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Dobrze wydany 1%
Wo∏anie natury
wo∏a przyroda SOS
dr˝y z trwogi o przetrwanie
ziemi powietrza i wody

foto: Joanna Januszewska-MiÊków

te ˝ywio∏y
zatruwane cywilizacjà
tracà przejrzystoÊç, zapach i kolor
gdy jeszcze
bije serce natury
czas ekologi´ przywo∏aç
i uzdrowiç ska˝one przestrzenie
dla wszystkich stworzeƒ
i dla ludzkiego istnienia
co w∏asny instynkt zatraca
podnoszàc r´k´...
na siebie
niechaj wreszcie us∏yszy
dzwon natury
SOS dla Êwiata
Irena ¸ukszo
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wiadomoÊci sàsiedzkie
STARA MI¸OSNA

Szanowni Paƒstwo,
to ju˝ ostatni moment, aby zdecydowaç, co zrobiç z 1% swojego podatku. Od 10 lat sumiennie pracujemy, aby mieszkaƒcom
Weso∏ej i okolic ˝y∏o si´ lepiej i ciekawiej. Mamy nadziej´, ˝e
organizowane przez nas koncerty, imprezy sportowe i rekreacyjne,
warsztaty plastyczne, akcje charytatywne, bale, itp. gwarantujà,
˝e b´dzie to dobrze wydany 1%. Dlatego serdecznie Paƒstwa prosimy, byÊcie podejmujàc decyzj´ o przekazaniu 1% swojego podatku pami´tali o nas. A jak przekazaç 1%? To bardzo proste.
Przy wype∏nianiu rocznego zeznania podatkowego w odpowiednich rubrykach nale˝y wpisaç nazw´: Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, numer KRS: 0000216303 oraz wyliczonà kwot´ 1% podatku.
Dyspozycj´ przekazania 1% podatku wpisuje si´:
• w PIT 28 – rubryki 136, 137, 138
• w PIT 36L – rubryki 108, 109,110
• w PIT 36 – rubryki 312, 313, 314
• w PIT 37 – rubryki 124, 125,126 (w przypadku rozliczania
podatku przez zak∏ad pracy nale˝y do ksi´gowoÊci przekazaç
swojà dyspozycj´ jakiej OPP chce si´ przekazaç 1% swojego
podatku)
• w PIT 38 – rubryki 60, 61, 62.
Nast´pnie Urzàd Skarbowy w ciàgu 3 miesi´cy ma przekazaç
wszystkie zadysponowane w ten sposób pieniàdze obdarowanym organizacjom.
Gdzie znaleêç wi´cej informacji?
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
www.staramilosna.org.pl
Departament Po˝ytku Publicznego MPS
www.pozytek.gov.pl
Wszystkim darczyƒcom z góry dzi´kujemy!
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
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Z prac Rady Dzielnicy
Marcowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´
w dniu 27 marca. Najwi´cej czasu Rada Dzielnicy
poÊwi´ci∏a sprawom bezpieczeƒstwa. Zaproszeni
goÊcie: przedstawiciele
Policji, Stra˝y Miejskiej,
Biura Bezpieczeƒstwa,
jednostek OSP, a tak˝e dyrektor SPZLO przedstawili informacje o dzia∏alnoÊci podleg∏ych
sobie s∏u˝b i jednostek, a nast´pnie udzielali
obszernych odpowiedzi na pytania Radnych
dotyczàce planów na przysz∏oÊç, czy te˝
uwag dotyczàcych zaobserwowanych b∏´dów
w ich dzia∏aniach. Na sesji goÊciliÊmy równie˝
przedstawicieli MPWiK, którzy wys∏uchali
wiele cierpkich i mocno krytycznych uwag
na temat dzia∏alnoÊci ich przedsi´biorstwa
na terenie naszej Dzielnicy, szczególnie w sferze prowadzenia nowych inwestycji.
Rada zapozna∏a si´ tak˝e z informacjami
na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Weso∏ej, o budownictwie komunalnym, o przygotowaniach do zmiany organizacji nauczania dzieci szeÊcioletnich
(tzw. zerówki) z terenu Starej Mi∏osnej. Zosta∏
przedstawiony raport o stanie infrastruktury
w dzielnicy.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest na czwartek 24 kwietnia o godz. 14.00
w sali Rady. W programie m.in. ocena wykonania bud˝etu za rok 2007 i ocena pracy

Zarzàdu, informacje o stanie utrzymania czystoÊci w dzielnicy oraz o kierunku rozwoju in-

Zagubione s∏owa

Przyjaêƒ
Wed∏ug Arystotelesa, jedna z cnót, chocia˝,
w przeciwieƒstwie do cnót kardynalnych, nie
jest ona cnotà normatywnà. Filozof ten twierdzi
tak˝e, ˝e istnieje kilka rodzajów przyjaêni: idealna (teleia philia, b´dàca wartoÊcià samà w sobie) oraz takie, z których ka˝da ma spe∏niaç pewien cel (przyjemnoÊç lub u˝ytecznoÊç).
Termin ten u˝ywany jest dziÊ w celu opisania
relacji mi´dzy osobami, które si´ wzajemnie
wspierajà i wspó∏pracujà ze sobà. Cechuje si´
z regu∏y solidarnoÊcià, lojalnoÊcià i afektem.
W powszechnej definicji przyjaêƒ oznacza
tak˝e altruizm, czyli bezinteresowne dzia∏anie
na rzecz innej osoby. Jednak wed∏ug za∏o˝eƒ
psychologii ewolucyjnej przyjaêƒ to przejaw altruizmu odwzajemnionego, a wi´c zwiàzana jest
z – najcz´Êciej nieÊwiadomym – oczekiwaniem
rewan˝u ze strony przyjaciela. Brak takiego rewan˝u, podobnie jak nielojalnoÊç, jest cz´stym
powodem zerwania przyjaêni.
Wi´kszoÊç ludzi uwa˝a, ˝e ich przyjaciele dobrze ich znajà. Jednak badania wykaza∏y, ˝e
w wi´kszoÊci przypadków jest to z∏udzenie
zwiàzane z ch´cià poprawy samooceny. Wierzàc, ˝e przyjacio∏om zale˝y na nas, budujemy
poczucie w∏asnej wartoÊci. [êród∏o: Wikipedia]

frastruktury dla potrzeb rekreacji i sportu. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
Takie mamy czasy, ˝e ˝yje si´ szybko, wi´c
i szybko obdarza si´ przyjaênià. Mo˝e warto
wi´c czasem zwolniç, zastanowiç si´ jak wielu
wÊród naszych przyjació∏ jest tylko znajomych,
a jak wielu prawdziwych przyjació∏. Poni˝ej wyszukane w internecie nieco przewrotne stare
przys∏owie angielskie oraz pi´kny wiersz (niestety nie znam autora) o tym, czego byÊmy
spodziewali si´ od prawdziwego przyjaciela.
Marcin J´drzejewski
Ten jest dobrym przyjacielem, kto mówi dobrze o nas za naszymi plecami.
JesteÊ...
Przyjacielem, poniewa˝ jesteÊ w´z∏em,
który ∏àczy, lecz nie zniewala.
Przyjacielem, poniewa˝ jesteÊ podmuchem,
który uspokaja, lecz nie usypia.
Przyjacielem, poniewa˝ jesteÊ bratem,
który upomina, lecz nie upokarza.
Przyjacielem, poniewa˝ jesteÊ wzrokiem,
który patrzy, lecz nie osàdza
Przyjacielem, poniewa˝ jesteÊ r´kà,
która prowadzi, lecz nie ciàgnie na si∏´.
Przyjacielem, poniewa˝ jesteÊ oazà,
która pokrzepia, lecz nie zatrzymuje.
Przyjacielem, poniewa˝ jesteÊ sercem,
które kocha, lecz nie zmusza.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
12 kwietnia, w sali bankietowej
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej odby∏o si´
Walne Zebranie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, organizacji
wydajàcej gazetk´, którà majà Paƒstwo
w r´ce. Ubieg∏y rok by∏ dla stowarzyszenia prze∏omowy, oprócz utrzymania
poprzedniej bogatej dzia∏alnoÊci, uda∏o
si´ dokonaç wielu post´pów. Po wielu
latach korzystania z przygodnych lokali
Stowarzyszenie wynaj´∏o i wyposa˝y∏o
atrakcyjny lokal w budynku OSP. Zacz´∏o te˝ zyskiwaç wi´kszà stabilnoÊç finansowà, poniewa˝ wraz z rosnàcà popularnoÊcià zwi´kszy∏y si´ przychody
z odpisu 1% podatku (Stowarzyszenie
jest Organizacjà Po˝ytku Publicznego).
Sporà kwot´ darowizn zawdzi´czamy
tak˝e szczodroÊci samorzàdowców,
którzy wspierajà Stowarzyszenie cz´Êcià swoich diet i uposa˝eƒ. Stowarzyszenie rozszerzy∏o zakres poszukiwania
dotacji, uzyskujàc m.in. wsparcie z Biu-
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ra Kultury Miasta Warszawy. Ma wi´c
teraz dobrze zorganizowane biuro, sta∏ego pracownika, ulepszonà stron´ internetowà, forum i regularnie obs∏ugiwanà skrzynk´ e-mailowà. NawiàzaliÊmy równie˝ wspó∏prac´ mi´dzynarodowà z bratnim stowarzyszeniem
mieszkaƒców w Budapeszcie. W po∏owie kwietnia delegacja Stowarzyszenia
pojecha∏a z wizytà do stolicy W´gier.
Tyle uda∏o si´ wypracowaç zarzàdowi,
który na obecnym Walnym Zebraniu
zakoƒczy∏ kadencj´. Za owocnà prac´
dzi´kujemy wi´c: Marcinowi J´drzejewskiemu (prezes), Izabeli Antosiewicz (wiceprezes), Józefowi Wojtasiowi
(wiceprezes), Urszuli Bojas (sekretarz), Krzysztofowi Kacprzakowi
(skarbnik), Piotrowi Kozio∏owi, Katarzynie Szaszkiewicz, Markowi Troninie,
Bogus∏awie WiÊniewskiej, Paw∏owi Malinowskiemu i Tomaszowi Zychowi
(cz∏onkowie zarzàdu).

Od tej pory dzia∏alnoÊcià Stowarzyszenia b´dà kierowaç nowo wybrane
w∏adze w nast´pujàcym sk∏adzie:
PREZES: Izabela Antosiewicz
WICEPREZES: Ma∏gorzata Krukowska – sprawy cz∏onkowskie
WICEPREZES: Barbara Krzewska
– dzia∏alnoÊç kulturalna
SKARBNIK: Krzysztof Kacprzak
SEKRETARZ: Joanna Januszewska-MiÊków
Anna Lato – akcje charytatywne/dzia∏alnoÊç m∏odzie˝owa i dzieci´ca
Marian Mahor – kontakty zewn´trzne
Pawe∏ Malinowski – rekreacja i sport
Piotr Kozio∏ – imprezy integracyjne.
Nowy zarzàd obieca∏ wziàç si´ raêno
do pracy, a tej nie zabraknie: 17 maja
– „Weso∏a Stówa”, 24 maja – Zlot Cyklistów, 1 czerwca Parafialna Karuzela... i wiele innych.
˚yczymy im powodzenia!!!
Dorota Wroƒska
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Serdecznie dzi´kujemy pani Aniu!
Pani Ania Susicka by∏a w zespole redakcyjnym „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
od pierwszego numeru. Na sta∏e zajmowa∏a si´ korektà, ale cz´sto pisa∏a
teksty dotyczàce spraw spo∏ecznych.
Najbardziej znanym jej cyklem by∏ chyba ten o ptakach, które mo˝emy spotkaç w naszych ogródkach czy w czasie
spacerów po lesie. Równie ciekawie pisa∏a o historii Starej Mi∏osny, a ostatnio
redagowa∏a cykl „Zagubione s∏owa”.
Jako cz∏onek redakcji wielokrotnie recenzowa∏a nasze poczynania, potrafiàc

dopingowaç nas do wydajniejszej i lepszej pracy. By∏a te˝ dobrym duchem,
dzi´ki któremu nam wszystkim chcia∏o
si´ dalej ciàgnàç ten mi∏y, ale mimo
wszystko kierat, jakim jest regularne wydawanie „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Pracujàc w redakcji, jak wszyscy jej
cz∏onkowie, poÊwi´ca∏a swój czas spo∏ecznie, a jedynà jej gratyfikacjà by∏y
s∏owa uznania p∏ynàce od czytelników. Jak wszystko, tak˝e i praca spo∏eczna kiedyÊ musi znaleêç swój
koniec. Od tego numeru, pani Ania
Na przystanku „Trakt Lubelski” (ul.
P∏owiecka) b´dzie si´ mo˝na przesiàÊç
w kierunku ul. Grochowskiej oraz ul.
Ostrobramskiej; na przystanku „Goc∏aw” (ul. Bora
Komorowskiego) w kierunku Ursynowa, Mokotowa,
S∏u˝ewca, Ursusa
i ul. Saskiej; na
przystanku „Pl.
Na
Rozdro˝u”
w kierunku Starego Miasta, Mokotowa i Wilanowa,
a na przystanku
„Metro Politechnika” w kierunku
Centrum, Ursynowa,
˚oliborza,
Bielan i Mokotowa. Wed∏ug pisemnych zapewnieƒ ZTM czas
przejazdu z Osiedla Stara Mi∏osna
do Centrum nie
ulegnie wyd∏u˝eniu.
Zaproponowane nam rozwiàzanie jest pewnego
rodzaju kompromisem. My wam damy wi´kszà cz´stotliwoÊç, wy zaakceptujcie zmian´ trasy. W rozmowach telefonicznych wyraênie podkreÊlano, ˝e
tylko taka opcja wchodzi w gr´. Nikt nie chcia∏ s∏y-

Nowe stare 502
Zacz´∏o si´ w grudniu, grupka mieszkaƒców poprosi∏a
mnie przez forum o pomoc
w sprawie kursowania autobusu 502. Wspólnie zbieraliÊmy
podpisy pod petycjà dotyczàcà
zwi´kszenia cz´stotliwoÊci kursowania jedynego autobusu ∏àczàcego Osiedle Stara Mi∏osna
z Centrum Warszawy. Mieszkaƒcy, którzy sporadycznie
korzystajà z komunikacji miejskiej, byç mo˝e nie wiedzà, ˝e linia ta kursuje obecnie raz na pó∏ godziny. Nikomu nie trzeba t∏umaczyç, ˝e nie jest to po∏àczenie
naszych marzeƒ. ZebraliÊmy 435 podpisów pod petycjà, którà z∏o˝y∏am w ZTM na poczàtku roku. Pierwsza
udzielona nam odpowiedê wywo∏a∏a w nas tylko z∏oÊç.
Sugerowano, ˝e linia jest wykorzystywana na poziomie 30-70%, ˝e polityka transportowa miasta sk∏ania
si´ do wi´kszego wykorzystywania transportu szynowego, czyli przesiàdêcie si´ ludzie do SKM!
Druga odpowiedê by∏a nieco ∏agodniejsza w tonie
i dawa∏a ju˝ jakieÊ konkretne rozwiàzanie. Zaproponowano zwi´kszenie cz´stotliwoÊci kosztem zmiany trasy.
Nowy 502 b´dzie jeêdzi∏, zahaczajàc o Goc∏aw: STARA
MI¸OSNA – … – P∏owiecka – Trasa Siekierkowska
– Bora Komorowskiego – Fieldorfa – Wa∏ Miedzeszyƒski – Trasa ¸azienkowska – … – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY.

Susicka zrezygnowa∏a z pracy w naszym zespole.
Za lata pracy, za setki godzin (najcz´Êciej nocnych) Êl´czenia nad korektà, za ca∏y trud w∏o˝ony we wspólnà
prac´ w imieniu swoim, wszystkich
osób tworzàcych zespó∏ redakcyjny
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”, a tak˝e
Paƒstwa – Czytelników, chcia∏bym
przekazaç Pani, pani Aniu, serdeczne
podzi´kowania. Wspó∏praca z Panià
by∏a prawdziwà przyjemnoÊcià i wielkim zaszczytem!
DZI¢KUJEMY!!!
Marcin J´drzejewski
szeç o zwi´kszeniu cz´stotliwoÊci na starej trasie,
która, przypomn´, nie jest wed∏ug ZTM ca∏kowicie
wykorzystywana.
Wed∏ug mojej wiedzy, od pierwszych dni maja
linia autobusowa 502 b´dzie kursowa∏a nowà trasà

ze zwi´kszonà cz´stotliwoÊcià. Nowy rozk∏ad jazdy
pojawi si´ w Internecie na kilka dni przed wprowadzeniem zmian, dlatego nie mog´ go teraz Paƒstwu przedstawiç.
Izabela Antosiewicz

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

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

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300
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Wiosenne porzàdki...

...i zbiórka liÊci

Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e
w czerwcu 2008 roku b´dzie kontynuowana akcja
podstawiania pojemników KP-7 na terenie Dzielnicy
Weso∏a. Kontenery mo˝na zape∏niaç wszelkimi odpadami powsta∏ymi po wiosennych porzàdkach.
Kontenery staç b´dà w ka˝dà sobot´ czerwca w godzinach 900-1700. Poni˝ej przedstawiamy terminy
oraz lokalizacj´ kontenerów na poszczególnych
osiedlach Dzielnicy.

Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje równie˝, ˝e w kwietniu i maju
odb´dzie si´ zbiórka liÊci z terenu
Dzielnicy Weso∏a. LiÊcie nale˝y zapakowaç w worki oraz zg∏osiç gotowoÊç
ich oddania do Wydzia∏u Ochrony
Ârodowiska pod nr telefonu 773-60-36,
773-60-08 lub osobiÊcie w pokoju 210.
Worki mo˝na wystawiç przed posesj´
tylko w wyznaczonym terminie odbioru.
Nie b´dà odbierane worki z liÊçmi
zmieszanymi z odpadami komunalnymi.
Poni˝ej przedstawiamy terminy odbioru liÊci z poszczególnych osiedli
Dzielnicy Weso∏a:

Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
informuje, ˝e w dniach

od 21 do 25 kwietnia
oraz

od 28 do 30 kwietnia
w godzinach

od 800 do 1600
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a b´dà dy˝urowaç

pracownicy Urz´du Skarbowego
Warszawa-Wawer
W tych dniach b´dà mieli Paƒstwo mo˝liwoÊç:
• pobrania formularzy zeznaƒ podatkowych
wraz z za∏àcznikami i objaÊnieniami
• uzyskania informacji pomocnych w prawid∏owym wype∏nieniu formularzy
• z∏o˝enia rocznego zeznania podatkowego

ZIELONA, GRZYBOWA – 7 czerwca
• ul. Polna róg ul. Brata Alberta
• ul. Warszawska róg ul. Brata Alberta
• ul. Warszawska 3
• ul. D∏uga róg ul. Sosnowej
• ul. D∏uga róg ul. Mokrej
GROSZÓWKA – 14 czerwca
• ul. Godebskiego
• ul. Narutowicza (pomi´dzy ul. Mickiewicza a ul.
Asnyka)
• ul. Rejtana róg ul. S∏owackiego
• ul. S∏owackiego róg ul. Norwida
WOLA GRZYBOWSKA, CENTRUM – 21 czerwca
• ul. G∏owackiego róg ul. ˚ó∏kiewskiego
• ul. G∏owackiego przy stacji PKP Wola Grzybowska
• ul. G∏owackiego róg ul. Czarnieckiego
• ul. G∏owackiego (pod lasem, za ul. KoÊcielnà)
• ul. G∏owackiego róg ul. 1. Praskiego Pu∏ku (przy
stacji PKP)
• ul. Moniuszki (pod lasem za ul. Sapiehy)
• ul. G∏owackiego róg ul. Chodkiewicza
• ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33 (parking przy urz´dzie)

• Zielona, Grzybowa, Groszówka

21 kwietnia – 25 kwietnia
• Centrum, Plac Wojska Polskiego

STARA MI¸OSNA – 28 czerwca
• ul. Jana Paw∏a II róg ul. Granicznej
• ul. Jana Paw∏a II róg ul. Fabrycznej
• ul. Jana Paw∏a II róg ul. Diamentowej
• ul. Jana Paw∏a II róg ul. Rumiankowej
• ul. Mazowiecka vis a vis ogrodniczego (na ty∏ach
Biedronki)

5 maja – 9 maja
• Stara Mi∏osna

12 maja – 16 maja
• Wola Grzybowska

26 maja – 30 maja

Tekst sponsorowany

Nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ”
Od 1 wrzeÊnia 2008 roku rozpoczyna dzia∏alnoÊç nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ” w Weso∏ej, w dzielnicy
Stara Mi∏osna, przy ul. Jeêdzieckiej
w budynku biurowo-us∏ugowo-handlowym „Galerii Sosnowa”. Przedszkole
znajduje si´ na I pi´trze „Galerii Sosnowa” o powierzchni 670 m2 w nowych i nowoczesnych pomieszczeniach, sk∏adajàcych si´ z 9 pokoi zabaw
dla dzieci o powierzchni ok. 50 m2 z ∏azienkami w ka˝dym pokoju, kuchnià
i zmywalnià, szatnià. WejÊcie do przedszkola schodami lub windà. Oprócz
przedszkola dla dzieci w wieku 3-5 lat
(trzy grupy wiekowe: 3-latki, 4-latki i 5latki) placówka prowadziç b´dzie zerówk´ ca∏odziennà i czterogodzinnà
(dzieci szeÊcioletnie), oraz ˝∏obek dla
dzieci powy˝ej 20 miesi´cy. W ka˝dej
grupie maksymalna iloÊç dzieci – 23.
Przedszkole planowane jest na 200
dzieci. Czynne b´dzie od godz. 600
do godz. 1900. Obecnie budynek jest
w fazie wykoƒczenia. Odbiór budynku
do koƒca maja, a w wakacje b´dzie
mo˝na przedszkole oglàdaç. W ostat-
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nie dwa tygodnie sierpnia mo˝na b´dzie przyprowadziç dzieci na okres
adaptacyjny.
Cennik:
• ˝∏obek – 800 z∏ + wy˝ywienie,
• przedszkole – 400 z∏ + wy˝ywienie,
• zerówka ca∏odzienna – 600 z∏ + wy˝ywienie,
• zerówka 4-godzinna – 200 z∏.
Przedszkole w ramach czesnego proponuje zaj´cia dodatkowe: j´z. angielski, rytmik´, religi´ i dodatkowo p∏atne
judo i logopedi´.
Przedszkole oferuje za dodatkowà
op∏atà dowo˝enie i odwo˝enie dzieci
do domu, opiek´ w miar´ potrzeby
w soboty, niedziele i Êwi´ta oraz
opiek´ 24-godzinà lub nocnà, organizacj´ imprez okolicznoÊciowych dla
dzieci i rodzin (imieniny, urodziny,
komunie i inne). Wy˝ywienie zapewni firma cateringowa w cenie 8 z∏
dziennie (Êniadanie 2 z∏, obiad 4 z∏
i podwieczorek 2 z∏).

NOWE PRZEDSZKOLE
PRYWATNE „KUBUÂ”
W WESO¸EJ – STARA MI¸OSNA,
UL. JEèDZIECKA, W „GALERII
SOSNOWA”, I PI¢TRO.
Od 1 KWIETNIA 2008 r. nabór do:
• ZERÓWKI 4-GODZINNEJ
• ZERÓWKI CA¸ODZIENNEJ
• ˚¸OBKA (OD 20 MIESI¢CY)
• PRZEDSZKOLA 3, 4, 5 LAT
+ WY˚YWIENIE CATERINGOWE
INFORMACJE I ZAPISY:
0 602 67 89 51
e-mail: przedszkolekubus@op.pl
INFORMACJE:
www.przedszkolekubus.pl
www.przedszkolekubus.republika.pl
Zapraszamy dzieci z Warszawy,
szczególnie z Weso∏ej (Starej Mi∏osnej),
Powiatu Miƒskiego.
Dojazd od Traktu Brzeskiego ulicà Jana
Paw∏a II (tylko 3 min. – 1500 metrów).

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Plany zagospodarowania przestrzennego
Czasem nie zdajemy sobie sprawy jak sà wa˝ne. A˝ tu nagle, za naszym p∏otem
rusza budowa bloku, hurtowni chemicznej, supermarketu lub innej niespodzianki.
Biegniemy wtedy do urz´du, protestujemy, ale okazuje si´, ˝e za póêno. Bowiem
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza takà mo˝liwoÊç.
Bywa te˝ odwrotnie. Kupujemy pi´knà dzia∏k´, chcemy zbudowaç niewielki
domek, a tu si´ okazuje, ˝e z powodu ich braku nie mo˝emy dostaç pozwolenia na budow´...
Niestety, w Warszawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest tyle, co kot nap∏aka∏, a prace nad brakujàcymi idà jak po grudzie. Ich
sporzàdzenie jest bowiem z∏o˝onà procedurà, zastrze˝onà do wy∏àcznej kompetencji gminy (u nas Rady Warszawy). W Weso∏ej planów jest tyle co i w Stolicy – czyli prawie wcale. A ich przygotowaniem zajmuje si´ specjalna komórka, która na dodatek nie ma siedziby w naszym Urz´dzie, lecz w Urz´dzie
Dzielnicy Wawer i obs∏uguje Wawer, Weso∏à, Rembertów i Prag´ Po∏udnie.
Na niewiele zdajà si´ ciàg∏e interwencje radnych i Zarzàdu Dzielnicy. Choç
ostatnio coÊ drgn´∏o, Rada Warszawy podj´∏a uchwa∏´ o przystàpieniu do sporzàdzania planu dla Starej Mi∏osny Po∏udnie i dla Osiedla Wojskowego. Poni˝ej
mapa i tabele obrazujàce stan zaawansowania prac nad sporzàdzaniem planów
miejscowych na terenie Weso∏ej.
JeÊli ktoÊ chcia∏by zasi´gnàç bardziej szczegó∏owych informacji, to podaj´
kontakt do komórki miasta sto∏ecznego zajmujàcej si´ tà sprawà:
Urzàd Dzielnicy Warszawa-Wawer, ul. ˚egaƒska 1, pokoje nr 314 i 315.
telefony: 022 5164288
p. Paulina Fija∏kowska – odpowiedzialna za Weso∏à: 022 5164289
p. Ewa Podhorska 022 51 64 290
Marcin J´drzejewski
Wykaz obowiazujàcych i sporzàdzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dzielnicy Wesoła na dzieƒ 29 luty 2008 r.
Nr OBSZAR

1

2

3

4

5

6

7

Mpzp obszarów
„Wesoła-Centrum
i Wesoła-Wola
Grzybowska”
Mpzp obszaru
„Wesoła
Szkopówka”
Mpzp Miasta Wesoła
w cz´Êci dot. terenu
pod przepompowni´
Êcieków
Mpzp obszaru
obejmujàcego
teren przebiegu
kolektora kanalizacji
sanitarnej (wzdłu˝
ul. Długiej do ul.
Kiliƒskiego)
Zmiana mpzp osiedla Stara Miłosna
w cz´Êci dot. terenu przeznaczonego
pod koÊciół
Mpzp Wesoła-Stara
Miłosna Północ
(nad Traktem Brzeskim) Cz´Êç II
Mpzp Wesoła - Stara Miłosna Północ
(nad Traktem Brzeskim) Cz´Êç I

NR UCHWAŁY
o przystàpienie/
uchwalenie
211/LX/98
z dn. 24.04.98
Rady M. Wesoła

NA JAKIM ETAPIE

211/XXVIII/00
z dn. 6.10.00
Rady M. Wesoła
157/XXII/00
z dn. 25.02.00
Rady M. Wesoła

Publikacja Dz.Urz. woj.
warszawskiego Nr 151
z 2000 r. poz. 1432
Publikacja Dz.Urz. woj.
warszawskiego Nr 45
z 2000 r. poz. 446

294/XXXVIII/01
z dn. 30.08.01
Rady M. Wesoła

Publikacja Dz.Urz. woj.
warszawskiego Nr 191
z 2001 r. poz. 3227

XXII/394/03
z dn. 18.12.2003 r.
Rady m. st.
Warszawy

Publikacja Dz.Urz. woj.
warszawskiego Nr 8
z 2003 r. poz. 330

- Uchwała
podziałowa XXI/
726/2007 Rady
m. st. Warszawy
z dn. 20.12.2007 r.
8

Mpzp Wesoła
-Zielona, Wesoła
- Grzybowa, Wesoła - Groszówka
- cz´Êç I
Mpzp Wesoła
-Zielona, Wesoła
- Grzybowa, Wesoła - Groszówka
- cz´Êç II
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63/XIII/99
z dn. 28.05.1999 r.
Rady M. Wesoła

wania zgodnie
z ustawà z dn. 27
marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Cz´Êç I - w przygotowaniu do uchwalenia
(uzyskano „odlesienia” dla wszystkich
działek leÊnych
przeznaczonych pod
zabudow´)

- Uchwała
podziałowa LV/
1419/2005 Rady
m. st. Warszawy
z dn. 16.06.2005 r. Cz´Êç II - w przygotowaniu do uchwalenia

Mpzp Wesoła -Zielona, Wesoła-Grzybowa, Wesoła-Groszówka - cz´Êç III
Mpzp obszaru
Nr XXI/723/2007
Wojska Polskiego
z dnia 20 grudnia
2007 r.

10 Mpzp obszaru Stara Nr XXI/724/2007
Miłosna Południe
z dnia 20 grudnia
2007 r.

Cz´Êç III - okolice ul.
Równej

W trakcie zlecania map
oraz przygotowywania
zamówienia publicznego w celu wyłonienia
projektanta planu
W trakcie zlecania map
oraz przygotowywania
zamówienia publicznego w celu wyłonienia
projektanta planu

Publikacja Dz.Urz. woj.
warszawskiego Nr 69
z 1998 r. poz. 336

LXXXII/2736 z dn.
Publikacja Dz.Urz. woj.
13 listopada 2006 r. warszawskiego Nr 229
z 2006 r. poz. 8492
63/XIII/99 z dn.
28.05.1999 r.
Rady M. Wesoła

Cz´Êç I - przygotowanie do uchwalenia
(uzyskano „odlesienia” dla wszystkich
- Uchwała
działek leÊnych
Mpzp Wesoła - Stapodziałowa XXVII/
ra Miłosna Północ
527/2004 Rady m. przeznaczonych pod
(nad Traktem Brzest. Warszawy z dn. zabudow´)
skim) Cz´Êç III
25.03.2004 r.
Cz´Êç III - wyłàczenie
z planu do procedo-
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Informacja o zmianach w organizacji udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zak∏adów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Weso∏a
W zwiàzku z otwarciem, po modernizacji,
Przychodni Rejonowej
Nr 1 przy ul. Kiliƒskiego 50 informuj´, ˝e
od 26 marca 2007 nastàpi∏a zmiana organizacji pracy we wszystkich placówkach wchodzàcych w sk∏ad
SZPZLO Warszawa Weso∏a.
W chwili obecnej na terenie PRZYREJONOWEJ NR 1 przy ul. Kiliƒskiego 50 znajdujà si´ nast´pujàce
poradnie:
• Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla doros∏ych – czynna
ka˝dego dnia w godzinach 8.00-18.00;
• Poradnia lekarza Podstawowej
Opieki Zdrowotnej dla dzieci wraz
z punktem szczepieƒ czynna od poniedzia∏ku do czwartku w godzinach
8.00-18.00, w piàtki w godzinach
8.00-12.00;
• Gabinet stomatologiczny dla doros∏ych i dzieci;
• Gabinet alergologiczny dla doros∏ych i dla dzieci;
• Gabinet dermatologiczny dla doros∏ych i dzieci;
• Gabinet ginekologiczno-po∏o˝niczy;
• Gabinet medycyny pracy;
• Punkt pobraƒ materia∏u do badaƒ laboratoryjnych;

CHODNI

• Gabinet USG, badaƒ Dopplera
i ECHO serca;
• Pracownie Holterowskie:
– zaburzeƒ rytmu serca,
– ciÊnienia t´tniczego krwi.
Aktualne numery telefonów:
Rejestracje:
022 773 53 63;
022 773 56 51:
dla doros∏ych – wew. 101,
dla dzieci – wew. 106,
alergologia – wew. 117, 120,
ginekologia i po∏o˝nictwo – wew. 115.
BezpoÊrednie numery do gabinetów:
Stomatologiczny – 022 773 93 59
Ginekologia i po∏o˝nictwo – 022 795
72 43.
PRZYCHODNIA REJONOWA NR 2 (ul. Warszawska 55).
W chwili obecnej w w/w przychodni
znajdujà si´ nast´pujàce poradnie:
• Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla doros∏ych;
• Poradnia lekarza Podstawowej Opieki zdrowotnej dla dzieci wraz z punktem szczepieƒ;
• Gabinet stomatologiczny dla doros∏ych i dzieci.
Aktualne numery telefonów:
Rejestracja dla doros∏ych – 022 489 72 70.
Rejestracja dla dzieci i stomatologii
– 022 489 72 71.

Czy robià z nas gazowego balona?
2 kwietnia Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna w imieniu
mieszkaƒców Weso∏ej
z∏o˝y∏o u Rzecznika
Praw Konsumentów
w Warszawie wniosek
o interwencj´ w sprawie zawy˝onych przez PGNiG rachunków za gaz zu˝yty w okresie od grudnia 2007 do marca 2008 roku.
Obecnie Êledzimy dalsze losy naszego wniosku. Niestety, dotar∏y ju˝
do nas informacje i kopie rachunków,
które Êwiadczà o tym, ˝e wyliczone
przez PGNiG op∏aty za luty i marzec
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PRZYCHODNIA REJONOWA NR 3 (ul. Jana
Paw∏a II 23).
W chwili obecnej w w/w przychodni
znajdujà si´ nast´pujàce poradnie:
• Poradnia lekarza Podstawowej Opieki
Zdrowotnej dla doros∏ych – czynna ka˝dego dnia w godzinach 8.00-18.00;
• Poradnia lekarza Podstawowej Opieki zdrowotnej dla dzieci wraz z punktem szczepieƒ czynna od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 8.00-18.00;
• Gabinet stomatologiczny dla doros∏ych i dzieci.
Aktualne numery telefonów
Rejestracja dla doros∏ych i dzieci –
022 773 83 96.
Stomatologia – 022 773 84 26.
JednoczeÊnie informuj´, ˝e trwajà negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia o rozszerzeniu oferty Êwiadczeƒ medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej o poradnie neurologicznà i diabetologicznà. Pozosta∏e planowane
poradnie specjalistyczne (m.in. kardiologiczna) zostanà uruchomione po zakoƒczeniu procesu rejestracji w Mazowieckim
Centrum Zdrowia Publicznego.
Chcia∏bym równie˝ poinformowaç,
˝e trwajà intensywne prace majàce
na celu rozszerzenie oferty.
Koordynator ds. Lecznictwa
Lek. med. Tomasz Droƒ
czy tylko Weso∏ej.
Je˝eli otrzymali Paƒstwo rachunki,
od których w∏osy si´ je˝à na g∏owie i ca∏a rodzina dostaje g´siej skórki (mimo
ciep∏ej zimy i wiosny), zapraszamy
do siedziby Stowarzyszenia w ka˝dy
wtorek w godzinach od 20-22-ej. Mogà
Paƒstwo liczyç na herbatk´ (z melissy)
i garÊç informacji o tym, co jeszcze dzieje si´ na naszym Osiedlu.

równie˝ by∏y znaczàco zawy˝one. Natomiast reklamacje zg∏aszane indywidualnie przez mieszkaƒców w biurze
obs∏ugi PGNiG oczywiÊcie spotka∏y si´
z decyzjà odmownà.
JednoczeÊnie informuj´, ˝e ca∏a
sprawa wywo∏a∏a g∏´bokie poruszenie
zarówno wÊród mieszkaƒców, jak
Ma∏gorzata Krukowska
i w∏adz naszej dzielnicy. Poprosi∏am
Panià Rzecznik
o informacj´, czy
podobne skargi
wp∏yn´∏y do Biura
Systemy alarmowe, domofony, kontrola dost´pu,
TV przemys∏owa, instalacje antenowe.
z innych dzielnic
tel. 022-353-58-87
Warszawy, czy te˝ ul. Rumiankowa 35/10
fax 022-773-84-69
ca∏a sprawa doty- 05-077 Warszawa Weso∏a
www.nodbiz.com.pl

e-mail:info@nodbiz.com.pl

tel. 0602 398 468
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M∏odzie˝... ekologicznie!
Na fali popularnego ostatnimi czasy
uÊwiadamiania m∏odzie˝y w kwestiach
ekologicznych i przyrodniczych Gimnazjum nr 118 z Zielonej og∏osi∏o
dzielnicowy konkurs o tematyce zwiàzanej z oszcz´dzaniem energii oraz
wiedzà nastolatków na ten temat.
G∏ównymi inicjatorkami konkursu
by∏y panie Marzena Borkowska i Anna Janecka, na co dzieƒ uczàce biologii i fizyki w gimnazjum. Najwa˝niejsze cele uczniowskiej rywalizacji to
przede wszystkim pokazanie jak wa˝na jest rola cz∏owieka i jego post´powania, jeÊli chodzi o stan naszego naturalnego otoczenia. Konkurs podzielono na trzy cz´Êci:

• przeprowadzenie ankiety na temat energii
i wiedzy o niej wÊród
uczniów i doros∏ych,
• stworzenie fotoreporta˝u pokazujàcego niepotrzebne marnowanie
energii w ˝yciu codziennym,
• przygotowanie folderów i ulotek zwiàzanych
z tematykà konkursu.
Jego fina∏ planowany
jest na 27. maja br. Wówczas najlepsi
uczniowie b´dà mieli mo˝liwoÊç przedstawienia swoich poglàdów w kwestiach ekologicznych na specjalnym

Nie uroczo na Uroczej
Niedzielne popo∏udnie, skrzy˝owanie ulic Uroczej, WiÊniowej i Dzielnej.
Dooko∏a cisza i spokój, kilka osób
idzie spacerem z Mszy Âw. Ulicà Uroczà zbli˝a si´ niewielkie Renault i nagle z ulicy Dzielnej wyje˝d˝a drugie
auto. Ostre hamowanie kierowcy
Renault zapobieg∏o groênemu wypadkowi... Po chwili oba samochody rozje˝d˝ajà si´ w swoje strony, jednak
zaskoczenie nie opuszcza mnie jeszcze
przez d∏ugie chwile.

stwierdzi, ˝e na Uroczej panuje zasada „prawej r´ki”, w rezultacie czego
pierwszeƒstwo na skrzy˝owaniach
z Uroczà majà zwykle kierowcy z maleƒkich, osiedlowych uliczek. Absurd?
Wi´kszoÊç kierowców p´dzi samochodami bez pami´ci, zupe∏nie nie zwa˝ajàc na potencjalne
zagro˝enie, jakie
mogà spowodowaç auta wyje˝d˝ajàce z prosto-

To zdarzenie pokazuje jak niewiele
trzeba do wypadku, zw∏aszcza na osiedlowych drogach, które w zasadzie sà
pozbawione oznakowania. Jak wiadomo, Urocza, to obok ulic Wspólnej
i Brata Alberta, najwa˝niejsza szosa
w Zielonej. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e
powinna mieç status uprzywilejowanej. Tak jednak nie jest. Po niezbyt
d∏ugim namyÊle ka˝dy, kto choç troch´ zna przepisy ruchu drogowego,

pad∏ych dró˝ek.
A˝ dziw, ˝e jak
do tej pory dosz∏o
tutaj tylko do jednej ma∏ej st∏uczki.
Problem jest widoczny szczególnie na asfaltowanej, starszej cz´Êci
Uroczej. Na odcinku wy∏o˝onym

sympozjum. Nie pozostaje wi´c nic innego, jak ˝yczyç uczestnikom powodzenia!
Karol Dziwiƒski
kostkà brukowà zamontowano garby
zwalniajàce, wi´c si∏à rzeczy nikt nie
mo˝e si´ tam rozp´dziç. Warto by∏oby
zatem pomyÊleç nad odpowiednim
oznakowaniem równorz´dnych, jak
do tej pory, skrzy˝owaƒ przy ulicy Uroczej i nadaç jej status drogi z pierwszeƒstwem.
Karol Dziwiƒski
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SPÓ¸KA ZIEMSKA a ZRZESZENIE
– czy jest jeszcze o czym gadaç?
„˚aden cz∏owiek nie
jest wyspà...
I dlatego nie pytaj,
komu bije dzwon
Bije on dla ciebie”.
E. Hemingway
PrzeÊledêmy kulisy powstania ZRZESZENIA
W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych
w Starej Mi∏oÊnie, którego powstanie i przysz∏y
kszta∏t inspirowa∏ Zarzàd Spó∏ki Ziemskiej i przeÊledêmy jego dzia∏alnoÊç na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Kluczowym dokumentem jest POROZUMIENIE, zawarte w kwietniu 2002 roku pomi´dzy
rozwiàzywanym ZESPO¸EM, a powstajàcym
w jego miejsce ZRZESZENIEM. Otó˝ z inicjatywy radcy prawnego Wac∏awa Rukata, póêniejszego cz∏onka Zarzàdu Spó∏ki Ziemskiej, w § 6
tego porozumienia strony oÊwiadczajà, ˝e Zrzeszenie nie jest nast´pcà prawnym Zespo∏u.
Przeci´to w tym momencie p´powin´ ∏àczàcà
Zespó∏ ze Zrzeszeniem. Spó∏ka Ziemska uzyska∏a w tym momencie czystà sytuacj´, uzyska∏a
maksimum tego, co chcia∏a.
Nie ma nast´pcy prawnego i na placu boju pozostajemy tylko my, 6 osób – szeÊciu wspólników.
Wszystko to, co pozosta∏o po Zespole nie ma
w sensie prawnym nast´pcy, a w ksi´gach
wieczystych jesteÊmy tylko my – Spó∏ka.
Przyjrzyjmy si´ nast´pnie personaliom.
Do pierwszego Zarzàdu Zrzeszenia zostali wybrani m.in. T. Romanowicz, W. Staniulis i T. Wàsowski – Wspólnicy Spó∏ki. Do Komisji Rewizyjnej – S. Kowzan – cz∏onek Zarzàdu Spó∏ki.
Po roku dzia∏alnoÊci, pomimo trzyletniej kadencji, wszyscy opuÊcili w∏adze Zrzeszenia stwierdzajàc, ˝e szkoda czasu na pozory, sprawa jest definitywnie za∏atwiona po myÊli Spó∏ki Ziemskiej, bo
Zrzeszenie nie ma praktycznie nic do powiedzenia.
Dla trzymania parasola ochronnego nad Spó∏kà Ziemskà Prezesem Zarzàdu na lata 20012005 zostaje Piotr Nowak, który pe∏ni∏ w latach 1994-2002 funkcj´ Wiceprezesa Zarzàdu
Spó∏ki Ziemskiej. Jedynym sukcesem tej pi´cioletniej kadencji by∏o kupno na poczàtku dzia∏ania, w kwietniu 2001 roku, 1 udzia∏u w Spó∏ce
od W. Staniulisa.

Z okazji Âwiàt Wielkanocnych Zarzàd, w imieniu cz∏onków Zrzeszenia
W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych, przekaza∏ paczki dla naszych uczniów znajdujàcych w trudnej
sytuacji materialnej.
60. dzieci ze Szko∏y Podstawowej
i Gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie otrzyma∏o przybory szkolne i s∏odycze.
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Pozosta∏e cztery i pó∏ roku to marazm, to usypianie cz∏onków Zespo∏u – mieszkaƒców Starej
Mi∏osnej. Jest to okres wmawiania mieszkaƒcom, ˝e Spó∏ka nic nie ma, ˝e nie ma o czym gadaç, nie ma o co walczyç! Te skrz´tnie budowane mity obali∏em w poprzednich felietonach.
Nast´pnie Prezesem Zarzàdu z rekomendacji
P. Nowaka na lata 2005-2008 zostaje Andrzej
Michniewicz. Mamy w tej kadencji dwie fazy.
Rok 2005 i 2006 to dalsze usypianie mieszkaƒców i dalsze starania Prezesa, aby indywidualnie
staç si´ siódmym udzia∏owcem Spó∏ki. Wiewiórki
podrzuci∏y mi na wycieraczk´ akt notarialny Reptorium A Nr 181/2004 z dn. 30.01.2004 r. z Nadzwyczajnego
Zgromadzenia
Wspólników.
W Uchwale nr 3... (str. 4 i 5 aktu) czytamy:
§ 1 pkt. b. „... tworzy si´ jeden nowy udzia∏”.
§ 1 pkt. 2 „Udzia∏ wymieniony w § 1 pkt. b zostanie obj´ty przez nowego Wspólnika – Pana
Andrzeja Michniewicza”.
Przewodniczàcy stwierdzi∏, ˝e uchwa∏a nie zosta∏a podj´ta. Za uchwa∏à oddano 3 g∏osy, przeciw 3 g∏osy i 0 g∏osów wstrzymujàcych si´...”.
Jaskrawym przyk∏adem usypiania mieszkaƒców i symulowania pracy Zrzeszenia jest fakt, ˝e
przez 12 miesi´cy 2006 roku, Zarzàd Zrzeszenia
zebra∏ si´ a˝ 2 razy!
Rok 2007 to o˝ywienie niektórych cz∏onków
Zrzeszenia i niektórych cz∏onków Zarzàdu, przerywajàcy ten marazm. Rok 2007 to kl´ska sztandarowej inicjatywy pilotowanej przez A. Michniewicza – opracowania dokumentacji technicznej za fundusze Zrzeszenia, projektu hali sportowej z basenem dla gimnazjum na ul. Klimatycznej. Zamiast pomóc w∏adzom dzielnicy w przyspieszeniu rozpocz´cia inwestycji przyczyniliÊmy si´ do jej opóênienia.
Rok 2007 to szarpanina, to próby walki z hegemonià Spó∏ki Ziemskiej, po raz pierwszy po tylu latach si´ganie po mo˝liwoÊci, jakie stwarza
Zrzeszeniu Kodeks Spó∏ek Handlowych, to
uÊwiadamianie mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej, jaka jest prawdziwa kondycja Spó∏ki Ziemskiej, pokazywanie, jak jesteÊmy cynicznie oszukiwani.
Przyk∏adem dzia∏aƒ pozornych jest chocia˝by
sprawa 580 m2 powierzchni biurowo-handlowej,
jakà zadeklarowa∏ na piÊmie na rzecz Zrzeszenia
Prezes Zarzàdu Spó∏ki Wojciech Staniulis
w dniu 21.12.2000 r.
Umowa by∏a taka: Zespó∏ i Zrzeszenie wyrazi
zgod´, aby Spó∏ka za odsetki przekaza∏a „Konstansowi” 6 dzia∏ek przy ul. Borkowskiej o powierzchni 25.438 m2 za kwot´ 2,1 mln z∏otych.
Czytamy: „Zawarcie umowy z „Konstansem”
oznacza de facto doprowadzenie do finalnego
rozliczenia zobowiàzaƒ wobec ww firmy, co pozwoli na przej´cie przez Zrzeszenie prawa w∏asnoÊci do ca 580 m2 powierzchni biurowo-handlowej w Centrum „POGODNA” oraz u∏atwi zgromadzenie Êrodków na wykup gruntów na zadaniu 13, od paƒstwa Mareckich”.

Przez siedem lat prezes Nowak i prezes Michniewicz Êlà pod naporem uchwa∏ Walnych Zebraƒ pisma do Spó∏ki o przekazanie tych pomieszczeƒ, „dogadujà si´” o wieczystà dzier˝aw´ symbolicznych 100 m2 – nic z tego praktycznie nie wynika.
W sobot´ 1 marca 2008 r. z udzia∏em w∏adz
dzielnicy, pana burmistrza E. K∏osa i wiceburmistrza K. Kacprzaka odby∏o si´ Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Cz∏onków Zrzeszenia,
w którym uczestniczy∏o 60 cz∏onków Zrzeszenia.
Obrady bardzo sprawnie i kompetentnie poprowadzi∏ p. Marcin J´drzejewski.
Pan burmistrz E. K∏os poinformowa∏ zebranych o inwestycjach ju˝ realizowanych oraz
przygotowywanych do realizacji w 2008 roku
na terenie Starej Mi∏osnej.
Omówi∏ planowane inwestycje drogowe
w 2008 roku, m.in. budowa ulicy Diamentowej
na odcinku od ul. Jana Paw∏a II do ul. GoÊciniec,
budowa ulic: Biesiadnej, U∏aƒskiej, Sagalii, cz´Êci ulicy Hiacyntowej przy wspó∏udziale mieszkaƒców, ulicy ¸agodnej. B´dzie og∏oszony przetarg na budow´ drugiej cz´Êci ul. Jeêdzieckiej.
Nast´pnie w swoim wystàpieniu odniós∏ si´
do dalszych inwestycji, które sà uzale˝nione
od przebiegu rozmów z MPZBDJiW Spó∏kà z o.o.
– dotychczasowym w∏aÊcicielem gruntów po∏o˝onych pod planowanà budow´ przedszkola
oraz szko∏y podstawowej. Poinformowa∏, i˝
Spó∏ka odp∏atnie, ale na preferencyjnych warunkach, zobowiàza∏a si´ sprzedaç dzia∏k´ pod budow´ przedszkola, nieodp∏atnie przeka˝e teren
pod plac zabaw. Burmistrz z∏o˝y∏ ofert´ na zakup
po preferencyjnych cenach dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej 20 pod budow´ szko∏y. Spó∏ka nie wyrazi∏a na to zgody. Teren ten Spó∏ka chce sprzedaç po rynkowych cenach.
Kolejna sprawa to negocjacje Burmistrza ze
Spó∏kà w sprawie przekazania oczyszczalni
Êcieków „Cyraneczka”. Skoƒczy∏o si´ na napisaniu protoko∏u – strony nie osiàgn´∏y porozumienia. Po d∏ugim okresie negocjacji zosta∏ przygotowany szczegó∏owy akt notarialny dotyczàcy
przekazania „Cyraneczki”. Uwagi mo˝na by∏o
zg∏aszaç w okreÊlonym terminie, natomiast
Spó∏ka przes∏a∏a pismo z datà po wyznaczonym
terminie i do aktu notarialnego nie przystàpi∏a.
W sprawie odszkodowania za drogi odby∏y si´
dwa lub trzy spotkania, podczas których proponowano Spó∏ce odstàpienie od odszkodowania.
Spó∏ka nie ma tytu∏u do budowy dróg (deklarowa∏a przeznaczenie uzyskanych Êrodków na ten cel),
poniewa˝ drogi sà gminne. Ka˝dy tytu∏ inwestycyjny zale˝y od dobrej lub z∏ej woli Spó∏ki – doda∏
Burmistrz. Rzecz nast´pna to rozbudowa przez
MPWiK sieci kanalizacyjnej – znów barierà jest
sprawa przekazania przez Spó∏k´ oczyszczalni.
Sà to problemy, które powa˝nie absorbujà
w∏adze Dzielnicy i bardzo utrudniajà rozwój Starej Mi∏osnej.
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Pan Burmistrz Edward K∏os zaapelowa∏, aby wybraç taki Zarzàd, który b´dzie te wysi∏ki wspiera∏.
Nast´pnie wywiàza∏a si´ o˝ywiona dyskusja
na temat, jak nie dopuÊciç do zaw∏aszczenia wspólnego majàtku przez 5 osób ze Spó∏ki Ziemskiej.
Zwolennicy Spó∏ki Ziemskiej oraz kontynuatorzy
„nic nierobienia” w zdecydowanej wi´kszoÊci opuÊcili sal´ obrad przed wyborami nowych w∏adz.
Uznali, ˝e nie majà ˝adnych szans i nie przy∏o˝à r´ki do ODNOWY we w∏adzach Zrzeszenia.
Próbà si∏ by∏o g∏osowanie sk∏adu Komisji
Uchwa∏ i Wniosków.
Faworyt zastoju i „nic nierobienia” p. Wac∏aw
Rukat nie zosta∏ wybrany.
Jeszcze jednà desperackà prób´ kontynuacji
„starego” podjà∏ odchodzàcy Prezes Andrzej
Michniewicz, zg∏aszajàc kandydatur´ W. Rukata
na funkcj´ Prezesa Zarzàdu.
Pan Rukat po zbadaniu nastrojów sali zrezygnowa∏ z kandydowania.
Na funkcj´ Prezesa i do nowego Zarzàdu zostali wybrani:
• Tadeusz OPIEKA – Prezes Zarzàdu,
• Robert W¢GRZYNOWSKI – Wiceprezes Zarzàdu,
• Marek GOSCHORSKI – cz∏onek Zarzàdu,
• Micha∏ KONOPKA – cz∏onek Zarzàdu,
• Jacek REMBISZEWSKI – cz∏onek Zarzàdu.
Sà przes∏anki, ˝e nowy Zarzàd bardzo powa˝nie
i priorytetowo potraktuje skomunalizowanie naszego wspólnego majàtku, który zaw∏aszcza Spó∏ka.
W wyniku moich felietonów bardzo wzros∏a
ÊwiadomoÊç mieszkaƒców Starej Mi∏osnej o jakie olbrzymie pieniàdze tutaj chodzi!
Zg∏osi∏o si´ 34 nowych ch´tnych do pracy
w Zrzeszeniu, cz∏onków Zespo∏u.
Mamy odzew ze strony prawników mieszkajàcych w Starej Mi∏oÊnie, ˝e chcà wesprzeç merytorycznie Zrzeszenie w sprawie odzyskania majàtku.
Wiem, ˝e trwajà przygotowania do indywidualnych procesów cywilnych cz∏onków Zespo∏u
przeciwko Spó∏ce oraz imienne przeciwko
wspólnikom Spó∏ki.
Grozi gremialny proces sàdowy ze strony 100
cz∏onków Zespo∏u z tzw. „zamra˝arki”.
Tak jak powiedzia∏em p. Kowzanowi na poczàtku ubieg∏ego roku, ˝e skoƒczy∏o si´ pob∏a˝anie dla bezkarnych dzia∏aƒ Zarzàdu Spó∏ki, ˝e nie
popuÊcimy i s∏owa powoli stajà si´ faktem.
Lojalnie informuj´, ˝e b´dziemy jako nowe
w∏adze Zrzeszenia, grupujàce cz∏onków Zespo∏u,
podejmowaç dzia∏ania prawne i wspieraç nacisk
spo∏eczny mieszkaƒców osiedla na wspólników
Spó∏ki, a˝ sprawiedliwoÊci stanie si´ zadoÊç!
Skorzystamy z pomocy prawników, wynajmiemy kompetentne kancelarie prawnicze, aby
profesjonalnie poprowadziç sprawy sàdowe
oraz procedury, jakie stwarza nam jako wspólnikowi Spó∏ki Kodeks Spó∏ek Handlowych.
Uruchomimy pras´ i telewizj´, aby nag∏oÊniç
na ca∏à Polsk´ tak kuriozalnà sytuacj´: 3400
cz∏onków Zespo∏u kupi∏o 171 ha ziemi, zgromadzi∏o majàtek, a poniewa˝ w ksi´gach wieczystych wyst´puje Spó∏ka – pi´cioro wspólników
w aureoli u∏omnego prawa bezczelnie go zaw∏aszcza! Musimy dojÊç do sprawiedliwoÊci
zgodnej z odczuciem spo∏ecznym.

Zgodnie z uchwa∏à Walnego Zebrania Zrzeszenia jesteÊmy zobowiàzani spraw´ oczyszczalni
Êcieków „Cyraneczka” skierowaç do CBA.
Nie odpuÊcimy równie˝ prawa w∏asnoÊci
do 580 m2 powierzchni biurowo-handlowej
w Centrum „Pogodna”, którà na piÊmie w imieniu Zarzàdu Spó∏ki obieca∏ prezes Spó∏ki. Przygotowujemy t´ spraw´ do Sàdu.
Nowy Zarzàd Zrzeszenia b´dzie stara∏ si´ konsekwentnie realizowaç uchwa∏y podj´te na poprzednim Walnym Zebraniu w dniu 19 maja 2007 roku, których nie zrealizowano z braku
woli by∏ego Prezesa oraz ponowione uchwa∏y
z 1 marca 2008 roku w sprawie przej´cia „Cyraneczki” przez miasto, w sprawie odstàpienia
od odszkodowania za drogi oraz wybudowania

szko∏y na dzia∏ce przy ul. Jeêdzieckiej 20.
Pilnie wystàpimy do Sàdu o zasiedzenie dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej 20.
Dokumentacja, jakà zgromadziliÊmy dla potrzeb
procesów majàcych w rezultacie skomunalizowanie naszego wspólnego majàtku, który zaw∏aszcza
Spó∏ka Ziemska, liczy ponad 2100 stron orygina∏ów, kopii, kopii poÊwiadczonych w archiwach i notariatach, protoko∏ów i dokumentów finansowych.
Nie pozwolimy, aby pi´cioro przypadkowych ludzi, którym kiedyÊ zaufaliÊmy, „gra∏o na nosie”
spo∏ecznoÊci Starej Mi∏osnej!
„Verba volant, scripta manent”
– S∏owa ulatujà, zapiski pozostajà
Tadeusz Opieka
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Opiekunki
na godziny
Jestem mamà dwójki dzieci w wieku 6 i 10
lat. Gdy dzieci by∏y ma∏e korzysta∏am ze sta∏ej pomocy opiekunki. Potem rozpocz´∏a si´
edukacja przedszkolna i szkolna, i taka pomoc nie jest ju˝ konieczna. Zdarzajà si´ jednak sytuacje, kiedy potrzebuj´ pozostawiç
dzieci na kilka godzin, aby coÊ za∏atwiç albo
po prostu wyjÊç z m´˝em do kina lub do teatru. Niestety, babcia mieszka daleko, a znajome opiekunki pracujà lub chcà pracowaç
na pe∏ny etat.
Z rozmów przeprowadzanych z innymi mamami z naszego osiedla wiem, ˝e ten problem
mam nie tylko ja. Stàd pomys∏, aby stworzyç
baz´ opiekunek ch´tnych do pracy okazjonalnie – na godziny. Mogà to byç panie majàce
doÊwiadczenie lub np. studentki potrafiàce si´
zajàç troch´ starszymi dzieçmi.
Czekam na zg∏oszenia paƒ (najlepiej z naszego osiedla bàdê okolicy) chcàcych podjàç
si´ takiej opieki. Licz´ te˝ na pomoc mam,
które korzysta∏y ju˝ z takiej formy opieki i mogà poleciç sprawdzone osoby.

Sàsiedzka Liga Siatkówki
Rozgrywki siatkarzy zbli˝ajà si´ do koƒca szoÊç STARSZAKÓW, którzy skwapliwie wykoedycji. Do zakoƒczenia zmagaƒ pozosta∏y jesz- rzystali s∏aboÊç przeciwnika. Z potkni´ç rywali
cze dwie kolejki ligowe. W sobot´ 29 marca br. skorzysta∏ KLUB TKM, który po dwóch kolejbyliÊmy Êwiadkami kilku meczów, które mia∏y nych wygranych awansowa∏ w tabeli na pozycj´
du˝e znaczenie dla uk∏adu tabeli. W bezpoÊred- wicelidera.
niej walce spotkali si´ dotychczasowi liderzy,
Poni˝ej prezentuj´ tabel´ po szóstej kolejce
BRACIA i SZALONE POMIDORY. Po wyrówna- spotkaƒ.
nym poczàtku meczu, w dalszej fazie pojedynku
Pawe∏ Malinowski
„gigantów” zdecyTabela po VI kolejce rozgrywek sezonu 2007/2008 (29.03.2008 r.)
dowanà przewag´
uzyskali Bracia i to Miejsce Nazwa dru˝yny
Rozegrane mecze Punkty Sety
oni odnotowali kolej1
BRACIA
12
23
22:3
nà wygranà w na2
KLUB TKM
12
22
20:7
szych rozgrywkach.
3
SZALONE
POMIDORY
12
21
19:8
SZALONE POMIDO4
SOKO¸Y
12
20
17:8
RY rozbite w pierw5
MSZ Claris-United
12
17
10:17
szym meczu nie po6
STARSZAKI
12
16
13:15
trafi∏y znaleêç swojego rytmu gry i prze7
NO NAME
12
16
12:16
gra∏y kolejny pojedy8
DZI¢CIO¸Y
12
14
5:20
nek. Tym razem mu9
DRUèYNA A
12
12
0:24
sia∏y uznaç wy˝- Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´ 2 punkty, za przegranà 1, a za przegranà walkowerem 0.

Zapraszam równie˝ na forum (www.forum.
staramilosna.org.pl), gdzie mo˝na zg∏aszaç
propozycje zorganizowania takiej bazy da-

nych, aby by∏a ona dost´pna i pomocna dla
jak najwi´kszej liczby potrzebujàcych mam.

Family Cup i Zlot cyklistów 2008

osiedla w dziale Sport i Wydarzenia
Kulturalne (Rowerowa Stara Mi∏osna
www.forum.staramilosna.org.pl).
Wi´cej informacji w nast´pnych
WiadomoÊciach Sàsiedzkich.

Witam serdecznie rowerzystów. Tegoroczna, wyjàtkowo ciep∏a, zima,
sprzyja uprawianiu naszego ulubionego sportu. W∏aÊciwie warunki jazdy
przypomina∏y te jesienne lub wczesnowiosenne. Lekko podmok∏e Êcie˝ki
i wsz´dobylskie opad∏e liÊcie. Taka
aura zach´ca∏a do jazdy. Nasza osiedlowa grupa SMCT sumiennie cztery
razy w tygodniu spotyka si´ na lekkie
treningi w terenie. Ciep∏y kwiecieƒ to
dobry moment, aby zaczàç przygotowania do sezonu.
W tym roku nasze coroczne zawody
Family Cup, po∏àczone z tradycyjnym
piknikiem, odb´dà si´ w sobot´ 24 maja.
Wczesna wiosna to dobry moment,
aby przygotowaç sprz´t. Serwisy rowerowe nie sà jeszcze oblegane, a ceny
promocyjne. Warto skorzystaç z takiej
okazji i zleciç gruntowny przeglàd oraz
wymian´ zu˝ytych podzespo∏ów.
˚eby zach´ciç Paƒstwa do uprawiania kolarstwa (mam na myÊli jego turystyczno-rekreacyjnà odmian´) planujemy organizowanie wycieczek
w nasze najbli˝sze okolice. Âwider
i Mienia to doskona∏e cele wiosennej
wyprawy, na którà mo˝emy wybraç si´
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wspólnie. Kolarze z SMCT poprowadzà wypraw´ w tempie dostosowanym
do mo˝liwoÊci w miar´ sprawnego rowerzysty. Informacji o wycieczce szukaj na internetowym forum naszego

Agnieszka Dàbrowska (agadab@o2.pl)

Dariusz Lebiedê
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Ewa Haraziƒska Mistrzynià Polski Juniorek w szachach
Ponad 200 szachistów z ca∏ej Polski walczy∏o w Ustroniu w Mistrzostwach Polski Juniorów w grupach
wiekowych 10 i 12 lat. Turniej trwa∏
od 8 do 16 marca 2008, poza m∏odymi szachistami przyciàgnà∏ uwag´ rodziców, trenerów, dzia∏aczy sportowych z ca∏ej Polski.
W mistrzostwach mieli prawo graç
jedynie najlepsi reprezentanci województw wy∏onieni w cyklu wojewódzkich turniejów pó∏fina∏owych, najlepsi szachiÊci poprzednich Mistrzostw
Polski i medaliÊci Mistrzostw Europy
i Âwiata.
Z naszej dzielnicy a˝ 5 osób wywalczy∏o prawo gry w turnieju fina∏owym. Byli to:
Ewa Haraziƒska i Weronika Górska
w grupie dziewczàt do lat 10, Bartosz Rytel w grupie
ch∏opców do lat 10, Kinga Pastuszko w grupie
dziewczàt do lat 12, Bartosz Nowicki w grupie
ch∏opców do lat 12.
Po najwy˝sze trofeum i zarazem najwi´kszy sukces szachowy w swoim ˝yciu si´gn´∏a Ewa Haraziƒska wygrywajàc turniej i zdobywajàc tytu∏
Mistrzyni Polski Juniorek do lat 10 na rok 2008.
Po zaci´tej walce wyprzedzi∏a faworytki turnieju

Skatepark
„Jak jeêdzisz idioto”, „Gdzie z tym rowerem
gnoju!”, „Znikaj stàd stàd bo tu si´ nie jeêdzi!”…
JeÊli nie tu – to gdzie…?
Jak ∏atwo dziÊ zostaç rycerzem ortalionu...
Zarabiaç na torebkach starszych paƒ, „buchnàç
komór´” dziewczynie na ulicy, piç, paliç, budziç
strach ogolonà g∏owà i uÊmieszkiem „polskiego
gangstera”... Zaraz... Czemu nikt nie próbuje
z tym walczyç? „Haha… Po co? Mi nic nie zrobià”. Ci Panowie majà Êwietne warunki, by szkoliç i kszta∏ciç si´ w swym fachu. Co z ludêmi którzy majà hobby? Starajà si´ coÊ osiàgnàç? To
ju˝ nie te rowery, „górale” na Pierwszà komuni´.
To ju˝ profesjonalne maszyny za uzbierane cz´sto w trudzie UCZCIWEJ pracy pieniàdze na coÊ,
co jest dla niektórych cz´Êcià ich ˝ycia..
Serce roÊnie gdy s∏yszy si´ o sukcesach
Agnieszki Radwaƒskiej, Otylii J´drzejczak, Adama Ma∏ysza. Lecz nikt nie zdaje sobie sprawy,
jak trudno osiàgnàç coÊ w naszym kraju, gdzie

– zawodniczki z Wroc∏awia, pozostawi∏a w tyle dobrze dysponowane zawodniczki z Krakowa i po brawurowym zwyci´stwie pozbawi∏a nadziei na medal
utytu∏owanà reprezentantk´ Suwa∏k. Ewa zaskoczy∏a
wszystkich dojrza∏à, spokojnà, a jednoczeÊnie bardzo skutecznà grà. Zdobywajàc tytu∏ Ewa zapewni∏a
sobie prawo startu w mistrzostwach Âwiata Juniorów w Vung Tau w Wietnamie i Mistrzostwach Europy Juniorów w Hercegnovi w Chorwacji.
wszyscy sà przeciwko Tobie, jeÊli chcesz coÊ
robiç i byç w tym najlepszy. Nie masz gdzie trenowaç, a misiaczki ze Stra˝y Miejskiej i Policji
z g∏upkowatym uÊmiechem wypisujà Ci kolejny
mandat za je˝d˝enie po parku. Niejeden sen „ridera” by∏ o tym, by mieç w swojej okolicy skatepark. Skatepark to „tor”, specjalnie przystosowany do jazdy dla ludzi je˝d˝àcych na rowerze
„inaczej”. Na zdj´ciach mo˝emy zobaczyç skatepark we Wroc∏awiu – El Dorado.
Mówicie, ˝e m∏odzie˝ kradnie, pije, pali, bierze narkotyki… Prosz´, powiedzcie, co majà robiç po 9 godzinach w szkole? Siedzieç przy Internecie (og∏upiaç si´), piç z kolegami (cz´sto
z nudów i braku zaj´cia), czy mo˝e rozwijaç
swoje hobby? TAK! Bardzo dobrze, rozwijaç
swoje hobby, lecz... jest jedno ALE. Zbieranie
znaczków, kamieni i motyli... Niestety, nie te
czasy. Chcemy rozwijaç SIEBIE. Trudno opisaç
s∏owami, jakà radoÊç potrafi przynieÊç tak
prozaiczne „wyjÊcie na rower”, robienie „stoosiemdziesiàtek” z jakiÊ murków bàdê schodków i innych „ewolucji” i „trików”… Czy my
o tak wiele prosimy??
Powiecie niebezpieczne? Przyznam wam racj´. Ogolenie g∏owy i zarabianie no˝em, po libacji, jest bezpieczniejsze. Tym samym wcale nie
uwa˝am, ˝e sà tylko dwie drogi, mo˝esz oczywiÊcie siedzieç przy Internecie i oglàdaç Bóg jeden
wie co, przez setki godzin rocznie...
Pi´knie wyglàda, prawda? Nie chcielibyÊcie
si´ pochwaliç ˝e w∏aÊnie w waszym mieÊcie wyrós∏ ktoÊ kogo podziwia ca∏y Êwiat?
W samej Weso∏ej i Starej Mi∏osnej znajdziemy
ponad 25 amatorów deskorolki i ponad 20 osób

Kolejni szachiÊci z naszej dzielnicy
nie osiàgn´li tak spektakularnych rezultatów jak Ewa, ale nie znaczy to, ˝e ich
wyst´py by∏y mniej pasjonujàce.
Wszyscy uplasowali si´ w górnej po∏owie tabeli udowadniajàc swojà mocnà
pozycj´ wÊród konkurentów. Nawet
Weronika Górska, która zdoby∏a 4,5
punktu z 11, osiàgn´∏a sukces. Weronika nale˝a∏a do najm∏odszej grupy zawodniczek i wÊród nich uplasowa∏a si´
na 2 miejscu! Z pewnoÊcià na jej wielkie sukcesy nie b´dziemy d∏ugo czekali. Szczegó∏owe wyniki turnieju na stronie: http://ozszach.pl/mpj2008/
Nasza dzielnica ponownie potwierdzi∏a swojà mocnà pozycj´ w szachach, a zawodnicy zas∏u˝yli na solidny odpoczynek po m´czàcej
imprezie. Na kolejne emocje z udzia∏em naszych
szachistów nie b´dziemy jednak d∏ugo czekaç.
Ju˝ 12 maja rozpoczynajà si´ w Chotowej pod D´bicà Dru˝ynowe Mistrzostwa Szkó∏ Podstawowych,
w których wystartuje reprezentacja szko∏y 173
w sk∏adzie: Bartosz Nowicki, Maksymilian Mahor,
Ewa Haraziƒska i Kinga Pastuszko. Trzymamy kciuki!
Pawe∏ Malinowski

je˝d˝àcy na „takich” rowerach. Czy to za ma∏o?
Jestem przekonany, ˝e w ciàgu roku ta liczba by
si´ podwoi∏a, nawet potroi∏a! Ch´tnych jest wielu, ale potrzeba wielkiego samozaparcia, ˝eby
çwiczyç coÊ, gdzieÊ, gdzie jest to, mo˝na by powiedzieç, niemal niemo˝liwe.
Sport ten rozwija si´ w Polsce nadwyraz dynamicznie. Kilkadziesiàt tysi´cy osób zrzeszonych na wszelkiej maÊci forach internetowych
mówi samo za siebie. W chwili obecnej musimy z w∏asnych kieszeni finansowaç wyjazdy
do Bydgoszczy i Wroc∏awia ˝eby pojeêdziç
w skateparku.
„To bez sensu, niech si´ lepiej wezmà za nauk´, bo im si´ w g∏owach poprzewraca∏o!”
– tak? Wróç do trzeciego akapitu...
Mizzu
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OÂRODEK DZIA¸A¡
TWÓRCZYCH
„POGODNA”

Redaguje Za∏oga OÊrodka Kultury w Dz. Weso∏a M. St. Warszawy
ZnaleêliÊmy swoje sta∏e miejsce w WiadomoÊciach Sàsiedzkich, dlatego te˝ wypada si´ przedstawiç tym z Paƒstwa, którzy nas
nie znajà i przypomnieç si´ tym, którzy o nas nie pami´tajà! Sk∏adamy podzi´kowania Redakcji WiadomoÊci Sàsiedzkich,
˝e przygarn´∏a „Kulturalne Oko”.

Kim jesteÊmy? Co robimy?
Nasz Dzielnicowy OÊrodek Kultury
(dawniej Miejski OÊrodek Kultury), usytuowany przy ul. Starzyƒskiego 21, dzia∏a
od 1984 roku. Zosta∏ wybudowany w czynie
spo∏ecznym: wspólnymi si∏ami ràk miesz-

kaƒców, dzi´ki ich nak∏adom finansowym
oraz przy pomocy urz´dników. Pomieszczenia OK – u to sala widowiskowa, sala klubowa, pomieszczenia biblioteczne, kuchnia, taras, pracownia muzyczna, sekretariat, ksi´gowoÊç, gabinet dyrektora, salka

Teatrzyk w Pogodnej
30.03. po raz kolejny goÊciliÊmy w „Pogodnej” Teatrzyk Marionetkowy Aleksandry Góreckiej „Iskierka”. Nietypowy to
teatrzyk – w spokojnym, wyciszonym tonie, z misternie wykonanymi, cieszàcymi
oczy swà delikatnoÊcià dekoracjami,
przy kojàcych dêwi´kach fletu. Nie znaczy
to jednak, ˝e opowiadana historia o osio∏ku (na podstawie baÊni braci Grimm) nie
wzbudza∏a gwa∏townych emocji – dzieciom trudno by∏o usiedzieç w miejscu.
Dlatego te˝ pani Ola ma zwyczaj prowadziç z dzieçmi po spektaklu zabaw paluszkowe – proste rymowanki wzbogaca si´
pokazywaniem za pomocà ràk. Sta∏a pu-
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komputerowa, kasa oraz piwnica.
OK jest otoczony pi´knym terenem zielonym z boiskiem przystosowanym do gry w kosza.
W styczniu 2007 r. rozpocz´∏a
swojà dzia∏alnoÊç filia OÊrodka
Kultury (na os. Stara Mi∏osna)
pod nazwà OÊrodek Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna”. Zdarzy∏o
si´ niegdyÊ, ˝e nasza kole˝anka
powiedzia∏a przez telefon OÊrodek Badaƒ Twórczych „Pogodna” – co te˝ w du˝ej mierze jest prawdà!
„Pogodna” mieÊci si´ w budynku mieszkalnym na I pi´trze i ma powierzchni´
ok. 300 m2. Pomieszczenia filii to: sala projekcyjno-widowiskowa, pracownia plastyczna, sala do zaj´ç ruchowych z cz´Êcià
dla maluchów, sekretariat z recepcjà, przestronny hol po∏àczony z salà ze stolikami
oraz kuchnia i pomieszczenia gospodarcze.
W obydwu placówkach dzia∏a ∏àcznie
ok. 30 sekcji, na wiele z nich jest wi´cej
ch´tnych ni˝ miejsc. Ponadto nasz
blicznoÊç teatrzyków
zna ju˝ te zabawy doÊç
dobrze – mi∏o jest popatrzeç jak dzieci pi´knie mówià wierszyki
i sprawnie u˝ywajà ràczek. W czasie zabaw
paluszkowych dzieci
dajà upust emocjom
nagromadzonym
w czasie oglàdania
przedstawienia.
Na kolejny spektakl,
tym razem zatytu∏owany „Królowa pszczó∏”,
zapraszamy 27 kwietnia
o godz. 16:00.

OÊrodek organizuje ró˝nego rodzaju imprezy okolicznoÊciowe, koncerty, happeningi, wernisa˝e, projekcje multimedialne, spotkania autorskie, teatrzyki dla
dzieci. W obydwu placówkach spotykajà
si´ seniorzy.
Wi´cej informacji o naszej dzia∏alnoÊci
znajdziecie Paƒstwo na naszej stronie internetowej www.domkultury.wesola.net
gdzie znajduje si´ te˝ stale uaktualniana galeria zdj´ç.
Zapraszamy!

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
apraszamy na koncert z cyklu Czwartkowe Wieczory Muzyczne. Odb´dzie si´ on 24.04.2008 r.
godz. 20:00, w auli Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna 1.

Z

Wystàpi

niedziel´ 20.04. o godz.
15:00 w ODT „Pogodna”
odby∏o si´ spotkanie autorskie
z Witoldem Vargasem, opowia-

kupienia pi´knie
ilustrowanej ksià˝ki
„Stwory BaÊniowe
ma∏e i du˝e”.
Witold Vargas b´dzie te˝ goÊci∏ na
Hyde Parku 24.04.
– spotkaniu z m∏odzie˝à
w Gimnazjum nr 120.

W

GRUPA WITOLDA ÂWIÑTCZAKA
Witold Âwiàtczak – Êpiew, gitara akustyczna
Dariusz Dudek – saksofony
Jacek Wudarczyk – obiekt wizualny na scenie (obraz)

Witold Âwiàtczak – wokalista, gitarzysta, autor tekstów; lider
grupy. Wyst´puje od 1977 r. m.in. wspó∏pracowa∏ z Wojciechem
Konikiewiczem, Andrzejem Rosiewiczem, Nataszà Czarmiƒskà,
Annà Chodakowskà, Krystynà Proƒko. Wspó∏autor g∏oÊnego
musicalu do tekstów Ernesta Brylla: „Kol´da Nocka”. Od 1990 r.
wyst´puje z w∏asnymi recitalami. Jest tak˝e dyrektorem Domu
Kultury w Zgierzu ko∏o ¸odzi.
Jacek Wudarczyk – malarz, rzeêbiarz, teoretyk sztuki, manager
grup muzycznych, nauczyciel. Wspó∏dzia∏a z wieloma czo∏owymi
polskimi artystami jazzowymi. Podczas koncertów pojawiajà si´
na scenie jego obiekty wizualne – rzeêby, instalacje oraz videoprojekcje. Cz∏onek Zrzeszenia Artystycznego „ZA”. Uczestnik
i organizator interdyscyplinarnych Festiwali Sztuki.

MAJOWIE:
POWSTANIE I UPADEK
WIELKIEJ KULTURY
MEZOAMERYKI
Wyk∏ady wraz z prezentacjà
multimedialnà poprowadzi
Marek ¸asisz – student V r.
Kulturoznawstwa UJ w Krakowie. Pierwszy wyk∏ad 30.04.
o godz. 20:00 w OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”. Zapraszamy!

ego samego dnia
goÊciliÊmy te˝ Paw∏a Zmys∏owskiego z monodramem „Lament paranoika” na podstawie
prozy Stephena Kinga. Dzi´kujemy i ˝yczymy sukcesów na aktorskiej drodze.

T

Muzyka: blues, folk. Piosenki do w∏asnych tekstów poetyckich, z ciep∏ym poczuciem humoru.

daczem, muzykiem, nauczycielem
plastyki, autorem i ilustratorem
ksià˝ki „Stwory baÊniowe ma∏e
i du˝e”. Z ogromnà przyjemnoÊcià wys∏uchaliÊmy opowieÊci o w´drówce po krainie
stworów niesamowitych. By∏o
bardzo Êmiesznie i troszk´
strasznie, ale przede wszystkim wszyscy (i dzieci i doroÊli)
dali si´ porwaç opowieÊci.
Wi´kszoÊç uczestników spotkania skorzysta∏a z okazji za-

apraszamy bardzo serdecznie 03.05. na godz. 11:00 do OK
przy ul. Starzyƒskiego 21
na pi´knà uroczystoÊç Âwi´to
Flagi. Wystàpià: Dominika Szewczyk – sopran, Wojciech Szewczyk
– akompaniament. Ponadto zagrajà dla nas uczniowie sekcji fortepianowej – Janina Rogala i El˝bieta Jankowska, a recytowaç b´dà
uczestniczki konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

Z

Pozosta∏e imprezy

GarÊç og∏oszeƒ

• Teatr Koliber – przedstawienie dla

• Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e nasz

dzieci – w OK 04.05. (niedziela),
godz. 16: 00 – zawsze w czwartà niedziel´ m-ca.
• Spotkanie seniorów w Pogodnej
– 06.05., godz. 16:00
• Impreza dla m∏odzie˝y „Sobota OK”
(warsztaty plastyczne i dyskoteka)
– 10.05. o 16:00
Zapraszamy!!!

chór „Il Canto Magnificat”, prowadzony prze Mart´ Zamojskà – Makowskà, wystàpi∏ 20.04. o godz. 12:00
w Pieczyskach na uroczystoÊci poÊwi´cenia cudownego obrazu Matki
Boskiej i odrestaurowanej XVI-wiecznej Êwiàtyni.
• Pe∏nà parà ruszy∏y w Pogodnej Plastyka dla smyka i Rytmika dla smy-

ka – wcià˝ jeszcze sà wolne miejsca.
Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym.
• Uda∏o si´ reaktywowaç dwie sekcje:
Wesolinki i Szachy – informacje i zapisy w sekretariacie Pogodnej.
• WiadomoÊç z ostatniej chwili: og∏aszamy nabór do nowej sekcji, która
b´dzie si´ spotykaç w OK. przy Starzyƒskiego 21: Orkiestra Przedszkolaków. Informacje i zapisy w sekretariacie.

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a M. st. Warszawy, ul. Starzyƒskiego 21, tel. 022 773 61 88
Filia - OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych "Pogodna", ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 022 427 37 74
www.domkultury.wesola.net, e-mail: domkultury@wesola.net, pogodnakultura@jjs.pl
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Kàcik bibliofila
Laurence
Gardner
Cieƒ Salomona
Pasjonujàca
opowieÊç – Êledztwo Êwiatowej s∏awy genealoga, historyka i Mistrza
Masoƒskiej Wielkiej Lo˝y Anglii
– Laurence’a Gardnera. Autor dociera
do tajemnicy wolnomularzy, demaskuje
spiski i intrygi, odkrywa prawd´ o najbardziej wp∏ywowym tajnym stowarzyszeniu
Êwiata. Próbuje daç odpowiedê na m.in.
takie pytania: Jakà wa˝nà misj´ powierzono przed wiekami templariuszom? Dlaczego w XVII wieku wolnomularze spalili
swoje tajne archiwa, czy bali si´, ˝e na jaw
wyjdzie niebezpieczna prawda?

„Cieƒ Salomona” to kolejna z wielu
pozycji poÊwi´conych problematyce
wolnomularstwa.
Polecam.
Iza Zych
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Legatora K. – Hanulka Jozy
2. Hideyuki N. – Mistrz Pu Pu
3.Jones K. – Córka ˝o∏nierza nie p∏acze
4. Kelly K. – Tylko mi´dzy nami
5. Twardowski J. – Archiwum Soni
6. Dimowa T. – Matki
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Langreuter J. – Kapitan Sharky i tajemnicza wyspa skarbów
2. Krzy˝anek J. – Cecylka Knedelek
i Wielkanoc

3.Kaniewska-Paku∏a B. – Kocie
sprawki
4. Pieszak M. – Przygody Adasia
5. Farmer N. – Dziki ogieƒ
Literatura popularnonaukowa:
1. Gardner L. – Cieƒ Salomona
2. Runkel H. E. – Wychowanie bez
krzyku: jak wychowaç dziecko, zachowujàc spokój
3. Lubraƒska A. – Psychologia pracy:
podstawowe poj´cia i zagadnienia
4. Chodkiewicz M. J. – Po zag∏adzie:
stosunki polsko-˝ydowskie 1944-1947
5. Carducci B. – NieÊmia∏oÊç: nowe
odwa˝ne podejÊcie
6. Niemczyk E. – Cztery ˝ywio∏y w architekturze
7. Ackerman J. – Dzieƒ z ˝ycia twojego cia∏a: seks, sen, picie, jedzenie,
marzenia
Iza Zych

Nowa szko∏a Towarzystwa Edukacyjnego „Ogród”
Czy w dziedzinie edukacji mo˝na wymyÊliç jeszcze coÊ nowego? Okazuje si´, ˝e tak. W∏aÊnie rozpocz´∏a si´

rekrutacja do szko∏y i przedszkola Êw.
Urszuli Ledóchowskiej – pierwszej
w Polsce szko∏y podstawowej z oddzielnymi klasami dla dziewczàt
i ch∏opców. Na
pomys∏ stworzenia takiej placówki edukacyjPawilony na Trakcie Brzeskim (nr 60b) nej kilka lat temu
Czynne 10.00-22.00 wpadli rodzice,
nauczyciele i wychowawcy i za∏ooraz
˝yli Towarzystwo
Edukacyjne
„Ogród”. Koncepcja ta bazuje
na potwierdzoHipodrom nych przez ró˝ne
naCzynne 10.00-19.00 Êrodowiska
ukowe badaniach,
które wskazujà,
˝e najlepsze wyniki w nauce
osiàgajà uczniowie, uczàcy si´
w szko∏ach zró˝nicowanych ze
oraz
wzgl´du na p∏eç.
Z drugiej strony
za∏o˝yciele szko∏y sà przekonani,
ofercie znajdujà si´ równie˝ us∏ugi cateringowe,
˝e musi w niej
organizacja przyj´ç.

Restauracja

„Aplauz”

Restauracja

„U Szymona”
serdecznie
zapraszajà na

Wyszukane dania
Mi∏e sp´dzenie czasu
W
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istnieç obszar, w którym dziewcz´ta
i ch∏opcy b´dà spotykaç si´ razem,
uczyç obcowania ze sobà, dlatego
w wi´kszoÊci zaj´cia pozalekcyjne b´dà wspólne.
Nowatorski charakter szko∏y wià˝e
si´ z wykorzystaniem w niej nowoczesnego i bardzo ciekawego systemu wychowawczego wypracowanego w Dwudziestoleciu Mi´dzywojennym przez
Êw. Urszul´ Ledóchowskà, oraz koncepcji nauczania wychowujàcego prof.
Aleksandra Kamiƒskiego – autora
Kamieni na szaniec, a tak˝e Êwietnego
wychowawcy i pedagoga.
JeÊli jesteÊ rodzicem szukajàcym dla
swojego dziecka szko∏y i przedszkola
o wysokim poziomie merytorycznym,
wychowujàcych w duchu chrzeÊcijaƒskim, otwartych na rodzin´ i wyznawane w niej wartoÊci, zajrzyj na stron´
internetowà Towarzystwa Edukacyjnego „Ogród” (www.teo.edu.pl).

Fundacja TEO
ul. WiÊlana 2,
00-317 Warszawa
tel. 605 116 839,
fax 48 22 855 60 76
email: info@teo.edu.pl;
www.teo.edu.pl

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

foto – Fotooskar

Witajcie
wÊród
nas

Hania Pola Obiedziƒska
urodzi∏a si´ 20 lutego 2008 r.
Siostra Zosi.

Ida Bzd´ga
urodzi∏a si´ 20 lutego 2007 r.
wraz z bratem Wiktorem wita
mieszkaƒców Starej Mi∏osnej

Maria Pilecka
urodzi∏a si´ 5 marca 2008 r.
w szpitalu Inflancka.
Waga 3200 g, wzrost 51 cm.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu
Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nie
posiadajàcym portretu nowourodzonego maleƒstwa
nasz kolejny sponsor, firma Foto OSKAR, takie
zdj´cie wykona za darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej
rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm.
Wykonane w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç
w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a II (róg Diamentowej). Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na
adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
(zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm
i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego
numeru przyjmujemy do 6 maja 2008 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych
mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´
swojemu dziecku!

Weso∏a Stówa 2008
K A R M Y i A K C E S O R I A dla PSÓW i KOTÓW
M O J E Z O O (022) 760-23-15
na telefon, z dostawà do domu GRATIS

0-502-718-285
dobra cena
wysoka jakoÊç
szybko
solidnie

• Organizatorzy:
Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna, Fundacja
"Maraton Warszawski".
• Termin: 17 maja 2008
• Miejsce: Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
• Zg∏oszenia: do 9 maja 2008 r.
• Forma: Sztafety do 4 osób na dystansie
100 km. Trasa w p´tlach po 5 km. KolejnoÊç, d∏ugoÊç
i cz´stotliwoÊç zmian dowolna.
Zapraszamy!

S∏u˝ymy fachowà poradà w wyborze karmy
Arion, Royal Canin, Eucanuba, Best Choice, Magnuson,
Nutra, Hills, oraz inne na zamówienie klienta

WIZYTY DOMOWE
DR

EWA K ARCZEWSKA

LEKARZ RODZINNY I PEDIATRA
TEL. 601 91 43 19
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„Pisanki, kraszanki, jajka malowane…”
Wieloletnià tradycjà Szko∏y Podstawowej nr 171 sà konkursy przedÊwiàteczne. W tym roku by∏ to konkurs dla klas I-III na „Wielkanocny stroik”. Dzieci przygotowa∏y pi´kne i oryginalne prace.
Komisja konkursowa wyró˝ni∏a i nagrodzi∏a wszystkich, czyli 43 uczestników konkursu. Dzieci otrzyma∏y pamiàtkowe dyplomy, ksià˝eczki, materia∏y
plastyczne i s∏odycze. Nagrody zosta∏y wr´czone w dniu 19 marca 2008 r.
na uroczystym apelu przez dyrektora szko∏y panià Bogumi∏´ Banasiak Kowalik i organizatorki konkursu panià Bogumi∏´ Jaroch i panià Ew´ Kacprzak.
Pani dyrektor przekaza∏a ˝yczenia Êwiàteczne uczniom i ich rodzinom
w imieniu grona pedagogicznego.

mgr Bogumi∏a Jaroch, mgr Ewa Kacprzak
foto: Maciej Feldo

Nasze Ognisko
W Warszawie Weso∏ej przy Szkole Podstawowej nr 171 ul. Armii Krajowej 39 dzia∏a Ognisko
TPD. Ucz´szczajà do niego dzieci ze Szko∏y Podstawowej i Gimnazjum nr 120.
Ognisko dzia∏a przez ca∏y rok, czynne jest
od poniedzia∏ku do piàtku. W soboty uczniowie
cz´sto wyje˝d˝ajà do kina, teatru i na wycieczki.
Codziennie po zaj´ciach szkolnych dzieci majà
mo˝liwoÊç odrobienia lekcji pod czujnym okiem
wychowawców. Dzieci mogà równie˝ wyrównaç
braki i zaleg∏oÊci szkolne, wynikajàce z d∏u˝szej
absencji chorobowej oraz utrwaliç Êwie˝o przyswojony materia∏. Bogata oferta kó∏ zainteresowaƒ
pozwala uczniom rozwijaç talenty i uzdolnienia
w dziedzinie: muzyki, plastyki, literatury i sportu.

Dzieci obj´te sà opiekà równie˝ w czasie
wakacji i ferii. Lato sp´dzajà na koloniach
organizowanych w atrakcyjnych miejscach wypoczynkowych. Akcje wspierane
sà przez ró˝ne instytucje i osoby prywatne.
UWAGA!
Od wrzeÊnia 2007 r. przy Ognisku powsta∏ KLUB GIMNAZJALISTY.
M∏odzie˝ z Gimnazjum nr 120 ma ju˝
swój kàcik tylko dla siebie!
Po zaj´ciach lekcyjnych trzy razy
w tygodniu uczniowie spotykajà si´
i wspólnie przygotowujà posi∏ki, rozmawiajà, s∏uchajà muzyki, malujà, çwiczà
i oglàdajà filmy w nowoczesnej sali multimedialnej nale˝àcej do Gimnazjum.
„W klubie mo˝emy porozmawiaç o swoich
problemach i w po˝yteczny sposób odreagowaç
stres zwiàzany z naukà. Pomagamy sobie wzajemnie w lekcjach i dopingujemy si´ do nauki.
U nas zawsze jest weso∏o!” – powiedzia∏a
Magdalena Sulej.
„W klubie rozwijamy swoje zainteresowania

oraz integrujemy si´ z innymi uczniami naszej
szko∏y. Jako ˝e klub troszczy si´ o nasze wychowanie kulturalnie oraz fizyczne cz´sto wychodzimy do kina i na basen.”- doda∏a Irma Szuliƒska.
Klub jest potrzebny m∏odym ludziom porzàdkuje im Êwiat, daje mo˝liwoÊç wytchnienia
od codziennoÊci.
Wychowawcy
Monika Dra˝an, Bogumi∏a Jaroch

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

W Ognisku kultywowane sà tradycje Êwiàteczne: wielkanocne i bo˝onarodzeniowe. Dzieci
biorà udzia∏ w uroczystych pocz´stunkach
i otrzymujà Êwiàteczne paczki. Wzmacniane sà
wi´zi rodzinne, poniewa˝ na uroczystoÊci zapraszani sà rodzice.
Mi∏a atmosfera panujàca w Ognisku sprzyja
nawiàzywaniu bliskich kontaktów z rówieÊnikami i opiekunami. Wychowawcy wspó∏pracujà
równie˝ z rodzicami i wspólnie z nimi rozwiàzujà problemy indywidualne uczniów.
Podopieczni aktywnie reprezentujà Ognisko
w imprezach dzielnicowych, czego dowodem sà
liczne zdobyte puchary.
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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 !!!

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

III rocznica Êmierci Jana Paw∏a II w SP 173
acjach, co by∏o mo˝liwe dzi´ki
prezentacji multimedialnej.
W naszej uroczystoÊci towarzyszy∏a nam dyrektor Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz i Przewodniczàcy Rady Rodziców
Andrzej Winiarski. Nad ca∏oÊcià
czuwa∏y katechetki: Ewa Galik
i siostra Cecylia.
Joanna Piechaczek

2
kwietnia
2008
roku,
w trzecià Rocznic´ Êmierci Jana
Paw∏a II ca∏a spo∏ecznoÊç Szko∏y
Podstawowej nr 173 w Warszawie
by∏a obserwatorem uroczystej
lekcji w klasie IVd, której temat
brzmia∏:
Kim jest dla mnie Ojciec Âwi´ty
Jan Pawe∏ II? MogliÊmy przypomnieç sobie biografi´ Papie˝a,

us∏yszeç wiersze
i piosenki o Nim,
w czym pomog∏y
uczennice z klasy
IVc, IVb i Vc.
MogliÊmy tak˝e
us∏yszeç prawdziwy g∏os Papie˝a
i zobaczyç Go
w ró˝nych sytu-

Turniej szachowy w Szkole Podstawowej nr 173
W sobot´ 29 marca 2008 r. odby∏ si´
Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora
Szko∏y Podstawowej 173. Ju˝ po raz
piàty kilkudziesi´ciu uczniów naszej
szko∏y wzi´∏o udzia∏ w tym corocznym
wiosennym spotkaniu ma∏ych szachistów. Turniej zosta∏ rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund
wed∏ug przepisów Kodeksu Szachowego po 15 minut na zawodnika.
Zwyci´zcy tegorocznego turnieju puchary i nagrody otrzymali z ràk Dyrektor
Katarzyny G∏usek-Wojciechowicz i burmistrza Mariana Mahora.
Byli to:
W kategorii klas 0-III:
I miejsce – Kacper Piasecki
II miejsce – Weronika Górska
III miejsce – Karol K∏opocki
IV miejsce – Ala Woênica
V miejsce – Jakub Teterycz
VI miejsce – Micha∏ Dramiƒski

W kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Kinga Pastuszko
II miejsce – Ewa Haraziƒska
III miejsce – Bartosz Nowicki
IV miejsce – Maks Mahor
V miejsce – Tomasz Piórek
VI miejsce – Jan Prokop
Najlepszà zawodniczkà turnieju zosta∏a Kinga Pastuszko
z klasy IV A.
Najlepszym
najm∏odszym zawodnikiem okaza∏ si´ Jakub
Lejman z klasy Oc.
Przed pozosta∏ymi
rok pracy byç mo˝e
w nast´pnym turnieju
to oni zostanà zwyci´zcami.
Bardzo serdecznie
dzi´kujemy wszyst-

kim, którzy przyczynili si´ do realizacji
tego przedsi´wzi´cia.
Do zobaczenia za rok.
Teresa Osypiuk,
Anna Kowalczyk, Marlena Urban

8:00-16:00
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Szko∏a waldorfska
Z Panem Adamem Winiarczykiem,
wieloletnim nauczycielem waldorfskim,
wyk∏adowcà Podyplomowego Studium
Edukacji Niezale˝nej przy ISNS UW rozmawia Katarzyna Szaszkiewicz ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego.
Katarzyna Szaszkiewicz: Jestem matkà dwójki
dzieci, które w niedalekiej przysz∏oÊci zacznà
swojà szkolnà przygod´. Zastanawiam si´ ciàgle
nad wyborem odpowiedniej szko∏y, bo przecie˝
w dzisiejszych czasach mamy kilka mo˝liwoÊci
wyboru. S∏ysza∏am o inicjatywie Paƒstwa fundacji otwarcia szko∏y waldorfskiej. Z tego, co zdo∏a∏am si´ zorientowaç, nie by∏aby
to szko∏a podobna do innych.
Adam Winiarczyk: Faktycznie,
nasza fundacja chce otworzyç
szko∏´ i rzeczywiÊcie nie b´dzie to
szko∏a podobna do innych. Chcemy, aby by∏a to tzw. szko∏a waldorfska, tzn. pracujàca w oparciu
o zasady sprawdzonej na Êwiecie,
ale u nas ciàgle jeszcze ma∏o znanej, pedagogiki waldorfskiej.
Uwa˝amy bowiem, ˝e tego typu
szko∏y sà bardzo nowoczesnà
propozycjà edukacyjno-wychowawczà, czymÊ, co jest w stanie
sprostaç wymogom naszych
(trudnych) czasów. Celem naszej fundacji (non profit) jest propagowanie i zak∏adanie takich w∏aÊnie szkó∏.
Na czym polega wi´c owa „innoÊç” szkó∏
waldorfskich?
W wielkim skrócie: nie ma ocen i drugorocznoÊci, a w zwiàzku z tym du˝o niepotrzebnego stresu. Wi´cej jest przedmiotów i aktywnoÊci artystycznych – dzieci du˝o malujà, rysujà, modelujà,
grajà na fletach, Êpiewajà, biorà udzia∏ w ró˝nych
przedstawieniach – dzi´ki czemu wysi∏ek intelektualny jest harmonijnie równowa˝ony. PoÊwi´ca
si´ uwag´ nie tylko sferze myÊlenia, ale w równej
mierze sferze uczuç i woli. Wi´kszoÊç przedmiotów nauczana jest w 3-4 tygodniowych cyklach
lekcyjnych, co pozwala lepiej skoncentrowaç si´
na przerabianym materiale. Zupe∏nie inaczej, jak
mo˝na si´ domyÊleç, uk∏adajà si´ te˝ relacje
uczeƒ-nauczyciel. Generalnie chodzi o zapewnienie dziecku harmonijnego procesu rozwojowego,
procesu, który wspieraç b´dzie jego zdrowie,
a nie przyczyniaç si´ do nerwicy.
Czy bez ocen i drugorocznoÊci uczniowie sà
dostatecznie zmotywowani do nauki?
Dlaczego mieliby nie byç zmotywowani? Niestety, to jest ciàgle ˝ywy, choç anachroniczny

stereotyp myÊlowy, ˝e presja ocen jest konieczna do tego, aby si´ uczyç. Przecie˝ potrzeba
uczenia si´ i poznawania Êwiata jest naturalnà
potrzebà m∏odego cz∏owieka. Trzeba to tylko
umiej´tnie wykorzystaç i odpowiednio wspieraç.
OczywiÊcie, g∏ównà rol´ odegraç musi osoba
nauczyciela. Praktyka szkó∏ waldorfskich pokazuje, ˝e jest to mo˝liwe.
Czy tego typu szko∏y sà dla wszystkich
dzieci?
Absolutnie dla wszystkich, szko∏y waldorfskie
sà otwarte dla wszystkich dzieci, niezale˝nie
od ich uzdolnieƒ, pochodzenia, zamo˝noÊci, reli-

na rozwój (czy raczej niedorozwój) fantazji i wyobraêni. Nauczyciele waldorfscy przyk∏adajà du˝à wag´ do tego, ˝eby dzieci, zanim poznajà
Êwiat wirtualny zaznajomi∏y si´ najpierw z otaczajàcym ich Êwiatem naturalnym i w oparciu
o niego rozwija∏y swoje twórcze zdolnoÊci.
Czy na skutek owej specyfiki uczniowie
szkó∏ waldorfskich nie majà k∏opotów w dostaniu si´ póêniej do gimnazjum, liceum czy
na wy˝szà uczelni´?
Nie, dotychczasowe doÊwiadczenia pokazujà,
˝e tak nie jest. JeÊli coÊ takiego ma miejsce to
jest to raczej spowodowane postawà samego
ucznia, ani˝eli systemem edukacji w szkole waldorfskiej.
Ile jest tego typu szkó∏ w Polsce i na Êwiecie?
Na Êwiecie jest ju˝ 1000 (najwi´cej
w Europie Zachodniej i w USA),
w Polsce, niestety, tylko 5, w tym jedna w Warszawie, na Woli.
A gdzie dok∏adnie mia∏aby powstaç paƒstwa szko∏a?
Za∏o˝eniem naszej fundacji by∏o to,
˝eby powo∏aç do ˝ycia szko∏´ waldorfskà po tej stronie Wis∏y, gdy˝ wiemy,
˝e wielu rodziców, którym bliska jest
pedagogika waldorfska, nie jest
w stanie woziç dzieci na Wol´. Najbardziej prawdopodobna lokalizacja to
Falenica, gdy˝ wiele wskazuje na to,
˝e tam w∏aÊnie uda nam si´ wynajàç
lokal. choç nie jest to przesàdzone.
Na razie poszukujemy nauczycieli
i prowadzimy kampani´ informacyjnà. W jej ramach odby∏ si´ niedawno, 6 kwietnia w oÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” w Starej Mi∏osnej
ma∏y festyn promujàcy pedagogik´ waldorfskà.
Dzieci mia∏y okazj´ doÊwiadczyç jak si´ robi krasnale z runa i jak si´ maluje metodà mokre
na mokrym w szkole waldorfskiej, a doroÊli uzyskaç wi´cej informacji o naszej inicjatywie
(i w ogóle o zaletach pedagogiki waldorfskiej).
Na koniec, gdzie mo˝na znaleêç wi´cej informacji na temat Paƒstwa fundacji i inicjatywy?
Wszystkich zainteresowanych naszà inicjatywà, tak rodziców jak i ewentualnych nauczycieli – szukamy te˝ nauczycieli do naszej szko∏y, jak równie˝ w ogóle pedagogikà waldorfskà
zapraszamy na naszà stron´ internetowà
www.fundacjaantropos.eu.

gii, itp. Jedynym kryterium jest zgoda rodziców
na ten typ edukacji, a co za tym idzie wyraênie
zadeklarowana ch´ç rzeczywistej wspó∏pracy ze
szko∏à i z nauczycielem (nad wspólnym wychowanie dzieci). Chodzi m.in. aby to, co wypracujà i wykszta∏cà dzieci w szkole nie by∏o zaprzepaszczane w domu np. poprzez nadmierne oglàdanie TV czy poprzez gry komputerowe.
Czy to znaczy, ˝e w szko∏ach waldorfskich
podchodzi si´ z rezerwà do kontaktu z mediami?
Do pewnego stopnia tak, zw∏aszcza jeÊli chodzi o ma∏e dzieci. Im wczeÊniejszy kontakt z mediami, tym bardziej szkodliwy dla zdrowego rozwoju dziecka. Potwierdzajà to liczne badania naukowe. Nie chodzi naturalnie o ca∏kowità eliminacj´ telewizji czy komputerów, bez których w dzisiejszych czasach nie
mo˝na sobie wyobraziç ˝ycia, ale o ÊwiadomoÊç jaki wp∏yw wywierajà one na ma∏e
dziecko np. na sfer´ jego ciàgle rozwijajàcych
si´ zmys∏ów, czy te˝
tel. 022 773

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji
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Szanse rozwoju dzieci niepe∏nosprawnych
w integracyjnych formach kszta∏cenia specjalnego
Aktualnie idea spo∏ecznej integracji osob niepe∏nosprawnych jest powszechnie akceptowana.
W szko∏ach integracyjnych jest realizowana funkcja rewalidacyjna. Placówka taka zabezpiecza dla uczniów specjalnej troski takie rodzaje pomocy specjalnej, jakie sà niezb´dne
w usprawnianiu zaburzonych organów i funkcji,
wspiera ich w rozwoju oraz u∏atwia nauk´. Nauczyciele pracujàcy z dzieçmi w integracyjnych
formach majà przygotowanie merytoryczne
i metodyczne do pracy z dzieçmi dotkni´tymi
ró˝nym rodzajem niepe∏nosprawnoÊci.
Szko∏a integracyjna zabezpiecza dzieciom niepe∏nosprawnym nale˝yte warunki ich rozwoju
i rewalidacji.
Drugà, wa˝nà funkcjà wype∏nianà w integracyjnych formach kszta∏cenia jest funkcja wychowawcza. Spo∏eczna integracja nie jest stanem,
ktory mo˝na osiàgnàç przez samo fizyczne
umieszczenie dzieci niepe∏nosprawnych wÊród
pe∏nosprawnych i zorganizowanie we wspólnym
miejscu i wspólnie sp´dzonym czasie ich zabaw
i zaj´ç. Spo∏eczna integracja jest procesem dynamicznym, zmianami, które dokonujà si´
w pewnym czasie we wzajemnych ustosunkowaniach i zachowaniach mi´dzy dzieçmi pe∏nosprawnymi i niepe∏nosprawnymi. W procesie

tym wzrasta wzajemne zrozumienie i akceptacja
mi´dzy tymi dzieçmi, rozwijajà si´ wi´zi emocjonalno-spo∏eczne, a u dzieci niepe∏nosprawnych
rodzi si´ poczucie przynale˝noÊci do grupy
i podmiotowego uczestnictwa w jej decyzjach,
zabawach i zaj´ciach.
Proces spo∏ecznej integracji dzieci niepe∏nosprawnych wymaga celowego wspierania wychowawczego, eliminowania z niego czynników
i sytuacji dezintegrujàcych, a wzmacniania tych,
które wyzwalajà pozytywne zachowania mi´dzy
dzieçmi pe∏nosprawnymi i niepe∏nosprawnymi.
Niezb´dne jest inicjowanie w tym procesie takich sytuacji, w których wzrasta u tych dzieci
wzajemne zrozumienie swoich potrzeb i oczekiwaƒ, kszta∏tuje si´ umiej´tnoÊç nawiàzywania
kontaktów i zgodnej wspó∏pracy oraz dzi´ki którym grupa, jakà te dzieci tworzà staje si´ coraz
bardziej spo∏ecznie spójna.
Spo∏eczna integracja dzieci niepe∏nosprawnych nie mo˝e byç rozumiana powierzchownie,
jako organizacyjne w∏àczenie tych dzieci w grup´ dzieci pe∏nosprawnych i usuni´cia jawnie negatywnych ustosunkowaƒ oraz demonstracji
wrogiego zachowania mi´dzy nimi.
Zmiany w zachowaniu si´ dzieci pe∏nosprawnych wobec niepe∏nosprawnych uwidaczniajà
si´ w spontanicznym
podejmowaniu rozLic. MF 9130/98
mów, zabaw i udzieUs∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
laniu im pomocy,
w ch´tnym ∏àczeniu
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
si´ w par´, braniu
tel. 022 773 25 69, 022 73 38 91
za r´k´, siadaniu
obok nich.
www.podatkiwesola.pl

BIURO RACHUNKOWE

Muszà byç celowo prowadzone skuteczne oddzia∏ywania wychowawcze integrujàce spo∏ecznie te dzieci, by dynamika zmian dokonujàcych
si´ we wzajemnych stosunkach spo∏eczno-emocjonalnych mi´dzy nimi by∏a pozytywna.
Szanse powodzenia procesu spo∏ecznej integracji, a tym samym zabezpieczenia tym dzieciom w∏aÊciwego Êrodowiska wychowawczego
stwarza klasa integracyjna.

Szko∏a Podstawowa Nr 174
z oddzia∏ami integracyjnymi
im. T. KoÊciuszki
Warszawa Weso∏a
Plac Wojska Polskiego 28
Tel/fax: 022 773-40-03
E-mail: 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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

NADCHODZI WIOSNA
ZADBAJ O SWOJÑ ZIELE¡

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

PROJEKTOWANIE - ZAK¸ADANIE - PIEL¢GNACJA

(022 773 38 83, 0 602 351 757

OGRODÓW, TARASÓW, BALKONÓW

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

Rafa∏

0-603 136 197

Ania

0-691 260 269
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Tekst sponsorowany

Koniec z „konstrukcjà cepa” na GPW
Czy rynek kapita∏owy mo˝e byç tak prosty
jak zamieszczone w tytule przys∏owiowo proste narz´dzie rolnicze? Ju˝ prawie roczna przesz∏oÊç rynków kapita∏owych, szczególnie w Polsce, pokaza∏a, ˝e niestety nie.
Znakomita wi´kszoÊç kupujàcych jednostki
uczestnictwa funduszy akcyjnych za poÊrednictwem polskiej GPW w ostatnim kwartale 2007 roku straci∏a wi´kszoÊç zainwestowanego kapita∏u.
Bardzo wielu dziennikarzy, speców od „rynków”, tak we wrzeÊniu- paêdzierniku 2007 roku udowadnia∏a pewnoÊç kontynuacji hossy
na polskiej GPW, jak w ostatnich 3 miesiàcach oznajmia si´ obywatelom naszego kraju
krach ogólno-Êwiatowy o ogromie porównywalnym do tego z lat 1929-1933. (M∏odzie˝y
przypominam, ˝e by∏ to najwi´kszy kryzys
w dziejach gospodarki rynkowej.)
Wyglàda jednak na to, ˝e cywilizowany
Êwiat z gospodarkà rynkowà szybko si´ globalizujàcy zaczyna sobie z problemem radziç. I to w sposób bardzo nowatorski. Banki
centralne najwi´kszych gospodarek Êwiata
wprowadzi∏y polityk´ trudniejszego pieniàdza
dla trudniejszych odbiorców (np.: instytucje
finansowe), jednoczeÊnie pompujàc w rynki
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dziesiàtki (setki) mld dolarów (euro, funtów,
itp.) w celu utrzymania p∏ynnoÊci na dotychczasowym poziomie.
Nie wdajàc si´ w prób´ t∏umaczenia powodów takiego post´powania (kilka Nagród
Nobla w dziedzinie ekonomii w ostatnich latach), pobie˝ny oglàd indeksów gie∏dowych
na Êwiecie i w kraju pozwala na pierwszà
ocena stanu rynków: STABILIZUJÑ SI¢. Ale
uwaga!! Nie oznacza to wcale, ˝e b´dzie ros∏o jak po sznurku na wzór i podobieƒstwo
hossy z ubieg∏ych lat. Inwestorzy zawsze b´dà, ich iloÊç b´dzie ros∏a. IloÊç pieni´dzy
przeznaczonych na inwestycje w Polsce b´dzie wi´ksza, gdy˝ sytuacja gospodarcza
jest doskona∏a i kraj nasz jest skazany
na szybki rozwój i zbli˝anie si´ poziomem
do krajów starej Europy.
O czym inwestor powinien w pierwszej kolejnoÊç zdecydowaç?
1. OkreÊliç horyzont czasowy inwestycji
i zwiàzek z jej celem inwestowania np:
a) 5-10 lat kupno domu, mieszkania, samochodu, op∏acenia nauki dziecku,
b)20-30-40 lat – budowanie kapita∏u
na emerytur´
2. Ustalenie strategii inwestycyjnej odpowiedniej do celu inwestycyjnego.

4. Pami´tamy o g∏ównych zasadach obowiàzujàcych na rynku.
DoÊwiadczenie 14 lat w praktyce rynkowej
nakazuje przypomnieç inwestorom:
• najpierw chroƒ kapita∏, potem myÊl o zyskach,
• cz´Êcià kapita∏u szukaj nadzwyczajnych
okazji do extra zysków,
• pomyÊl o sukcesywnym pomna˝aniu kapita∏u – „kropla drà˝y ska∏´”,
• pomyÊl o strategiach d∏ugoterminowych
(10-20 lat),
• nie podà˝aj z inwestycjami za t∏umem
(jest to bardzo trudne),
• zalecam dywersyfikacj´ portfela inwestycyjnego w uj´ciu walutowym, geograficznym, rodzaju u˝ywanych instrumentów finansowych, podmiotów zarzàdzajàcych,
• ustal cel inwestowania i wyznacz horyzont
czasowy dla ka˝dego celu osobno,
• jeÊli wybierasz gie∏d´ papierów wartoÊciowych, naucz si´ kupowaç na spadkach
a sprzedawaç na wzrostach (to te˝ jest trudne),
• koniecznie wspó∏pracuj z kompetentnym
doradcà finansowym (z´ba sam sobie nie
leczysz).

3. Przy relatywnie niskim stanie cen
(TAK JEST DZISIAJ)
wspólnie z kompetentnym doradcà uk∏adamy portfel inwestycyjny
pami´tajàc o najszerszej z mo˝liwych dywersyfikacji. (decyzje za
skutki bierze zawsze klient – jego
pieniàdze)

Uwierzcie mi Paƒstwo: powy˝sza waga
utrzymujàca stan równowagi pomi´dzy ró˝nymi klasami aktywów dobrze monitorowana przynosi nadzwyczajne rezultaty.

Ni˝ej przedstawiam schemat dywersyfikacji
wielop∏aszczyznowej.

Ciekawostka: pojawi∏ si´ na rynku produkt
strukturyzowany o bardzo wysokim poziomie
dywersyfikacji…W jednym produkcie sà: nieruchomoÊci, akcje, waluty, surowce.
Jacek Rembiszewski
14 lat sta˝u na rynku finansowym
Jestem do Paƒstwa dyspozycji.
Tel.: 601-801-890
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Nauka j´zyka obcego w przedszkolu
Rodzice cz´sto zadajà pytania dotyczàce nauki
j´zyka obcego w przedszkolu. Pragnà dowiedzieç
si´, ile s∏ów dziecko jest w stanie sobie przyswoiç w okreÊlonym czasie, oczekujà p∏ynnej mowy,
mo˝liwoÊci komunikacji w j´zyku obcym np.
na wakacjach…
Jedni chcà, by ich pociecha mia∏a jak najwi´ksza iloÊci godzin j´zyka, inni pytajà o sens
nauki obcych j´zyków dzieci w wieku przedszkolnym.
Czy warto, by malutkie dzieci uczy∏y si´ j´zyków obcych i czego po takiej nauce mo˝emy
oczekiwaç, spyta∏am trenera i konsultanta ds.
j´zyków obcych Panià Agnieszk´ Zakrzewskà –
prywatnie babci´ 3-letniej Oleƒki ucz´szczajàcej do naszego przedszkola.
Bogus∏awa WiÊniewska
– W∏aÊciciel i dyrektor
Niepublicznego Przedszkola „ROBUÂ”
Moja wnuczka posz∏a w tym roku do przedszkola.
Jest przej´ta nowymi kolegami i kole˝ankami, mnóstwem nowych zabawek i ró˝norodnymi formami aktywnoÊci, nie tylko ruchowej. Prze˝ywa pobyt
w przedszkolu bardzo mocno i wraca do domu podekscytowana, z zadowoleniem czeka na nast´pny
dzieƒ, kiedy znowu pójdzie do przedszkola. Przynosi do domu ró˝ne spostrze˝enia, piosenki, fragmenty wierszyków i.. nieliczne, ale powtarzane w konkretnych sytuacjach s∏owa w j´zyku angielskim.
Cieszy mnie to oczywiÊcie jako wieloletniego nauczyciela, a teraz tak˝e trenera i konsultanta ds. j´zyków obcych w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Spotykam si´ tam
z wieloma nauczycielami j´zyków obcych wszystkich etapów edukacyjnych. OczywiÊcie z racji nowych j´zykowych „dokonaƒ” mojej wnuczki zaj´∏am
si´ mo˝e bardziej ni˝ dotychczas przedszkolnym
i wczesnoszkolnym nauczaniem j´zyków obcych.
Nauczyciele przedszkolni uczàcy j´zyka obcego, jakich spotykam, to zazwyczaj sympatyczni, pe∏ni
energii i zaanga˝owania m∏odzi ludzie o mi∏ym
usposobieniu. ¸àczà wykszta∏cenie pedagogiczne
ze znajomoÊcià j´zyka obcego. Niejednokrotnie doskonalà swoje umiej´tnoÊci w zakresie jego nauczania na kursach kwalifikacyjnych, poznajàc metodyk´
(jak˝e odmiennà) nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to okazja do dzielenia si´ czasem
swoimi spostrze˝eniami, nie tylko na temat stoso-

wanych metod, ale i konkretnych sytuacji dydaktycznych, kontaktów z rodzicami czy wymaganiami
dyrektorów przedszkoli.
JeÊli o dzieciach wiedzà „prawie wszystko”, to
w kontaktach z rodzicami pojawiajà si´ niekiedy
problemy. Rodzice twierdzà – i majà racj´ – ˝e
dziecko w tym wieku b∏yskawicznie ch∏onie wiedz´. Stawiajà zatem pytanie, kiedy zaczàç uczyç go
j´zyka obcego (bo, ˝e w ogóle uczyç, o tym wiadomo od dawna). Psychologowie i neurolodzy
zgodnie twierdzà, ˝e „im wczeÊniej tym lepiej”.
Twierdzà nawet, ˝e od urodzenia co, jak donosi
portal Gazety, potwierdzajà badania we Francji
przeprowadzone w ubieg∏ym roku. Wa˝ne jest, ˝e
dziecko odbierajàc j´zyk jako dêwi´ki o okreÊlonej
melodii, rytmie i cz´stotliwoÊci powtarzania si´
poszczególnych sylab mo˝e stosowaç zasady gramatyki nie znajàc tego j´zyka. Jako dwulatek mo˝e
zapami´taç nawet ok. 1000 nowych s∏ów. Póêniej
„wch∏anianie” j´zyka obcego jest ju˝ wolniejsze.
Najlepiej przyswaja sobie j´zyk obcy dziecko, które nauk´ podj´∏o przed ukoƒczeniem 7 roku ˝ycia.
W tym czasie dziecko przyswaja i przechowuje du˝e iloÊci informacji i faktów. Jednak˝e nauka
od urodzenia jest mo˝liwa praktycznie tylko w rodzinach dwuj´zycznych. Wtedy obydwa j´zyki
przyswajane sà naturalnie.
W naszej rodzinie nie ma takiej mo˝liwoÊci, bo
wszyscy w sposób naturalny mówimy do dziecka
w jego ojczystym j´zyku – po polsku. Wi´kszoÊç,
jak sàdz´, rodzin posy∏ajàcych do przedszkoli
w Starej Mi∏oÊnie swoje pociechy, jest w takiej samej sytuacji.
Zazwyczaj zaj´cia j´zykowe w przedszkolu zaczynajà si´ od grupy Êredniaków. Szko∏y j´zykowe
przyjmujà najm∏odsze dzieci w wieku pi´ciu – szeÊciu lat. Czasem zdarzajà si´ takie szko∏y, które
przyjmujà czteroletnie maluchy. Wszyscy jednak
zgodnie twierdzà, ˝e nie mo˝na tu mówiç o systematycznej nauce j´zyka obcego. Zdecydowanie
chodzi tu o os∏uchanie i zapami´tanie pojedynczych s∏ów czy wyra˝eƒ, mo˝e krótkich zdaƒ.
Na odwzorowanie ich b´dziemy musieli jeszcze
troch´ poczekaç. Nie zadawala to wielu rodziców,
ale te˝ nie oczekujmy od dziecka natychmiastowych efektów. W tym okresie naszego malucha
charakteryzuje pami´ç mechaniczna i myÊlenie
konkretne. Dzieci w tym okresie poznajà otaczajàcy je Êwiat wysokimi zmys∏ami: wzrok, s∏uch smak,
w´ch i dotyk. Tote˝ nauczanie j´zyka obcego powinno dotyczyç tego, co znajduje si´ w zasi´gu
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• Mechanika pojazdowa
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja

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

dziecka (przedmioty, sytuacje codzienne). Szybkie
zapominanie, mimo równie szybkiego zapami´tywania, jest tak˝e typowe dla przedszkolaka. Pami´tajmy o bardzo krótkim czasie koncentracji uwagi
naszego malucha, co wymusza na nauczycielu dostosowanie metod pracy (powtarzane wierszyki,
piosenki) i zadaƒ do wykonania (tak˝e krótkich).
Metodà tà jest zabawa j´zykowa, a wi´c dla najm∏odszych ruch, taniec, kolorowanie obrazków, dla
starszych ∏amig∏ówki. Dzieci anga˝ujà si´ równie˝
bardzo w to, co robià i prze˝ywajà ka˝de niepowodzenie. Wa˝ne jest, aby rozbudziç w dzieciach
zainteresowanie tà nowa zabawà j´zykowà i aby
za ka˝dym razem koƒczy∏a si´ powodzeniem
i satysfakcjà.
Pomocy naukowych nale˝y szukaç wokó∏ siebie
i najlepiej zrobià to wychowawczynie przedszkolne, które zgodnie z podstawà programowà dla
przedszkoli dostosujà zaj´cia do potrzeb i mo˝liwoÊci rozwojowych dziecka. JeÊli si´gniemy
do 4 podstawowych obszarów edukacyjnych wymienionych w owych podstawach programowych,
a sà to: poznanie i rozumienie siebie i Êwiata,
nabywanie umiej´tnoÊci poprzez dzia∏anie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieÊniczej
i budowanie systemu wartoÊci, to z powodzeniem
znajdziemy równie˝ miejsce dla j´zyka obcego,
wplatanego na co dzieƒ w postaci 10 lub 15 minutowych zaj´ç.
Nie pytam wi´c mojej wnuczki „... i czego dzisiaj
si´ nauczy∏aÊ na angielskim?” lecz czekam cierpliwie kiedy na powitanie rzuci mi Heloo!
Agnieszka Zakrzewska
Warto zajrzeç do:
J´zyki obce w szkole, nr 6/2000, Wydawnictwa
CODN
D. Fontana, Psychologia dla nauczycieli, Zysk
i S-ka Wydawnictwo, Poznaƒ 1998
M. Pamu∏a, Wczesne nauczanie j´zyków obcych,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogiczne,
Kraków 2002
D. Werbiƒska, Skuteczny nauczyciel j´zyka obcego, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2004
www.scholaris.pl
www.edulandia.pl
www.nauka.pl
www.interklasa.pl
strony www wydawnictw szkolnych i inne.

ZEGARMISTRZ

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

- PASKI; BRANSOLETY

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

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
Interna, Profilaktyka – szczepienia, Chirurgia,
Krioterapia, Badania Laboratoryjne
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Chrapiesz? Masz bezdech?
Radiochirurgia – prze∏om w leczeniu chrapania

www.chrapanie-bezdech.pl
Warszawa, ul. Lanciego 13

tel. (022) 408 01 10

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

motortest

®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a (Warszawa-Ok´cie).
Godziny otwarcia: pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-15.00.

Tel./fax 022 868-01-21 do 23
Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek
na zamówienie z gwarancjà.
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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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

• FIRANY
• ZAS¸ONY

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

• NARZUTY

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

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

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

•

Aerobic – pilates, çw. wyszczuplajàce,

tel.

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

çw. kszta∏tujàce, stretching

•

• ART. POÂCIELOWE

„deco JUMA“

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

• KARNISZE

licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53 ul. Warszawa-Weso∏a
S∏onecznej Polany 5

– 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

Bramy gara˝owe Ogrodzenia
Bramy wjazdowe Pe∏na automatyka

Pranie Dywanów

PORADY – MONTA˚ – SERWIS – PROMOCJE

Tel 0-510-126-840

RAJDOOR – SERWIS
Warszawa, ul. Che∏m˝yƒska 10 B
ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 389

Wyk∏adzin i tapicerki meblowej

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

- DOJAZD GRATIS!

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

res

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

s

Tel. 0 602 774 471, 0 604 235 076
§
§
§
§
§
§

§

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

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

Licencja MF Nr 14424/99

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

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

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

ART-DOM

PROJEKTOWANIE
WN¢TRZ – REALIZACJA

(0-22) 77 38 038

Morfeusz -

✦ 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
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

Bogus∏awa Przedpe∏ska
Tel.

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

kom.

(0) 605-089-599

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

Przyj´cia
OkolicznoÊciowe

nasz
nowy sklep

ul. Szosa Lubelska 20, 05-077 Warszawa-Weso∏a

tel. 508 12 88 92 lub 022 612 93 98

www.wesele.waw.pl

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

BEZP¸ATNE POKAZY PIEL¢GNACYJNE TWARZY I D¸ONI
Pokaz ma na celu wyjÊcie na przeciw potrzebom kobiet.
Uczymy:

•
•
•
•
•

jak rozpoznawaç rodzaj skóry,
jak piel´gnowaç jà w domu,
jak zapobiegaç starzeniu si´ skóry,
jak umiej´tnie zwalczaç oznaki starzenia si´ skóry,
jak stosowaç kremy, aby otrzymaç po˝àdany efekt.

–
–
–
–

Z¸USZCZANIE STAREGO NASKÓRKA
NAWIL˚ENIE
POPRAWA OWALU TWARZY
ZWALCZANIE CIENI I OBRZ¢KÓW
POD OCZAMI

– PRZEBARWIENIA

Pokaz wykonywany na produktach najnowszych osiàgni´ç technologii kosmetycznej.
OÂå
MO˚LIW
U
ZAKUP
KTÓW
PRODU

Doradca firmy kosmetycznej

K RYSTYNA R OMANIUK
Zapisy telefoniczne –

509 105 248
25
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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
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Centrala magazynowo-produkcyjna
w Sulejówku poszukuje pracowników
na stanowiska:
• FAKTURZYSTKA (kobiety, podstawy komputera)
• MAGAZYNIER

Kontakt – 502 45 67 18

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

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

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

ROLETKI · WERTIKALE · ˚ALUZJE · OKNA
PCV · MOSKITIERY · DRZWI ALUMINIOWE
MONTA˚, SERWIS OKIEN

Solidnie, ceny konkurencyjne
Tel.

0 502 028 554

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

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

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

MYJNIA

SAMOCHODOWA
• pranie tapicerki
• polerowanie lakieru

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

Czynne: pon. - sob. 8.00 – 20.00
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DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”
• odbiór zw∏ok ca∏à dob´, kompleksowo na terenie
ca∏ego kraju
• kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasi∏ku ZUS
• sala po˝egnaƒ bezp∏atnie
• ch∏odnia do 3 dni bezp∏atnie
• kilkadziesiàt trumien
15 lat doÊwiadczenia
do wyboru na
w bran˝y
miejscu
• busy i autokary
do przewozu
uczestników
uroczystoÊci
• wiàzanki
i wieƒce
z w∏asnej
kwiaciarni
• oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej
• kremacje i ekshumacje

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

Fitness Art...
to sposób na ˝ycie
Bogaty wybór zaj´ç
Fitness: TBC, ABT,
Fatburning, P∏aski
brzuch, Body
Sculpt, Celluli Burn
Tanecznych: Flamenco, Salsa, Taniec Brzucha, Latino,
Nike Dance, Taniec Towarzyski
Relaksacyjnych: Yoga, Tai-Chi, Stretching, Body Art
Prozdrowotnych: Szko∏a Kr´gos∏upa, Pilates, Zaj´cia dla
ci´˝arnych
PLATFORMA WIBRACYJNA – absolutny hit na rynku
fitness!!! Ju˝ dost´pna w naszym klubie
– spróbuj i przekonaj si´ sam!
URODZINY KLUBU FITNESS ART
17 MAJA 2008!
DZIE¡ OTWARTY – WST¢P WOLNY DLA WSZYSTKICH.
Zapraszamy na MARATON TANECZNY od godz. 10:30
Informacje w recepcji klubu.
Fitness Art
Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 60/60a (obok BP)
Tel. (022) 773 14 33
www.fitnessart.pl
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Zatrudni´ kelnerk´ do Kuchni Staropolskiej „Zapiecek”, osiedle Stara Mi∏osna. Tel.: 022 773 84 92.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126-840.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-2078, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Oriflame kosmetyki, zamów przez telefon
nr 887 605 177.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19
tel. 0501-086-581.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów, tak˝e
malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt
tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31, kom. 0 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ US¸UGI DOMOWE – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja)
maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. Ekologiczne czyszczenie obiç skórzanych. Tel. 78328-37; kom. 606-752-724
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 773-4964, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy TELAP. W ofercie notebooki, monitory, telewizory, akcesoria,
sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna www.telap.pl Kontakt: 022 773 04 40, 504 251 007, 509 040 75.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝
materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna,
tel. 606-939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna,
tel. 604-403-067.
◗ POSZUKIWANY LOKAL nadajàcy si´ do dzia∏alnoÊci handlowej lub jako punkt gastronomiczny.
Wi´cej informacji pod nr tel.: 503 770 882.
◗ Us∏ugi fryzjerskie w domu klienta (w godz. 9.0015.00) dla m∏odych mam, dzieci, osób starszych,
niepe∏nosprawnych. Kosmetyki klienta. Stara Mi∏osna, Weso∏a – dojazd gratis. Zamawianie us∏ug
w godz. 18.00-20.00. Tel. 022 773 38 49.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 0501707236.
◗ Poszukuj´ opiekunki do 4-5 miesi´cznego dziecka. Na ca∏y etat. Tylko opieka nad dzieckiem.
Stara Mi∏osna – Osiedle Akacjowa. 694-120-631
Marta.
◗ Gara˝ do wynaj´cia – przy ul. GoÊciniec
– 0 507 468 271.
◗ Wynajm´ nowe mieszkania 70m i 80m na Rumiankowej 607 263 604.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.

◗ UK¸ADANIE GLAZURY, TERAKOTY, MALOWANIE
ORAZ INNE PRACE WYKO¡CZENIOWE-SOLIDNIE
TEL. 798 698 433.
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo poszukuje mieszkania do
wynaj´cia w Starej Mi∏oÊnie. Telefon kontaktowy
601-882-776.
◗ Sprzedam wózek typu parasolka MACLAREN
TRIUMPH z gwarancjà. Bardzo lekki i zwrotny 350pln. tel. 504-269-064.
◗ Sprzedam bujaczek le˝aczek Abdor, w bardzo dobrym stanie – 50 pln. Tel. 504-269-064.
◗ Zatrudni´ ekspedienkt´ do sklepu spo˝ywczego
oraz magazyniera do prac sklepowych 607263604.
◗ Poszukuje osoby do sprzàtania parkingu przed
sklepami raz w tygodniu, zamiatanie, sprzatanie. Tel. 607 263 604.
◗ Wynajm´ mieszkanie 60 m2; Weso∏a-Centrum;
tel. 0.601 162 158.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ Instruktor tenisa – nowy mieszkaniec Starej Mi∏osnej
zaprasza na korty Pohulanki. Wszelkie informacje:
Tel. 667 194 298 e-mail: kraszewski86@o2.pl
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ 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.
◗ Poszukuj´ opiekunki dla rocznego ch∏opca. Ok 10
godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, w Starej Mi∏osnej. Szukam pani z doÊwiadczeniem i niepalàcej.
Tel: 503 016 761.
◗ Pracownika do hurtowni elektrycznej. Od Pon.Piàt. 9-17. Praca na komputerze. Dzia∏ sprzeda˝y.
Od 1500 pln netto. Tel. 022) 7830219. E-mail semielectronic@poczta.onet.pl
◗ Sprowadzam samochody na zamówienie z Niemiec, Holandii i Belgii posiadam dobre kontakty. Pomog´ w za∏atwieniu wszelkich spraw
z tym zwiàzanych, gwarancja uczciwoÊci
Tel: 505-513-789.
◗ Poszukujemy pilnie opiekunki do 4 letniego ch∏opca. Praca 2 lub 3 razy w tygodniu w godzinach
od 7 do 18. Telefon: 607057414.
◗ J¢ZYKI ANGIELSKI I FRANCUSKI PROFESJONALNIE – korepetycje/konwersacje dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych na ka˝dym poziomie zaawansowania; efektywnie i sympatycznie; udziela absolwentka Wolnego Uniwersytetu w Brukseli oraz
Katolickiego Uniwesytetu w Leuven, Belgia,
tel. 0698115438.
◗ „Sklep SZNURÓWKA” zaprasza na totalnà wyprzeda˝ po cenach hurtowych obuwia dzieci´cego, m∏odzie˝owego i damskiego. Zapraszamy
w godz. 11-19 ul. Jana Paw∏a II 15 P os. Stara
Mi∏osna.
◗ Monta˝ Êcian z p∏yt kartonowo-gipsowych, szpachlowanie, tel. 0514 56 86 55.
◗ Glazura, terakota, tel. 0697 59 00 85.

◗ Wulkanizacja opon w Starej Mi∏oÊnie przy ul.
Trakt Brzeski 77. Sprzeda˝, serwis, przechowywalnia opon. Tel. 22 773 80 66, 0 509 141 182.
E-mail:borut7@wp.pl
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 3-pokojowe w Starej
Mi∏oÊnie. Piwnica, pokój na strychu, gara˝. Idealne miejsce dla rodziny z dzieçmi.
tel. 0887 717163.
◗ Klimatyzacja – do domu, biura, sklepu. Monta˝
i doradztwo techniczne. Tel. 0 880 308 382.
◗ Biologia- korepetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel.: 022-773-28-29.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne
prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513878452.
◗ Korepetycje z j. niemieckiego na ul. Pogodnej. 30
z∏./60 min. Tel. 694210279.
◗ Piel´gnacja ogrodów, koszenie trawników, porzàdki tel. 0 888 906 138.
◗ Firma motoryzacyjna z Sulejówka zatrudni pracowników: Êlusarzy, spawaczy, mechaników,
do prac wykoƒczeniowych, do myjni wewn´trznej.
Zg∏oszenia: 022 615 26 64 lub Al. Pi∏sudskiego 67.
◗ Sprzedam drukarke epson dx4450, w bardzo dobrym stanie, uzywana jej kilka razy aby sprawdzic
jak drukuje. W opakowaniu: oryginalne pudelko
kabel usb (2) drukarka, gwarancja jeszcze wazna
przez 1 rok, instrukcja obslugi, 3 plyty z oprogramowaniem. Gg 10628947, tel. 507258452 lub
mailem domi338@wp.pl
◗ Pilnie potrzebuje pajàków!!!! 10 pajàków – 1z∏
tel. 669412618.
◗ Samotny m´˝czyzna poszukuje pani do sprzàtania mieszkania. Osiedle „Pod sosnami” ul. Jeêdziecka. Tel. 0 723 184 516.
◗ PIELUCHY dla dzieci i doros∏ych hurtownia/sklep,
Weso∏a Trakt Brzeski 55, godz 9-16, 696-655-830.
◗ PILNE! Poszukujemy OPIEKUNKI do 1,5 rocznej
dziewczynki na 8 godz. od pon-pt.
tel. 501310751.
◗ Sprzedam dzia∏k´ w Starej Mi∏oÊnie z zabudowaniami do wyburzenia lub remontu, 2200
m2, 33x66m, niska zabudowa jednorodzinna, spokojna dzielnica, 2200 000z∏. Tel: 503 89 66 16.
◗ Sprzedam mieszkanie- Aleja Akacjowa o powierz. 32,7 m2. Przedpokój, pokój z aneksem kuchennym, ∏azienka + pomieszczenie gosp.
i strych niewliczone w metra˝. Z gara˝em i piwniczkà. Cena 285 tys. Kontakt: 0 790-004-494.
◗ GLAZURA-hydraulika. Uk∏adanie glazury, terakoty,
paneli pod∏ogowych wymiana drzwi i wszelkie remonty osobiÊcie tel. o-502-215-245.
◗ Sprzedam lustrzank´ Minolta DYNAX 300si
z dwoma obiektywami 35-70 i 70-210mm i futera∏em. Stan idealny. Tanio. tel. 695556081.
◗ US¸UGI KRAWIECKIE. PRALNIA. MAGIEL. Trakt
Brzeski 68. Tel. 0-609-711-754.
◗ UBEZPIECZENIA – firma ALLIANZ. Zadzwoƒ
i umów si´ na spotkanie. Agent ubezpieczeniowy
przyjedzie, wyjaÊni, wyt∏umaczy i doradzi. Kontakt: Stara Mi∏osna 0501 272 633.
◗ Sprzedam ∏ó˝ko pi´trowe (wielofunkcyjne) firmy
vox, stan bardzo dobry. Tanio. Tel. 601-23-85-62.
◗ Udziel´ korepetycji/pomog´ w odrabianiu lekcji.
Zakres szko∏a podstawowa-gimnazjum. Wszystkie
przedmioty. Uczennica liceum. Tel: 509-361-731.
◗ Poszukuje osoby z doÊwiadczeniem do opieki
nad 22 miesiecznà dziewczynkà. Kontakt
tel 0601 24 87 87.
◗ Wynajm´ mieszkanie w szeregowcu ko∏o Poczty,
pokój z aneksem kuchennnym, ∏azienka, samodzielne wejÊcie, od 15 maja. Czynsz 750z∏ plus
oplaty. Kontakt 504 677 362.

◗ Zatrudni´ stomatologa oraz asystentk´ stomatologa do pr´˝nie rozwijajàcej sie kliniki. Zg∏oszenia
pod nr tel 0227957462 lub mail elixir@op.pl
◗ Geodezyjne us∏ugi – mapy, tyczenia, inwentaryzacje, tel. 022-773-30-44, kom. 508 895 802.
◗ KUCHENKI GAZOWE, ZMYWARKI, PRALKI POD¸ÑCZ¢ oraz inne drobne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, TANIO i SOLIDNIE tel. (22) 773-82-27.
◗ Kwiaciarnia w Starej Mi∏osnej zatrudni florystk´
lub osob´ z zaci´ciem artystycznym. Tel.:
0606 295 324.
◗ J´zyk angielski – poziom podstawowy i ponadpodstawowy (2-5 klasa podstawówki). Nauka
w niedu˝ych grupach – do 5 osób. Godzinne
(60”) lekcje 2 razy w tygodniu, 3-cia lekcja w tygodniu gratis! Solidnie i dok∏adnie tel. 660-330450.(22) 773-17-89.
◗ OGRODZENIA DREWNIANE – NAPRAWA, MALOWANIE – 0 692 977 947.
◗ Sprzedam rower dzieci´cy w dobrym stanie technicznym, ma∏o u˝ywany dla dziecka w wieku od 5
do 8 lat. Cena 120 PLN. Tel. dom. (022) 773-22-68.
◗ Sprzedam bardzo ∏adne mieszkanie 3 pokojowe
w Starej Mi∏osnej. Bezposrednio. 607377603.
◗ Sprzedam wózek spacerowy wysokiej klasy-ma∏o u˝ywany. 607377603.
◗ ROSYJSKI-NAUKA. Korepetycji z j´z. Rosyjskiego
udziela rodowita Rosjanka z dyplomem warszawskiej uczelni. Wszystkie poziomy – od poczàtkujàcych (gimnazjum) po przygotowanie do matury.
Pierwsza lekcja – gratis. Dla firm – t∏umaczenia
(tak˝e biznesowe) BEZ uprawnieƒ t∏umacza przysi´g∏ego. Tel. 660-330-450 oraz (22) 773-17-89
(ten ostatni-wieczorem).
◗ US¸UGI STOLARSKIE. Przyjm´ te˝ Stolarzy. Tel.
502575950.
◗ Sprzedam fotelik rowerowy oraz traktor na peda∏y dla dziecka – tel. 0 695 708 695.
◗ Szukamy Pani do szycia dla klientów zas∏on, firan
i rolet rzymskich. tel 607 946 555 domzklimatem@gmail.com
◗ Poszukuj´ uczciwej, dok∏adnej Pani do pracy w domu. Mo˝liwoÊç zamieszkania. Tel. 502 254 827.
◗ Sprzedam wózek g∏´boki Chicco Cortina, kolor
granatowy w misie, folia przeciwdeszczowa, stan
dobry – 230z∏. Dodatkowe informacje
pod tel. 501 962 884.
◗ Do wynaj´cia! POKÓJ z ∏azienkà, w suterenie.
Tel. 0 501 09 33 44.
◗ Poszukuj´ pracy jako opiekunka do dzieci,
do godz. 16.00. Tel. 660 924 802.
◗ Stara Mi∏osna. BezpoÊrednio sprzedam dom wolnostojàcy, parterowy, podpiwniczony, z 1990 r.,
o pow. 110 m2 – 4 pokoje, kuchnia, spi˝arnia. Taras 37 m2. Gara˝ w bryle budynku. Dom ocieplony, ogrzewanie gazowe + w´glowe. Dzia∏ka
o pow. 1549 m2 z budynkiem gospodarczym nowym o pow. 18 m2. Cena 1 750 000 z∏ (do negocjacji). Tel. 661 525 061.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ 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.
◗ Pozyskiwanie funduszy Unii Eur. – licencja MEN,
finanse – przyjm´ prace, ekonomista po SGPiS.
Tel. 022 836 20 81.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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Reklama:
Natalia Mileszyk
0 609 34 94 94
reklama@
staramilosna.org.pl
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i inne...

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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JSCU
MIE
A
N
DYT
KRE

Piotr Smenda, licencja paƒstwowa nr 339
ubezpieczenie OC 260 000 eur.
Licencja nr 51

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

0601 355 130

oddzwoni´

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

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

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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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

