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Z prac Rady Dzielnicy
W ostatnim miesiàcu Rada Dzielnicy
spotka∏a si´ raz na posiedzeniu w dniu 28
wrzeÊnia. Najwa˝niejszymi punktami porzàdku obrad by∏y informacje o: stanie
prac nad planami zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru dzielnicy, gospodarce finansowej placówek oÊwiatowych, oraz
o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych w dzielnicy. Tradycyjnie te˝
najbadziej ˝ywo dyskutowanymi
punktami sà pytania do Zarzàdu i informacja o dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej Zarzàdu.
JeÊli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego, to – niestety –
przez ostatnie pó∏ roku niewiele si´

Drodzy Czytelnicy!
WiadomoÊci Sàsiedzkie rozchodzà si´ obecnie w nak∏adzie 9 tys. egzemplarzy. Zwa˝ywszy na to, ˝e Weso∏a liczy 18 tys.
mieszkaƒców, mo˝na przypuszczaç, ˝e kolejne numery gazetki
trafiajà do ka˝dego domu na terenie naszej dzielnicy. Wiemy, ˝e
WS sà ch´tnie czytane tak˝e
w innych dzielnicach Warszawy
i w Sulejówku. Z gazetki typowo
osiedlowej powsta∏o pismo ogólnodzielnicowe. Cieszy nas to
ogromnie – nastr´czajàc przy
okazji troch´ trudnoÊci. W pracach redakcyjnych uczestniczà
g∏ównie osoby mieszkajàce
w Starej Mi∏oÊnie, które pracujàc
zawodowo nie zawsze sà w stanie
byç w innych cz´Êciach dzielnicy.
Z myÊlà o tym, by gazetka by∏a
ciekawsza, zapraszamy bardzo
serdecznie do wspó∏pracy osoby
z innych cz´Êci dzielnicy. Potrzebni sà nam korespondenci!
Osoby ze Starej Mi∏osny – równie˝ mile widziane. Zg∏oszenia
przyjmujemy pod adresem e-mailowym: iza@staramilosna.org.pl
lub pod numerem telefonu
0603-063-870.
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zmieni∏o. Pracami tymi, kieruje
wspólna dla czterech dzielnic (Wawra,
Weso∏ej, Rembertowa i Pragi Po∏udnie) komórka, nieszcz´Êliwe dla nas
umiejscowiona przy Urz´dzie Dzielnicy Wawer. Obecna na sesji p. Ewa
Podhorska wyra˝a∏a du˝e zaanga˝owanie w spraw´, ale na szczegó∏owe
pytania o terminy kolejnych etapów
uchwalania planów bezradnie rozk∏ada∏a r´c´, zas∏aniajàc si´ decyzyjnoÊcià rady Warszawy. Problemem sà
mno˝àce si´ protesty do ju˝ gotowych
planów i koniecznoÊç wy∏àczania
z nich kolejnych, spornych obszarów.
Dotyczy to planów Zielona Grzybowa
oraz Stara Mi∏osna Pó∏noc. Przygotowywane sà uchwa∏y Rady Warszawy
o przystàpieniu do sporzàdzania planów Stara Mi∏osna Po∏udnie i Plac
Wojska Polskiego.
Nast´pna sesja zaplanowana jest
na dzieƒ 18 paêdziernika br.
na godz. 14.00 w sali obrad Rady
Dzielnicy. G∏ównym punktem obrad
b´dzie zaopiniowanie za∏àcznika bu-

d˝etowego naszej dzielnicy na rok
2008. A w ramach tego opinia o przysz∏orocznym planie inwestycji. Zostanà równie˝ przedstawione informacje o funkcjonowaniu s∏u˝by zdrowia,
Stra˝y Miejskiej, Policji, OSP, a tak˝e
aktualna informacja o stanie prac
nad przebiegiem WOW. Wszystkich
zainteresowanych tematem serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski

OÊrodek Kultury w Weso∏ej
i Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna
zapraszajà modzie˝ gimnazjalnà

na „Sobot´ OK”
20 paêdziernika o godz. 14.00
do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych
Pogodna 25, I p.
W programie:
mini dyskoteka, zabawy,
konkursy z nagrodami
oraz niespodzianka

18 paêdziernika odb´dzie si´ uroczystoÊç 101 urodzin pani Bronis∏awy Wieczorek.
Obchody rozpocznà si´ o godz. 11.00 mszà Êwi´tà w koÊciele Âwi´tego Brata Alberta w Warszawie-Weso∏ej. Nastepnie zaplanowano spotkanie z jubilatkà w Domu
Parafialnym.
Pani Bronis∏awa Wieczorek urodzi∏a si´ 20.10.1906 roku w miejscowoÊci Kaleƒ
(woj. radomskie). Od 1934 roku mieszka w Starej Mi∏oÊnie, a od czterech lat w Zielonej (Warszawa-Weso∏a). Pani Bronis∏awa urodzi∏a piecioro dzieci, z czego do dzisiaj ˝yjà dwie córki – Alicja i Zofia.
Serdecznie ˝yczymy jej kolejnych lat ˝ycia w zdrowiu i radoÊci!

Zagubione s∏owa

Szlachectwo zobowiàzuje
Szlachectwo, czyli stan rycerski, by∏
stanem uprzywilejowanym, panujàcym, predestynowanym do urz´dów
i dostojeƒstw.
Szlachectwo nabywa∏o si´ przez urodzenie lub do 1633 r. „przez przyj´cie
do herbu, tzw. adopcj´”.
Szlachectwo mo˝na jednak by∏o utraciç:
❦ Przez skazanie na wieczne wygnanie
po∏àczone z infamià, czyli utratà
czci,
❦ Gdy ktoÊ, pomimo wydanego w 1633
roku zakazu, nieszlachcica do herbu
swego przyjà∏,

❦

Gdy szlachcic zajà∏ si´ kramarstwem
i szynkarstwem.

Szlachectwo równie˝ zobowiàzywa∏o.
Król Stefan Batory wprowadzi∏
zasad´, ˝e cechà szlachectwa jest
pos∏uga ogó∏owi „Kto nie poÊwi´ca
si´ i nie gotów gard∏a daç – szlachcicem nie jest, szlachectwo zobowiàzuje”.
Wspó∏czeÊnie: bycie pos∏em zobowiàzuje....
Anna Susicka
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Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
zarzàdzone na dzieƒ 21 paêdziernika 2007 r.
21 paêdziernika 2007 roku mieszkaƒcy m. st. Warszawy wybiorà:
● 19 pos∏ów
● 4 senatorów
Wyborcy otrzymajà dwie karty
do g∏osowania:
● bia∏à – wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
● ˝ó∏tà – wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Na karcie bia∏ej nale˝y zaznaczyç
jednego kandydata z jednej listy wyborczej. Zaznaczenie wi´cej ni˝ jednego
kandydata z tej samej listy nie wp∏ywa
na wa˝noÊç g∏osu, ale g∏os jest przypisywany kandydatowi b´dàcemu na najwy˝szej pozycji na liÊcie. Zaznaczenie
kandydatów z wi´cej ni˝ jednej listy
spowoduje ˝e g∏os b´dzie niewa˝ny.
Na karcie ˝ó∏tej zaznaczamy max. 4
kandydatów. Mogà byç z ró˝nych komitetów wyborczych, to nie wp∏ywa na
wa˝noÊç g∏osu. Ale zaznaczenie wi´cej
ni˝ 4 kandydatów spowoduje ˝e g∏os
b´dzie niewa˝ny.
Dzielnica Weso∏a podzielona jest
na 10 obwodów wyborczych (mapa
w za∏àczeniu). G∏osowanie w obwodach przeprowadzajà oraz ustalajà wyniki g∏osowania obwodowe komisje wyborcze. Cz∏onkowie komisji majà obowiàzek wyjaÊniaç wyborcom, którzy sobie tego ˝yczà, zasady g∏osowania i warunki wa˝noÊci g∏osu. Nie mogà natomiast pomagaç wyborcom w g∏osowaniu oraz prowadziç kampanii wyborczej. W lokalu wyborczym mogà znajdowaç si´ równie˝ m´˝owie zaufania
– osoby zg∏oszone przez pe∏nomocników komitetów wyborczych – którzy
obserwujà prac´ komisji.

Prawo udzia∏u w g∏osowaniu ma ka˝dy obywatel polski, który najpóêniej w dniu g∏osowania koƒczy 18 lat i nie
zosta∏ pozbawiony
praw publicznych lub ubezw∏asnowolniony prawomocnym
orzeczeniem
sàdu, ani pozbawiony praw wyborczych
prawomocnym
orzeczeniem Trybuna∏u Stanu. Warunkiem udzia∏u w g∏osowaniu jest wpisanie wyborcy do spisu wyborców. Mo˝na byç wpisanym
tylko do jednego spisu. Aby wziàç
udzia∏ w g∏osowaniu, nale˝y okazaç
komisji wyborczej dokument to˝samoÊci.
Wyborca, który zamierza zmieniç
miejsce pobytu przed dniem wyborów,
mo˝e otrzymaç zaÊwiadczenie o prawie
do g∏osowania. Z zaÊwiadczeniem takim mo˝na g∏osowaç w dowolnym obwodzie g∏osowania w kraju lub za granicà.
Wniosek o wydanie zaÊwiadczenia
o prawie do g∏osowania sk∏ada si´
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a pokój
numer 10 na parterze budynku, najpóêniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 19 paêdziernika 2007 r. Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´, aby nie
utraciç zaÊwiadczenia o prawie
do g∏osowania. W przypadku jego
utraty, niezale˝nie od przyczyny, nie
b´dzie mo˝liwe otrzymanie kolejnego
zaÊwiadczenia, ani wzi´cie udzia∏u
w g∏osowaniu w obwodzie w∏aÊciwym
dla w miejsca swego
zamieszkania.
W dniu 21 paêdziernika br. Urzàd
m. st. Warszawy zapewni osobom niepe∏nosprawnym poruszajàcym
si´
na wózkach, nieodp∏atny
transport
– zwiàzany z dotarciem i powrotem
z punktów wybor-

Okr´gi i obwody wyborcze
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
czych. Us∏uga Êwiadczona b´dzie przez
Miejskie Przedsi´biorstwo Taksówkowe, które oferuje specjalistyczny transport dla osób niepe∏nosprawnych. Zamówienia przyjmowane sà pod nr telefonu 9191 lub 022 822 44 44. Informujemy równie˝, ˝e w dniu wyborów nieodp∏atnie Êwiadczone b´dà us∏ugi Asystenta Osoby Niepe∏nosprawnej
– zwiàzane z dotarciem i powrotem
z punktów wyborczych. Zg∏oszenia
przyjmowane sà pod nr telefonu: 022 887 33 20, e-mail: zamawiam@asystent.warszawa.pl.
El˝bieta Bareja
Zast´pca Urz´dnika Wyborczego
w Dzielnicy Weso∏a
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Warto g∏osowaç
Sà kraje, gdzie
udzia∏ w wyborach jest
obowiàzkowy (i nie
pójÊcie na g∏osowanie
jest sankcjonowane
karami finansowanymi). Sà te˝ kraje, gdzie
na wybory si´ chodzi
z przekonania i bez
specjalnej zach´ty. A w Polsce? Z ka˝dymi kolejnymi wyborami frekwencja
jest coraz ni˝sza. Za to narzekanie
na wybrany parlament (lub odpowiednio samorzàd, prezydenta itp.) wzrasta
lawinowo...
Weso∏a, a szczególnie Stara Mi∏osna,
sà chlubnym wyjàtkiem od tej „tradycji”. U nas frekwencja wyborcza
od wielu lat jest o kilka procent wy˝sza
ni˝ Êrednia krajowa. W referendum
„unijnym” przekroczy∏a nawet 80%.
Mo˝e wi´c i 21 paêdziernika tego roku uda si´ pokazaç, ˝e mieszkaƒcom
naszej dzielnicy nie jest wszystko jedno, w jakim kraju ˝yjà, kto i na co wydaje nasze podatki, kto stanowi prawo,
które my musimy póêniej przestrzegaç.
Ja w tych wyborach mam dodatkowà
motywacj´ ˝eby iÊç g∏osowaç. Bowiem
staruje w nich mój serdeczny, wielolet-

ni przyjaciel z harcerstwa – Pawe∏ Lech.
Znam go i wiem, ˝e b´dzie dobrym parlamentarzystà, a ˝e startuje z ugrupowania, na które i tak chcia∏em g∏osowaç
(jest 12 na liÊcie Platformy Obywatelskiej), tym ∏atwiejszy mam wybór.
Zresztà gdybym by∏ wyborcà PiS-u,
te˝ mia∏bym kogo poprzeç, bo z tej listy startuje harcerka z mojego dawnego szczepu – Kasia Doraczyƒska.
Osobom, które nie znajà nikogo osobiÊcie z grona kandydatów, pozostaje
jeszcze zaufaç rekomendacji innych,
zdecydowaç na chybi∏-trafi∏ na podstawie zdj´ç na ulotkach i plakatach,
ewentualnie zagraç w wyborczà ruletk´. Mo˝na te˝ wziàç udzia∏ w „starciu
gigantów”, czyli najbardziej presti˝owym pojedynku tych wyborów pomi´dzy Donaldem Tuskiem a Jaros∏awem
Kaczyƒskim.
A jak ktoÊ ma ju˝ ca∏kiem dosyç polityki, to zawsze mo˝e przejÊç si´
na spacer do lokalu wyborczego i oddaç g∏os pusty lub niewa˝ny (choç
do tego nie namawiam). To b´dzie bardziej jednoznaczne ostrze˝enie dla polityków, ˝e doÊç ju˝ zabawy naszym
kosztem, ni˝ zwyk∏e przesiedzenie wyborów w domu.

Z g∏´bokim smutkiem przyj´liÊmy wiadomoÊç o Êmierci
naszego kolegi

Jana Bartolda
Rodzinie i bliskim wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
oraz otuchy i wsparcia
w trudnych chwilach
sk∏adajà
Druhowie z O.S.P. Stara Mi∏osna

17 listopada 2007 roku b´dzie mia∏o miejsce niecodzienne wydarzenie
w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Starej Mi∏oÊnie: uroczyste otwarcie nowej
stra˝nicy.
Najwa˝niejszym punktem programu b´dzie msza Êwi´ta o godz. 11.00
w drewnianym koÊciele NajÊwi´tszego Serca Jezusowego w Starej Mi∏oÊnie
z udzia∏em St. Kpt Krzysztofa Jackowskiego – Krajowego Kapelana Stra˝aków,
ksi´˝y proboszczów naszych weso∏owskich Parafii, zaproszonych goÊci
i wszystkich ch´tnych mieszkaƒców. Po mszy nastàpi uroczyste poÊwi´cenie
budynku stra˝nicy, a nast´pnie oko∏o siedemdziesi´ciu zaproszonych goÊci zje
uroczysty obiad w dobrym towarzystwie.
Katarzyna Szaszkiewicz

Choç, jako samorzàdowiec, za wa˝niejsze dla lokalnych spo∏ecznoÊci
uwa˝am w∏aÊnie wybory samorzàdowe,
to jednak warto pami´taç, ˝e prawo
stanowione przez parlament i wy∏oniony przez niego rzàd decydujà wprost o
wielu dotyczàcych nas bezpoÊrednio
sprawach. Dlatego wszystkich namawiam, ˝e warto g∏osowaç...
Marcin J´drzejewski

Przepraszam za b∏àd
W moim tekÊcie dotyczàcym
WOW z sierpniowego numeru WS
pojawi∏ si´ b∏àd. Wybór wariantu
obwodnicy przez ministerstwo
okreÊli∏am jako ostatecznà decyzj´, podczas, gdy jest to tylko decyzja koƒczàca ekspertyz´. Decyzj´
o budowie drogi ma podejmowaç
wojewoda, wi´c rzeczywiÊcie jest to
okreÊlenie mylàce. Osoby, które
poczu∏y si´ tym oburzone, przepraszam. Te same osoby zarzucajà mi
równie˝ podawanie innych z∏ych
informacji. Kochani Sàsiedzi, jesteÊcie zapewne najzacniejszymi,
walczàcymi o Êrodowisko ludêmi
i choç ∏atwiej by mi by∏o, gdyby
Wasze protesty by∏y zwrócone bezpoÊrednio do redakcji, to i tak odpowiem najlepiej, jak umiem. Mój
tekst mia∏ informowaç o podj´tej
przez ministerstwo decyzji i opiera∏ si´ na pochodzàcych stamtàd
materia∏ach dost´pnych na stronie
http://www.mrr.gov.pl/. Je˝eli te
informacje sà fa∏szywe, to rzeczywiÊcie nale˝y je sprostowaç, ale
u êród∏a, skàd czerpià je pracujàcy
nocami i po godzinach spo∏eczni
dziennikarze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Pewnie dobrze by∏oby
podawaç êród∏a, z których korzystam i choç gazetka nie jest pismem
naukowym, postaram si´ tak robiç.
Serdecznie pozdrawiam
Dorota Wroƒska
P.S. Dzi´kuj´ za pomys∏ napisania
o zbiorniku wód GZWP-222. B´d´
wdzi´czna za materia∏y.
dowronska@poczta.onet.pl
Nagrywam na kasetach lub p∏ytach
ksià˝ki - 9 z∏./kaseta, 11 z∏./p∏yta.
Maciek - 0 660 892 405
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25 paêdziernika o godz. 2000
Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna, OÊrodek Kultury w Weso∏ej przy wsparciu
Urz´du Dzielnicy Weso∏a
zapraszajà do auli gimnazjum przy ul. Klimatycznej 1
na OpowieÊci Bluesowe. Jest
to opowieÊç muzyczna ilustrowana utworami inspirowanymi repertuarem klasyków bluesa: Roberta Johnsona, Laedbelle’go, Big Billa
Bronzy'ego, B. B. Kinga
i Erica Claptona oraz Buddy
Gay’a. Historia rozpoczyna si´ w „delcie rzeki Wis∏y”, skàd tajemniczà autostradà zabieramy si´ 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.
Obaj sà bardzo utalentowanymi i twórczymi artystami,
bioràcymi udzia∏ w wielu ciekawych projektach muzycznych
i narracyjno – muzycznych.
„OpowieÊci Bluesowe” by∏y
jednym z punktów Wakacyjnej
LeÊnej Sceny Koncertowej
– zdecydowaliÊmy si´ je powtórzyç przede wszystkim dla tych
z Paƒstwa, którzy z powodu wakacyjnych nieobecnoÊci nie mogli w nim uczestniczyç. Zapewniam, ˝e naprawd´ warto.
Zapraszamy m∏odzie˝ i doros∏ych.
Wst´p wolny!
Barbara Krzewska

Pawe∏

LECH
12
www.pawellech.pl

lista 8
miejsce

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
we wspó∏pracy z OÊrodkiem Kultury Weso∏a
oraz dyrekcjà Gimnazjum nr 119
i przy wsparciu Urz´du Dzielnicy Warszawa-Weso∏a
zapraszajà na wydarzenie z cyklu

Czwartkowe Wieczory Muzyczne

OpowieÊci Bluesowe
Wyst´pujà:
Jarek Kaczmarek – opowiadanie,gitara;
Gwidon Cybulski – Êpiew, gitara, harmonijka ustna,
instrumenty perkusyjne.

25 paêdziernika o godz. 20

00

w auli Gimnazjum nr 119

przy ul. Klimatycznej 1
Warszawa-Weso∏a

wst´p wolny

Publikacja sfinansowana ze Êrodków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Czwartkowe
wieczory muzyczne

Solidarna i liberalna nasza Polska
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O podartych butach wspólników
Spó∏ki Ziemskiej
Cz´sto w rozmowie ze
wspólnikami Spó∏ki Ziemskiej,
a w szczególnoÊci z ust Jana Wypycha, s∏yszymy, ˝e
na pracy w Spó∏ce dorobili si´
jedynie podartych butów. Czy
rzeczywiÊcie?
Ostatnio dotar∏em do dwóch
tomów akt Spó∏ki, liczàcych
ponad 750 stron. Archiwum
prowadzi Sàd Rejonowy, tzw. „Rejestrowy”, mieszczàcy si´ w Warszawie przy ul. Barskiej 28/30.
Zawiera ono m.in. dokumenty rejestracyjne, zmiany
w umowie Spó∏ki, sprawozdania finansowe, zmiany
w∏aÊcicieli i zmiany cz∏onków Zarzàdu itp. Dokumenty te mo˝e przeglàdaç i kserowaç ka˝da zainteresowana osoba.
Przejrzyjmy wi´c sk∏adane przez Zarzàd Spó∏ki
coroczne sprawozdania finansowe i zobaczmy, jak
to jest z funduszami wynagrodzeƒ w Spó∏ce na tle
osiàganych zysków i strat.

mieszkaƒców Starej Mi∏osnej, cz∏onków by∏ego
Zespo∏u, mo˝e tylko pomarzyç o takiej p∏acy.
Tak wi´c kolejny mit o siermi´˝nych p∏acach
w Spó∏ce zosta∏ obalony.
Panie i panowie z Zarzàdu Spó∏ki Ziemskiej: sporo nas kosztujecie, bowiem przychody na te p∏ace
czerpiecie g∏ównie z dwóch êróde∏: z wysokich op∏at
za Êcieki z naszej Cyraneczki oraz ze sprzeda˝y naszych wspólnych gruntów. Op∏ata za Êcieki w innych
dzielnicach Warszawy wynosi 3,16 z∏ za m3, op∏ata
w Spó∏ce wynosi 3,53 z∏ za m3. Tak wi´c nieprawdà
jest lansowane przez Spó∏k´ twierdzenie, ˝e jak
przejmie nas MPWiK to wzrosnà op∏aty za Êcieki.
Zrzeszenie od poczàtku tego roku energicznie korzysta z uprawnieƒ, jakie stwarza KSH oraz z faktu, ˝e
posiadamy jeden z szeÊciu udzia∏ów w Spó∏ce.
Jako wspólnika interesujà nas koszty prowadzenia
Spó∏ki, w tym koszty miesi´cznych wynagrodzeƒ
oraz ewentualnych nagród i premii etatowych i spo∏ecznych cz∏onków Zarzàdu Spó∏ki, jakie otrzymywali w 2006 r. i 2007 r.

Rok

Zysk / strata

Wynagrodzenia
brutto

Ârednia p∏aca
brutto

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

+ 26.550
+ 16.464
+ 173.258
+ 1.284
+ 45.075
– 1.665.544
– 14.309
– 162.127
+ 50.782

359.519
551.351
602.814
699.276
867.136
908.702
861.484
881.104
902.392

?
2.552
2.791
3.496
3.803
3.786
4.223
4.319
4.558

Z prezentowanego zestawienia widaç, ˝e Zarzàd
Spó∏ki nie przejmuje si´ stratami, jakie przynosi
dzia∏alnoÊç Spó∏ki i nie skàpi grosza m.in. na swoje
wynagrodzenia.
Prezentowane straty i zyski zmuszajà do refleksji,
˝e Skarb Paƒstwa nie po˝ywi si´ w Spó∏ce, oj nie!
Bioràc pod uwag´ chocia˝by Êrednià p∏ac´ brutto,
jakà p∏acono w Spó∏ce Ziemskiej w ostatnich 3 latach 4200-4550 z∏ miesi´cznie nale˝y stwierdzenie
o dziurawych butach w∏o˝yç mi´dzy bajki – wielu

Posiadajàc 5 g∏osów na ogólne 6, czterech
wspólników wybra∏o si´ na cz∏onków Zarzàdu Spó∏ki: Tadeusz Romanowicz, Tomasz Wàsowski, Jan
Wypych i Ma∏gorzata Kulka.
W 2000 r. ustawodawca zobowiàza∏ spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, aby najpóêniej w terminie 5 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, spó∏ki
istniejàce podwy˝szy∏y kapita∏ zak∏adowy do wysokoÊci 50.000 z∏. Pierwszy termin podwy˝szenia kapita∏u do 25.000 z∏ up∏ynà∏ 2 stycznia 2004 r., drugi

Pranie Dywanów
Wyk∏adzin i tapicerki meblowej

Tel 0-510-126-840
- Do 15% zni˝ki! DOJAZD GRATIS!

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
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www.rajdoor.com.pl
tel. (022) 879 93 23
tel. (022) 617 85 23

– podwy˝szenia do 50.000 z∏ up∏ynà∏ 2 stycznia 2006 r. I tu Zarzàd Spó∏ki wpad∏ w olbrzymie tarapaty, bowiem nie dope∏ni∏ tego obowiàzku co najmniej do 28 czerwca 2007 r. Zarzàd Spó∏ki wnosi∏
dopiero w tym dniu na Zgromadzeniu Wspólników
uchwa∏´ w tej sprawie.
Kodeks Spó∏ek Handlowych w art. 624 § 4 stanowi, ˝e je˝eli spó∏ka nie spe∏ni w terminie tego
wymogu, to wspólnicy takiej spó∏ki nie mogà
pobieraç dywidendy ani innych Êwiadczeƒ od spó∏ki do czasu spe∏nienia wymogów.
Zgodnie z oÊwiadczeniem jednego ze wspólników, pomimo to pobierano zabronione Êwiadczenia
finansowe.
W tej sytuacji nie pozostaje nic innego ni˝ zwróciç si´ w tej sprawie do Izby Skarbowej w Warszawie i Sàdu Rejonowego, aby nakazali zwrot z odsetkami nieprawnie pobranych Êwiadczeƒ.
Oj, Pani Ma∏gorzato, oj, Panie Tadeuszu, Tomaszu
i Janie, trzeba b´dzie z powrotem wybuliç do kasy
Spó∏ki sporà kwot´.
Trzeba przestrzegaç prawa, czytaç kodeks handlowy i stosowaç si´ do wymogów ustawodawcy.
Dzi´kuj´ mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej,
cz∏onkom Zespo∏u, którzy zechcieli przyjÊç
na ulic´ Jeêdzieckà 20 i wype∏niç deklaracj´
przystàpienia do Zrzeszenia. Bardzo zapraszamy nast´pnych mieszkaƒców.
W styczniu 2008 r. odb´dzie si´ zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zrzeszenia. Wybierzemy nowe
w∏adze Zrzeszenia, którym b´dziemy ufaç, ukierunkujmy prac´ Zrzeszenia poprzez zg∏aszane wnioski
i uchwa∏y tak, aby Zrzeszenie podj´∏o bezkompromisowe dzia∏ania zmierzajàce do skomunalizowania naszego majàtku zaw∏aszczonego przez pi´cioro ludzi
ze Spó∏ki Ziemskiej.
Kluczowym, pilnym problemem pozostaje bowiem wskazanie terenów pod budow´ szko∏y i przedszkola, w∏adze dzielnicy chcà budowaç – Spó∏ka
pi´trzy problemy.
Przerwijmy ten ob∏´d!
cz∏onek Zrzeszenia
Tadeusz Opieka
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Droga do Mi´dzylesia – faza projektowa
Dzi´ki ˝yczliwoÊci pani
Wandy Czubaszek z ZDM
zostaliÊmy zaproszeni na
spotkanie w sprawie uzgodnieƒ projektowych ulicy Nowoborkowskiej. Zape∏niliÊmy salk´ konferencyjnà
do ostatniego miejsca. Byli
przedstawiciele ZDM, ZTM,
firmy KomProjekt – wykonawcy projektu oraz silna reprezentacja Dzielnicy Weso∏a w osobach
Burmistrza ds. Inwestycji, Naczelnika Wydzia∏u
Infrastruktury, Radnych i Mieszkaƒców. Dlaczego
akurat taki sk∏ad? G∏ównym tematem spotkania
by∏o zaopiniowanie lokalizacji p´tli autobusowej
w rejonie nowoprojektowanej ulicy.
Tytu∏em wst´pu. Od lat jeêdzimy prowizorkà
– p∏ytami rzuconymi w lesie, zbyt wàskimi, ˝eby

mog∏y si´ minàç swobodnie dwa samochody
– do Alei Dzieci Polskich w Mi´dzylesiu. Przy ulicy Mchów jest p´tla autobusowa linii 147. ZTM
zdecydowa∏o o likwidacji tej p´tli i budowie nowej,
dwustanowiskowej p´tli na odcinku ulicy Nowoborkowskiej, która jest aktualnie projektowana z bud˝etu ZDM. Pierwsza lokalizacja – w rejonie ulicy Granicznej nie uzyska∏a pozytywnej opinii
z powodu wydanych ju˝ decyzji o warunkach zabudowy. Firma projektowa przygotowa∏a wi´c alternatywnà lokalizacj´ – co widaç na zdj´ciu projektu. Nowa p´tla mia∏aby s∏u˝yç tak˝e liniom obs∏ugujàcym nasze Osiedle. Nowoborkowska ma
byç ulicà z ciàgami pieszo – rowerowymi. Âcie˝ki
rowerowe sà zaprojektowane z nawierzchni bitumicznej i pozytywnie zaopiniowane przez „Zielone
Mazowsze”. Termin zakoƒczenia prac projektowych z uzgodnieniami przewiduje si´ na koniec

marca 2008. Na moje pytanie – kiedy w takim razie b´dziemy mogli w ludzkich warunkach dojechaç do Mi´dzylesia – zapad∏a k∏opotliwa cisza…
Pieni´dzy na realizacj´ nie ma!!! Projekt – jak wiele innych wykonanych przez ZDM mo˝e zwyczajnie trafiç na pó∏k´. Z tej perspektywy – jak˝e ma∏ostkowe wydajà si´ nasze starania o wykonanie
projektu odwodnienia przez system kanalizacji
deszczowej, a nie rowów wzd∏u˝ drogi…
Jestem przekonana, ˝e W∏adze Dzielnicy zrobià wszystko, ˝eby zagwarantowaç jak najszybszà realizacj´ projektu tego po∏àczenia. W tej
chwili skupmy si´ na wykonaniu projektu zgodnego z potrzebami mieszkaƒców, dlatego ju˝ dziÊ
zapraszamy Paƒstwa na konsultacje spo∏eczne, które odb´dà si´ w Urz´dzie Dzielnicy
w poniedzia∏ek, 22 paêdziernika o godz. 17.00.
Izabela Antosiewicz

Projektowane rozwiàzania komunikacyjne ulicy Nowoborkowskiej, od Ronda Graniczna do Cyraneczki (KomProjekt s.c.)

Przychodnia Weterynaryjna
• chirurgia
• choroby wewn´trzne
• profilaktyka
• szczepienia ochronne
• analizy
• wizyty domowe
Pilne przypadki ca∏odobowo

RTG

Lekarz weterynarii

Lidia Cybulska-Przes∏aw
z zespo∏em specjalistów
05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. Brata Alberta 34A
tel. 022 773 42 09, 0-602 10 72 35
www.weterynariawesola.waw.pl
pon.-pt. 16.00-20.00, sob. 10.00-13.00
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Bezpieczne ˝ycie
Od 15 paêdziernika w Szkole Podstawowej
nr 173 imienia Górników Polskich rozpoczyna si´
realizacja programu „Bezpieczne ˝ycie”. Programem tym obj´te zostanà klasy I – III. „Bezpieczne ˝ycie” jest jednà z form edukacji spo∏eczeƒstwa, realizowanym przy wspó∏pracy ze
Szwedzkà Ligà Obrony Cywilnej, na podstawie
Protoko∏u Inwencyjnego podpisanego 20 wrzeÊnia 2001 r. mi´dzy komendantem g∏ównym
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej – szefem Obrony
Cywilnej Kraju a sekretarzem generalnym
Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej. Program ma
na celu popraw´ bezpieczeƒstwa dzieci i m∏odzie˝y. Obejmuje on kilka bloków tematycznych. Dwa z nich, „Odnaleêç Zgubka” oraz
„Bezpieczny dom”, w ramach praw autorskich
sà w dyspozycji Biura Szkolenia Komendy G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i zosta∏y dostosowane do naszych realiów.
Odnaleêç Zgubka
Odnaleêç Zgubka to kurs majàcy na celu wyposa˝enie dzieci w praktyczne umiej´tnoÊci na wypadek zgubienia si´ w lesie. Tytu∏owy bohater to

ma∏y, sympatyczny ch∏opiec, który zagubi∏ si´
podczas zabawy w lesie. Dzi´ki temu, ˝e wiedzia∏
jak post´powaç, przetrwa∏ bezpiecznie a˝
do chwili nadejÊcia pomocy. Nauczyciel prowadzàcy kurs korzysta z „Podr´cznika dla nauczycieli, instruktorów i rodziców” oraz z zeszytu çwiczeƒ dla dzieci. Celem kursu „Odnaleêç Zgubka”
jest nauczenie dzieci kilku sztuczek „znajdê mnie
∏atwiej” tak, aby mo˝na je by∏o szybciej odnaleêç,
gdy si´ zgubià. Przyswojenie przez dzieci tych
wiadomoÊci mo˝e zapobiec tragedii i sprawiç, ˝e
zagini´cie b´dzie tylko nieprzyjemnym prze˝yciem ze szcz´Êliwym zakoƒczeniem.
Kicia i Rufi. Bezpieczny dom
Kicia i Rufi uczà dzieci jak zapobiegaç nieszcz´Êliwym wypadkom w domu i jak mo˝na zwi´kszyç swoje bezpieczeƒstwo. Nauczyciel
wykorzystuje podczas pracy z programem „Podr´cznik dla instruktora do spraw zapobiegania
nieszcz´Êliwym wypadkom w domu” oraz zeszyt
çwiczeƒ dla dzieci „Bezpieczny dom”. Bohaterami çwiczeƒ sà kotka Kicia i pies Rufi, który
poprzez swojà niewiedz´ wcià˝ stwarza niebez-

pieczne sytuacje. Na szcz´Êcie w pobli˝u zawsze
czuwa Kicia, która ratuje go z ka˝dej opresji,
a przy okazji uczy bezpiecznego zachowania.
Podczas kursu dzieci uczà si´, co nale˝y robiç,
aby uniknàç wypadków i jak reagowaç, gdy mimo wszystko dojdzie do nieszcz´Êcia. Kurs skupia si´ na zjawiskach, które wed∏ug statystyk sà
najcz´stszymi przyczynami nieszcz´Êliwych wypadków wÊród dzieci.
Celem programu jest nauczenie dzieci, co mogà
zrobiç dla zwi´kszenia swojego bezpieczeƒstwa.
Program „Bezpieczne ˝ycie”, który z coraz
wi´kszà dynamikà wprowadzany jest na terenie
kraju, ma za zadanie przede wszystkim pobudziç
dzieci do aktywnoÊci rozwijajàc ich pomys∏owoÊç oraz wyobraêni´. Zdobyte na zaj´ciach informacje majà byç dla dzieci inspiracjà do dalszego dzia∏ania, pog∏´biania swojej wiedzy o zapobieganiu zagro˝eniom oraz poszukiwania rozwiàzaƒ nurtujàcych ich problemów, zwiàzanych
z codziennym ˝yciem.
Ma∏gorzata Zieleziƒska-Lewczuk
i Marzena Oderkiewicz

System integracyjny jako kierunek
pedagogiki specjalnej
Problem integracji niepe∏nosprawnego, doros∏ego cz∏owieka, jak i upoÊledzonego pod jakimÊ
wzgl´dem dziecka czy m∏odego cz∏owieka
z szerszym Êrodowiskiem spo∏ecznym jest wcià˝
aktualny.
Jest to problem, który – powiedzia∏abym
– w dalszym ciàgu wymaga zainteresowania ze
strony spo∏eczeƒstwa, by kontakty spo∏eczne
niepe∏nosprawnych nie by∏y ograniczone, by
ich kalectwo nie stanowi∏o bariery w normalnym funkcjonowaniu w Êrodowisku spo∏ecznym, jak i w nawiàzywaniu kontaktów z drugim
cz∏owiekiem.
Interakcje dziecka w wieku szkolnym ograniczajà si´ najpierw do kontaktów z jego najbli˝szym otoczeniem, to jest z rodzicami i rodzeƒstwem, jeÊli takie jest, jak te˝ do kontaktów z rówieÊnikami.
Te kontakty u dziecka niepe∏nosprawnego sà
utrudnione ze wzgl´du na jego chorob´.
Wa˝ne jest, by nasze spo∏eczeƒstwo by∏o zintegrowane, wa˝ne jest, by cz∏owiek niepe∏nosprawny czu∏ si´ tak samo wartoÊciowym cz∏owiekiem jak ka˝dy inny, pe∏nosprawny.
Integracja ludzi niepe∏nosprawnych jest wi´c
bardzo wa˝nym problemem zarówno spo∏ecznym, jak i pedagogicznym.
Dziecko to te˝ cz∏owiek. Chce byç potrzebne
i kochane. Doskonale odczuwa ka˝de odtràcenie,
najmniejszà niech´ç w stosunku do swojej osoby. Kiedy s∏yszy negatywne wypowiedzi na temat
swego kalectwa, nie pozostaje to bez wp∏ywu
na rozwój jego osobowoÊci.
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Niepe∏nosprawny to taki sam cz∏owiek jak inni.
Dlatego winien mieç mo˝liwoÊç kontaktu z pe∏nosprawnymi ju˝ od najm∏odszych lat.
Ka˝dy cz∏owiek ma potrzeb´ bycia przydatnym
i potrzebnym dla drugiego. Niepe∏nosprawni potrzebujà pomocy, ale mogà równie˝ daç wiele z siebie spo∏eczeƒstwu. Sà to ludzie wartoÊciowi i nale˝y im stwarzaç warunki realizacji siebie, by mogli
pracowaç i przekazywaç swe wartoÊci.
Nie istnia∏aby integracja, gdyby nie by∏o takiej
potrzeby. System integracyjny, w którym pracuje
pedagog specjalny i inni specjaliÊci kadry pedagogicznej oraz odpowiednia infrastruktura stwarza warunki do jak najlepszego przygotowania
cz∏owieka niepe∏nosprawnego do samodzielnego
˝ycia w spo∏eczeƒstwie. Umo˝liwia kontakt ze
Êrodowiskiem ludzi pe∏nosprawnych.
Integracja w tym szerokim znaczeniu zaczyna si´ i zale˝y w du˝ym stopniu od zintegrowania
dziecka z jego Êrodowiskiem rówieÊniczym
od najm∏odszych lat.
Integracja to w∏àczenie cz´Êci (jednostek pod jakimÊ wzgl´dem upoÊledzonych) w ca∏oÊç, jakà
stanowi spo∏eczeƒstwo ludzi pe∏nosprawnych,
a nie wytwarzanie ca∏oÊci z tych cz´Êci. Ma na celu maksymalne w∏àczenie jednostek niepe∏nosprawnych do masowych placówek oÊwiatowych.
Umo˝liwia kontakt z rówieÊnikami, zapobiega izolacji od otoczenia w naturalnym ich Êrodowisku.
Integracja oznacza uznanie osoby niepe∏nosprawnej jako osoby równej jednostkom pe∏nosprawnym, o takich samych szansach i pra-

wach, umo˝liwienie realizacji siebie, rozwijanie
mo˝liwoÊci, zdolnoÊci i zainteresowaƒ, by mog∏a
˝yç jak inni normalnym, codziennym ˝yciem.
Cz∏owiek niepe∏nosprawny winien w pe∏ni
uczestniczyç w ˝yciu spo∏ecznym. Integracja zapewnia identyczne warunki rozwoju jak osobom
zdrowym, daje mo˝liwoÊç funkcjonowania w takich samych warunkach uczenia si´ jak osoba
pe∏nosprawna.
W zwiàzku z tym integracj´ nale˝y rozumieç jako integracj´ funkcjonalnà, w myÊl której cz∏owiek
doros∏y czy dziecko niepe∏nosprawne ˝yje w pe∏ni
wartoÊciami i zasadami grupy, do której wesz∏o.
S z k o ∏ a P o d s t a w o w a N r 174
z Oddzia∏ami Integracyjnymi
im. T. KoÊciuszki
05-075 Warszawa Weso∏a
Plac Wojska Polskiego 28
tel/fax 022773-40-03
email: sp174w -wa@wp.pl
og∏asza nabór do klas integracyjnych w oddzia∏ach 1-6 na rok szkolny 2008/2009.
Szko∏a nasza jest ma∏a i kameralna, a atmosfera w niej panujàca jest przyjazna uczniowi.
Posiadamy odpowiednio przygotowanà do pracy
w oddzia∏ach integracyjnych kadr´ pedagogicznà
oraz odpowiednie zaplecze dydaktyczne.
Dzieci o zró˝nicowanych mo˝liwoÊciach edukacyjnych znajdà tu w∏aÊciwe warunki do swojego rozwoju.
Ewa Cybulska
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W Tym Dniu

Âwiate∏ka pami´ci
W dniu „Wszystkich Âwi´tych” zap∏onà
znicze na cmentarzach i zap∏onà chryzantemy.
Tak wyra˝amy pami´ç o tych, którzy ju˝
sà poza ziemskim istnieniem. Pami´ç,
która jest ˝ywa... a cz´sto tak˝e bolesna.
Refleksja i zaduma w tym dniu ogarnia w
szczególny sposób. Od chwili narodzin rusza zegar przemijania, który odmierza pojedyncze ˝ycie w dwu etapach: dzieciƒstwa i doros∏oÊci.

Z wiekiem dojrzewa ÊwiadomoÊç odchodzenia. Wrastamy w ziemskà egzystencj´
tak silnie, ˝e gdy ˝egnamy osoby, które los
wyrwa∏ z ˝ycia, ogarnia nas smutek i l´k
oraz niepokój , ale nadal dêwigamy si´ do
pionu, chocia˝ osobiste tragedie pora˝ajà
najdotkliwiej.
Niechaj w to Êwi´to zap∏onà Êwiate∏ka pami´ci na wszystkich grobach poleg∏ych za Ojczyzn´ i tych, co ˝yli w pokoju.
Irena ¸ukszo

Spacer z historià
WÊród wielu warszawskich nekropoli
jest jedna, którà darz´ szczególnym sentymentem. To Cmentarz Komunalny
(dawny Wojskowy) na Powàzkach.
W dzieƒ Wszystkich Âwi´tych odwiedza∏em go z rodzicami od dziecka. PorzàdkowaliÊmy grób babci, chodziliÊmy
tak˝e do tzw. Dolinki Katyƒskiej, miejsca, który rodzice uznali za symboliczny grób dziadka.
Jednak przy okazji odwiedzaliÊmy
zaniedbane i zniszczone kwatery ˝o∏nie˝y wojny polsko-bolszewickiej,
kwatery powstaƒców warszawskich
i wiele innych...
Przez lata wieczorny spacer po Powàzkach sta∏ si´ dla mnie jednà
z wa˝niejszych rodzinnych tradycji.
Na moich oczach, zapisana w krzy˝ach historia wr´cz „wstawa∏a z martwych”. W Dolince Katyƒskiej pojawi∏
si´ pierwszy pomnik, skradziony
wkrótce przez „nieznanych sprawców”, potem kolejny z k∏amliwà datà
roku 1943, a˝ wreszcie nadesz∏a
prawdziwa niepodleg∏oÊç i przy pomnikach bohaterów po raz pierwszy
zaciàgni´to wojskowe warty. Zacz´to
odbudowywaç zrujnowane mogi∏y
18
˝o∏nierzy z roku 1920...
Jedno si´ nie zmieni∏o – pami´ç
warszawiaków. Tego dnia Powàzki
pe∏ne sà ludzi, którzy w ciszy i skupieniu pochylajà si´ nad grobami tych,
którzy dla Polski oddali ˝ycie. Zarówno teraz, jak i w czasach komunizmu,
na bezimiennych mogi∏ach ˝o∏nierzy
p∏onà tysiàce zniczy. Choç sà nie znani z nazwiska, majà rodziny w nas
wszystkich, którzy w tym dniu pami´tajà o ich mogi∏ach.
Ten wieczór jest naprawd´ wielkim
prze˝yciem. Zach´cam Paƒstwa do ta-

niebo
ma chmury z wielu ∏ez
a przestrzeƒ
szaroÊç i czerƒ
w której Êwiate∏ka
pe∏zajà po szk∏ach zniczy
powietrze
przesiàka zapachem chryzantem
a droga w przemijanie
tak ci´˝ka
jak g∏az
Irena ¸ukszo

Ile
Ile p∏akaç trzeba, by wyp∏akaç ∏zy,
których tyle, a nie chcà p∏ynàç wcale.
Ile t´skniç trzeba, by wyt´skniç czas,
który by∏ taki nasz, a ju˝ nie wróci.
Ile jeszcze trzeba, by zrozumieç sens
niepoj´tego, tego co si´ sta∏o.
Ile wiary trzeba, by uwierzyç, ˝e
˝ycie jest wiecznoÊci jednej nocy snem.
Ile kochaç trzeba,
by mi∏oÊcià Êmierç zwyci´˝yç...

kiego spaceru. Choç odwiedzamy zmar∏ych i poleg∏ych, to przechodzimy
przez naprawd´ ˝ywà
lekcj´ historii. Historii
w krzy˝ach wykutej.
Marcin J´drzejewski

SK
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Niektóre pomniki i mogi∏y ˝o∏nierskie
oraz niektóre znane osoby pochowane
na Cmentarzu Powàzkowskim:
11

12

10 9

8
7

5
6

14
15

21

16
19

17

20

4
22

2
1

3

1 - p∏k. Ryszard Kukliƒski
2 - Jacek Kuroƒ
3 - pomnik pami´ci pomordowanych w
hitlerowskich obozach koncentarcyjnych
4 - pomniki ˝o∏nierzy 1 Armii WP oraz ˝o∏nierzy
poleg∏ych pod Lenino
5 - mogi∏y ˝o∏nierzy Szarych Szeregów
6 - kopiec Dowborczyków (kopia kopca polskich
legionów w Rosji z czasów I wojny Êwiatowej
z Bobrujska)
7 - pomniki jednostek bojowych AK z Powstania
Warszawskiego
8 - „Dolinka Katyƒska” z pomnikiem ofiar obozów jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie
i Starobielsku
9 - pomnik „Gloria Victis” (˝o∏nierzy AK)
10 -mogi∏y dowódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego
11 - Jadwiga Falkowska (jedna z za∏o˝ycielek
polskiego harcerstwa)
12 - mogi∏y i pomnik pami´ci ˝o∏nierzy wrzeÊnia 1939 r.
13 - Jacek Kaczmarski
14 - symboliczna mogi∏a Sybiraków
15 - mogi∏y i pomnik Powstaƒców Styczniowych
1963 r
16 - pomnik Orlàt Polskich poleg∏ych w obronie
Warszawy w 1920 r.
17 - pomnik pami´ci Polaków pomordowach w
Ponarach k/Wilna w l. 1941-44
18 - pomnik deportowanych do pracy
niewolniczej w III Rzeszy
19 - pomnik represjonowanych politycznie w l.
1949-56
20 - pomnik i mogi∏y Powstaƒców Âlàskich
i Wielkopolskich
21 - mogi∏y ˝o∏nierskie z wojny polsko-bolszewickiej 1920-21
22 - Marek Kotaƒski
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Us∏ugi medyczne w Dzielnicy
Warszawa Weso∏a – informacje z SZPZLO
Samodzielny Zespó∏ Publicznych Zak∏adów Lecznictwa Otwartego Warszawa Weso∏a jest najwi´kszà placówkà
opieki zdrowotnej w naszej
dzielnicy. Âwiadczymy us∏ugi
z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (poradnie ogólne
i D), stomatologii, programów
profilaktycznych oraz specjalistki ambulatoryjnej
(poradnia ginekologiczna, dermatologiczna i alergologiczna). Placówka rozwija si´ dynamicznie,
o czym Êwiadczy rosnàca wcià˝ liczba pacjentów zapisanych do lekarzy pierwszego kontaktu (obecnie
jest to ok. 16000 osób) oraz wzrost liczby Êwiadczeƒ
udzielanych przez naszych specjalistów i personel
piel´gniarski. Dziennie, z porad i us∏ug w naszych
placówkach, korzysta ok. 450 osób. W sk∏ad SZPZLO
Warszawa Weso∏a wchodzà trzy przychodnie zlokalizowane w obiektach przy ul. Jana Paw∏a II nr 23, ul.
Warszawskiej 55 oraz ul. Kiliƒskiego 50. Dzi´ki negocjacjom z NFZ, w drugim pó∏roczu uda∏o si´ uzyskaç dodatkowe Êrodki pozwalajàce na zwi´kszenie
liczby us∏ug w zakresie stomatologii i spacjalistyki
ambulatoryjnej. Z kolei, fundusze pozyskane z bud˝etu m. st. Warszawa pozwolà na dokoƒczenie remontu i rozbudowy Przychodni nr 1 przy ul. Kiliƒskiego 50 oraz zakup jej wyposa˝enia, a tak˝e na rozszerzenie mo˝liwoÊci diagnostycznych poradni USG
o badanie ECHO serca. Korzystajàc z zaproszenia
WiadomoÊci Sàsiedzkich, chcia∏bym zasygnalizowaç wa˝niejsze elementy naszej oferty.
Poniewa˝ nadal istniejà mo˝liwoÊci, zapraszamy
wszystkich spe∏niajàcych kryteria wiekowe i zainteresowanych swoim zdrowiem, do udzia∏u w programach profilaktycznych dot. chorób uk∏adu krà˝enia
(CHUK), przewlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc (POCHP) i raka szyjki macicy. W ramach programu mo˝ecie Paƒstwo uzyskaç dost´p do badaƒ i konsultacji pozwalajàcych na ocen´ stanu zdrowia, a tam
gdzie jest to konieczne, na rozpocz´cie leczenia
i dalszà diagnostyk´. W programie CHUK mogà braç
udzia∏ osoby w wieku 35-55 lat. Miejscem realizacji
programu jest Przychodnia nr 2 ul. Warszawska 55,
tel. 022-489-72-71 i Przychodnia nr 3 ul. Jana Paw∏a II nr 23, tel. 022-773-83-96. Program POCHP
skierowany jest do osób w wieku 40-65 lat. Program
realizuje Poradnia Alergologiczna, w Przychodni
nr 2. Do programu profilaktyki raka szyjki macicy zapraszamy kobiety w przedziale wiekowym 25-59 lat.
Miejscem realizacji programu jest Poradnia Ginekologiczna w Przychodni nr 3, tel. 022-773-84-26.
Warunkiem udzia∏u w danym programie jest nie
uczestniczenie w nim w okresie ostatnich 3 lat.
Informujemy równie˝, ˝e na terenie Warszawy,
w zw. z profilaktykà raka piersi, istnieje mo˝liwoÊç
wykonania badania mammograficznego. Program
skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat. Badania sà dost´pne w 27 placówkach opieki zdrowotnej.
Szczegó∏owe informacje, co do miejsc realizacji,
uzyskacie Paƒstwo w gabinecie ginekologicznym
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SZPZLO Warszawa Weso∏a oraz na stronach interne- waniom na gryp´. JeÊli jednak zdarzy si´ zachorotowych NFZ, pod adresem www.nfz.gov.pl.
wanie, pozwalajà na jego ∏agodniejszy przebieg.
Pragniemy równie˝ poinformowaç rodziców, ˝e
Informujemy równie˝, ˝e remont i rozbudowa
w ramach akcji finansowanych ze Êrodków publicz- Przychodni Rejonowej nr 1, ul. Kiliƒskiego 50, przenych, prowadzimy przeglàdy stomatologiczne dla biega zgodnie z planem. Termin uruchomienia przyuczniów klas I, III, V szkó∏ podstawowych naszej chodni b´dzie zale˝a∏ od tzw. odbiorów techniczdzielnicy. Przeglàd stanowi element „Programu pro- nych. Przewidujemy, ˝e uroczyste otwarcie placówki
filaktyki stomatologicznej” finansowanego ze Êrod- nastàpi na koniec grudnia br. Poza poradnià ogólnà,
ków m. st. Warszawy. Miejscem przeglàdu sà gabi- poradnià D i stomatologicznà zostanà tu przeniesionety stomatologiczne w Przychodniach Rejonowych ne poradnie specjalistyczne; alergologiczna, dermanr 2 i 3. Przeglàd mo˝e byç powiàzany z zabiegiem tologiczna i ginekologiczna oraz pracownia USG.
lakierowania z´bów, Êwiadczeniem zapobiegajàcym Kolejnym krokiem w dostosowywaniu obiektów SZPpróchnicy. W/w us∏uga finansowana jest przez Naro- ZLO do obowiàzujàcych przepisów oraz podnoszenia
dowy Fundusz Zdrowia. Warunkiem dokonania za- komfortu przyj´ç pacjentów b´dzie przebudowa
równo przeglàdu jak i lakierowania uz´bienia jest przychodni nr 3 w Starej Mi∏osnej. Powy˝sze prace
podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego, rozpocznà si´ w pierwszym kwartale 2008 r.
odr´bnych zgód na przeglàd i na lakierowanie. Harmonogramy w/w akcji uzgadniane sà w porozumieKoordynator ds. Lecznictwa
niu z dyrektorami szkó∏. Szczegó∏y dotyczàce proLek. Med. Tomasz Droƒ
gramów uzyskacie Paƒstwo w gabinetach medycyny szkolnej i u wychowawców klas.
W zwiàzku z profilaktyR
A
D
A
N
kà grypy zapraszamy
wszystkie osoby powy- • Mechanika pojazdowa
˝ej 65 roku ˝ycia do zg∏a- • Atrakcyjne ceny
szania si´ na bezp∏atne • Wieloletnie doÊwiadczenie
szczepienia przeciwgry• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
powe. Szczepienia finansowane sà ze Êrodków m. • Klimatyzacja
st. Warszawy. Pozosta∏e • Wulkanizacja
osoby mogà skorzystaç
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
z ofert p∏atnych szczepieƒ
(35 z∏). Szczepienia to 05-075 Warszawa-Weso∏a
najskuteczniejszy Êrodek tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
tel. 022 499 80 59
zapobiegajàcy zachoro-

AUTO NA GAZ
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Dar krwi darem ˝ycia
Jestem zdrowa. Tak jak wi´kszoÊç
mieszkaƒców naszego osiedla. Âmierç,
wypadek czy choroba to tematy dosyç
dla nas odleg∏e. Do czasu… Dopóki nie
dotyczy to nas samych lub kogoÊ z naszych najbli˝szych. Wtedy mo˝e byç ju˝
jednak za póêno…
Cz∏owiek to geniusz. Przemys∏ farmaceutyczny z godziny na godzin´ staje si´ coraz doskonalszy, w wielu oÊrodkach badawczych na ca∏ym Êwiecie naukowcy pracujà dwadzieÊcia cztery godziny na dob´. Jednak jest coÊ, czego
nadal nie umiemy wytworzyç w syntetyczny sposób – krew. Niby coÊ bagatelnego, codziennego, powszechnego.
Jednak od wielu lat w Polsce brakuje
krwi, sytuacja jest wr´cz dramatyczna.
Krew do dar… Cz´sto dar serca.
Czasami dar dla kogoÊ konkretnego,
bliskiego. Krew mo˝e byç te˝ darem
w trosce o samego siebie – nam te˝ kiedyÊ mo˝e si´ przydaç, poza tym zostajemy dok∏adnie za darmo przebadani.
Krew to dar…
Nie wierz w mity. Wizyta w centrum
krwiodawstwa trwa oko∏o godziny. Boli tak, jak szczepienie. Ma∏e szanse, ˝e

zas∏abniesz, nigdzie indziej personel
medyczny tak o pacjentów nie dba.
O wirusie HIV te˝ spokojnie mo˝esz
zapomnieç. A Twój organizm sam zregeneruje si´ w ciàgu paru godzin. 450
ml co 2/3 miesiàce (w zale˝noÊci
od p∏ci, kobiety mogà oddawaç krew
rzadziej ni˝ m´˝czyêni) to przecie˝ nie
tak wiele, szczególnie, ˝e w Twoim organizmie jest jej 5-6 litrów.
Najtrudniejszy pierwszy krok… Zaplanuj sobie tak dzieƒ, abyÊ poranek
mia∏ wolny (albo ca∏y dzieƒ, w centrum
krwiodawstwa mo˝esz poprosiç o zwolnienie z uczelni/pracy, które przys∏uguje Ci zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami). Dzieƒ przed pij du˝o wody, a rano koniecznie zjedz Êniadanie (bez
t∏uszczów zwierz´cych). WyÊpij si´. Nie
musisz daleko jechaç – najbli˝sze centrum jest w Centrum Zdrowia Dziecka,
mo˝esz jechaç te˝ na ul. Alpejskà, Koszykowà, Ceg∏owskà i Saskà. Po wype∏nieniu szczegó∏owej ankiety zostanie
od Ciebie pobrana próbka krwi, która
zostanie przebadana. Póêniej tylko wizyta u lekarza i 5-7 minut na fotelu,
podczas których oddasz 450 ml krwi.

Kto mo˝e oddaç krew:
• osoby od 18 do 65 roku ˝ycia, które wa˝à, co
najmniej 50 kilogramów;
• osoby, u których w ciàgu ostatnich 6 miesi´cy nie wykonano tatua˝u, przek∏ucia uszu lub
innych cz´Êci cia∏a;
• osoby, które w ciàgu ostatnich 6 miesi´cy nie
mia∏y wykonanych diagnostycznych badaƒ
i zabiegów endoskopowych (gastroskopii,
panendoskopii, artroskopii, laparoskopii);
• osoby, które w ciàgu ostatnich 6 miesi´cy
nie by∏y leczone krwià lub jej sk∏adnikami.
Osoby doros∏e mogà oddaç krew po
okresie:
• 6 miesi´cy po du˝ych zabiegach chirurgicznych;
• 2 tygodni po przebyciu grypy lub infekcji
z goràczkà powy˝ej 38 °C;
• 2 tygodni po zakoƒczeniu leczenia antybiotykami;
• 7 dni po wykonaniu ma∏ego zabiegu chirurgicznego (np. usuni´cie z´ba);
• 48 godzin po szczepieniu przeciwko grypie
i ˝ó∏taczce oraz anatoksynà przeciwt´˝cowà;
• 3 dni po zakoƒczeniu miesiàczki;
• 6 miesi´cy po porodzie lub zakoƒczeniu cià˝y;
Jaka krew jest najbardziej potrzebna?
Ka˝da! Niezale˝nie od cz´stoÊci jej wyst´powania. Najwi´ksze zapotrzebowanie jest oczywiÊcie na najcz´Êciej wyst´pujàcà, czyli A Rh+.
Z drugiej jednak strony najrzadziej spotykana grupa AB Rh-, pomimo najmniejszego na nià
zapotrzebowania, musi stanowiç bezpieczne rezerwy, aby nie zabrak∏o jej dla ratowania ˝ycia.
Koniecznie zajrzyj – www.krewniacy.pl

Na koniec posi∏ek regeneracyjny
i chwila relaksu na wygodnej kanapie. I mo˝esz iÊç dalej – „Dzi´kujemy,
zapraszamy ponownie”.
Jestem zdrowa. Krew to dar. Krew to
coÊ, co mog´ daç z siebie. Ty te˝…
Natalia Mileszyk

• 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

du¿y wybór butów
dzieciêcych i m³odzie¿owych
i
a
-m lop ado ga³a et ex
gga Anty Bef Mru Jam Ob
i
V

• 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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Kàcik bibliofila
Allan Hall
Dziewczyna
z piwnicy: historia Nataschy
Kampusch
Austria, miasteczko
Strasshof, dziesi´cioletnia dziewczynka idzie do szko∏y. Jest 2 marca 1998 roku. Przy chodniku zatrzymuje si´ bia∏a furgonetka. Wyskakuje
z niej m´˝czyzna i w tym momencie zaczyna si´ koszmar Nataschy, która zostaje porwana i przez kolejne osiem lat
wi´ziona w parometrowym pomieszczeniu piwnicznym, przerobionym
na skromny dzieci´cy pokój z toaletà
i umywalkà w Êrodku. Ta g∏oÊna historia nie schodzi∏a bardzo d∏ugo z pierwszych stron gazet. Austria ˝y∏a cierpieniem dziecka i bezsilnoÊcià organów
Êcigania w bezowocnych poszukiwaniach. Natascha uwolni∏a si´ od porywacza podejmujàc ryzykownà i dawno
planowana ucieczk´, wykorzystujàc
rzadki u niego moment nieuwagi.
Pozosta∏o jednak do dzisiaj wiele pytaƒ bez odpowiedzi. Zastanawiajàca

jest si∏a i wola przetrwania najpierw
dziewczynki, potem m∏odej kobiety,
która szybko przej´∏a psychicznà kontrol´ nad m´˝czyznà – jedynà praktycznie ˝ywà istotà towarzyszàcà jej przez
osiem d∏ugich lat w izolacji od realnego
Êwiata. Miejsce uwi´zienia Nataschy
znajdowa∏o si´ w niedalekiej odleg∏oÊci
od rodzinnego domu. Sama Natascha
z jednej strony z ograniczonà wolnoÊcià
z drugiej – potrafi∏a wymusiç na psychopacie pewne rzeczy: du˝o czyta∏a,
uczy∏a si´, nawet oglàda∏a telewizj´.
Po uwolnieniu nawet broni∏a swego
oprawc´, który straciwszy jà, pope∏ni∏
samobójstwo.
Wiele pytaƒ, mnóstwo zdj´ç i ch´tnie
udzielanych wywiadów, walka o wy∏àcznoÊç autorskà i programowà i niedomówienia, a nawet przemilczenia.
Ksià˝ka zadedykowana jest wszystkim
zaginionym dzieciom i ich rodzinom.
Polecam jà Paƒstwu nie ze wzgl´du
na sensacyjnoÊç lub ch´ç pokazania
ludzkiego nieszcz´Êcia (po jakimÊ czasie Natascha, nawiàza∏a, jak sama powiedzia∏a, pewnà wi´ê z porywaczem).
Uwa˝am, ˝e warto jà przeczytaç z uwagi na znakomity rys psychologiczno
– osobowoÊciowy bohaterów tej tragedii i ich cz∏onków rodzin.

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.Ziemkiewicz R. A. – Viagra maç
T. 1 i 2
2. McCullough C. – Anio∏ek
3. Giffin E. – CoÊ po˝yczonego
4. Desai K. – Brzemi´ rzeczy utraconych
5. ¸ukanienko S. V. – Ostatni patrol
6. Winslow D. – Z psich pazurów
7. Kava A. – Trucizna
Lit. dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Hoffmann A. – Gàska Balbinka
2. Funke C. C. – Kud∏aty Pazur i inni
3. Wilson K. – Âwi´ta Pana Misia
4. Dahl R. – Charcie i wielka szklana winda
5. Zimmermann K. – Mi∏oÊç, gips
i stokrotki
Lit. popularnonaukowa:
1. Hall A. – Dziewczyna z piwnicy: historia Nataschy Kampusach
2. Davies N. – Europa mi´dzy Wschodem a Zachodem
3. Buscaglia L. F. – Sztuka bycia sobà
4. Inglis F. – Kultura
5. Merridale C. – Wojna Iwana: Armia
Czerwona 1939-1945
6. Zienkowska K. – Stanis∏aw August
Poniatowski
Iza Zych

OÊrodek Kultury Weso∏a zaprasza
Siedziba oÊrodka przy ul. Starzyƒskiego 21,
tel. 773 61 88

OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 427 37 74

Dzieci na spektakl Teatru „Koliber” 4.11. o godz. 16:00;
Wszystkich ch´tnych na koncert filharmonii 14.11. (Êroda)
o godz. 18:00
Doros∏ych na wyjazd 29.11. do Teatru Syrena na spektakl
pt. „Klub Hipochondryków 2” w re˝yserii Wojciecha Malajkata. Wyjazd na spektakl spod OÊrodka Kultury w Weso∏ej o godz. 18:00. Pieniàdze na bilet (55 z∏ od osoby) sà
przyjmowane w kasie OÊrodka Kultury do 26.10.;
Zach´camy do zapisywania si´ do nast´pujàcych sekcji:
Wokalny Zespó∏ Dzieci´cy – poniedzia∏ek 13:30-14:10
Gimnastyka Korekcyjna – wtorek i czwartek 17.4518.30/18.30-19.15
Ceramika – poniedzia∏ek 17:00-19:00
Klub Malucha – poniedzia∏ek i Êroda 12.00-15.00, w tym
rytmika 14.15

M∏odzie˝ na „Sobot´ OK.” 20.10. o godz. 14:00;
Dzieci na Teatrzyk Marionetkowy Aleksandry Góreckiej
w niedziel´ 28.10. o godz. 16;
Zapisy do nast´pujàcych sekcji:
Studio Piosenki – poniedzia∏ek 16:45-18:15;
Zespó∏ Taƒca Ludowego – poniedzia∏ek i czwartek 18:00-19:00 (dzieci), 19:00-20:00 (m∏odzie˝ i doroÊli)
Gimnastyka dla seniorów – wtorek i czwartek 18:00-19:00
Ceramika – wtorek 18:00-20:00
Szachy – wtorek 17:00-18:30/18:30-20:00
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Witajcie
wÊród
nas

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

UWAGA
UCZESTNICY
KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO

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 7 listopada 2007 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

KrzyÊ Kielczyk
urodzi∏ si´ 20 kwietnia 2007 r.
w szpitalu na ul. Karowej.

StaÊ Krupski
Nazywam si´ Szymon Ryba
urodzi∏em si´ 13 sierpnia 2007 r. urodzi∏em si´ 3 wrzeÊnia 2007 r.
Wa˝y∏em 3650 g, mierzy∏em 54 cm.
w Szpitalu Dzieciàtka Jezus.
Pozdrawiam Rodziców.
Waga 3860 g, wzrost 55 cm.

Przepraszamy za opóênienie, ale ze
wzgl´du na cykl wydawniczy
WiadomoÊci Sàsiedzkich, wyniki
konkursu podamy w nast´pnym
numerze. ZamieÊcimy tam równie˝
najciekawsze prace.
Redakcja

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

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

Godziny otwarcia: pon.–pt. 830–2030, sobota 830–1330
tel. 022 773 21 12, 022 795 74 62
05-077 Warszawa-Weso∏a, Os. Stara Mi∏osna, ul. Kameliowa 12
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Historyczna chwila –
3o wrzeÊnia u Êw. Hieronima

Tegoroczny odpust u Êw. Hieronima by∏ wyjàtkowy.
ObchodziliÊmy 5 rocznic´ powstania parafii i historyczny
moment wmurowania w Êcian´ koÊcio∏a aktu erekcyjnego oraz pamiàtkowej p∏yty z kamieniem w´gielnym.
30 wrzeÊnia o godzinie 13.00 wewnàtrz Êwiàtyni (a w∏aÊciwie w Êwie˝ych murach Êcian, bo dach jest tylko
nad prezbiterium) zgromadzili si´ dostojni goÊcie oraz
licznie przybyli parafianie, by przywitaç biskupa Kazimierza Romaniuka i wspólnie z Nim prze˝ywaç t´ uroczystoÊç. Biskup wyraênie wzruszony widokiem m∏odego
koÊcio∏a przypomnia∏ nam, ˝e powinniÊmy odpowiadaç
na list mi∏osny Boga do nas, powinniÊmy czytaç i znaç Bibli´. Wspomina∏ równie˝, ˝e marzy∏ o tym, by w diecezji
Warszawsko-Praskiej powsta∏a parafia pod wezwaniem
najwi´kszego t∏umacza Biblii – Êw. Hieronima. Jego pragnienia sta∏y si´ rzeczywistoÊcià, a my, parafianie
Êw. Hieronima, jesteÊmy Êwiadkami historii.
Izabela Antosiewicz
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Wycieczka na Kresy
Poradnik genealoga –amatora cz´Êç 5

Sobór Êw. Miko∏aja, w przesz∏oÊci klasztor
franciszkaƒski

W tym roku rodzinne poszukiwania zawiod∏y mnie
na dawne Kresy, a obecnie na zachodnià Ukrain´. Postanowi∏am odwiedziç miejsca zwiàzane z najbli˝szà
mi rodzinà Januszewskich. Postawi∏am sobie kilka
celów. Po pierwsze: odnaleêç grób mojego pradziadka Jana Januszewskiego, po drugie: odwiedziç miejce urodzenia mojego dziadka oraz miejcowoÊç, gdzie
kiedyÊ sta∏ dworek Januszewskich, a po trzecie:
sprawdziç prawdziwoÊç przekazu rodzinnego g∏oszàcego, ˝e „moi” Januszewscy sà w jakiÊ sposób powiàzani z rodzinà matki Juliusza S∏owackiego – Salomeà z Januszewskich I voto S∏owackà II voto Bécu.
Pierwszy cel osiàgn´∏am. Zadanie mia∏am u∏atwione, gdy˝ wiedzia∏am, ˝e Jan Januszewski zmar∏

w Zaleszczykach w 1911 roku w dniu, kiedy najm∏odsza siostra dziadka zdawa∏a egzamin maturalny.
Wiedzia∏am tak˝e, ˝e w latach 60-tych ktoÊ z rodziny
odnalaz∏ jego grób.
Mnie równie˝ uda∏o si´ odnalaêç grób, niestety
w doÊç op∏akanym stanie – bez krzy˝a i na uboczu
nowych grobów. Nie wiem, czy jak nast´pny raz tam
pojad´, jeszcze go zobacz´…
We wsi Antonów pod Czortkowem, gdzie
przed II wojnà Êwiatowà sta∏ dworek rodziny Januszewskich, którego mieszkaƒcy w czasie wojny zostali wywiezieni na Syberi´, do dziÊ pozosta∏y tylko
zarysy fundamentów domu i pami´ç ludzka.
Kolejnym z miejsc, które bardzo chcia∏am zobaczyç – ze wzgl´du na Juliusza S∏owackiego i jego
rodzin´ – by∏ Krzemieniec. Krzemieniec le˝y w g∏´bokiej dolinie, pomi´dzy dwoma pasmami wysokich i stromych wzgórz. Wizytówkà Krzemieƒca jest
góra Zamkowa, nazywana te˝ Bonà. Na jej szczycie
wznoszà si´ ruiny pot´˝nej niegdyÊ twierdzy. Obecnie z dawnej twierdzy pozosta∏y tylko dwie baszty:
Czelena i „Nad nowym domem” oraz resztki murów
obronnych. Z góry Bony mo˝na podziwiaç panoram´ miasta z dominujàcà sylwetkà kolegium pojezuickiego (na poczàtku XIX wieku mieÊci∏o si´ tam
s∏ynne Liceum Krzemienieckie) oraz soborem Êw.
Miko∏aja.
Na ulicy S∏owackiego
po lewej stronie, obok dawanych zabudowaƒ Liceum Krzemienieckiego,
stoi dworek S∏owackich,
w którym Julek sp´dzi∏
swoje najm∏odsze lata.
Od wrzeÊnia 2004 roku
mieÊci si´ tam muzeum
Juliusza S∏owackiego. Naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy sta∏ kiedyÊ dwo-

Grób Teodra i Aleksandry Januszewskich (dziadków
Juliusza S∏owackiego) i matki Juliusza S∏owackiego Salomei z Januszewskich na cmentarzu tunickim w
Krzemieƒcu

rek dziadków poety Toedora i Aleksandry Januszewskich. Niestety, nie przetrwa∏ do dnia dzisieszego …
Szukajàc Êladów rodziny Januszewskich odwiedzi∏am równie˝ Cmentarz Tunicki, na którym jest pochowana matka poety Salomea S∏owacka-Bécu oraz
jej rodzice Aleksandra z Dumanowskich i Teodor
Januszewscy.
cdn.
Joanna Januszewska

Dworek rodziny S∏owackich w Krzemieƒcu - obecnie muzeum Juliusza
S∏owackiego

Ceny wózków ju˝ od 320 z∏!
Dostawa gratis!

www.HAPPYBABY.pl
Widok z gróry Zamkowej na Kolegium pojezuickie (1731-53) - obecnie Wy˝sza
Szko∏a Pedagogiczna im. T. Szewczenki

Wózki oraz pe∏na gama akcesoriów angielskiej firmy MACLAREN
Artyku∏y dla dzieci FISHER PRICE
BezpoÊredni importer zabawek renomowanych firm.
Sprzeda˝ HURTOWA I DETALICZNA Tel. (0 22)773-42-50, (0)503-156-126
Warszawa-Weso∏a, ul. Pstrowskiego 1. Czynne od 800 do 1800
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Mój pierwszy prawdziwy bieg
W szkole, podczas biegu
na 600 m, za ka˝dym razem
umiera∏am, wlok∏am si´
na samym ogonie i mia∏am
wra˝enie, ˝e na mecie powinni wo∏aç dla mnie karetk´. Podziwia∏am i podziwiam nadal
ludzi z charakterem, którzy
podejmujà wyzwania, walczà
ze swoimi s∏aboÊciami.
2. wrzeÊnia 2007, Promenada.
– Zobacz, zapisujà na Run Warsaw, pami´tasz, ˝a∏owa∏eÊ, ˝e nie biegniesz, mo˝e uda si´ w tym roku? – zagadn´∏am Piotra, który ca∏y zesz∏y rok samotnie biega∏ po naszym lesie.
– A pobiegniesz ze mnà?
– Ja? CoÊ Ty, nie dam rady.
– Dasz rad´, mamy ca∏y miesiàc na przygotowanie.
Podchodzimy do stoiska. Limit czasowy na 5 km
– godzina, nawet marszem dam rad´ (pomyÊla∏am) i,
˝eby nie zniech´caç Piotrka, te˝ si´ zapisa∏am. Jeszcze tego samego dnia dosta∏am w prezencie imieninowym buty do biegania.
4. wrzeÊnia – pierwszy trening.
Nie ma mowy, to beznadziejnie trudne…kolka
w boku, brak oddechu, wszystko mokre…czy w tym
lesie musi byç tyle górek?
5. wrzeÊnia – ranek
Chyba mu powiem, ˝e nie mam zami∏owania do pocenia si´ i m´czenia. Pojad´ na start, stan´ na trasie biegu, b´d´ go dopingowa∏a, ale niech mi nie ka˝e biegaç!
5. wrzeÊnia – wieczór
Nie powiedzia∏am, wybieg∏am z domu, mimo siàpiàcego deszczu. W koƒcu dystans ludzie dla ludzi
wymyÊlili. On po skr´ceniu kostki biega, a ja si´
chc´ wymigaç. Nawet nie mam zakwasów – dziwne.
Drugi tydzieƒ wrzeÊnia
Odkry∏am, ˝e lepiej mi si´ biega trzecie 7 minut
ni˝ pierwsze i drugie. Trenujemy: 7 minut biegu, 2
minuty marszu i tak 4 powtórzenia. Zawsze spotykamy w lesie jakiegoÊ biegacza. Mieszkamy we wspania∏ym miejscu.
Trzeci tydzieƒ wrzeÊnia
Nigdy nie myÊla∏am, ˝e to polubi´ i, ˝e to ja b´d´
wyciàga∏a Piotrka na treningi. Nareszcie pozby∏am
si´ kolki. Biegamy ju˝ po 15 minut i 2 minuty marszu. Mam jeszcze si∏y na ostry finisz na koniec treningu. Robi si´ coraz szybciej ciemno, zaczynamy
biegaç po chodnikach. Tu dopiero widaç sportowà
Starà Mi∏osnà.
30. wrzeÊnia – po po∏udniu
DziÊ niepe∏ne 15 minut biegu, ale cztery pe∏ne garÊcie grzybów. Same podgrzybki i koêlaki. Pokusa by∏a zbyt wielka. Przed nami ostatni tydzieƒ treningu.
W∏aÊciwie jesteÊmy gotowi. Nieprawdopodobne – ja
trenuj´ po 45-50 minut.
5. paêdziernika – po∏udnie
Ostatni trening za nami. Odkry∏am radoÊç biegania. Przez ca∏y ten czas pracowa∏am nad oddechem.
Kiedy umiesz oddychaç, ˝aden dystans nie jest
straszny. Planujemy bieg. Równe tempo, bez marszu
– ile zdo∏amy. Zak∏adamy, ˝e osiàgni´cie czasu poni˝ej 35 minut b´dzie naszym sukcesem.
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6. paêdziernika – poranek
Jest pi´kna pogoda. Nogi a˝ same si´ rwà, ale nie
jest taktycznie biegaç dzieƒ przez zawodami. Zostajemy w domu, robimy porzàdki (podstawili kontenery).
Wplatamy chipy w sznurowad∏a…to ju˝ jutro, adrenalina roÊnie. Kilku znajomych te˝ b´dzie bieg∏o.
7. paêdziernika, dzieƒ startu.
Stawiamy samochód na chodniku przy Czerniakowskiej. Po drodze na przystankach ludzie z zielonymi torbami. Oni te˝ na Run Warsaw. Torwar…tu ju˝ zielono.
Bardzo dobra organizacja szatni… tyle ludzi… idziemy pod scen´. Na estradzie – sàsiad z Osiedla – Maciej Kurzajewski zagrzewa do startu. Zaraz b´dzie profesjonalna rozgrzewka. Idziemy na lini´ startu. Nad nami krà˝y helikopter z kamerami telewizji. Mija 12.00,
a my wcià˝ dochodzimy do linii startu w coraz g´stszym t∏umie. Widzimy lini´, na podeÊcie stoi Irena Szewiƒska, pozdrawia nas, dopinguje. Pada informacja, ˝e przed nami jest ju˝ w trasie 9 tys. zawodników. A dopiero 12.10. Biegniemy. Ka˝dy z nas ma
w bucie chipa mierzàcego czas od momentu stani´cia
na specjalnych matach na starcie do takich samych
mat na mecie. Nie jest wa˝ne, w której cz´Êci tej zielonej rzeki si´ znajdujesz. Zielona rzeka. Biegniemy
– m∏odzie˝ i starsi, szczupli i grubi, wysocy i niscy.
Szybciej i wolniej… biegniemy. Na chodnikach stoi
grupka m∏odzie˝y i krzyczy: Dacie rad´! – Pewnie, ˝e
damy. Jeden bieg – tysiàce powodów. Na numerach
startowych czytamy powody biegu: bo ˝ona mi kaza∏a,
bo lubi´, bo nie mam samochodu, bo b´d´ tatà, bo
szukam m´˝a… Biegnà grupy zorganizowane z transparentami, w jednakowych kapeluszach, w perukach
i w strojach Êlimaków. S∏upki odmierzajàce kilometry
zaskakujà, ju˝ 3 za nami? Na czwartym kilometrze trasy si´ rozdzielajà – teraz wybieramy 5 czy 10 km? My
biegniemy na 5, bez przesady, to nasz pierwszy bieg.
T∏um kibiców g´stnieje, dobiegamy do mety, zaczyna si´ wyÊcig. Na mat´ wchodz´… t∏um jest zbyt g´-

sty, ˝eby biec. Nawet nie wiem, kiedy robià mi zdj´cia.
KtoÊ wo∏a za mnà – CzeÊç Iza!!! To Dorota Wroƒska
– nasza redakcyjna kole˝anka. Dwudziestotysi´czny
t∏um – a my spotykamy si´ na mecie. Wchodzimy pomi´dzy wolontariuszy, którzy dekorujà wszystkich medalami. Potem butelka wody i do szatni. Koniec? Nie
– poczàtek! Biegamy dalej.
8 paêdziernika – 15.00
Wchodz´ na stron´: www.runwarsaw.pl w zak∏adce meta wpisuj´ swój numer startowy.
Czas 31:38…duma mnie rozpiera…mój pierwszy
start, mój pierwszy wynik, mój pierwszy medal.
W okienku obok wyniku 10 zdj´ç, na których widaç,
jak przekraczam met´. Fantastyczna pamiàtka.
Z∏apa∏am bakcyla. Za rok na pewno Run Warsaw,
ju˝ na 10 km. A mo˝e i inne biegi? DziÊ wieczorem
znów trening. Do zobaczenia na staromi∏oÊniaƒskich
dró˝kach.
Izabela Antosiewicz

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25

Tel. 022 – 374 00 94
•
•
•
•
•
•
•
•

Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u suchego oka
Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry (profilaktyka jaskry)
Angiografia fluoresceinowa
Fotografia przedniego odcinka i dna oka
Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy optycznych
Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie wzroku
Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi okulistyczne

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

OPTIMED☺
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej, Zak∏ad Lecznictwa Specjalistycznego i Rehabilitacji,

04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49 (wejÊcie od ulicy Serockiej)

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!
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O Poczcie w Starej Mi∏oÊnie – listy do redakcji

Pisz na Berdyczów... i tak nie dor´czà
Na poczcie bywam rzadko, tylko wtedy kiedy zachodzi tzw. „wy˝sza koniecznoÊç” taka, jak odbieranie listu
poleconego lub nadawanie przesy∏ki. W pierwszych
dniach wrzeÊnia, jak co roku, uda∏am si´ do Urz´du
Pocztowego nr 147 w Weso∏ej – Starej Mi∏oÊnie, aby
nadaç 4750 druków bezadresowych z reklamà naszej
szko∏y j´zykowej. Po pó∏torej godzinie wÊród zdenerwowanych kolejkowiczów stan´∏am „oko w okienko” z Panià urz´dniczkà, która w∏aÊnie metodà prób i b∏´dów
zdobywa∏a doÊwiadczenie zawodowe. Jako ˝e nigdy
jeszcze nie przyjmowa∏a takich druków, wi´c pomog∏a
jej Pani Kontroler. Poczu∏am si´ bezpieczniej i dosta∏am
pokwitowanie od Poczty, ˝e w terminie 7 dni roboczych
moje ulotki zostanà dor´czone do WSZYSTKICH adresów pocztowych w Starej Mi∏oÊnie. Takà us∏ug´ do tej
pory mogli wykonywaç tylko listonosze, bo nikt inny nie
mia∏ np. dost´pu do skrzynek pocztowych w blokach.
Ale, w tym roku okaza∏o si´, ˝e poniewa˝ brakuje listonoszy, a jak sà, to odwiedzajà nas co drugi tydzieƒ,
wi´c dor´czaniem ulotek zajmuje si´ firma zewn´trzna (PAMAR), która wiosnà br. wygra∏a „przetarg w post´powaniu z wolnej r´ki” na wykonywanie takich us∏ug
dla Poczty na terenie województwa mazowieckiego.
Zaniepokoi∏am si´ po 2 tygodniach, kiedy do mojej
skrzynki pocztowej nie dotar∏ nawet kawa∏ek ulotki, a zapytani sàsiedzi te˝ nic nie dostali. Zadzwoni∏am do ponad stu klientów i wsz´dzie otrzyma∏am odpowiedê negatywnà. W zwiàzku z tym zg∏osi∏am pisemnà reklamacj´ na poczcie. Kilka dni póêniej posz∏am si´ dowiedzieç, czy wiadomo, co si´ sta∏o? Pani Kontroler
stwierdzi∏a, ˝e przekaza∏a mojà skarg´ do Dzia∏u Kontroli. W Dziale Kontroli Pani Anna Firlej stwierdzi∏a, ˝e
jeszcze nie kontaktowa∏a si´ z Panià Kontroler..... Moja
skarga gdzieÊ sobie w´druje po departamentach Pocz-

ty, bo Poczta ma 1 miesiàc na rozpatrzenie reklamacji.
Firma Pamar „dostarczajàca” ulotki, która na swojej
stronie internetowej „chwali si´” 90% skutecznoÊcià
dor´czania i która polega na zapewnieniach swoich kolporterów jak na „s∏owie harcerza” odpisa∏a mi w sposób nast´pujàcy:

No có˝, skoro firma sama twierdzi, ˝e dok∏ada staraƒ,
ale ma tylko 90 % efektywnoÊci, to widocznie w Starej
Mi∏oÊnie przypad∏o te brakujàce 10%. Szkoda tylko, ˝e
moje wszystkie ulotki wylàdowa∏y gdzieÊ na Êmietniku,
a nie u Paƒstwa w skrzynkach, bo rzeczywiÊcie odnotowaliÊmy 50% spadek zapytaƒ i w zwiàzku z tym dzia∏al-

noÊç naszej szko∏y znaczàco ucierpia∏a. Prze∏o˝y∏o si´
to na fakt, ˝e mamy mniej grup i musieliÊmy odmówiç
kilkunastu osobom, dla których nie uda∏o si´ stworzyç
odpowiednich zaj´ç.
Mo˝emy zatem pisaç skargi na dzia∏alnoÊç Urz´du
Pocztowego w Starej Mi∏oÊnie, ale nie ma ˝adnej pewnoÊci, ˝e dojdà do adresata. No bo przecie˝ brakuje listonoszy i brakuje ludzi do sortowania listów. Paniom
w okienkach brakuje czasu, ˝eby obs∏u˝yç wszystkich
oczekujàcych klientów. A nam mieszkaƒcom Starej
Mi∏osnej zabrak∏o ju˝ cierpliwoÊci, ˝eby d∏u˝ej znosiç
taki stan rzeczy.
Jak to mo˝liwe, ˝eby w cywilizowanym kraju nale˝àcym do Unii Europejskiej obywatele otrzymywali listy
i przesy∏ki pocztowe nawet z 2-miesi´cznym opóênieniem. W∏aÊciciel restauracji w Starej Mi∏oÊnie dopiero
na poczcie dowiedzia∏ si´, ˝e jego przesy∏ki utkn´∏y
w lokalnej sortowni, bo listonosz nie dopatrzy∏ si´ 4 adresów dor´czeniowych na jego ulicy. Rozumiem, ˝e listonosz by∏ „nowy”, ale gdzie w takim razie by∏ Kontroler, którego zadaniem jest sprawdzanie w∏aÊnie takich
„niedopatrzeƒ”.
Mój inny sàsiad spotka∏ si´ przed domem z ekipà
Gazowni, która przyjecha∏a mu odciàç gaz, bo nie p∏aci∏
rachunków, których NIGDY nie otrzyma∏.
Takich przyk∏adów jest wi´cej na Forum dyskusyjnym Stowarzyszenia Sàsiedzkiego i portalu Gazety. Zapraszam do dyskusji i sk∏adania SKARG PISEMNYCH
w Urz´dzie Pocztowym. W ka˝dej instytucji da si´ wprowadziç zmiany i Poczta nie jest tutaj ˝adnym wyjàtkiem
pomimo tego, ˝e ciàgle nas straszy, ˝e wkrótce NIKT nie
b´dzie chcia∏ dor´czaç naszych listów.
Ma∏gorzata Krukowska
(Tom Law’s School of English)

Witam,
dzisiaj rano znów zaczà∏ mnie boleç brzuch i poczu∏am natychmiastowe nagromadzenie nerwów. Sta∏o si´
to w jednej chwili – zajrza∏am do skrzynki na listy i wyciàgn´∏am z niej powtórne awizo. Od d∏u˝szego ju˝
czasu mam tak, ˝e jak wiem, ˝e b´d´ musia∏a odwiedziç poczt´, to mam poczucie, ˝e to nie b´dzie mi∏e
kilka chwil w moim ˝yciu.
Zaczn´ od przypadku z dzisiaj, a potem troch´ si´
cofn´ wstecz w opisywaniu tego, dlaczego dzisiaj mam
taki a nie inny stosunek do miejsca, które przecie˝ powinno byç mi co najmniej oboj´tne. Jak wspomina∏am,
dzisiaj rano 12.10.2007 znalaz∏am w skrzynce powtórne awizo z dnia 08.10.2007 – poniewa˝ wczoraj rano
sprawdza∏am skrzynk´ wiem na pewno, ˝e wczoraj tego
awizo w mojej skrzynce nie by∏o – to dla mnie oznacza,
˝e od wypisania do dostarczenia min´ly 3 dni. Uda∏am
si´ z nim na poczt´ i natychmiast po tym, jak dotar∏am
do okienka (ju˝ si´ przezornie nauczy∏am, ˝e na naszà
poczt´ nale˝y przychodziç najpóêniej do 11.00 rano,
w innym wypadku nale˝y na t´ wizyte przenaczyç MINIMUM godzin´ z ˝ycia) poda∏am Pani przytaczane awizo.
Nast´pnie usiad∏am na krzese∏ku i zabra∏am si´ za czytanie ksiàzki, poniewa˝ tego te˝ si´ ju˝ nauczy∏am
– po oddaniu awiza mam przed sobà min. 15 minut
czekania, a˝ Pani odpowiedni list znajdzie.
Tak wi´c po 15 minutach okaza∏o si´, ˝e list, który
mam odebraç to zaproszenia na imprez´, na którà moja firma by∏a zaproszona ustnie 18.09.2007 – w ten

sam dzieƒ zosta∏y do mnie wys∏ane zaproszenia, a impreza mia∏a si´ odbyç 22.09.2007. Ok. 1,5 tyg. temu
dosta∏am awizo, z którym jak si´ uda∏am na poczt´, to
po odstaniu 30 minut w kolejce, nast´pnie odsiedzeniu 20 minut na krzese∏ku Pani z okienka poinformowa∏a mnie, ˝e nie znalaz∏a listu, poprosi∏a o numer telefonu i powiedzia∏a, ˝e zadzwoni jak znajdzie. Znalaz∏a po 2 dniach i po tym jak si´ dowiedzia∏am, ˝e to
nie jest list za potwierdzeniem odbioru, powiedzia∏am,
˝eby listonosz zostawi∏ mi ten list w skrzynce – zgodnie z dyspozycjà, jakà zostawi∏am ok. 1,5 miesiàca temu. Dyspozycja by∏a z∏o˝ona na druku poczty mówiàcym o tym, ˝e zgadzam si´ (a nawet nalegam :-))
na zostawianie bezpoÊrednio w skrzynce listy polecone nie wymagajàce potwierdzenia odbioru. Dzisiejsze
powtórne awizo dotyczy∏o listu, którego Pani z okienka
szuka∏a w zesz∏ym tygodniu 2 dni i który mia∏ si´ znaleêç w mojej skrzynce – zresztà nie wiadomo po co,
skoro od imprezy min´∏o 3 tygodnie. Podobna sytuacja ma miejsce ju˝ kolejny raz w historii mojej relacji z pocztà w Mi∏osnej. Mieszkam tu nieca∏y rok,
wczeÊniej mia∏am do czynienia z placówkami poczty
w wielu ró˝nych miejscach zamieszkania i nigdy nie
mia∏am poczucia, ˝e coÊ dzia∏a nie tak jak powinno.
Tutaj nie doÊç, ˝e listy docierajà za póêno, to jeszcze
w wielu wypadkach W OGÓLE. Od czasu kiedy zacz´∏am analizowaç dzia∏ania naszej poczty wiem, ˝e kilka
listów o których wiem, ˝e zosta∏y do mnie wys∏ane,
w ogóle do mnie nie dotar∏y.

Niezwykle zasmucajàcy jest bezsporny fakt, ˝e nasza
poczta zajmuje a˝ tak du˝o czasu w moim ˝yciu. Miejsce, które powinno dzia∏aç b∏yskawicznie i bez problemów swoimi nieudolnymi dzia∏aniami i pracà w tempie
˝ó∏wia doprowadzi∏o do tego, ˝e naprawd´ dzieƒ,
w którym mam si´ udaç w jakimÊ celu na poczt´ jawi
mi si´ jako dzieƒ stresujàcy i w pewnym sensie stracony. Naprawd´ serdecznie nienawidz´ tych dziwacznych
regu∏ polegajàcych mi´dzy innymi na tym, ˝e do pierwszego okienka zawsze stoi du˝a kolejka, a tylko w nim
powinno si´ odbieraç awizo oraz np. tym, ˝e w∏aÊciwie
w ka˝dym okienku siedzi jakaÊ Pani, ale czynne jest tylko jedno, maksimum dwa. Jest mi te˝ bardzo niemi∏o,
jak stojàc w kolejce 30 minut dowiaduj´, ˝e Pani obra˝onym tonem mówi, ˝e nie powinna podaç mi awizowanego listu, poniewa˝ nie sta∏am w odpowiedniej kolejce. Przecie˝ jakby na to nie patrzeç, to ja jestem
klientem i to ja zlecajàc poczcie jakàÊ us∏ug´ w jakims
sensie finansuj´ wyp∏at´ obra˝onej Pani z okienka
– nale˝y mi si´ skuteczne i szybkie za∏atwienie sprawy.
Dzisiaj rozmawia∏am z Panià Naczelnik, ale prawd´ mówiàc nie widz´ w jej postawie ch´ci (a mo˝e odpowiednich kompetencji) do wprowadzenia zmian mogàcych nam wszystkim nieco u∏atwiç ˝ycie. Czy wspólnie
nie akceptujàc takich dzia∏aƒ poczty mo˝emy coÊ
zdzia∏aç? Czy ktoÊ z Czytelników ma podobne doÊwiadczenia do moich? A mo˝e po prostu jestem przeczulona wariatkà?
Z wyrazami szacunku – Joanna Majewska

Witam Panià serdecznie.
W odpowiedzi na email z dnia 25 wrzeÊnia 2007, dotyczàcy nieprawid∏owej dystrybucji Druków: Tom Law's
School of English, uprzejmie informujemy i wyjaÊniamy,
˝e osoby odpowiedzialne za dystrybucj´ tych druków
na terenie UP Warszawa Weso∏a, jak nas zapewniajà wykonali us∏ug´ prawid∏owo i w terminie zgodnym z protoko∏ami przekazania druków bezadresowych przez UP
Warszawa Weso∏a.
Firma PAMAR Sp. z o.o. ZPCh. przywiàzuje du˝e znaczenie do wykonywanej pracy, jednak˝e nie mo˝e odpowiadaç za frekwencj´ w Pani Szkole.
Pracownicy naszej firmy sà szkoleni w zakresie dystrybucji druków i wiedzà, jak majà Êwiadczyç tà us∏ug´.
Dok∏adamy wszelkich staraƒ, aby podobne sytuacje
nie mia∏y miejsca.
Z powa˝aniem,
Firma PAMAR
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Rynek kapita∏owy
– pierwsza czkawka globalizmu!?

Jakie sà fakty?
1. Waluty?
Tu si´ ju˝ wyjaÊni∏o.
USA nie sà zainteresowane ochronà interesów ciu∏aczy w Polsce i na Êwiecie
(w Polsce jest podobno 5 000 000 000 dolarów oszcz´dnoÊci
na kontach w polskich
bankach – kilkaset tysi´cy kont, a ile jest
w poduszkach i za piecami?... nie wiadomo). USA wybra∏o inny cel: ochrona interesów w∏asnych obywateli tj.: ochrona w∏asnych konsumentów,
w∏asnych
rynków
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i w∏asnego wzrostu gospodarczego. Wcale si´
nie dziwi´. W demokracji ludzie wybierajà rzàd
do ochrony w∏asnych interesów. Szkoda tych 5
mld (10mld) dolarów. W koƒcu w skali Polski to
du˝a kwota, ale nasi rodacy ze Êciany wschodniej ju˝ postanowili: dolary – symbol pot´gi
Êwiata cywilizowanego z XX wieku zostanà
na swoim miejscu. Bardzo szkoda tych oszcz´dnoÊci, ale có˝?...
Mo˝emy byç przygotowani na kolejne, regularne obni˝ki stóp procentowych w USA (2008
rok a mo˝e i 2009). Ich celem b´dzie pobudzenie
wzrostu gospodarczego w USA, nowe stanowiska pracy w USA i w ogóle wzrost powszechnego dobrobytu obywateli amerykaƒskich lekko zubo˝a∏ych na kryzysie kredytowym w 2007 roku.
Tak samo byç mo˝e postàpi W. Brytania?! i kraje z nià stowarzyszone (razem 1/3 Êwiata).
Tymczasem UE jest w trendzie odmiennym!!!? Spodziewane sà raczej podwy˝ki stóp
procentowych w 2008 roku (w Polsce ju˝ sà
przesàdzone podwy˝ki stóp procentowych
do poziomu 6% na koniec 2008 roku). Tylko ten
uk∏ad, ju˝ znany rynkom globalnym zepchnie
cen´ dolara gdzieÊ w dó∏. Do jakiego poziomu?
Tego jeszcze nikt nie wie. Czas poka˝e. Niniejszy wykres przedstawia cen´ dolara i euro
od przystàpienia Polski do UE (01-05-2004
do 01-10-2007).

wykres 1

Êwiecie, biura maklerskie, banki inwestycyjne,
koncerny mi´dzynarodowe, banki centralne poszczególnych paƒstw, organizacje mi´dzynarodowe. Jednym s∏owem totalna wolnoÊç i demokracja
w globalnej wiosce o nazwie „Êwiat”.
Gdyby tak rzeczywiÊcie mia∏o byç, to ju˝ mielibyÊmy w sierpniu totalny kataklizm gospodarczy w skali Êwiatowej – ogólnoÊwiatowy krach
gie∏dowy na wzór i podobieƒstwo tego nowojorskiego z 1929 roku.
Na szcz´Êcie sà ró˝ne interesy ró˝nych centrów gospodarczych Êwiata. Niewàtpliwie swoje interesy majà wyodr´bnione paƒstwowe gospodarki (pow. 200) o ró˝nym poziomie nadzoru finansowego nad rodzimym rynkiem finansowym. Swojà drogà mam wàtpliwoÊci, czy polski KNF, czy NBP sà przygotowane na ewentualny kryzys finansowy (walutowy, gie∏dowy)
gdzieÊ w pobli˝u Unii Europejskiej. Doskona∏ym
parasolem przed kataklizmami gospodarczymi
w skali makro sà ponadnarodowe organizacje
gospodarcze. Jakie˝ to szcz´Êcie, ˝e dzisiejsze
polskie par tie polityczne ju˝ nie decydujà
o przynale˝noÊci polskiego narodu do Europy.
Polska w UE i „wspólne polityki” ochronne
przed krachem uniemo˝liwià kryzys gie∏dowy
na wzór tego z lat 1929-1933. Co wi´c b´dzie?
Czy musimy si´ baç?
Dobrze b´dzie. Nie
b´dzie katastrofy globalnej, chocia˝ nic
nie b´dzie takie proste, jak przez ostatnie
cztery lata. B´dzie
ró˝nie: na ró˝nych
rynkach Êwiata i na
ró˝nych rynkach produktowych.

Wnioski niepotrzebne. Cena dolara pozbawiona ochrony paƒstwa jest cenà otwartà. W historii rozwoju rynku kapita∏owego III RP jest cenà
najni˝szà!!! (a mo˝e czas na szukanie okazji?).
Natomiast cena 1 euro zaczyna si´ stabilizowaç
na poziomie 3,75z∏.
2. Gie∏da?
Tu te˝ si´ sprawa wyjaÊni∏a. Dobrych wiadomoÊci jest kilka.
Pierwsza to taka, ˝e nie grozi nam totalny,
globalny, Êwiatowy krach gie∏dowy. Jest zbyt

wykres 2

Szanowni Paƒstwo,
20 lipca na rynkach kapita∏owych ca∏ego Êwiata wydarzy∏o si´ coÊ, co jeszcze nie
ma nazwy. Najlepszym okreÊleniem tego zjawiska by∏oby
to zawarte w tytule: „pierwsza czkawka globalizmu”.
Od kilkunastu lat w historii
rynków kapita∏owych ka˝demu za∏amaniu przypisywano nazw´. Najcz´Êciej
by∏ to sprawca za∏amania, by∏a wi´c baƒka internetowa z lat 2001-2003 – okres dla „graczy”
bolesny i d∏ugotrwa∏y. By∏y wczeÊniejsze: kryzys
rosyjski, kryzys po∏udniowo-amerykaƒski.... itd.
Za wszystkie dotychczasowe za∏amania wskaêników gie∏dowych „odpowiedzialny by∏” okreÊlony region Êwiata i okreÊlony sektor gospodarki
np.: sektor paliwowy, sektor finansowy, sektor
nowoczesnej technologii....
Obecnie na rynkach kapita∏owych obserwujemy
ca∏kowicie nowej jakoÊci zjawisko. Najkrócej definiujemy to GLOBALIZACJÑ (por. art. w W.Â.
z VI 2007). Wszyscy „gracze” na Êwiecie majà
równy dost´p: do informacji biznesowych, do produktów finansowych, do narz´dzi biznesowych
i do linii przesy∏owych. Graczami sà: zarówno
przys∏owiowi Kowalscy funkcjonujàcy na ca∏ym
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du˝o centrów finansowych o ró˝nych interesach (banki centralne USA i UE wpompowa∏y
w swoje rynki finansowe odpowiednie iloÊci
walut, aby uspokoiç rynki – to by∏o w sierpniu).
Âwiat odsapnà∏. Mo˝e po wyborach w Polsce
doczekam si´ wypowiedzi nowego premiera RP
skierowanej do obywateli, gwarantujàcej im
pewnoÊç ich oszcz´dnoÊci. „Biedni” Polacy
zdà˝yli ju˝ zaoszcz´dziç na ró˝nych rachunkach
oszcz´dnoÊciowo – inwestycyjnych ok. 600
mld z∏otych. To sà ju˝ dwa roczne bud˝ety RP
(w geÊcie patriotycznym przytargali je do Polski). Za kilka lat te kwoty b´dà wielokrotnie wy˝sze i mo˝e my, Obywatele tego kraju zrozumiemy, po co wybieramy ludzi do w∏adz. Przecie˝
to My decydujemy o strukturze w∏adzy ustawodawczej i wykonawczej.
To My wybieramy ludzi, którzy majà broniç
naszych interesów (w∏aÊnie dlatego tam nie ma
miejsca dla z∏odziei, szubrawców, wszelkiej
uw∏aszczonej nomenklatury, nawiedzonych,
g∏upków.... i innej maÊci cwaniaków z miodem
w uszach).
Druga dobra wiadomoÊç dla polskich inwestorów to taka, ˝e t∏um m∏odych, doskonale
wyedukowanych Polaków (awangarda polskiego spo∏eczeƒstwa), zarabia ostro na Wyspach
Brytyjskich, przy okazji uczy si´ na dobrych
wzorcach prowadzenia biznesu, zarzàdzania
ludêmi, zdobywa niezb´dne do stanowiska
kwalifikacje, a zupe∏nie przy okazji przysy∏a
do Polski na swoje konta kilkanaÊcie mld funtów oszcz´dnoÊci rocznie – pracowicie zasypujàc dziury: deficytu obrotów bie˝àcych (niebezpiecznie roÊnie!) i dziur´ bud˝etowà, którà
sobie wymyÊlili rzàdzàcy... chyba ju˝ na sta∏e!!!!? Szkoda, ˝e prywatnych indywidualnych
dziur nie mo˝na tak sfinansowaç. Moim skromnym zdaniem to du˝a nieuczciwoÊç (paƒstwa
wobec obywateli – jak mo˝na jednego motywowaç do pracy gdy dwóch kolejnych le˝y?!).
Ja g∏osuj´ za likwidacjà dziury bud˝etowej
w Polsce.
Mamy jeszcze kilka innych strumieni zasilajàcych polskà gospodark´ (ale˝ Polska ma szcz´Êcie!!!). Zachodni inwestorzy upatrzyli sobie Polsk´ jako drugi kraj po Chinach b´dàcy dla nich
rajem inwestycyjnym (to te˝ kilkanaÊcie mld dolarów rocznie – ∏akomy kàsek dla kolejnych populistów w strukturach w∏adzy).

Czwarty strumieƒ zasilania, to inwazja ÊrodWszystko, co napisane wy˝ej, Êwiadczy
ków pomocowych z UE. To te˝ kilkanaÊcie mld o tym, ˝e jesteÊmy skazani na sukces. W przyeuro na lata 2007-2013. Na razie mamy k∏opoty padku GPW tak˝e, ale!!!, historia GPW od poz absorpcjà tych sum, ale mo˝e kiedyÊ przesta- czàtku istnienia wyraênie pokazuje, ˝e dziÊ: tu
niemy si´ k∏óciç, a zaczniemy myÊleç o efektyw- i teraz jest drogo, powinna byç g∏´bsza korekta.
nym wykorzystaniu finansowania, które istnieje Czy ona trwa w∏aÊnie? Mo˝e....?
bardzo realnie!!!.
Spójrzmy na wykres 2 na poprzedniej stronie.
Jest jeszcze piàty strumieƒ. Nie odkryty jesz- Szczyt z 1994 roku zosta∏ osiàgni´ty dopiero
cze. To pok∏ady nieograniczonej, najwi´kszej po 6 latach i przekroczony o 10%. Na kolejny pow Êwiecie przedsi´biorczoÊci, hamowanej wrót w stref´ rekordów czekaliÊmy kolejne 4 lata
przez 200 lat z ok∏adem przez ró˝ne zawi∏oÊci i przez 3 kolejne lata poprawiliÊmy rekord WIG
polskiej historii: a to oÊcienne zaborcze mocar- o 300%!!! Niech si´ ˝adna partia po ordery nie
stwa organizowa∏y ˝ycie gospodarcze pcha. To tylko efekt w∏àczenia polskiego rynku
na ziemiach polskich w XIX stuleciu – nie pra- do rynku europejskiego. Natomiast dalszy
cowa∏o si´ przecie˝ efektywnie dla okupanta kszta∏t wykresu zale˝y od bie˝àcej polityki
– tak by∏o patriotycznie. Komunizm – zupe∏nie gospodarczej nowego rzàdu RP.
obcy polskiej mentalnoÊci ustrój spo∏eczno
Jednakowo˝ zach´cam wszystkich do dygospodarczy, narzucony nam si∏à. W Polsce nie wersyfikacji (co to magiczne s∏owo oznacza
móg∏ si´ sprawdziç. Czy si´ stoi, czy si´ le˝y wyjaÊnia∏em wielokrotnie). Nawet w najgorna flaszk´ si´ nale˝y,..... i tak przelecia∏o kolej- szym momencie mo˝na zarobiç np. na fundune 50 lat. Najweselszy barak RWPG w swej szu aktywnej alokacji mo˝na by∏o zaro„pozornej równoÊci” konserwowa∏ nomenklatu- biç 4,11% w okresie 23 sierpnia do 25 wrzerowe uk∏ady powsta∏e w wyniku poja∏taƒskiego Ênia 2007. To nie by∏y wirtualne pieniàdze, to
podzia∏u Europy. Ostatnie ju˝ prawie 20 lat sami by∏ realny cz∏owiek i realne kilka milionów, realsobie hamujemy mo˝liwoÊci rozwojowe hamu- nie powi´kszone o 4,11% w wy˝ej wymieniojàc przedsi´biorczoÊç. WÊród rzàdzàcych brak nym okresie. Na rynkach walutowych te˝ si´
zgody co do wyboru metody rzàdzenia nami: zarabia. Ceny ró˝nych par walut sà bardzo
„kijem czy marchewkà”?. Jeszcze chwila takich zmienne, a na zmiennoÊci si´ zarabia.
sporów, a wszyscy Polacy pozostali w kraju b´Z szacunkiem
dà zatrudniani przez firmy: wietnamskie, japoƒskie, chiƒskie, cypryjskie, gruziƒskie, ormiaƒDr n. ek. Jacek Rembiszewski
skie… zarejestrowane oczywiÊcie poza Polskà
13 lat sta˝u na rynku finansowym
(po co w∏aÊcicielom k∏opoty?).
Polacy sà najbardziej
przedsi´biorczym narodem Êwiata,
czego dajà dowody
wsz´dzie na Êwiecie,
a w szczególnoÊci
znów jest obowiàzkowym przedmiotem maturalnym
ostatnio na Wyspach
GIMNAZJALISTO I LICEALISTO – uporzàdkuj wiedz´!
Brytyjskich. Wystarczy w Polsce te pok∏aZapraszamy na
dy przedsi´biorczoÊci
KURSY
PRZYGOTOWUJÑCE
odblokowaç i nie przeszkadzaç. Nie przeDO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
szkadzaç – chroniç
I MATURY Z MATEMATYKI.
trzeba!!!!
Dlatego
wiem, na jakie ugruZaj´cia poprowadzi dr Andrzej Filipkowski
powanie b´d´ g∏osowaç 21-10-2007.
– doÊwiadczony pedagog i wieloletni nauczyciel

MATEMATYKA

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY

matematyki renomowanych warszawskich liceów:
LX Eksperymentalnego LO (obecnie Górskiego),
LXIV LO im. Witkiewicza
i aktualnie 21 SLO im. Grotowskiego.

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

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

Kursy odbywaç si´ b´dà w Starej Mi∏oÊnie,
w siedzibie Magicznej Akademii
przy ul. Dolomitowej 14,
(naprzeciwko sklepu „Groszek”)
Zg∏oszenia i informacje pod numerem tel:
0 600 425 310 lub 22 773 28 87
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KONSULTACJE KOSMETYCZNE
Amerykaƒskich kosmetyków
najwy˝szej jakoÊci

MYJNIA
SAMOCHODOWA
• pranie tapicerki
• polerowanie lakieru

PREZENTACJE-SPRZEDA˚
Stara Mi∏osna, ul. Konwaliowa 10
509 105 248 022 773 22 38

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

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
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ZEGARMISTRZ

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

- PASKI; BRANSOLETY

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

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

Gabinet lekarski
Specjalista chorób wewn´trznych
Piotr Wankiewicz
Pon.-Pn - po po∏udniu
Sobota przed po∏udniem
Wizyty domowe

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

ul. Cieplarniana 13
(Stara Mi∏osna)
tel. 0501-694-039

REMONTY
WYKO¡CZENIE

• NOWOCZESNE METODY LECZENIA:
– bólów kr´gos∏upa
– zmian zwyrodnieniowych
– bólów g∏owy
– wad postawy: zaj´cia indywidualne i grupowe
– dyskopatii
• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

Gimnastyka korekcyjna
zaj´cia indywidualne i grupowe

TEL.: 510 544 779

z elementami „gimanstyki mózgu“ – metoda Dennisona.

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

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

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53 ul. Warszawa-Weso∏a
S∏onecznej Polany 5
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Dla DZIECI:
balet z musicalem od 4 lat,
balet grupa zaawansowana,
taniec towarzyski, hip-hop

Dla M¸ODZIE˚Y:
DanceArt – grupa taƒca nowoczesnego,
taniec towarzyski, teatr i piosenka

Trakt Brzeski 68
tel.:
504 290 509
507 117 541

FITNESS: aerobik, fitball, low, dance, pilates
i joga, salsa fitness, tbc
TANIEC: niedzielny kurs taƒca
towarzyskiego
organizujemy imprezy urodzinowe dla dzieci
zaj´cia dla dzieci prowadzà pedagodzy!!!
fotel masujàcy!!!

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

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

22

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

PE¸EN ZAKRES US¸UG KSI¢GOWYCH, ZUS
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

Leczenie psów i kotów
K i W Zakrzewscy
Stara Mi∏osna, ul. Rubinowa 14, tel. 022 773 13 89
Czynne pn-sob 1200-2000, inne godziny po telefonicznym umówieniu

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

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

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Romuald Porzeziƒski
Wystawiamy faktury VAT

022 773 18 61 0607 092 124 ul. Jeêdziecka 4, Stara Mi∏osna

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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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
Nowe lampy podwójnie bràzujàce.
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
posiadajàce dwukolorowe, które oprócz lepszego opalania
nóg dodatkowo stymulujà przemian´ materii, poprawiajà
ukrwienie i pobudzajà profiilaktyk´ antycelulitowà.
3. TUBA (∏ó˝ko stojàce) posiadajàce 180 watowe lampy
z efektem bràzujàcym.
— W sprzeda˝y kosmetyki przed i po opalaniu
— Kàcik dla dzieci
— Karnety, karty sta∏ego klienta, promocje

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY
1 min. = 1 pkt.
Serdecznie Zapraszamy
pn.–pt. 10–20, sobota 11–16
tel. +48 600 133 333
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. C1
06-077 Warszawa Weso∏a
(obok poczty i przychodni)

Fitness Art - klub dla Ciebie
Oferujemy bogaty wybór zaj´ç ruchowych:
TBC, ABT, FATBURNING, P¸ASKI BRZUCH, STEP,
AERO GYMSTIC, 3 TIMES, TANIEC BRZUCHA,
SALSA SOLO, PILATES, BODY BALL, PILATES,
YOGA, TAI CHI i wiele innych.
Ju˝ od wrzeÊnia rusza 3 miesi´czny
program odchudzajàcy
- Profesjonalny program po∏àczony z treningami, masa˝ami oraz dietà

NowoÊci w naszym klubie:
JOGA DLA SENIORÓW, JOGA DLA DZIECI (3-5 LAT),
TANIEC TOWARZYSKI
oraz
CELLULI BURN, SALSA SOLO, AFRO LATINO

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
pielegnacja d∏oni i stóp, manicure i pedicure
na bazie Germaine de Capuccini i Chantarelle

GABINET MASA˚U na bazie Dr Belter
Godz. otwarcia: pon.–pt. 8.00–22.00, sob. 9.00–15.00

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

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

– 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

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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KOMPUTEROWA ARAN˚ACJA ¸AZIENEK

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

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

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

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

w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

ZAPRASZAMY

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ 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. 022-77328-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo,
lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona)
tel. 0-601-62-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏.
Dojazd gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, 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. 0510126-840.
◗ 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, 888-9085-68, 022-499-80-59.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 77320-78, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas
wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie
przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt
Brzeski 19 tel. 0501-086-581.
◗ 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.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne -produkty Perfect Lady.
Serdecznie zapraszam. Weronika 691-945-598.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.

◗ Sklep Niespodzianka – upominki, szk∏o, zabawki, doniczki, oÊwietlenie, wiklina i inne.
Wypo˝yczanie strojów jase∏kowych i karnawa∏owych – ul. Marmurowa 6, Stara Mi∏osna.
◗ Sprzedam biurowà Êciank´ dzia∏owà do samodzielnego monta˝u, szklano-aluminiowà,
w kolorze ciemnoniebieskim, szer. ok. 2 m,
tel. 603 063 870.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U.W.
Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ Sprzedam odkurzacz wodny Feniks Separator
(typu Rainbow). Stan idealny. Pracuje bez filtrów i posiada opcje prania. Cena 800 z∏,
tel. 0501697392.
◗ Solidna firma budowlana wynajmie dla pracowników mieszkanie lub dom. Tel. 602 444 662.
◗ Sprzedam gara˝ blaszany 6m x 3m, wysokoÊç
w kalenicy 3m. Wjazd 2,4m x 2,4m, szkielet
– kàtownik 40x40x4 mm, obszycie i pokrycie
– blacha gruboÊç 2 mm. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: (022) 773 86 58 lub 0603 292 031.
◗ Matematyka, biologia – wszystkie poziomy
nauczania. Nauczycielka z wieloletnim doÊwiadczeniem. Stara Mi∏osna 773-13-09.
◗ Poszukuj´ starych (i tych nowszych) numerów czasopisma CIUCHCIA. Na podstawie tego miesi´cznika pisz´ prac´ magisterskà,
wi´c jeÊli ktoÊ z Paƒstwa ma w swoim domu
jakieÊ numery tego pisma, to bardzo prosz´
o kontakt. Ola – 506 234 390.
◗ Nauczycielka j. niemieckiego, po ukoƒczonych studiach w Niemczech i wieloletnim doÊwiadczeniu w nauczaniu jezyka, udzieli korepetycji dla dzieci, m∏odzie˝y i doroslych, mile
widziane mamy z dzieçmi tel. 507450601.
◗ Student IV roku geografii na UW udzieli korepetycji w zakresie szko∏y podstawowej, gimnazjum, liceum. tel: 790 016 588.
◗ Sprzedam: ubranko do chrztu dla dziewczynki, z polaru, 3-czesciowe, rozmiar 62-68 (bardzo ladne), kombinezon zimowy blekitny
(z rozowymi wstawkami) rozmiar 62, bardzo
cieply (doczepiane rekawiczki i „buty”), sterylizator do butelek (do mikrofalowki), becik
do spania (bialo-niebieski) do rozmiaru 68
oraz becik do rozmiaru 80 (nowy), bardzo ladne! Telefon 0-501 546 848.
◗ Opony zimowe 175x70x14 z felgami sprzedam (Audi, Golf) tel. 510 179 630.
◗ Serwis drukarek komputerowych, regeneracja tonerów do drukarek HP, materia∏y eksploatacyjne. Stara Mi∏osna, tel. 604-403-067,
606-939-443.
◗ Sprzedam po przyst´pnej cenie bloczki silikat
ok. 2 tys sztuk oraz nowe okna drewniane
trzyszybowe – 8 sztuk. Tel. (22) 783 10 37.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego.
Korepetycje, konwersacje, przygotowanie
do egzaminów. Dojazd. Tel. 0506 661 672.
◗ Z∏ota ràczka – remonty i wykoƒczenie mieszkaƒ. Tel. 510 544 779.

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

◗ Student, z doÊwiadczeniem w pracy z m∏odzie˝à udzieli korepetycji z BIOLOGII, CHEMII,
FIZYKI- poziom gimnazjum i liceum MATEMATYKI- poziom gimnazjum. Dojazd do ucznia,
sympatyczna, przyjazna atmosfera. Tanio.
tel. 695-587-353, m.kurek@zhr.pl
◗ Szukam do wynaj´cia w Starej Mi∏osnej kawalerki lub pokoju z osobnym wejÊciem. Tel:
0-696646432.
◗ Naprawa Obuwia! Szybko, solidnie! St. Mi∏osna,
ul. GoÊciniec 96. Czynne: pon–pt: 10.00–19.00,
przerwa: 14.00–15.00 sobota: 10.00–14.00.
◗ TANIA ODZIE˚ – sklep z zachodnià odzie˝à u˝ywanà zaprasza. Cz´ste dostawy towaru, najni˝sze ceny. Stara Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 68.
◗ Lokal do wynaj´cia pod us∏ugi lub handel 40m2 z witrynami + 50m2 zaplecza na ulicy Borkowskiej, tel. 608 809 002.
◗ NIEMIECKI! Korepetycje z j´zyka niemieckiego. Tanio i solidnie. 668 042 799.
◗ DOMOWA SZKO¸A GITARY zaprasza na lekcje
gry na gitarze akustycznej/elektrycznej oraz basowej 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.
◗ Poszukuj´ opiekunki do ch∏opczyka 1,6 roku,
od listopada na pi´ç lub cztery dni w tygodniu
(oprócz piàtków) na 10-11 godz. dziennie, 1.500 z∏, tel 0 661-91-99-81.
◗ Sprzedam kanap´ rozk∏adanà i dwa fotele lub
samà kanap´ – BARDZO TANIO, telefon
0 515 999 541. Weso∏a.
◗ Szukam pracy dodatkowej. Przyjm´ sprzàtanie lub pomog´ w nauce dzieciom. Mam 22
lata i jestem osobà sumiennà i dok∏adnà.
tel. 792477494.
◗ GLAZURA – uk∏adanie glazury, terakoty i paneli pod∏ogowych osobiÊcie tel. 0-502-215-245.
◗ Restauracja TelePizza w okolicach Starej Mi∏osnej i Weso∏ej zatrudni: dostawców z w∏asnym samochodem (zarobki 2000 z∏ netto)
oraz osoby do roznoszenia ulotek. Nie wymagamy doÊwiadczenia. Mo˝liwoÊç pracy w niepe∏nym wymiarze. Tel: 509 440 700.
◗ KOMPUTERY-sklep internetowy Telap. W ofercie notebooki, monitory, akcesoria, telefony,
sieci, serwis, Sprzeda˝ ratalna. www.telap.pl,
tel/fax: 022 773 04 40, kom. 504 251 007 lub
501 272 633.
◗ J´zyk rosyjski, skutecznie, sympatycznie,
wszelkie us∏ugi w obr´bie j´zyka rosyjskiego:
nauka, przygotowanie do egzaminów, t∏umaczenia, korespondencja handlowa, pisanie
i przepisywanie tekstów, tel. 504 697 918,
www.rosyjski.blo.pl.
◗ Osoba chora na SM przyjmie jakikolwiek, byle
sprawny, telewizor oraz zaopatrzy Paƒstwa
w kosmetyki Oriflame, tel. 695 440 313.

◗ Ekonomista po SGPiS (55l.) przyjmie prac´,
tel. 836 20 81
◗ Poszukuj´ pracy, mam doÊwiadczenie w finansach i controllingu znajomoÊç angielskiego i pakietu MS Office tel. 608 404 458.
◗ Tipsy, manicure Stara Mi∏osna. Tanio. W domu
u klientki. 504-078-160.
◗ 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.
◗ „Z¸OTA RÑCZKA” Tel. 783-28-37; kom. 606752-724.
◗ Sprzedam wózek „Natalia” firmy Tako, kolor
zielono-pistacjowy – stan bardzo dobry.
Tel. 504688414
◗ CHEMIA – korepetycje: zakres gimnazjum,
liceum, przygotowanie do matury. Tel.
605852325
◗ Szukam kawalerki lub ma∏ego, samodzielnego
mieszkanka. Tel. 667 438 509.
◗ Francuski z dojazdem tel. 0 602 276 202.
◗ Oriflame, zamów przez telefon nr 887 605 177.
◗ Us∏ugi transportowo-kurierskie dla firm i domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Ochrona ˝ycia Plus. Zadzwoƒ 509 191 699.
◗ Kupi´ drewniany dom do 60m2 w okolicy Sulejówek, Mi∏osna. Tel. 022 773 41 75. Prosz´
o telefon po 2000.
◗ Pranie dywanów – tel.: 510 126 840.
◗ Sprzedam dzia∏k´ leÊnà o powierzchni 1ha,
okolice D´be Wielkie (mo˝liwoÊç kupna mniejszej dzia∏ki). 30 z∏/m (do uzgodnienia). Tel.
+48 790 551 220.
◗ KONSULTACJE KOSMETYCZNE Amerykaƒskich
kosmetyków najwy˝szej jakoÊci PREZENTACJE-SPRZEDA˚ Stara Mi∏osna, ul.Konwaliowa 10. Tel. 509 105 248, 022 773 22 38.
◗ Do sprzedania wózki dzieci´ce (spacerówka-fotelik samochodowy) tel. 773-28-98.
◗ Wynajm´ gara˝ (Dworkowa) tel. 022 773 82 13.
◗ Us∏ugi remontowo-wykoƒczeniowo-budowlane.
Tel. 508 56 40 56.
◗ Firma produkcyjna zlokalizowana w Starej Mi∏oÊnie zatrudni: kobiety do pakowania produktów i m´˝czyzn na stanowiska produkcyjne.
Prosimy dzowniç: 022 773 30 06 wew. 22
(w godz. 8-16).
◗ Poszukuj´ lokalu oko∏o 100 m pod ma∏à stolarni´. Tel. 502575950.
◗ Us∏ugi stolarskie, tel. 502575950.
◗ Poszukuj´ nauczyciela j´zyka w∏oskiego, lekcje
w domu 1-2 razy w tygodniu. Kontakt
telefoniczny 0602 751 781 lub 0604 916 402.
◗ Poszukuj´ native speakera j´zyka angielskiego,
lekcje w domu 1-2 razy w tygodniu. Kontakt telefoniczny 0602 751 781 lub 0604 916 402.

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

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

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), Joanna Januszewska-MiÊków, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Adam
K∏os, Anna Susicka, Marta PaczeÊniak (reklama, tel. 022 773 15 35, 0500 083 818), Dorota Wroƒska, Izabella Zych, Judyta Weso∏owska. Foto: Iza Antosiewicz, Joanna
Januszewska-MiÊków, Magdalena J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 022 613 34 37, fax: 022 613 18 49, e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1.
Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 9000 egz., Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i nie gwarantuje ich publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama:
Marta PaczeÊniak
– tel. 022 773 94 94
0609 34 94 94

27

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

JSCU
MIE
A
N
DYT
KRE

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

ww
w.d
esen.c
om.pl
POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

• Warszawa ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl
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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!!!
Od 1990 r. pomagam Paƒstwu
sprzedaç dom, mieszkanie, dzia∏k´
w Starej Mi∏osnej i ca∏ej Warszawie.
Pisz – odpiszemy!
Dzwoƒ – oddzwonimy!

www.miko.pl

773 05 55
601 26 96 26
605 55 55 08

022

miko@miko.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

