o˝onym na terenie osiedla Stara Mi∏osna.
W akcie notarialnym przekazania terenu miastu nale˝y
wyraênie zaznaczyç, ˝e w przysz∏oÊci teren ten ma byç wykorzystany na cele rekreacyjno-kulturalno-sportowe s∏u˝àce
ca∏ej spo∏ecznoÊci osiedla.
Ca∏kowity koszt budowy oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka” wynosi∏ ponad 8,2 mln z∏otych, z czego dotacje
paƒstwowe oraz Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska wynios∏y ponad 80%.
Pozosta∏e Êrodki gromadzone poprzez sprzeda˝ dzia∏ek
wzd∏u˝ Traktu Brzeskiego b´dàcych w∏asnoÊcià cz∏onków
Zespo∏u przeznaczano na budow´ oczyszczalni.
Spó∏ka Ziemska z kapita∏em za∏o˝ycielskim 6 z∏ nie ma
˝adnych merytorycznych ani moralnych praw do zaw∏aszczania tego olbrzymiego majàtku i terenu.
Uchwa∏a NR 9
Walne Zebranie Cz∏onków Zrzeszenia wyra˝a
zdecydowany sprzeciw roszczeniom Spó∏ki MPZBDJiW sp. z o.o. w sprawie odszkodowania za drogi
i zobowiàzuje Zarzàd Zrzeszenia do dzia∏aƒ skutkujàcych zablokowaniem jakichkolwiek wyp∏at z tego
tytu∏u dla Spó∏ki MPZBDJiW sp. z o. o.. JeÊli jednak
dojdzie do wyp∏aty odszkodowania Êrodki te powinny byç przeznaczona na cele ogólnospo∏eczne osiedla Stara Mi∏osna.
Spó∏ka Ziemska domaga si´ od miasta st. Warszawy odszkodowania za drogi w wysokoÊci kilkudziesi´ciu milionów
z∏otych.
Zebrani cz∏onkowie Zrzeszenia oÊwiadczyli:
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– grunty, na których powsta∏y drogi osiedlowe zakupione
za pieniàdze cz∏onków by∏ego Zespo∏u,
– ju˝ w 1994 roku Rada Nadzorcza Zespo∏u uchwa∏à
z dnia 14 grudnia 1994 r. upowa˝ni∏a Zarzàd Spó∏ki oraz
Zarzàd Zespo∏u do sukcesywnego przekazywania g∏ównych ulic osiedla na rzecz mienia komunalnego BEZ ODSZKODOWANIA (pismo L. Dz. 4852/94
z dn. 15.12.1994 r.),
– w roku 1999 i w latach nast´pnych cz∏onkowie Zespo∏u,
którzy byli w∏aÊcicielami dzia∏ek przylegajàcych do ulic
osiedlowych, zrzekali si´ bezp∏atnie na rzecz miasta cz´Êci swoich dzia∏ek, po to by miasto nada∏o nazwy ulicom
i podj´∏o ich budow´.
– w latach 1996-2002 udzia∏owcy i Zarzàd Spó∏ki Ziemskiej
notarialnie odstàpili od wystàpienia o odszkodowanie
od miasta za grunty wydzielone pod drogi.
Walne zebranie nie widzi zasadnoÊci roszczeƒ finanso-

wych Spó∏ki za ulice osiedlowe.
Uchwa∏a NR 10
Walne Zebranie upowa˝nia Zarzàd Zrzeszenia
do zebrania stosownych dokumentów i wystàpienia
do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu zbadania prawid∏owoÊci dzia∏ania w∏adz Zespo∏u i Spó∏ki MPZBDJiW sp. z o.o.
Ze Êrodków finansowych oko∏o 3400 cz∏onków by∏ego
Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych zakupiono na terenie Starej Mi∏osnej 171 ha gruntów przeznaczonych
na budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.
Ca∏a infrastruktura osiedlowa, w tym oczyszczalnia Êcieków „Cyraneczka”, by∏a wybudowana za pieniàdze cz∏onków
Zespo∏u przy wsparciu finansowym paƒstwa.
Udzia∏owcy Spó∏ki Ziemskie, którzy obj´li udzia∏y po 1 z∏
i zrobili to jedynie jako wydelegowanie przez cz∏onków Ze-

spo∏u przedstawiciele, zaw∏aszczajà powierzony im nasz
wspólny majàtek. Sprzedajà dzia∏ki nie liczàc si´ z g∏osami
sprzeciwu cz∏onków Zespo∏u oraz Zrzeszenia, wystàpili
o wielomilionowe odszkodowanie za drogi i ulice na terenie
Starej Mi∏osnej, czerpià korzyÊci z eksploatacji oczyszczalni
„Cyraneczka”, zamierzajà na dzia∏ce o powierzchni 13.191
m2 przy ul. Jeêdzieckiej 20 podjàç komercyjne budownictwo wielkoblokowe, czujà si´ prywatnymi w∏aÊcicielami
wielu terenów w Starej Mi∏osnej a w szczególnoÊci ponad 4,7 ha, na których zbudowano oczyszczalnie.
Walne Zebranie upowa˝ni∏o Zarzàd Zrzeszenia do zebrania stosownych dokumentów i opracowania wystàpienia
do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu zbadania
prawid∏owoÊci dzia∏alnoÊci w∏adz Zespo∏u Spó∏ki Ziemskiej
na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Wiceprezes Zarzàdu Zrzeszania
Tadeusz Opieka

ruchu i gestu. M∏odzi aktorzy uczà si´
przede wszystkim pracy cia∏em, opanowania gestu, precyzji ruchu, pracy w przestrzeni scenicznej. Podstawà technikà sà
improwizacje. Aktorzy sami wymyÊlajà treÊç spektaklu, piszà dialogi, budujà sytuacje sceniczne i struktur´ przedstawienia. W tym sensie wszystkie spektakle Teatru Poszukujàcego mo˝na Êmia∏o nazwaç kreacjami grupowymi, które cz´sto powstajà z inspiracji ró˝nymi dziedzinami sztuki, takimi jak malarstwo
czy muzyka. Tak powsta∏ spektakl „CITY”, w którym
bez trudu odnajdziemy fascynacj´ muzykà z p∏yty
Marii Peszek „Miastomania” i twórczoÊcià holenderskiego malarza Mondriana.
Styl Teatru Poszukujacego charakteryzuje prostota formy, jasny przekaz wizualny, rozbudowany ruch,
prostota rekwizytów.
Od 3 sezonów grupa pracuje pod kierownictwem
Bogumi∏y Stachurskiej. W swoim repertuarze ma ju˝
cztery spektakle: „Ósme niebo”, „Czas na reklam´”,

berg, autorka scenografii, Tomasz Struzik za muzyk´
do spektaklu oraz Bogumi∏a Stachurska za re˝yseri´.
Nagrodzony spektakl zosta∏ zaprezentowany podczas oficjalnej uroczystoÊci wr´czenia nagród
w niedziel´ 3 czerwca na Polach Mokotowskich.
Zdoby∏ równie˝ II miejsce na II Festiwalu Nowych
Form Teatralnych „Format 2007”, który odby∏ si´ 5
czerwca w Klubie Garnizonowym „KoÊciuszkowiec”.
M∏odym artystom oraz ich opiekunom ˝yczymy dalszych sukcesów artystycznych.
Bogumi∏a Stachurska – instruktor w OÊrodku Kultury w Weso∏ej
Ma∏gorzata Minchberg – artysta plastyk, rzeêbiarz, absolwentka Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie, autorka licznych scenografii teatralnych,
wystaw i projektów plastycznych, pedagog, mieszkanka Weso∏ej
Bogumi∏a Stachurska – re˝yser, pedagog teatralny, romanistka (Wydzia∏u Filologii Romaƒskiej UW),
absolwentka Instytutu Studiów Teatralnych na Sor-

„City” i „Bromba i niektórzy”. Wyst´puje na koncertach, przeglàdach i festiwalach.
Na Festiwalu wystawili spektakl p. t. „Bromba
i niektórzy”, który zyska∏ ogromne uznanie w oczach
publicznoÊci i profesjonalnego jury, które przyzna∏o
mu drugà nagrod´ w kategorii na najlepszà inscenizacj´ sztuki Macieja Wojtyszki. Debiutujàca w spektaklu 7 – letnia Zuzia Dworak otrzyma∏a indywidualnà nagrod´ za kreacj´ aktorskà. Osobne indywidualne nagrody otrzymali równie˝ Ma∏gorzata Münch-

bonie i Mi´dzynarodowej Szko∏y Teatralnej Jacques`a Lecoq`a w Pary˝u, pedagog, autorka licznych
spektakli teatralnych, plenerowych, instruktor
warsztatów dramy.
Tomasz Struzik – muzyk, kompozytor, aran˝er,
absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie i we
Wroc∏awiu, wspó∏pracuje z WSiPem, z Akademià
Muzycznà w Warszawie, uczestnik Mi´dzynarodowych Festiwali Muzycznych w Anglii i Japonii;
Bartosz Kupis

„Brombolandia”
Z wielkà satysfakcjà zawiadamiamy, i˝ zespó∏ Teatru Poszukujàcego wystàpi∏ z sukcesem na wojewódzkim Festiwalu TwórczoÊci Macieja Wojtyszki
„Brombolandia 2007”. Festiwal zorganizowany przez
Dom Kultury „Rakowiec” pod patronatem ministra
kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Micha∏a
Ujazdowskiego i prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz – Walz by∏ pierwszym oficjalnym przeglàdem
twórczoÊci Macieja Wojtyszki. Wzi´∏o w nim udzia∏
kilkanaÊcie grup teatralnych amatorskich i profesjonalnych z województwa mazowieckiego.
M∏odzi aktorzy Teatru Poszukujàcego, wÊród których sà uczniowie liceum, gimnazjum oraz szkó∏
podstawowych, dzia∏ajà od 3 lat przy OÊrodku Kultury w Warszawie – Weso∏ej pod kierownictwem pani Bogumi∏y Stachurskiej. Zespó∏ tworzà: Tamara Allina, Marysia Dàbrowska, Aleksandra Detyniecka,
Zuzia
Dworak,
Agnieszka ¸ukasik,
Adam Krassowski,
Basia Nowakowicz,
Aleksandra Nowakowicz, Julia Pyrzanowska,
Malwina Pyrzanowska,
Karolina Sarniewicz, Maja Sienkiewicz, Pawe∏ Zmys∏owski.
Kilku
cz∏onków grupy rozwija swoje teatralne pasje tak˝e
poza grupà Teatru Poszukujàcego: Tamara Allina doskonali swoje aktorskie umiej´tnoÊci w Ognisku Teatralnym Haliny i Jana Machulskich. Adam Krassowski jest uczniem klasy 'teatralnej” w Liceum im.
Kochanowskiego w Warszawie. Karolina Sarniewicz
pisze sztuki teatralne i uczestniczy w warsztatach
m∏odych dramaturgów.
Teatr Poszukujàcy wyró˝nia styl pracy. Bez wàtpienia nie jest to typowy teatr s∏owa, ale raczej teatr
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Gabinety stomatologiczne w Weso∏owskim SZPZLO
Us∏ugi z zakresu stomatologii realizowane sà w oparciu
o umow´ z NFZ. Umowa okreÊla iloÊç Êrodków przeznaczonych na realizacje kontraktu,
co oznacza koniecznoÊç limitowania us∏ug i tworzenia kolejek oczekujàcych. Âwiadczenia z zakresu stomatologii
nie wià˝à si´ z rejonizacjà. Dla pacjenta oznacza to,
˝e ma prawo wyboru miejsca realizacji Êwiadczenia.
Poniewa˝ nie wszystkie us∏ugi stomatologiczne
finansowane sà w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, za cz´Êç Êwiadczeƒ, zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami i cennikiem SZPZLO Warszawa Weso∏a,
p∏aci pacjent. Pe∏nymi kosztami leczenia stomatologicznego obj´te sà osoby nieubezpieczone, jak równie˝ te, które nie posiadajà przy sobie aktualnego
dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. W tym ostatnim przypadku pacjent ma prawo ubiegaç si´
o zwrot kosztów leczenia, po okazaniu aktualnego
dowodu ubezpieczenia, obejmujàcego okres, w którym udzielone zosta∏o Êwiadczenie zdrowotne.

W zw. z remontem Przychodni nr 1 w placówkach
SZPZLO funkcjonujà obecnie dwa gabinety stomatologiczne; w Przychodni nr 2 ul. Warszawska 55
oraz w Przychodni nr 3, ul. Jana Paw∏a II nr 23. Poni˝ej przedstawiam zasady przyj´ç pacjentów obowiàzujàce w poradniach stomatologicznych SZPZLO
Warszawa Weso∏a.
Pacjenci zg∏aszajàcy si´ na wizyt´ sà wpisywani
do kolejki oczekujàcych.
Âredni czas trwania wizyty stomatologicznej wynosi ok. 30 min.
W przypadku niemo˝noÊci stawienia si´ na wizyt´ w zaplanowanym czasie, z przyczyn le˝àcych
po stronie Êwiadczeniobiorcy, pacjent ma obowiàzek powiadomiç palcówk´ o zaistnia∏ej okolicznoÊci
w czasie jak najszybszym od chwili w/w zdarzenia.
Nieprzestrzeganie tej zasady nara˝a placówk´
na straty finansowe oraz uniemo˝liwia wykorzystanie
zwolnionego terminu na potrzeby innych oczekujàcych na wizyt´.
W przypadku niemo˝noÊci przyj´cia pacjenta
w czasie wynikajàcym z wczeÊniejszych ustaleƒ,
Êwiadczeniodawca, w miar´ mo˝liwoÊç, powiadamia

Dziewczyny na medal!
40 edycja Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y zbli˝a
si´ do koƒca. Rozgrywane sà ostatnie zawody fina∏owe
w ró˝nych dyscyplinach sportowych. W tegorocznej
Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y uczennice Szko∏y
Podstawowej 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
reprezentowa∏y dzielnic´ Weso∏a a˝ siedem razy. By∏y
Mistrzyniami Dzielnicy w mini koszykówce, w mini siatkówce, w p∏ywaniu, w gimnastyce sportowej, w czwórboju lekkoatletycznym i w pi∏ce no˝nej dziewczàt. Startowa∏y te˝ w fina∏ach WOM w biegach prze∏ajowych.
Wsz´dzie spisa∏y si´ znakomicie. Jednak˝e ostatni tydzieƒ by∏ ukoronowaniem tej ci´˝kiej pracy. Dziewcz´ta walczy∏y o dobrà lokat´ w mini pi∏ce no˝nej.
Od paru lat do programu WOM wprowadzono t´
m´skà dyscyplin´. Dziewcz´ta grajà na boisku

Dnia 5 czerwca 2007 roku
odesz∏a od nas do wiecznoÊci
Â.P.
Maria Banaszek
najukochaƒsza Mama,
Babcia i Prababcia.
D∏ugoletni zas∏u˝ony pedagog, wychowawca wielu pokoleƒ m∏odzie˝y, cz∏owiek o szlachetnym sercu, pe∏en pogody
ducha.
˚yczliwych pami´ci Zmar∏ej
zawiadamiajà pogrà˝eni
w g∏´bokim smutku:
córka, syn, zi´ç, synowa,
wnuki i prawnuki.
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do pi∏ki r´cznej. Zespó∏ liczy 10 osób, na boisku
gra 5 razem z bramkarkà. Przez blisko 2 tygodnie
dziewczynki ze Szko∏y 172 rozegra∏y 9 spotkaƒ
– eliminacje, çwierçfina∏y, pó∏fina∏y i fina∏. Na boisku Szko∏y Podstawowej 222 przy ul. Esperanto
na Muranowie godnie reprezentowa∏y naszà dzielnic´. Praca, którà w∏o˝y∏y w ten sukces by∏a ogromna.
Tydzieƒ wyjàtkowo upalny, boisko nas∏onecznione
i mecze trwajàce po 20 minut. A zawodniczki
to 12, 13-letnie uczennice. Da∏y z siebie wszystko
i sà bràzowymi medalistkami Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y. Najbardzej zas∏u˝y∏y si´: kapitan
zespo∏u Iza Tyburczy, Paulina Szelenberger, bramkarka Angelika Seweryniak, grajàca w ataku Kasia
MaÊnik i Magda Bogusz, grajàca w obronie Klaudia

o tym fakcie pacjenta oraz stara si´ o zagwarantowanie kolejnej wizyty, w mo˝liwie najszybszym terminie.
Pacjenci z bólem przyjmowani sà w dniu zg∏oszenia, mi´dzy pacjentami planowymi, w czasie jak
najkrótszym od chwili zasygnalizowania wizyty
– decyzje w tym zakresie podejmuje lekarz. W przypadku braku takiej mo˝liwoÊci w/w pacjenci kierowani sà na „ostry dy˝ur stomatologiczny” do placówki realizujàcej powy˝sze Êwiadczenie w ramach
umowy z NFZ.
Ostatni pacjent przyjmowany jest na wizyt´,
na 60 min. przed okreÊlonym w harmonogramie
koƒcem pracy gabinetu. Wynika to z koniecznoÊci
sporzàdzenia, wymaganej przez NFZ, dokumentacji
z udzielonych Êwiadczeƒ oraz koniecznoÊci sterylizacji narz´dzi oraz dezynfekcji gabinetu i aparatury
stomatologicznej.
Ka˝da p∏atnoÊç za us∏ugi stomatologiczne musi
byç dokonana w dniu uzyskania Êwiadczenia.
Wp∏acajàcy otrzymuje dokument potwierdzajàcy
fakt dokonania wp∏aty, tj. faktur´.
Koordynator ds. lecznictwa
Lek. med. Tomasz Droƒ
Grudziƒska, rezerwowa bramkarka Natalia Szcz´sna
oraz Karolina Koêmiƒska i Karolina Rozenek. Dziewcz´ta przegra∏y tylko 1 mecz o pierwsze i drugie
miejsce i to po dogrywce karnymi. Wygra∏a SP 94
z W∏och, drugie miejsce zaj´∏a SP 246 z Pragi P∏d.
Trzecie SP 172 z Weso∏ej, czwarte SP 258 z Pragi
Pó∏noc, piàte SP 189 z Rembertowa i szóste SP 21
z Bielan. Startowa∏o 18 szkó∏, które zdoby∏y mistrzostwo ka˝dej z dzielnic. Trzy pierwsze szko∏y 31 maja jadà na Mazowieckie Igrzyska M∏odzie˝y Szkolnej
i graç b´dà o tytu∏ mistrza Mazowsza. Zawody odb´dà si´ w Sierpcu i b´dà trwaç 3 dni. Dru˝yn´ szko∏y z Weso∏ej przygotowa∏a nauczycielka wf Bo˝ena Borys. ˚yczymy dziewcz´tom powodzenia. Zrobi∏y to co by∏o dotàd niemo˝liwe i trudne w grach zespo∏owych – sà medalistkami WOM i uczestniczkami Mazowieckich Igrzysk!
Bo˝ena Borys
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OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
na „Tryptyku Mazowieckim”
18 czerwca 2007 r. w Zespole Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
przy ul. Bro˝ka 1A w Warszawie odby∏
si´ Fina∏ Wojewódzkiego konkursu
„Tryptyk Mazowiecki”. W trzech dziedzinach: literatura, fotografia i plastyka
przes∏ano na konkurs przesz∏o 160 prac
z ró˝nych szkó∏ i OÊrodków Kultury.
Jury konkursu przyzna∏o 50 nagród
i wyró˝nieƒ. WÊród nagrodzonych
z dziedziny plastyki znalaz∏o si´ czworo dzieci z OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” z Weso∏ej.
Aleksandra Nowakowicz – II nagroda w kat. 12–15 lat, Weronika Pawlikowska – II nagroda w kat. 5–7 lat,
Kinga Emilianowicz – wyró˝nienie
w kat. 10–12 lat, Kacper Âwistak – wyró˝nienie w kat 10–12 lat.
Ciesz´ si´ z sukcesów moich uczniów
i ˝ycz´ im kolejnych nagród w nast´pnych konkursach plastycznych.
Instruktor plastyki
OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
El˝bieta Lipiec

OÊrodek Kultury w Weso∏ej

OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”

• Flamenco dla paƒ – 1 x w tygodniu
• Samoobrona dla kobiet (Combat Kalaki) – 1x
w tygodniu (poniedzia∏ek godz. 18.30) zaj´cia
bezp∏atne
• Joga 2x w tygodniu (wtorek, czwartek)
• Klub Seniora „+/- 40 – latek” – 1 x w miesiàcu (Êroda)

• Klub Seniora – 2 x w miesiàcu
• Gimnastyka geriatryczna – 2 x w tygodniu
• åwiczenia Pilates dla paƒ – 2 x w tygodniu
(wtorek, piàtek) godz. 19.00
• Samoobrona dla kobiet (Combat Kalaki) 1x
w tygodniu (poniedzia∏ek godz. 20.00) przez 3
miesiàce (bezp∏atnie)
• Sztuka walki Capoeira – 2 x w tygodniu

Zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ do udzia∏u
w sekcjach:
• Chór „Il Canto Magnificat” – 2 x w tygodniu
• Balet – 2 x w tygodniu
• „B´bny Regionów”
• Taniec towarzyski – 2 x w tygodniu
• Plastyka – 2 x w tygodniu
• Gimnastyka korekcyjna – 2 x w tygodniu
• Bryd˝ – 1 x w tygodniu (piàtek)
• Klub Malucha – 2 x w tygodniu (wtorek,
czwartek)
• Dzieci´cy zespó∏ wokalny (3-6 lat) 2 x w tygodniu
• Ceramika (rzeêba, garncarstwo) 1 x w tygodniu

Zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ do udzia∏u
w sekcjach:
• Nauka gry na gitarze
• Modelarnia – 2 x tygodniu
• Fotografia – 2 x w tygodniu
• Akademia Malucha – 2 x w tygodniu
• Wesolinki – 2 x w tygodniu
• Plastyka – 2 x w tygodniu
• M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy
• Mad Science
• Szachy (szkó∏ka, zaawansowani) – wtorek 16.00
• Studio piosenki – 1 x w tygodniu (poniedzia∏ek)
• Zespó∏ Taƒca Ludowego (od 7 roku ˝ycia) 2 x
w tygodniu (poniedzia∏ek, czwartek)
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Oczekiwane wartoÊci w polityce
Kto twierdzi, ˝e si´ nie myli, ryzykuje to, ˝e zniech´ca swoich s∏uchaczy do wyra˝ania myÊli
DziÊ jednà z fundamentalnych zasad demokra-tycznego sprawowania w∏adzy jest delegowanie
przez rzàd znacznego jej zakresu autonomicznym
strukturom w∏adz obywatelskich, przez co rozumiemy wszystkie, ustanowione prawem, ogniwa samorzàdu terytorialnego.
Nast´pnym etapem tego procesu, który zmierza
do budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, jest tworzenie warunków umo˝liwiajàcych powstawanie ró˝norodnych organizacji pozarzàdowych. To one, gromadzàc wokó∏ siebie liczne grupy obywateli, z mocy
nadanego im prawa, mogà wykonywaç wiele zadaƒ i to
zarówno powierzanych im przez organa administracji
rzàdowej, jak i podejmowanych z w∏asnej inicjatywy.
Jest to optymalny model, w którym obywatel czuje
si´ podmiotem, a uczestniczàc w sprawowaniu w∏adzy
bierze na siebie wspó∏odpowiedzialnoÊç za rezultaty,
zw∏aszcza za swoje najbli˝sze otoczenie, jego przysz∏oÊç i warunki ˝ycia mieszkajàcych tam ludzi.
Obserwujàc rzeczywistoÊç, wiem, ˝e ten model
dziÊ nie funkcjonuje, ˝e brakuje woli, aby co rychlej
spe∏niç to powszechne oczekiwanie kreujàcego si´
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Byç mo˝e nie jest to
jeszcze w pe∏ni dopracowany model z punktu widzenia kreujàcego go prawa, jak i czynników stymulujàcych oraz wyrobienia w nas przekonania, ˝e osobisty
sukces w znacznym stopniu zale˝y od pomyÊlnego
rozwoju tej, jak to dziÊ pi´knie okreÊlamy, mojej ma∏ej ojczyzny. Jako realista, Êwiadom jestem naszych
u∏omnoÊci, ujawniajàcych si´ zw∏aszcza wtedy, kiedy w naszych r´kach znalaz∏a si´ w∏adza. Dlatego
te˝, opowiadajàc si´ za daleko idàcà decentralizacjà
w∏adzy, musimy zadbaç o dobrze i skutecznie funkcjonujàcy system kontroli i to zarówno tej wewn´trznej, jak i dzia∏ajàcej z zewnàtrz.
Idea wspó∏czesnego samorzàdu terytorialnego,
choç w innej terminologii, pojawia si´ ju˝ w zapisach Konstytucji 3 Maja. Zosta∏a ona rozwini´ta
i wdro˝ona w ˝ycie w okresie II Rzeczypospolitej i to
do tych doÊwiadczeƒ nawiàzywa∏y postanowienia
Okràg∏ego Sto∏u, restytuujàce samorzàd terytorialny
w Polsce.
Opowiadajàc si´ za daleko idàcà decentralizacjà
w∏adzy paƒstwowej i delegowaniem jej uprawnieƒ
na rzecz samorzàdu terytorialnego, a dalej i innych
podmiotów obywatelskiej aktywnoÊci, mam jednak
wàtpliwoÊci, czy uda∏o si´ nam ukszta∏towaç takie
mechanizmy, które b´dà szybko sygnalizowa∏y
o wszelkich wyst´pujàcych nieprawid∏owoÊciach
i czy mamy takie instrumenty, aby im skutecznie zapobiegaç. Na to pytanie sam nie znajduj´ odpowiedzi i pozostawiam je nadal jako otwarte.
G∏´bokie rozczarowanie rzeczywistoÊcià spo∏ecznà, gospodarczà, politycznà i kulturowà w Polsce
oraz niezgoda na procesy zachodzàce u nas od kilkunastu lat, le˝à u podstaw licznych protestów ludzi
pióra oraz tych wszystkich, którzy czujà si´ oszukiwani przez kolejne ekipy rzàdzàce.
Mówiàc o tym, czego oczekujemy od polityków,
powiedzmy najpierw, aby szanowali swoje paƒstwo
i jego wartoÊci, i aby nie mówili o w∏asnym kraju
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”ten kraj”. Mamy tylko jeden kraj nad Wis∏à, Odrà,
Bugiem i Ba∏tykiem – Polsk´; kraj, b´dàcy cz∏onkiem wi´kszej wspólnoty europejskiej – UE. Sà pewne istotne wartoÊci ca∏ej tej wspólnoty i istotne wartoÊci polskie, jak choçby umi∏owanie wolnoÊci, tolerancja, tendencje demokratyczne, przywiàzanie
do tradycji ojczystych (poczynajàc od j´zyka,
a na materialnych i duchowych dobrach kultury
koƒczàc). Politycy polscy majà broniç paƒstwa polskiego, jego suwerennoÊci, jego niepodzielnoÊci
i jego pozytywnych wartoÊci. Temu wszystkiemu raczej nie zagra˝a Unia Europejska. Ale temu, w pewnym stopniu, mo˝e zagra˝aç g∏upota polityków, jak
ju˝ nieraz zagra˝a∏a w dziejach naszego narodu (poprzez anarchizacj´ ˝ycia politycznego przyczyni∏a si´
do dwukrotnego upadku paƒstwa polskiego
– w. XVIII w. i w 1939 roku). Musimy sobie uÊwiadomiç, ˝e jesteÊmy w okreÊlonym miejscu na Ziemi
– innego miejsca sobie jako naród nie wybierzemy.
Uczyƒmy zatem wszystko, co mo˝liwe, aby ˝yç
zgodnie z sàsiadami. To jest warunek sine qua non
– naszej pokojowej egzystencji.
Doktrynerstwo, partyjnictwo mo˝e zagra˝aç wartoÊciom, o których myÊlimy. Dobrze by by∏o, gdyby
tak nasi politycy rozwa˝ali starannie wszystkie
za i przeciw. Od tego przecie˝ sà naszymi politykami.
Piastowanie mandatu parlamentarnego (pos∏a
lub senatora), to zagadnienie teorii i praktyki. W ˝yciu naszym jakoÊ tak si´ uk∏ada, ˝e ta druga cz´stokroç rozmija si´ z tà pierwszà. Potwierdzajà to przyk∏ady. ˚yjemy w Êwiecie przekazów medialnych, które w znacznej mierze konstruujà koncepcje rzeczywistoÊci. Do nich nale˝à te˝ relacje z funkcjonowania
parlamentów, stanowiàcych w systemach demokratycznych emanacj´ spo∏eczeƒstwa.
DziÊ zjawiskiem o szerokim zakresie wyst´powania jest kryzys zaufania wyborców (elektoratów)
do swoich reprezentantów. Jego wspólnà cechà
– niezale˝nie od szerokoÊci geograficznej – jest zanik poczucia realnego wp∏ywu obywateli na uk∏ad
spraw w obr´bie wspólnoty paƒstwowej. Odr´bnym
zagadnieniem jest kwestia zapadania szeregu istotnych rozstrzygni´ç dla dzisiejszych paƒstw, daleko
poza zakresem jego suwerennych jurysdykcji. Ma to
zwiàzek g∏ównie z procesami g l o b a l i z a c j i, co
implikuje istotne zmiany (nie w ka˝dym przypadku
pozytywne) w odniesieniu do systemów ekonomicznych, w wysokim stopniu dziÊ zsynchronizowanych
zarówno w Szanghaju, Aichi, Warszawie czy La Paz.
Te procesy skutkujà malejàcym znaczeniem wspó∏czesnych parlamenttów, w kontekÊcie realnego
okreÊlenia w sposób ca∏oÊciowy kierunków aktywnoÊci ekonomicznej paƒstw.
Na pytanie, czego ˝yczy∏bym sobie od polityków,
nie wystarczy odpowiedzieç krótko i wyczerpujàco:
aby byli dobrymi politykami. Rzecz bowiem jest niezwykle skomplikowana i trudna do jednoznacznej kategoryzacji. ¸atwo jest bowiem oceniaç, a trudniej
jest coÊ stworzyç. Trudno jest bowiem dobrze wykonywaç funkcje polityczne w trudnym spo∏eczeƒstwie, jakim jest spo∏eczeƒstwo polskie. Jak˝e cz´sto polityk w trakcie swej pracy jest u nas êle oceniany, dezawuuje si´ jego wysi∏ek, nie pami´ta o jego osiàgni´ciach, wyolbrzymia wady.

Wydaje si´, ˝e niejednokrotnie nie potrafimy
sprawiedliwie oceniaç naszych polityków. Dotyczy to
nie tylko czasów nam wspó∏czesnych ale i przesz∏oÊci. Bardzo ró˝norodnie ocenia si´ jeszcze dzisiaj takich polityków z przesz∏oÊci, jak król Stanis∏aw August Poniatowski, Aleksander Wielkopolski czy Józef
Pi∏sudski, którego niektórzy podejrzewali nawet o powiàzania z dzia∏alnoÊcià agenturalnà. O dzia∏alnoÊç
agenturalnà podejrzewano te˝ innych polityków. Du˝o jeszcze czasu up∏ynie, zanim napisze si´ rzetelne
monografie o Gomó∏ce, Gierku, Jaruzelskim czy Wa∏´sie, nawet o W∏. Andersie i W∏. Sikorskim. Legendy
zawsze b´dà krà˝y∏y (z∏e i dobre).
Nic tak nie demoralizuje spo∏eczeƒstwa i nie doprowadza go do rezygnacji z przys∏ugujàcych mu
demokratycznych uprawnieƒ w sprawowaniu w∏adzy,
jak brak szybkiej reakcji na z∏o i nasza wobec niego
bezradnoÊç.
Przeczyta∏em ostatnio wiele lektur dotyczàcych
wy˝ej omawianego zagadnienia, a m.in. ”Filozofi´
Kanta w XXI wieku”. Jest to praca zbiorowa wspó∏czesnych filozofów, socjologów, prawników, pedagogów – wystàpieƒ bardzo m∏odych wspó∏autorów,
którzy wskazujà na nieprzemijajàce wartoÊci tego
znanego i wcià˝ na nowo odkrywanego myÊliciela.
Poszczególni autorzy przez pryzmat filozofii Kanta
surowo oceniali naszà rzeczywistoÊç. Dedykuj´ t´
pouczajàcà lektur´ wszystkim naszym politykom
i tym, którzy zarówno dziÊ, jak i w przysz∏oÊci zajmowaç si´ b´dà tworzeniem prawa, a˝eby za stosownym paragrafem potrafili dostrzec cz∏owieka, w ca∏ym jego otoczeniu i ˝eby zawsze dopuszczali myÊl,
˝e ten cz∏owiek mo˝e ró˝niç si´ od pozosta∏ych.
Aleksander Kalinowski

Dnia 12 czerwca 2007 roku
odby∏ si´ pogrzeb
Â.P.
Marii Banaszek
w koÊciele Karola Boromeusza
na Powàzkach.
W imieniu ca∏ej rodziny pragniemy serdecznie podzi´kowaç ks. Pra∏atowi Stefanowi Wysockiemu, ks.
Justynowi Ziembiƒskiemu za przyjacielskie po˝egnanie Zmar∏ej, za
serce, jakie nam okazali, Panu dyr.
R. Kalupie, dyrekcji Szko∏y Podstawowej im. S. Staszica, nauczycielom,
uczniom, sàsiadom, wszystkim przyjacio∏om uczestniczàcym w ostatniej
drodze na wieczny spoczynek oraz
tym, którzy swà modlitwà wspierali
nas.
Wdzi´czni M. i S. Brzozowscy
z dzieçmi,
T. i E. Banaszek
z dzieçmi i wnukami.
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Eksperymentuj!
W dniach 4-6
czerwca (od poniedzia∏ku do Êrody) w Spo∏ecznej
Szkole Podstawowej nr 12 im.
Emanuela Bu∏haka goÊci∏a wystawa objazdowa –
Eksperymentuj!
W poniedzia∏ek
i wtorek eksperymentowali goÊcie
z okolicznych szkó∏
a we Êrod´ gospodarze.
Stanowiska wystawy sà tak pomyÊlane, ˝e nie zwiedza si´ ich, ale wykonuje doÊwiadczenia. Opisy umieszczone przy sto∏ach i komentarze animatorów dope∏niajà ca∏oÊci.
DoÊwiadczenia dotyczà ró˝nych dziedzin nauki:
fizyki, chemii, biologii, matematyki.
Najbardziej podoba∏y si´ doÊwiadczenia z azotem. Nie tylko spektakularne zamra˝ania bananów
i wbijanie nimi gwoêdzi czy wybuchy, ale równie˝

pomys∏owe skraplanie tlenu i spalanie w nim patyczków.
Powodzeniem cieszy∏ si´ generator Van de Graaffa – (maszyna do podnoszenia w∏osów).
Prowadzàcy bardzo ciekawie objaÊnia∏ zwyczaje
∏adunków.
Nikt nie opar∏ si´ te˝ wdzi´kowi baniek – nie mydlanych.
Z ch´cià odwiedzano te˝” Cz∏owieka uk∏adank´”,
nowiutkiego dopiero co wyciàgni´tego z pude∏ka.
Szybko min´∏y trzy dni. Wystawa pojecha∏a
do nast´pnej szko∏y (zasady zapraszania na stronie
internetowej www.kopernik.org.pl).
Chwila obserwacji poch∏oni´tych doÊwiadczeniami dzieci pozwala wyciàgnàç wnioski dotyczàce
metod nauczania i ich skutecznoÊci.
Kibicujmy, wi´c stacjonarnemu Centrum Nauki
Kopernik, które ma powstaç na PowiÊlu, ale wyjaÊniajmy te˝ cuda otaczajàce nas i zachwycajmy si´
nimi.
Trzeba podzi´kowaç specjalistom, którzy cierpliwie i z zaanga˝owaniem odpowiadali na wszystkie
pytania eksperymentujàcych.
Dzi´ki równie˝ dla tych, którzy pomagali rozpakowaç i spakowaç wystaw´.
P. Carek

Teatrzyk kukie∏kowy w Êwietlicy szkolnej
Wiersze Juliana Tuwima sà bardzo lubiane i uznane przez dzieci. Sta∏y si´
one inspiracjà do przygotowania
przedstawienia kukie∏kowego przez teatrzyk Âwietliczaki w Êwietlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 171
w Warszawie–Weso∏ej.
Utwory z humorem pokazywa∏y drobne
wady i przywary ludzi poprzez postacie
zwierzàt, których rol´ odgrywali uczniowie
z klas pierwszych i drugich.
Przedstawienie uÊwietni∏a ekspozycja
prac plastycznych wykonanych przez
uczniów ucz´szczajàcych na zaj´cia Êwietlicowe pod kierunkiem wychowawczyƒ

Êwietlicy Janiny Janczarek i Ma∏gorzaty M´czyƒskiej.
Ró˝norodne prace plastyczne, efektowna dekoracja Êwietlicy, pomys∏owo wykonane kukie∏ki i stroje
biedronek podkreÊla∏y zaanga˝owanie w ca∏e przedsi´wzi´cie zarówno dzieci, jak i wychowawczyƒ
Êwietlicy.
Zaproszeni goÊcie, wÊród których byli obecni równie˝ rodzice dzieci bioràcych udzia∏ w przedstawieniu,
byli pod ogromnym wra˝eniem zdolnoÊci aktorskich,
jakie si´ ujawni∏y u ma∏ych aktorów przedstawiajàcych
zwierz´ta i owady nagradzajàc ich gromkimi brawami.
To Êwietny sposób anga˝owania dzieci w twórcze
dzia∏anie i rozwijanie ich zdolnoÊci plastycznych
i teatralnych.
mgr Ma∏gorzata M´czyƒska

UWAGA!
Prowadzimy zapisy uzupe∏niajàce
na rok 2007/2008!
Przedszkole pe∏ni dy˝ur wakacyjny
w miesiàcach letnich lipiec i sierpieƒ.
Zapraszamy na wakacje do ROBUSIA
dzieci z innych przedszkoli.
S∏onecznych i radosnych wakacji ˝yczy
W∏aÊciciel Przedszkola Bogus∏awa WiÊniewska
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Kàcik bibliofila
„1000 rad jak
szkoliç i wychowywaç psa”– kolejna pozycja dla mi∏oÊników czworonogów.
Zach´cam do jej
przeczytania wszystkich mi∏oÊników,
posiadaczy i planujàcych posiadanie psa. Znajdziecie tu
Paƒstwo krótkie opisy wielu psich ras,
dowiecie si´ o budowie, karmieniu, szkoleniu, a przede wszystkim o cechach charakteru i temperamentu poszczególnych
zwierzaków. Mo˝e ksià˝ka u∏atwi podj´cie decyzji lub dokonanie wyboru. Mo˝e
uchroni przed decyzjà b∏´dnà, której

konsekwencjà jest cz´sto wyrzucenie ˝ywego stworzenia, jak zb´dnego przedmiotu ot, choçby w wakacje do lasu.
Lit. pi´kna dla doros∏ych:
1. Perez-Reverte A. – Batalista
2. Coetzee J. M. – Ch∏opi´ce lata: sceny
z prowincjonalnego ˝ycia
3. Medea G. – Brandenburg
4. Kurkov A. U. – Ostatnia mi∏oÊç prezydenta (powieÊç ukraiƒska)
5. Brown S. – W obj´ciach ch∏odu
6. Miklaszewska M. – Wojtek z Armii
Andersa
Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Piotrowska E. – Ortografia czyli Heca,
którà wszystkim si´ zaleca!

KLUB PRACY w Weso∏ej Z A P R A S Z A
Pracujesz, ale szukasz innej pracy, jesteÊ osobà bezrobotnà, a mo˝e jesteÊ absolwentem i potrzebujesz pomocy w poruszaniu si´ na rynku pracy – ka˝dy
z Was mo˝e skorzystaç z naszej pomocy.
Pracujemy od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 7.30 – 15.30.
Od godziny 7.30 do 11.30 mo˝esz przyjÊç skorzystaç z ofert pracy zamieszczanych w prasie codziennej i internecie, zadzwoniç do pracodawcy, napisaç i wydrukowaç dokumenty aplikacyjne.
Od godziny 11.30 do 15.30 odbywajà si´ szkolenia, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy (z j´zyka angielskiego i podstaw obs∏ugi komputera),
indywidualne spotkania z pracownikami Klubu – po wczeÊniejszym ustaleniu
terminu.
Nasz adres: ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A pokój nr 1, 05-075 Warszawa.
Mieszkaƒcy Dzielnicy Weso∏a oraz osoby zainteresowane szczegó∏owymi informacjami na temat szkoleƒ i pozosta∏ych us∏ug Klubu prosimy o kontakt z Panià
Dorotà Gajewskà – Liderem Klubu Pracy – pod nr telefonów: (022) 773 44 12
wew. 110; 0693397417.

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga
specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI
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LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

2. Berowska M. – Zgadywajki czyli Rymowanki dla Przedszkolaka
3. Kasdepke G. – Mam prawo czyli Nieomal wszystko co powinniÊcie wiedzieç
o prawach dziecka, a nie macie kogo
zapytaç!
4. Andrews K. – Trzynastolatki 4
Lit. popularnonaukowa:
1. Miller A. – Dramat udanego dziecka:
w poszukiwaniu siebie
2.1000 rad jak wyszkoliç psa
3. Pawlikowska B. – Blondynka u szamana: magiczna wyprawa do Êwiata Indian
4. Oko∏ów G. – Kampinoski Park Narodowy: praktyczny przewodnik
5. Fradella F. – Podstawy rysunku (seria
Dla ˚ó∏todziobów)
6. ks. Jan Twardowski – Autobiografia
T. 1 i T. 2
Iza Zych

KONKURS FOTOGRAFICZNY
ZAPRASZAMY DO UDZIA¸U
WSPANA¸E NAGRODY
Og∏aszamy konkurs na zdj´cie z wakacji
w 3 kategoriach:

– natura –
– ludzie –
– wydarzenie –
Zdj´cia w formacie 13x18 na b∏yszczàcym
papierze, maksymalnie po 2 w ka˝dej
z kategorii prosz´ nadsy∏aç do 15 wrzeÊnia
2007 roku na adres Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego: 05-077 Warszawa-Weso∏a,
ul. Trakt Brzeski 28 - z dopiskiem konkurs
fotograficzny.
Zdj´cia prosz´ na odwrocie opatrzyç god∏em
oraz w zaklejonej kopercie (opatrzonej tym
samym god∏em) prosz´ podaç dane osobowe
takie jak: imi´ i nazwisko, wiek, adres oraz
telefon kontaktowy.
Zwyci´skie prace zostanà zamieszczone
w paêdziernikowym numerze
WiadomoÊci Sàsiedzkich.
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Miriam Trza∏kowska
urodzi∏a si´ 8 lutego 2007 r.
Waga: 3080 g, wzrost 50 cm.
foto – Fotooskar

˝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.

Oto kolejni nasi
najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom, a tak˝e
rodzicom
wszystkich innych weso∏owskich maluchów,

foto – Fotooskar

Witajcie
wÊród
nas

Paula Zalewska
urodzi∏a si´ 15 maja 2007 r.
Waga: 3200 g, wzrost 54 cm.

Alicja K´zik,
urodzi∏a si´ 12 kwietnia 2007 r.
w szpitalu na ul. Karowej
Waga: 3700 g, wzrost 52 cm.

Ola Szczygielska
urodzi∏a si´
4 paêdziernika 2006 r.
Waga: 3990 g, wzrost 55 cm.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu
Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nie posiadajàcym portretu nowourodzonego maleƒstwa
nasz kolejny sponsor, firma Foto OSKAR, takie zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej
rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç
w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na
adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm
i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 10 sierpnia 2007 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

Drodzy Czytelnicy!
Cztery miesiàce temu zosta∏o uruchomione przy stronie internetowej Stowarzyszenia Sàsiedzkiego nowe forum internetowe:

www.forum.staramilosna.org.pl
Forum jest jeszcze nowiutkie, ale powoli si´ rozkr´ca i przybywa jego u˝ytkowników oraz poruszanych tematów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
jego odwiedzania i zabierania g∏osu
w dyskusji. Jest to tak˝e doskona∏e
miejsce, aby w prosty sposób skontaktowaç si´ z radnymi ze Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie
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Family Cup - IX Zlot cyklistów w Starej
czek i zawodników, a
Mi∏oÊnie
tak˝e 12 dzieci poni˝ej 6-tego roku ˝ycia.
Pogoda, tradycyjnie
ju˝ na tej imprezie
by∏a wyÊmienita. A
poniewa˝ organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje (darmowy serwis rowerowy, posi∏ek dla zawodników, teatrzyk,

warsztaty dla dzieci i jazd´ na
kucykach) atmosfera by∏a równie pogodna. Równie dobrze
bawi∏a si´ liczna grupa kibiców,
g∏ównie rodzin startujàcych zawodników.
Nasze zawody, ju˝ po raz
trzeci by∏y mazowieckà elimi-

14

nacjà Mistrzostw Polski Amatorów
MTB - Family Cup. Dlatego te˝ wszyscy zawodnicy, którzy zaj´li jedno z
szeÊciu pierwszych miejsc (tak˝e w kategorii rodzinnej) zdobyli prawo startu
we wrzeÊniowych fina∏ach tej imprezy.
Szcegó∏owe wyniki, a tak˝e informacje
o fina∏ach mo˝na znaleêç na stronie
www.familycup.com.pl
A wszystkich zapraszamy znów za rok!
Marcin J´drzejewski

Foto. Joanna Januszewska

Ju˝ po raz dziewiàty 19
maja Stara Mi∏osna by∏a gospodarzem rowerowego Êwi´ta. Mi∏oÊnicy rowerów górskich, zarówno ci poczatkujàcy, jak i ci bardziej doÊwiadczeni, mogli spróbowaç swoich si∏ na pi´knych trasach wytyczonych po Mazowieckim
Parku Krajobrazowym. W
tym roku na starcie zgromadzi∏o si´ ∏àcznie 155 zawodni-
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Parafialna Karuzella

Ju˝ tradycjà sta∏ si´ coroczny festyn
z okazji Dnia Dziecka organizowany
na ∏àce przy Parafii NajÊwi´tszego Serca Jezusowego w Starej Mi∏osnej.
Z roku na rok rozrasta si´ nam ta impreza. Dzi´ki organizatorom Parafialnej Karuzelli: Parafii NajÊwi´tszego
Serca Jezusowego, Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu i Harcerzom z 44 szczepu
ZHR z Weso∏ej oraz sponsorom coraz
wi´cej atrakcji czeka na nasze dzieci.
W tym roku, karuzella zakr´ci∏a si´
o godzinie 12.00 a zatrzyma∏a dopiero
wieczorem po 18.00. Dzieci przed festynem na mszy prosi∏y o pogod´ i, jak
ksiàdz Hubert nas zapewni∏, pogoda
zosta∏a zamówiona.
Atrakcji by∏o co niemiara. Na poczàtku odwiedzi∏ nas Teatr ART-RE
z premierowym przedstawieniem
„Przygody bociana i ˝abki”.
Zaraz potem harcerki zaprosi∏y
do udzia∏u w grach i konkursach.
Z paszportem w r´ku w ró˝nych dyscyplinach sportowych, zr´cznoÊciowych,
zagadkach dzieci zdobywa∏y muszelki,
które mia∏y ozdobiç staw Pana Karpia.
Pan Karp zaÊ w nagrod´ ufundowa∏
wszystkim m∏odym uczestnikom festynu nagrody w postaci ksià˝ki „Przygody Pana Karpia” oczywiÊcie z imiennà
dedykacja od autora Jana Motyli.
W mi´dzyczasie odby∏ si´ pokaz Funny
Judo dzieci z Uczniowskiego klubu
Sportowego dzia∏ajàcy przy Gimnazjum 119.
Nast´pnà atrakcjà by∏ wyst´p iluzjonisty (sponsorowany przez ksi´dza
proboszcza), który z pomocà ma∏ych
czarodziei wprowadzi∏ goÊci w niezwyk∏y Êwiat iluzji.

uczycielki malowa∏y twarze. Kolejka
by∏a ogromna, a Panie malowa∏y
do ostatniego ch´tnego, nawet po zakoƒczeniu festynu.
Ostatnim punktem pikniku by∏ pokaz
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, gdzie ka˝dy
odwa˝ny przez chwil´ móg∏ zostaç dzielnym stra˝akiem. Na samym koƒcu wszyscy mogli upiec kie∏baski.
Podczas trwania pikniku wszystkie
odwiedzajàce nas dzieci otrzymywa∏y
darmowe napoje, s∏odycze, zabawki.
Ksiàdz Proboszcz Krzysztof Cyliƒski
ufundowa∏ maluchom wat´ cukrowà.
Jako g∏ówny koordynator i organizator z ramienia Stowarzyszenia Sàsiedz-

Po tym niezwyk∏ym wydarzeniu
dzieci och∏on´∏y
troch´ podczas
wyst´pu Ptaszków
Âw. Franciszka.
Przez ca∏y czas
trwania festynu
dzieci
mog∏y

uczestniczyç w warsztatach plastycznych, gdzie mog∏y same zrobiç sobie
maski, korony, ozdoby z kolorowego
papieru, drucików kreatywnych, korali.
By∏o te˝ stoisko MOK-u,, gdzie mo˝na by∏o pod fachowym okiem nauczyç
si´ rysowaç.
Najwi´kszym powodzeniem, jak zwykle, cieszy∏o si´ stoisko Niepublicznego Przedszkola ROBUÂ, w którym na-

kiego w swoim i imieniu Stowarzyszenia oraz Parafii NajÊwi´tszego Serca
Jezusowego chc´ SERDECZNIE PODZI¢KOWAå wszystkim osobom
i sponsorom za zaanga˝owanie w organizacj´ ca∏ego przedsi´wzi´cia.
W szczególnoÊci chc´ podzi´kowaç
wszystkim dzieciom i ich rodzicom,
opiekunom za przybycie. Wasza radoÊç
i uÊmiech by∏a najwi´kszà nagrodà
za trud przygotowaƒ dla organizatorów
i dowiód∏, ˝e takie imprezy sà potrzebne w Starej Mi∏oÊnie.
Mamy nadziej´, ˝e za rok znowu si´
spotkamy!
Bogus∏awa WiÊniewska
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Lecznica Stomatologiczna Nasza wspólna sprawa
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

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

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

– czysta Warszawa
Od czterech lat
w warszawskich szko∏ach (klasy I-III) i przedszkolach, wdra˝any jest
program edukacji ekologicznej. Celem programu jest kszta∏towanie wra˝liwoÊci ekologicznej dzieci przez stosowanie atrakcyjnych
form edukacji.

Program obejmuje 6 obszarów tematycznych:
ochrona powietrza, ochrona przed ha∏asem, ochrona wód i racjonalne ich wykorzystanie, segregacja odpadów, ochrona gleby i kszta∏towanie terenu, zdrowy
tryb ˝ycia. Zwieƒczeniem ca∏orocznej dzia∏alnoÊci sà

konkursy plastyczne dla dzieci. W tym roku konkurs
przebiega∏ pod has∏em „Nasza wspólna sprawa – czysta Warszawa”. Dzieci wykonywa∏y plakaty i ksià˝eczki-komiksy na temat segregacji odpadów.
Na poziomie dzielnicy w kategorii dzieci
przedszkolnych:
I miejsce zaj´∏a Julia Pohulajewska z Przedszkola nr 261 „Pod D´bami”,
II miejsce zaj´∏a Saskia van den Brecken z Przedszkola nr 261 „Pod D´bami”,
III miejsce zajà∏ Kacper Ciacharowski ze Szko∏y
Podstawowej nr 173.
W kategorii dzieci z klas I-III:
I miejsce zaj´∏a Zosia Waszczykowska ze Szko∏y
Podstawowej nr 173,
II miejsce zajà∏ Mateusz Siwek ze Szko∏y Podstawowej nr 171,
III miejsce zaj´∏a Ada Ciacharowska ze Szko∏y
Podstawowej nr 173,
Prace nagrodzonych dzieci przedstawione zosta∏y do miejskiego etapu konkursu.
Na tym etapie konkurowa∏o ze sobà oko∏o 200
uczniów. Dzieci z dzielnicy Weso∏a otrzyma∏y nagrody i wyró˝nienia. Sà to: Julia Pohulajewska i Saskia
van den Brecken z Przedszkola nr 261 „Pod D´bami,
Zosia Waszczykowska i Ada Ciacharowska ze Szko∏y
Podstawowej nr 173, Mateusz Siwek ze Szko∏y Podstawowej nr 171. Gratuluj´ dzieciom i wszystkim nauczycielom realizujàcym program. Szczegó∏owe informacje mo˝na znaleêç na stronie Biura Edukacji
http://www.edukacja.warszawa.pl/index.php?k=31.
W bie˝àcym roku szkolnym nagrodzone zosta∏y
równie˝ placówki realizujàce w∏asny program autorski z zakresu edukacji ekologicznej. W naszej dzielnicy nagrod´ takà otrzyma∏a Szko∏a Podstawowa
nr 173 i autor programu Pani Marianna Tomasiak,
za program autorski dla klas IV-VI. Zach´cam
wszystkie placówki do udzia∏u w Programie w roku
szkolnym 2007/2008.
Dzielnicowy Koordynator
Programu Ekologicznego
Bernadetta Gierczycka

16

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

MINI PORADNIK GENEALOGA-AMATORA cz´Êç 3

Katalogowanie i dokumentowanie
zebranych informacji – ciàg dalszy
Jednym z najwa˝niejszych zadaƒ genealoga jest skatalogowanie zebranych
danych oraz okreÊlenie ich wiarygodnoÊci. Dlatego te˝ przed rozpocz´ciem
dalszych poszukiwaƒ nale˝y zebrane
dane udokumentowaç, tzn. zebraç materia∏y êród∏owe. Zadanie to wymaga
od samego poczàtku skrupulatnoÊci.
Najlepiej odnalezione êród∏a rejestrowaç w postaci kartoteki, w której ka˝de
êród∏o posiada odpowiadajàcà mu kart´. Nale˝y zapisywaç, skàd dane êród∏o
pochodzi, kogo dotyczy, kto by∏ jego
wystawcà itp. Szczegó∏owe i konsekwentne ewidencjonowanie êróde∏ zapobiega powtarzaniu poszukiwaƒ,
szczególnie po latach, kiedy dotarcie
do niektórych archiwaliów mo˝e okazaç si´ ju˝ niemo˝liwe.
Warto jest sporzàdzaç duplikaty wa˝nych dokumentów papierowych (np.
kserokopie, fotografie cyfrowe, skany)
oraz elektronicznych. Nale˝y te˝ pami´taç o przechowywaniu ich w bezpiecznych miejscach, szczególnie dotyczy to
starych dokumentów papierowych.
JeÊli po zebraniu i wydrukowaniu danych oka˝e si´, ˝e jest to pot´˝na sterta papierów to najlepszym wyjÊciem
b´dzie staranne posegregowanie danych zarówno papierowych, jak i elektronicznych. Kartotek´ mo˝na podzieliç wed∏ug nazwisk, rodów, jak te˝ wed∏ug miejscowoÊci czy rejonów geograficznych. Wszystko zale˝y od inwencji
genealoga-amatora.
Gdy uporamy si´ z tymi pracami,
mo˝emy przejÊç do nast´pnego etapu
poszukiwaƒ, czyli ustalenia, których

K

O

danych nam brakuje.
Na tym etapie poszukiwaƒ proponuj´ narysowaç pierwsze drzewo genealogiczne. ¸atwiej b´dzie wtedy prowadziç dalsze poszukiwania.

konary rozrysowujemy jego dzieci,
wnuki, prawnuki itd. Poza imieniem
i nazwiskiem danej osoby zapisujemy
najwa˝niejsze daty dotyczàcej tej osoby
tj. dat´ i miejsce urodzenia, dat´
i miejsce Êlubu oraz dat´ i miejsce zgonu.
Taki sposób pozwoli ∏atwo zidentyfikowaç dane do uzupe∏nienia, gdy˝
w miejscach, w których brakuje nam
informacji, pozostanà puste miejsca.
Kolejnym etapem b´dzie zastanowienie si´, jak uzupe∏niç luki oraz
gdzie mo˝na znaleêç dokumenty, które
nam to umo˝liwià.
Joanna Januszewska

Rysujemy pierwsze drzewo genealogiczne
Drzewo genealogiczne jest ukoronowaniem pracy genealoga. Poprawnie
powinniÊmy nazywaç je tablicà descendentów, a jest to po prostu zapis
wszystkich potomków jednej osoby lub
pary ma∏˝eƒskiej. Nazwa „drzewo genealogiczne” pochodzi od biblijnego
drzewa Jessego, które podaje genealogi´ Jezusa od Abrahama.
Na tym etapie mamy
ju˝ zebrane i uporzàdkowane
wiadomoÊci
o naszej rodzinie, jest
wi´c to najlepsza pora
na rozrysowanie pierwszego drzewa genealogicznego. Nasze drzewo
b´dzie wyglàda∏o tym
atrakcyjnej im wi´cej
ga∏´zi b´dzie odchodzi∏o od g∏ównego konara.
Zale˝y to oczywiÊcie
od iloÊci wiadomoÊci, jakie uda∏o nam si´ dotychczas zgromadziç.
Zaczynamy od najstarszego przodka, którego
umieszczamy
na dole „w pniu drzewa”, a nast´pnie jako Przyk∏adowe drzewo genealogiczne wykonane przez genealoga-amatora

N
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Og∏aszamy konkurs na najciekawsze historie rodzinne. Na prace w formie elektronicznej (CD) i tradycyjnej czekamy do 30 wrzeÊnia 2007 roku. Maksymalna wielkoÊç prac to 10 stron maszynopisu.
Prace prosz´ przesy∏aç na adres siedziby Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara
Mi∏osna: ul. Trakt Brzeski 28; 05-077 Warszawa-Weso∏a z dopiskiem „Konkurs
– wspomnienia rodzinne”
Do wygrania cenne nagrody: I miejsce – zestaw pióro wieczne i kulkowe marki Ungaro; II miejsce – pióro kulkowe marki Ungaro.
Sponsor: Lava Group – dystrybutor marki Ungaro
w Polsce
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Rynek kapita∏owy
– naczynia po∏àczone
Pierwszym efektem globalizacji jest niewàtpliwie
rynek kapita∏owy. W tym samym czasie mieszkaniec
Pary˝a, Londynu, Singapuru, Chicago, Sydney, Warszawy... i Pcimia widzi w swoim w∏asnym komputerze to samo i dzi´ki szybkim ∏àczom internetowym
podejmuje decyzj´ inwestycyjnà wg.: swojej wiedzy,
sk∏onnoÊci do ryzyka, intuicji i okreÊlonym potrzebom – aktualnym w danej chwili. W Polsce o tym nie
wszyscy jeszcze wiedzà – dlaczego? U nas koniunkturà rzàdzà sieci sprzeda˝y kilkunastu gigantycznych
firm finansowych majàcych przyczó∏ki w Warszawie.
Sà wszystkie – z czo∏ówki europejskiej!!! Sieci takie
dysponujà tysiàcami agentów wy∏àcznych, którzy
akwirujà na pot´g´. Jest hossa!!! (jeszcze). Rodzime
doradztwo, zw∏aszcza polskich firm z polskim kapita∏em jest w powijakach. Jest to kilkadziesiàt firm rodzinnych, kilkanaÊcie spó∏ek kapita∏owych z minimalnym kapita∏em. Wiedza o rynku jest jednak atutem
tych ostatnich. Pierwsze wi´ksze za∏amanie koniunktury da szans´ rozwoju polskiemu biznesowi finansowemu. Jest szybszy, lepiej zna i obs∏uguje swoich
Klientów, ma w ofercie
wi´cej „produktów” finansowych.
Walka
o Klienta dopiero si´ zaczyna. By∏o ∏atwo, bo
przez cztery lata bez
przerwy roÊnie. No w∏aÊnie!!! Niniejszym artyku∏em chc´ wykazaç,
˝e jest ró˝nie, nie tak jak to widaç w reklamach, które oglàdamy od rana do nocy. Na przyk∏ad: kto powiedzia∏, ˝e dolar b´dzie kosztowa∏ do koƒca roku 2 z∏
a euro 3z∏, tak mówi∏a g∏oÊno „ulica” jeszcze dwa tygodnie temu – tymczasem od 01-05-2007 ceny walut ju˝ rosnà. Drugi przyk∏ad: kto powiedzia∏, ˝e spadek cen nieruchomoÊci na rynku USA niezw∏ocznie
spowoduje krach gie∏dowy na tym rynku. A mo˝e jest
tak, ˝e spadek cen nieruchomoÊci w USA jest skutkiem przemyÊlanej polityki monetarnej Banku Centralnego USA (comiesi´czne podnoszenie stopy procentowej o 0,25% do obecnej wysokoÊci 5,50%)?
Przyk∏adów jest wi´cej.
Tymczasem na naszym podwórku GPW nadyma
si´ coraz groêniej, bo 99% rodzimych inwestorów nie
zauwa˝a ˝e Polska przesta∏a byç wyspà. Zagranica
„wchodzi” na polski rynek jak jest tanio, zarabia kilkadziesiàt procent i... „wychodzi”. Jej udzia∏ w obrotach
wynosi oko∏o 30% i maleje. DziÊ na GPW rzàdzi rodzimy kapita∏. G∏ówni gracze to: OFE, TFI, TUn˚ (ubezpieczenia na ˝ycie) i indywidualni inwestorzy których
udzia∏ niebezpiecznie roÊnie (jest 40% i roÊnie). Na korekcie najwi´cej stracà Ci ostatni, gdy˝ udzia∏ w funduszach akcyjnych tych ostatnich jest najwi´kszy.
O ile OFE zachowujà proporcje 30–70 (25-75) % to inwestorzy indywidualni w funduszach akcyjnych ulokowali powy˝ej 40% oszcz´dnoÊci. Nie b´dzie wiecznie ros∏o. Od po∏owy 2003 do dziÊ g∏ówny indeks gie∏dowy WIG wzrós∏ o 529% (ze 100 z∏ zrobi∏o si´ 529 z∏
w cztery lata!!!). Powtórzenie tego wyniku z dzisiejszego pu∏apu jest niemo˝liwe!!!

W maju zesz∏ego roku równie˝ oÊmieli∏em si´ pisaç o balonie na polskiej GPW.
Ma∏o kto ten artyku∏ zauwa˝y∏. Jak majà si´
wyniki poszczególnych indeksów gie∏dowych na ró˝nych rynkach, za ostatni rok obrazuje tabelka obok.
Od 01-05-2007 rynki pot´g gospodarczych rosnà szybciej od rynków wschodzàcych. Przyk∏adem
poni˝sze dwa wykresy obrazujàce zmiany g∏ównego
indeksu USA i WIG oraz g∏ównego indeksu europejskiego DAX i WIG20.
OÊmielam si´ równie˝ twierdziç, ˝e ró˝ne sà równie˝ fazy cyklu koniunkturalnego dla ró˝nych gospodarek. Nie musi byç tak, ˝e krach na rynku chiƒskim
prze∏o˝y si´ na ca∏y Êwiat. Trzeci wykres obrazuje
zmiany indeksu USA (SP500) i Chin (HANGSENG)
za ostatni rok.
Na przyk∏ad USA: – przy wysokich stopach % nale˝y si´ raczej spodziewaç „podkr´cania” koniunktury obni˝aniem stóp. Europa stoi przed olbrzymià
szansà zbudowania konkurencyjnego i wiodàcego
rynku w trójkàcie z USA i dalekim wschodem. Per-

èród∏o: INTERIA.PL
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p∏ac w ostatnim kwartale i pot´˝ne naciski p∏acowe
w sektorze publicznym skutkujà podwy˝szeniem
kosztów. Szybszy wzrost kosztów od przychodów
ju˝ trwa. Tego zjawiska jeszcze nie widaç w wynikach finansowych firm, ale w najbli˝szych raportach
ju˝ je zobaczymy. A gdyby tak by∏o to z hossà po˝egnamy si´ na d∏ugo!!!
Szanowni inwestorzy: oszcz´dzanie nadwy˝ek
i przekszta∏canie ich w inwestycje jest najzdrowszym
zachowaniem si´ obywatela w zdrowych spo∏eczeƒstwach. Zauwa˝alnym pozytywnym zjawiskiem
w Polsce jest to, i˝ najszybciej przyros∏y takie formy
oszcz´dzania, jak: inwestycje walutowe (w ró˝nych
walutach) w fundusze zagraniczne oraz inwestycje alternatywne. Wprawdzie w nomina∏ach jest to bardzo
ma∏o i na dzieƒ dzisiejszy wynosi mniej ni˝ 1%
oszcz´dnoÊci, ale ruch ju˝ si´ zaczà∏ w w∏aÊciwà
stron´. Na czym polega dywersyfikacja? Na tym, aby
podzieliç inwestowane Êrodki na produkty o ró˝nym
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turbacje np. w Chinach i innych tygrysach azjatyckich nie os∏abià, a raczej wzmocnià Japoni´. Japonia i Szwajcaria majà tradycyjnie najni˝sze stopy %
w Êwiecie, sà êród∏em pozyskania kapita∏u spekulacyjnego. Kraje „wschodzàce” (Chiny, Indie, Brazylia... Polska) majà (mogà mieç) sytuacj´ przegrzania
koniunktury. W Polsce np. brak jest prób wykorzystania wzrostu gospodarczego do poprawy finansów paƒstwa, kreowania przedsi´biorczoÊci, przygotowania przedsi´biorstw na trudniejsze czasy.
Efekty doskona∏ej koniunktury sà … przejadane.
Wzrost cen surowców w ostatnim kwartale, wzrost
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horyzoncie czasowym (1 rok – 30 lat), na produkty
o ró˝nym stopniu ryzyka, po zbadaniu swojej indywidualnej sk∏onnoÊci do ponoszenia ryzyka, na produkty nieskorelowane ze sobà.: jeÊli fundusze gie∏dowe
zmienià kierune kto, te inne „produkty” powinny
ewentualne straty zrekompensowaç. Na rynku polskim sà takie produkty: FOREX – rynek walutowy,
HEDGE fundusze rynku towarowego. Trzeba tylko poszukaç, najlepiej niezale˝nego doradcy finansowego.
Z szacunkiem
Dr n. ek. Jacek Rembiszewski
13 lat sta˝u na rynku finansowym

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Warszawska Olimpiada Mlodzie˝y
Z koƒcem maja zakoƒczy∏y si´ rozgrywki mi´dzyszkolne w ramach XL Warszawskiej Olimpiady
M∏odzie˝y w naszej dzielnicy. By∏ to trudny rok
szkolny dla naszych sportowców i ich nauczycieli.
Szkolny Zwiàzek Sportowy doda∏ jeszcze dwie konkurencje: biegi prze∏ajowe dru˝ynowe (sztafety 10
osobowe) oraz ringo dla szkó∏ gimnazjalnych.
W rozgrywkach bra∏y udzia∏ wszystkie szko∏y podstawowe i gimnazjalne z naszej dzielnicy. Najlepsi
uczniowie (sporty indywidualne) oraz dru˝yny
szkolne reprezentowa∏y dzielnice w dalszych zawodach walczàc z najlepszymi z innych dzielnic.
Punkty, miejsca poszczególnych szkó∏ (SP., Gim.)
w rywalizacji dzielnicowej przedstawione zosta∏y

w tabelach.
W indywidualnych biegach prze∏ajowych
najwi´kszy sukces w kat. Szko∏y Podstawowe
odnieÊli uczniowie na Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y: Marta Teleon z SP. 172
(V klasa), która zaj´∏a II miejsce, 50 na Mazowszu oraz Karol Dziewulski z SP. 174
(IV klasa), który zajà∏ I miejsce, a 31 na Mazowszu. W kat. Szko∏y gimnazjalne na szczególne wyró˝nienie zas∏uguje Karolina Teleon,
która zaj´∏a 8 miejsce, 31 na Mazowszu.
Na Mazowieckie Igrzyska M∏odzie˝y Szkolnej
zakwalifikowali si´ równie˝ nasi lekkoatleci ze
szkó∏ gimnazjalnych zajmujàc w Warszawie
– ch∏opcy:
I miejsce w biegu
na 1000m Kamil Skowroƒski Gim. 119 z wynikiem 2: 52,22
II miejsce w biegu
na 400m Bartek Byczkowski Gim. 119 z wynikiem 53: 57
III miejsce sztafeta
olimpijska z Gim. 119
w sk∏adzie (Nowak,
Byczkowski, Panufnik,
Wielàdek) z wynikiem 3: 48,88;
Dziewcz´ta:
III miejsce sztafeta olimpijska z Gim. 119 w sk∏adzie
(Wcis∏o, Zalewska, Ziomko,
Jamka) z wynkiem4: 49,47,
V miejsce w skoku w dal Karolina Kaczyƒska Gim. 118
z wynikiem 4,38m
VI miejsce Monika Prokop
skok w dal Gim. 119 z wynikiem 4,34m.
W dru˝ynowych
sportach najwi´ksze
sukcesy osiàgn´li
uczniowie
naszej
dzielnicy w Warszawskiej
Olimpiadzie
M∏odzie˝y:
Tenis
sto∏owy III miejsce ch∏opcy Sp. 173, tenis sto∏owy III miejsce
c h ∏ o p c y
Gim. 119, III miejsce
dziewcz´ta Sp. 173
w mini p. no˝nej, VI miejsce
ch∏opców z Gim. 120
w siatkówce.
Starty
naszych
uczniów w WOM
(miejsca, punkty)
przedstawiono w tabeli

W sumie, rok szkolny 2006/07 pod wzgl´dem
startów naszych reprezentantów w zawodach sportowych by∏ bardzo udany.
S∏owa podzi´kowania nale˝à si´ nauczycielom
przygotowujàcym zawodników, a tak˝e samym
uczniom – za sportowà walk´ i godne reprezentowanie dzielnicy.
Dariusz Czy˝ewski
Dzielnicowy Koordynator WOM
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Serwis samochodowy MOTOLAB
05-077 Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
tel. 022 773 22 50, 022 773 22 49
pn.-pt. 800–1700, sob. 900–1400
Mechanika pojazdowa
Diagnostyka podwozi - komputerowa
geometria kó∏
- test amortyzatorów
Elektromechanika
Elektronika
- uk∏ady wtryskowe
i zap∏onowe
systemy ABS/ASR,
komfortu i Air-bag
Sprzeda˝ cz´Êci zamiennych marki BOSCH
Sprzeda˝ i wymiana opon
Obs∏uga i naprawa klimatyzacji
Instalacje gazowe
- serwis, monta˝
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• C e r a m i k a s a n i t a r n a • K a b i n y • Wa n n y
• Brodziki

• G l a z u r a • Te r a k o t a • G r e s y

M e b l e ∏ a z i e n ko w e n a w y m i a r
Konkurencyjne ceny, dowóz gratis na terenie Warszawy
Sklep „Twoja ¸azienka“ Warszawa-Weso∏a ul. Trakt Brzeski 80
tel. 022 773 2002, e-mail: twojalazienka@poczta.fm
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Wyjazd edukacyjno-j´zykowy
Anglia-Walia 2007 r.
Jak co roku uczniowie Szko∏y Podstawowej
nr 173 pragnàcy doskonaliç swojà znajomoÊç j´zyka angielskiego, uczestniczyli w wyjeêdzie edukacyjno- j´zykowym.
W tym roku odwiedziliÊmy Angli´ i Wali´. WyruszyliÊmy bardzo wczeÊnie w piàtek, a w sobot´
zwiedzaliÊmy ju˝ Londyn. Anglia przywita∏a nas
pi´knà, s∏onecznà pogodà, która utrzymywa∏a si´
przez ca∏y czas naszego pobytu na tej pi´knej wyspie. OczywiÊcie w Londynie jest mnóstwo turystów
z ca∏ego Êwiata i mo˝na by∏o us∏yszeç wiele j´zyków
z ró˝nych stron naszego globu, popatrzeç na niezwyk∏e i czasem egzotyczne ubiory.
Co obejrzeliÊmy i zwiedziliÊmy? OczywiÊcie by∏
przejazd kapsu∏à London Eye, Big Ben, Houses of
Parlament, Westminster Abbey, spacer po St. James” Park w stron´ Buckingham Palace, spacer uli-

cà The Mall w stron´ Trafalgar Square, zwiedzanie
National Galery, China Town i Madame Taussaud’s.
Nast´pny etap naszej podró˝y to pi´kna, tonàca
w zieleni i kwiatach Walia. Obecnym ksi´ciem Walii
jest Karol, najstarszy syn królowej El˝biety II.
Ka˝dego dnia naszego pobytu odwiedzaliÊmy inne miasto (Cardiff, Bath, Swansea, Mumbles Head-najdalej wysuni´ty punkt malowniczego wybrze˝a,
Gloucester,) poznawaliÊmy jego histori´ i ciekawe
miejsca. W ka˝dym z tych miast mieliÊmy do wykonania zadania j´zykowe. To by∏o bardzo ciekawe
i przyjemne doÊwiadczenie. Trzeba by∏o pytaç
mieszkaƒców (oczywiÊcie po angielsku) i szukaç
w∏aÊciwych rozwiàzaƒ zadaƒ. ByliÊmy podzieleni
na grupy, a ta, która najlepiej wykonywa∏a zadania,
na koniec naszego wyjazdu otrzyma∏a nagrody.
Jeden dzieƒ przeznaczony by∏ na odwiedziny

GimnazjaliÊci na Wawelu
Ju˝ po raz drugi uczniowie naszego Gimnazjum 119 oddali ho∏d swojemu Patronowi-wielkiemu Polakowi, Marsza∏kowi Józefowi Pi∏sudskiemu
przy jego grobie w Katedrze na Wawelu w 72 rocznice smierci. Poczet sztandarowy w niezwykle szacownym towarzystwie cz∏onków Zwiàzku Legionistów
Polskich oraz uczniów ze szkó∏ noszàcych imi´ Marsza∏ka z∏o˝y∏ kwiaty przy jego grobie, a nast´pnie
uroczyÊcie przemaszerowa∏ wraz z innymi pocztami
do Domu Józefa Pi∏sudskiego w krakowskich Oleandrach, miejsca gdzie w 1914 wszystko si´ zacz´∏o,
skàd wyruszy∏ brygadier Pi∏sudski z I Kompania Kadrowà walczyc o wolnoÊç. Tam odby∏o si´ spotkanie
z Legionistami oraz rozstrzygni´to trzecià edycj´
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o I Marsza∏ku

Polski. Warto podkreÊliç nie bez satyswakcji, ˝e nasi uczniowie, laureaci szkolnego etapu zaj´li drugie
miejsca ex equo. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje
wspomniane spotkanie z Legionistami – cudowna lekcja patriotyzmu. Uczniowie mogli osobiÊcie
poznaç ludzi dla których ˝ycie to nieustajàca s∏u˝ba
dla Polski.
Po uroczystoÊciach, które zrobi∏y na nas ogromne
wra˝enie udaliÊmy si´ na krótkà przechadzk´ po starym, ale jak˝e pi´knym Krakowie. ObiecaliÊmy sobie, ˝e w nast´pnà 73 ju˝ rocznic´ Êmierci Marsza∏ka staniemy przy jego grobie.
Miros∏awa Wiesio∏ek
nauczycielka historii
w Gimnazjum 119

w szkole (Rednack School). Ka˝dy z nas mia∏ swojego opiekuna (ch∏opca lub dziewczynk´), ze szko∏y
angielskiej. Na poczàtku patrzyliÊmy na siebie niepewnym wzrokiem, ale podczas prezentacji osób
by∏o du˝o Êmiechu i lody zosta∏y prze∏amane.
UczestniczyliÊmy w lekcjach, graliÊmy w baseball,
zwiedzaliÊmy budynek, rozmawialiÊmy z wieloma
uczniami tamtejszej szko∏y. Pod koniec wizyty zaproszeni zostaliÊmy na wspólny lunch. Jedzenia by∏o mnóstwo, ró˝norodnego i pysznego. WymieniliÊmy si´ adresami, numerami telefonów – teraz b´dziemy doskonaliç nasz j´zyk angielski. MieszkaliÊmy w uroczym schronisku. Wokó∏ cisza i spokój.
Budzi∏ nas Êpiew ptaków. Z okien widaç by∏o ma∏y
staw, po którym p∏ywa∏y czarne ∏ab´dzie, kaczki
krzy˝ówki i perkozy.
Nasza pani kucharka karmi∏a nas wyÊmienitymi
Êniadaniami, obiadami, deserkami, ciastami- które
sama piek∏a (serniczki, pierniczki). Nale˝y wspomnieç o tajemniczym miejscu, które odwiedziliÊmy – Stonehenge – które wywar∏o na nas ogromne wra˝enie i o przepi´knej romaƒsko-gotyckiej katedrze (XI-XV w.) w Gloucester, która wspaniale wypad∏a w roli Hogwartu (tak, tak, to wn´trza tej katedry pos∏u˝y∏y twórcom filmu do stworzenia s∏awetnej Wielkiej Sali).
Ostatni dzieƒ to czas na zwiedzanie Londynu i jego ciekawych miejsc – Greenwich, Royal Observatory w Greenwich, Science Museum, Natural History Museum. Po wieczornym pikniku ruszyliÊmy
do Folkestone, przeprawiliÊmy si´ Eurotunelem
do Calais no i do domu! Zosta∏o nam mnóstwo wra˝eƒ, wspomnieƒ, zdj´ç i ch´ci do nauki j´zyka angielskiego.
Podró˝ujàcy „j´zykowcy” z SP 173

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

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji

17

tel. 022 773 25 90 0-505 115 773

Firma „KOMPLEKS“
• Pranie dywanów
Sulejówek, ul. Sobieskiego 35
• Pranie tapicerek meblowych
tel. 022 783 46 06, 602 581 285
• Pranie wyk∏adzin dywanowych
• Pranie i czyszczenie tapicerek samochodowych ATRAKCYJNE CENY

Bramy gara˝owe Ogrodzenia
Bramy wjazdowe Pe∏na automatyka
PORADY – MONTA˚ – SERWIS – PROMOCJE
RAJDOOR – SERWIS
Warszawa, ul. Che∏m˝yƒska 10 B
ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 389

www.rajdoor.com.pl
tel. (022) 879 93 23
tel. (022) 617 85 23
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Piknik w SP 173
Sobotni ranek 2 czerwca przywita∏
nas wbrew oczekiwaniom i prognozom
pogody deszczowà aurà. Pokrzy˝owa∏o
to nieco plany organizatorom Pikniku
Szkolnego w SP nr 173, gdy˝ wszyscy
musieliÊmy zmieÊciç si´ w murach
szko∏y. Jednak ju˝ od 8.30 korytarze
i klasy rozbrzmiewa∏y gwarem dzieci
z klas 0–III, a o 11.30 do∏àczyli uczniowie z klas starszych. Uczestnicy pikniku prze˝ywali emocje rozgrywek sportowych, w klasach przygotowywali prace plastyczne. Dodatkowymi atrakcjami by∏y stoiska, w których mo˝na by∏o
kolorowaç postaci z ró˝nych stron
Êwiata, umalowaç twarz, spróbowaç
szcz´Êcia kupujàc los na loterii, zjeÊç
smaczne ciastko przygotowane przez
rodziców, kupiç prace dzieci na kiermaszu, przyjrzeç si´ jak powstajà naczynia z gliny czy przygotowaç drobny
upominek w stoisku metaloplastyki..
Ka˝da z klas szkolnych zamieni∏a tego
dnia swój wystrój, pojawi∏y si´ dekoracje zwiàzane z paƒstwami z ró˝nych
kontynentów. Piknik by∏ bowiem podsumowaniem
ca∏orocznej
pracy

uczniów i nauczycieli nad projektem
„W 260 dni dooko∏a Êwiata”. Pierwszym elementem jego realizacji by∏
udzia∏ w XXVIII Maratonie Warszawskim i prezentacja Meksyku w ramach
akcji „W 42 km dooko∏a Êwiata” Podj´liÊmy si´ równie˝ „Adopcji na odleg∏oÊç” poprzez comiesi´cznà zbiórk´
pieni´dzy dla ch∏opca z Ugandy Samuela Makubuya. Zorganizowany zosta∏ konkurs plastyczny „Nasi
przyjaciele z ró˝nych
stron Êwiata”, uczniowie czytali bajki i baÊnie pochodzàce z in-

nych paƒstw. Ka˝da z klas wybra∏a sobie paƒstwo, o którym przez ca∏y rok

SOLARIUM ZULUS
W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo
3 urzàdzenia opalajàce najwy˝szej klasy
renomowanych firm Êwiatowych

1. ¸ó˝ko ERGOLINE 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem
PROMOCJA 90 gr za minut´
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
posiadajàce dwukolorowe, które oprócz lepszego opalania
nóg dodatkowo stymulujà przemian´ materii, poprawiajà
ukrwienie i pobudzajà profiilaktyk´ antycelulitowà.
3. TUBA (∏ó˝ko stojàce) posiadajàce 180 watowe lampy
z efektem bràzujàcym.
— W sprzeda˝y kosmetyki przed i po opalaniu
— Kàcik dla dzieci
— Karnety, karty sta∏ego klienta, promocje

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY
1 min. = 1 pkt.
Serdecznie Zapraszamy
pn.–pt. 10–20, sobota 11–16
tel. +48 600 133 333
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
06-077 Warszawa Weso∏a
(obok poczty i przychodni)
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szkolny zbiera∏a
informacje, materia∏y. Uczniowie
klas IV-VI podczas
pikniku
przedstawili ciekawe prezentacje, przybli˝ajàce
kultur´ wybranych krajów. Pokazy te wraz z prezentacjami ró˝norodnych talentów naszych podopiecznych zakoƒczy∏y czerwcowà imprez´.
Organizatorzy pragnà podzi´kowaç
wszystkim, którzy w∏àczyli si´ w przygotowania do pikniku. Mamy nadziej´,
˝e wszyscy jego uczestnicy dobrze si´
bawili i na d∏ugo zapami´tajà ten deszczowy ale radosny dzieƒ.
Krystyna Krasucka

Fitness
Art
Specjalny wakacyjny program zaj´ç
wzbogacony i urozmaicony
Body Ball – çwiczenia jak w Magdzie M.
Circuit – wspania∏y trening ogólnorozwojowy
ABT, TBC, FATBURNING, AERO GYMSTIC, P¸ASKI
BRZUCH, TANIEC BRZUCHA, BELLY DANCE, SALSA
z Mati, PILATES, YOGA, HATHA YOGA, TAI CHI
Wakacyjne tygodniowe
programy taneczne

KA˚DY TYDZIE¡ INNA FORMA
MO˚LIWOÂå POZNANIA RÓ˚NYCH STYLÓ W
CIEKAWI INSTRUKTORZY Z RÓ˚NYCH ZAKÑTKÓW ÂWIATA

Kursy: SALSY, SAMBY, FLAMENCO, DANCE HEEL – ˝ywio∏owy
taniec jamajski, REGGAETON – najnowszy hit muzyczny
powsta∏y w Ameryce ¸aciƒskiej w Porto Rico, AFRO LATINO,
ELEMENTY JAPO¡SKIEGO TA¡CA WSPÓ¸CZESNEGO
Fitness Art, ul. Trakt Brzeski 60/60a, 05-077 Warszawa-Weso∏a
(pawilony handlowe obok stacji BP)
022 773 14 33, www.fitnessart.pl e-mail: info@fitnessart.pl

SOLARIUM najnowszej generacji MEGA SUN
PROMOCJA 1Z¸/ MIN

SUPER POWER 5600

GABINET KOSMETYCZNY
na bazie Germaine de Capuccini i Chantarelle

GABINET MASA˚U na bazie Dr Bellter
pielegnacja d∏oni i stóp manicure i pedicure
Godz. otwarcia: pon.–pt. 8.00–22.00, sob. 9.00–15.00
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Us∏ugi posadzkarskie

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

–
–
–
–
–

CEG¸A POROTON
CEG¸A PE¸NA
BLOCZKI BETONOWE
CEMENT
TRANSPORT HDS
tel. 0601 209 206

OD R¢KI

OD R¢KI

ortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

PE¸NY ZAKRES US¸UG
Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
0 512 103 278
email:fismag@poczta.fm

US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal
licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

– rozwody – dokumentacja zdarzeƒ;
– gospodarcze – wiarygodnoÊç, ustalenia majàtkowe;
– badania antypods∏uchowe, inne ekspertyzy (patrz strona w internecie).
ul. PrzyleÊna 20, Stara Mi∏osna
tel. 0227730028, fax 0227730029
www.renoma2.com.pl
e-mail: renoma2@renoma2.com.pl

Nasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a II 264, tel. 022-795-14-97, 022-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY, STABILIZATORÓW
STAWÓW ORAZ SZWEDZKICH
ORTOPEDYCZNYCH MATERACY DO SNU.

LEKARZ
INTERNISTA
l e k . m e d . To m a s z D r o ƒ
specjalista chorób wewn´trznych II stopnia

Wizyty domowe
Leczenie doros∏ych i m∏odzie˝y
Profilaktyka – szczepienia
Doradztwo medyczne
Wydawanie zaÊwiadczeƒ i opinii medycznych
Edukacja medyczna – wyk∏ady i szkolenia

tel. 022-773-15-71, 600-99-41-51

US¸UGI ELEKTRYCZNE

Wykonywanie i modernizacja instalacji,
naprawa sprz´tu AGD i pod∏àczanie urzàdzeƒ
Monta˝ i naprawa domofonów
Pod∏àczanie czujników temperatury do pieców gazowych

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

Morfeusz Przyj´cia
OkolicznoÊciowe

PRZYJ¢CIA
tel. 508 12 88 92
WESELA
022 612 93 98
www.wesele.waw.pl KOMUNIE itp
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Weso∏a
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DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”

MYJNIA

SAMOCHODOWA
• pranie tapicerki
• polerowanie lakieru

US¸UGI WULKANIZACYJNE
SPRZEDA˚ OPON - NOWE I U˚YWANE
MONTA˚ I WYWA˚ANIE SPECJALNOÂå
OPON TYPU RUNONSLAT + NISKIE PROFILE
MECHANIKA POJAZDOWA
Marek Karczewski
ul. Trakt Brzeski 70
05-077 Warszawa
tel. 0 692 969 484

Czynne: pon. - sob. 8.00 – 20.00

• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
ca∏ego kraju
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
do wyboru na
w bran˝y
miejscu
• busy i autokary
do przewozu
uczestników
uroczystoÊci
• wiàzanki
i wieƒce
z w∏asnej
kwiaciarni
• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
• kremacje i ekshumacje

Biuro czynne: 8-18
Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
WKRÓTCE: Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 10

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

meble sosnowe
oferujemy:

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

5%

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

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON

DOJAZD GRATIS 24 h

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

• FIRANY
• ZAS¸ONY

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦
✦ NABIA¸ ✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦

dogodny dojazd
parking

niskie ceny

• NARZUTY
• KARNISZE
• ART. POÂCIELOWE
Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy

SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108, tel. 022 773 25 30

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

„deco JUMA“

SULEJÓWEK – PAWILONY
ul. KOMBATANTÓW 63
tel. 022 760 10 52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jana Paw∏a II 23/B4
(Centrum Pogodna)

tel./fax 022 773 84 60
tel.kom. 0609 53 77 47
e-mail : renfafa@op.pl

APTEKA

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS

mgr farm. Jolanta Borkowska
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. 022 773 00 45

Godz. otwarcia
Pon.-Piàt. 8.00-20.00
Sobota 8.00-14.00

ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

773 25 69, 022 73 38 91
www.podatkiwesola.pl

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

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

res

•
•
•
•
•
•

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

US¸UGI GEODEZYJNE

s

Systemy alarmowe, domofony, kontrola dost´pu,
TV przemys∏owa, instalacje antenowe.
ul. Rumiankowa 35/10
tel. 022-353-58-87
05-077 Warszawa Weso∏a
fax 022-773-84-69
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468
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05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 75
tel. 022 773 21 55
fax 022 773 30 41
pn.–pt. 800–1900 sob. 900–1500
Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. D
tel. 022 891 12 57
pn.–pt. 900–1800 sob. 900–1500

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

telewizja nowej generacji HDTV

cyfrowe aparaty fotograﬁczne,
lornetki, obiektywy, dyktafony cyfrowe,
karty pami´ci, urzàdzenia audio ...
Dostawa w ciàgu 24 godzin, wysyłamy ﬁrmà Masterlink, koszt 20 zł.
Mile widziany odbiór osobisty, adres sklepu: Warszawa-Wesoła, ul. Słowackiego 49
info: 0501 213 674, 0502 713 894, 022 773 71 02

www.fotorimex.pl

26

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Sprzedam ceg∏e Poroton, ceg∏´ pe∏nà, cement,
bloczki betonowe – 601 209 206.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-504-803-574.
◗ 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. 022-773-96-35.
◗ Rosyjski – nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Petersburgu. St. Mi∏osna tel. 022-77322-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126-840.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-2078, 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.
◗ FIRMA poleca tanie, solidne sprzàtanie na zawo∏anie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ Do wynaj´cia: pokój z ∏azienkà w suterenie tel.
022-773-27-24.
◗ Przyjm´ sprzàtanie osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej Mi∏osny tel.: 0601-715-540.
◗ Âluby – oryginalny prezent gra na skrzypcach
tel. 515 34 94 60.
◗ Âluby – oryginalny prezent – luksusowa stylowa
limuzyna BMW 7 w kolorze nadziei, zawiezie m∏odà par´ na nowà drog´ ˝ycia tel. 515 34 94 60.
◗ Poczta czynna w soboty od 800 do 1300 – prenumerata czasopism tel. 773 26 16.
◗ Projekt i realizacja wn´trz mieszkalnych i us∏ugowych tel. 605 089 599.
◗ Gara˝ wynajm´ lub sprzedam okolice Jana Paw∏a ul. Diamentowa tel 888 244 416.
◗ Radam auto na gaz ul. I P. P. 62 tel. 502 630 680.

◗ Us∏ugi transportowo-kurierskie dla domu i firmy
tel. 889 744 630.
◗ Dam prac´ w formie zlecenia pani bieg∏ej w szyde∏kowaniu tel. 773 17 98, 501 791 083.
◗ Aran˝acja wn´trz-projekty, realizacje. Profesjonalne doradztwo. Tel. 602 12 67 12.
◗ Kupie dzia∏k´ budowlanà lub rolnà w Starej Mi∏oÊnie/Weso∏ej/Józefowie lub okolicach. tel. 609
020 300, (22) 773 37 64.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów. Dojazd. Tel. 0506 661 672.
◗ MAKIJA˚, Êlubny, wieczorowy, wiza˝ystka ze
Starej Mi∏osnej, dojazd: Warszawa i okolice.
Tel. 509 029 649.
◗ Sprzedam wozek dzieciecy Arte Pepino, gondola
+ spacerówka. Stan dobry. Cena 200 z∏
(do uzgodnienia). Tel. 0-501 546 848.
◗ Student Szko∏y G∏ównej Handlowej udzieli korepetycji z matematyki lub j. angielskiego. Przygotuj´ do sprawdzianu, nadrobi´ zaleg∏oÊci. Mo˝liwoÊç dojazdu. 25 z∏ 60 min. 503 164 763.
◗ M∏oda, zdolna osoba podejmie si´ wszelkich
prac dekoracyjnych. – Przygotowanie sto∏ów
pod uroczystoÊci Komunii, Chrztów i innych uroczystoÊci. – dekorowanie potraw – uroczyste
dekorowanie wn´trz, tel. 508 896 759.
◗ Szukam opiekunki od sierpnia do 11 miesiecznych bliêniakow, pon–piatek 830-1630 w Starej
Mi∏oÊnej. Kontakt 0601578998.
◗ Wspólnota Mieszkaniowa w Starej Mi∏oÊnie zatrudni panià do sprzàtania raz w tygodniu.
tel. 022-77-33-760.
◗ Hurtownia elektryczna poszukuje na ca∏y etat Pana do 40 l. do dzia∏u sprzeda˝y. E-mail:
atlant@poczta.onet.pl. Tel. 783 02 19.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – SKUTECZNIE i SYMPATYCZNIE!! Nauka, t∏umaczenia, biznes, egzaminy
tel.: 504 697918, wi´cej na www.rosyjski.blo.pl
◗ PILNE!! OSOBA CIERPIÑCA NA SM PRZYJMIE
MEBEL DO SPANIA I JAKIKOLWIEK TELEWIZOR,
tel. 0-695 440 313.
◗ Ekonomista (54 l.) wykszt. wy˝. podemje pilne
prac´, ang., ros. i komputer podst. 30-letnie
doÊw. w finansach i zarzàdzaniu zasobami ludzkimi Kontakt: 0-22 836 20 81; 0-661 682 597,
e-mail: aldek.romi@gazeta.pl.
◗ KURSY LETNIE J¢ZYKA ROSYJSKIEGO 30
godz./miesiàc,
ceny
konkurencyjna
tel. 022 773 40 87.
◗ Uczciwa, lubiàca dzieci zaopiekuje si´ dzieckiem Tel. grzecznoÊciowy 0608 494 782
(w godz. 20–22.)
◗ Pomog´ w prowadzeniu firmy. Poprowadz´ biuro. DoÊwiadczenie. Tel. grzecznoÊciowy 0608
494 782 (w godz. 20–22).
◗ Sprzedam za 100 z∏ u˝ywany rower (w stanie
dobrym) produkcja Chiny dla dziecka w wieku
od 8 do 11 lat. Tel. 506661672
◗ Pieluchy dla dzieci i doros∏ych. Hurtownia-Sklep.
ul. Trakt Brzeski 55 czynny w godz. 9–16. Dostawy do klientów. Dzia∏amy od 10 lat!
◗ Angielski – nauka, konwersacje, t∏umaczenia;
nauczyciel z dyplomem Uniwersytetu w Londynie tel. 773 12 10, kom. 0513 669 905.
◗ DOMOWA SZKO¸A GITARY zaprasza na lekcje
gry na gitarze akustycznej/elektrycznej oraz ba-

sowej dla poczàtkujàcych i Êredniozaawansowanych. M∏odzi nauczyciele, otwarci na ró˝ne style
muzyczne. Mi∏a, przyjazna atmosfera, indywidualny tok nauki. Tel: 508 613 097, 668 201 242.
◗ Zamieni´ mieszkanie 100 m2 na dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏oÊnie tel. 502 212 457.
◗ Niedrogo sprzedam wózek g∏´boko-spacerowy,
spacerówk´ graco, fotelik samochodowy dla noworodka, stela˝ i wanienk´ do kàpieli, przewijak,
podgrzewacz, krzese∏ko do karmienia, bujak,
markowe zabawki i inne akcesoria dla ma∏ego
dziecka. tel. 0-502-066-887.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Mam 16 lat i posiadam
doÊwiadczenie, lubi´ dzieci i mam z nimi dobry
kontakt. tel. 509 361 731.
◗ Potrzebna Pani do opieki nad dzieçmi i zajmowania si´ domem na 1/2 etatu w Weso∏ej.
Tel. 515 114 467.
◗ Odsprzedam po bardzo atrakcyjnej cenie kurs
j. angielskiego realizowany a szkole” Speak
Up” Kurs obejmuje 6 poziomów nauczania.
tel. 504 688 414.
◗ Restauracja TelePizza w W-wie Weso∏a, Trakt
Brzeski 68 zatrudni: dostawców z w∏asnym samochodem, osoby do pracy w lokalu, osoby
do roznoszenia ulotek. Nie wymagamy doÊwiadczenia. Mo˝liwoÊç pracy w niepe∏nym wymiarze.
Tel.: 504 145 606.
◗ Restauracja TelePizza w Warszawie Weso∏ej,
Trakt Brzeski 68 poszukuje osoby na stanowiska: szefa zmiany i asystentki kierownika. Nie
wymagamy doÊwiadczenia. Praca na pe∏ny etat.
Tel.: 504145606.
◗ MASA˚ KLASYCZNY – dojazd do klienta na terenie St. Mi∏osnej i Goc∏awia. Tanio! Masa˝ cz´Êciowy do 25pln, ca∏oÊciowy 50. Przy d∏u˝szej
wspó∏pracy rabaty. Tel. 0 516-797-497.
◗ MINI-˚¸OBEK “S¸ONECZKO” przyjmuje zapisy
dzieci w wieku 1,3–3 lat (pobyt od wrzeÊnia).
Telefon: 0660 736 309.
◗ Szukam ciep∏ej, opiekuƒczej, lubiàcej psy NIANI
do 6-miesi´cznej dziewczyny na 6-8 godzin dziennie od poniedzia∏ku do piàtku. Tel. 509 541 561.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ 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.

◗ Glazura – uk∏adanie glazury, terakoty i panele
pod∏ogowe osobiÊcie tel. 0-502-215-245.
◗ TANIA ODZIE˚ – sklep z zachodnià odzie˝à u˝ywanà zaprasza. Cz´ste dostawy towaru, najni˝sze ceny. Stara Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 68
(przy markecie WELMAX).
◗ Z∏ota ràczka – drobne naprawy, remonty, malowanie, hydraulika, meble. Tel. 510 544 779.
◗ Fotel ze skóry ekologicznej, na kó∏kach, czarny,
stan dobry – oddam w zamian za ksià˝ki
lub/i p∏yty CD. Oferty prosz´ przes∏ac na skrzynk´: philip-marlowe7@o2.pl
◗ Rowerek BMX, ró˝owy, boczne kó∏ka, dla malucha 3–5 lat, u˝ywany, ko∏a 12 cali, stan dobry.
Cena 90 z∏. Tel. 0 662 190 517.
◗ Monitor LG 14 cali (CRT) stan b. dobry -– oddam za ksià˝ki lub/i p∏yty CD. Oferty prosz´ przes∏aç na skrzynk´: philip-marlowe7@o2.pl. Tel. 0
662 190 517.
◗ Do tenisa ziemnego poszukuj´ (40-latek) poczàtkujàcego partnera/partnerki z Weso∏ej lub okolic.
Tel. 0 662 190 517.
◗ INSTRUKTOR SZACHOWY NAUKA GRY tel. 661
125 187.
◗ Studentka pedagogiki szuka pracy na czas wakacji, mam doÊwiadczenie w opiece nad dzieçmi
powy˝ej 2 r. ˝. Tel. 506 724 084.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, dok∏adna,
czysta z referencjami ze Starej Mi∏osny. tel:
601-715-540
◗ UWAGA!!! Dnia 13 czerwca w okolicy Starej Mi∏osnej zaginà∏ ma∏y bia∏y PUDELEK. Wabi si´ Gucio,
nie mial obro˝y. Bardzo prosz´ o kontakt: 512194-994.
◗ „WiadomoÊç dla rodziny Nowaków wszystkich
krewnych i znajomych” Opracowuj´ drzewo genealogiczne (historia rodziny) poszukuj´ pamiatek w postaci zdj´ç – legitymacji – odznaczeƒ,
wspomnieƒ i inne, które mogà pomóc w odnalezieniu mojej rodziny. Wojciech Nowak, który
osiedli∏ si´ w Mi∏oÊnie 1890 r. i mia∏ 13–15 dzieci. Nowak Krzysztof tel. 060 134 23 06.
◗ Szukam od wrzeÊnia (niedrogiego) pokoju do
wynaj´cia w Starej Mi∏osnej nr tel. 509 673 271.
◗ Sprzedam 2 osobowà sof´ – kolor be˝owy, tel.
601 38 46 16.
◗ Szukam od Sierpnia pokoju dla 55-letniej pani,
na Osiedlu St. Mi∏osna. Tel.:0 606 215 700

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

Og∏oszenia drobne na forum
Szanowni czytelnicy i og∏oszeniodawcy! Chcàc u∏atwiç wam ˝ycie i mo˝liwoÊç
szybszego dost´pu do informacji, na naszym forum Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
otworzyliÊmy mo˝liwoÊç bezp∏atnego publikowania og∏oszeƒ drobnych. Jest to
mechanizm niezale˝ny od publikowania og∏oszeƒ drobnych na ∏amach WiadomoÊci Sàsiedzkich. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia forum
http://forum.staramilosna.org.pl. Po zarejestrowaniu si´ jako u˝ytkownik,
w g∏ównej kategorii forum, wchodzimy w kategori´ „Og∏oszenia drobne” i tam
mo˝emy za∏o˝yç nowy temat z treÊcià naszego og∏oszenia. TreÊç og∏oszenia mo˝e zostaç skasowana lub poprawiona przez autora w dowolnym momencie. Moderatorzy forum b´dà kasowaç og∏oszenia po trzech miesiàcach od ich wpisania.
Stowarzyszenie Sàsiedzkie

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Weso∏ej i okolic.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Joanna Januszewska-MiÊków, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Adam K∏os, Magdalena Rawicka, Anna Susicka, Katarzyna Szaszkiewicz, Marta PaczeÊniak (reklama, tel. 022 773 15 35, 0500 083 818), Dorota
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Reklama:
Marta PaczeÊniak
– tel. 022 773 94 94
0609 34 94 94
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

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

Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 52B
tel. 022 773 39 50
pn.-pt. 10.00-18.30
sob. 10.00-14.00

Piotr Smenda, licencja paƒstwowa nr 339
ubezpieczenie OC 260 000 eur.
Szanowny W∏aÊcicielu!
Czy wiesz, ˝e podpisujàc akt notarialny sprzeda˝y
swojej nieruchomoÊci bezwarunkowo przestajesz
byç jej w∏aÊcicielem!!!
Nie ma znaczenia fakt:
Czy bank kredytujàcy kupca (bàdê sam kupiec)
zap∏aci nale˝ne Ci pieniàdze!!!

www.miko.pl
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kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

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

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

ww
w.d
esen.c
om.pl

Od 1990 r. pomagam Paƒstwu
sprzedaç dom, mieszkanie, dzia∏k´
w Starej Mi∏osnej i ca∏ej Warszawie.
Pisz – odpiszemy!
Dzwoƒ – oddzwonimy!

POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek

773 05 55
601 26 96 26
605 55 55 08

022

miko@miko.pl

