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Zapraszamy do udzia∏u:
24 maja – X (jubileuszowy) Zlot Cyklistów
w Starej Mi∏oÊnie. W tym roku w nowej formule – rajdu
rowerowego dla ca∏ych rodzin. Czytaj na stronie 7.
1 czerwca – Parafialna Karuzella – festyn dla dzieci
z mnóstwem atrakcji. Szczegó∏y na stronie 14.
8 czerwca – Piknik Weso∏a 2008 – wielka impreza
plenerowa organizowana przez Urzàd Dzielnicy. Gwiazda
wieczoru – Budka Suflera. Szczegó∏y na stronie 14.
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Z prac Rady Dzielnicy

Zagubione s∏owa

Kwiecieƒ przyniós∏ gwa∏towne ocieplenie nie tylko
w przyrodzie, ale i w polityce. Ze snu zimowego
wybudzili si´ partyjni ideolodzy i rozpocz´li swe
harce, których celem jest
atakowanie politycznych
adwersarzy niezale˝nie
od tego, czy ma si´ racj´, czy w ogóle nie ma
si´ poj´cie o czym si´ mówi. Niestety, choç
przez kilka ostatnich lat obyczaje takie omija∏y Weso∏à, tym razem sesja Rady Dzielnicy
(24 kwietna) zosta∏a przez nie zdominowana.
Która partia polityczna (reprezentowana tak˝e
w Radzie Weso∏ej) do mistrzostwa opanowa∏a tà technik´ nie trzeba chyba nikomu mówiç. DoÊç, ˝e spora cz´Êç sesji od informacji
z wykonania bud˝etu za rok 2007, poprzez
ocen´ pracy Zarzàdu, a˝ do wolnych wniosków, przebiega∏a pod znakiem lawinowej
krytyki Zarzàdu. Niestety, najcz´Êciej za rzeczy, które w ogóle nie le˝à w kompetencjach
Zarzàdu Dzielnicy.
Daleki jestem od krzewienia propagandy
sukcesu, nie raz wypomina∏em burmistrzom
wpadki i niedociàgni´cia. Jednak ka˝da krytyka powinna mieç na celu popraw´ jakichÊ zachowaƒ, skutecznoÊci dzia∏ania czy te˝ sposobu pracy. To, co si´ dzia∏o na ostatniej sesji,
mia∏o chyba na celu popraw´ samopoczucia
ma∏ej grupki radnych.

Mam nadziej´, ˝e to tylko drobny „wypadek
przy pracy” i w nast´pnych miesiàcach uda si´
wróciç do merytorycznego stylu pracy Rady
Dzielnicy. Jest on podstawà skutecznego rozwoju naszej dzielnicy, przyrostu inwestycji i jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców. OczywiÊcie – Rada
Dzielnicy nie jest klubem kole˝eƒskim, gdzie
wszyscy z uÊmiechem akceptujà pomys∏y Zarzàdu, ale istnieje ró˝nica mi´dzy ostrà dyskusjà, a nawet k∏ótnià, przy podziale funduszy
na inwestycje, a bazarowymi pretensjami o to
˝e jakiÊ radny nie zosta∏ zaproszony na spotkanie robocze z mieszkaƒcami jakiejÊ uliczki...
W cieniu tych sporów Rada zaopiniowa∏a
pozytywnie sprawozdanie z dzia∏alnoÊci OPS,
przyj´∏a informacj´ o funkcjonowaniu Dzielnicowego Zespo∏u „przeciwalkoholowego” oraz
przyj´∏a Lokalny Program Profilaktyki Uzale˝nieƒ. Zapozna∏a si´ te˝ z informacjà o kierunkach rozwoju infrastruktury i sportu (wi´cej
napiszemy o tym w nast´pnym numerze WS).
Kolejna sesja Rady Dzielnicy jest zaplanowana na 29 maja br. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Dzielnicy, ul. Praskiego Pu∏ku 33. W programie m.in. przyj´cie protoko∏u Komisji Rewizyjnej
z kontroli inwestycji, informacja o planach zarzàdzania gospodarkà wodno-Êciekowà, o stanie
uregulowaƒ w∏asnoÊci ulic i o przygotowaniach
do Pikniku Weso∏a 2008. Szczegó∏owy porzàdek
obrad b´dzie dost´pny w internecie.

Inwestycje 2008

ekipy budowlane. Trwajà prace zmierzajàce
do og∏oszenia kolejnych przetargów na projektowanie i budow´ dróg. Koszty wykonania projektów systematycznie w´drujà w gór´, coraz cz´Êciej zdarza si´, ˝e oferty projektantów znacznie
przekraczajà kwoty przewidziane na sfinansowanie projektów w naszym bud˝ecie. Po kolejnym podejÊciu uda∏o si´ rozstrzygnàç przetarg
na projekt przebudowy ul. Trakt Brzeski.
Zosta∏y zakoƒczone prace projektowe hali
sportowej przy Gimnazjum 119 w Starej Mi∏oÊnie i w przypadku tej inwestycji powinniÊmy realizowaç jà zgodnie z przewidzianym harmonogramem. W trakcie realizacji znajdujà si´: budowa szko∏y w osiedlu Zielona i rozbudowa szko∏y
w osiedlu Weso∏a Centrum.
Nastàpi∏ znaczny post´p odnoÊnie budowy
szko∏y podstawowej w osiedlu Stara Mi∏osna.
W dniu 30.04.2008 r. z upowa˝nienia Prezydenta
Warszawy zosta∏a wydana decyzja Nr 25/2008
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla szko∏y
podstawowej czterociàgowej wraz z towarzyszàcà
infrastrukturà zlokalizowanej przy ulicy Jeêdzieckiej 20. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna i stronom (w tym równie˝ MPZBDJiW Sp.
z o.o.) przys∏uguje prawo odwo∏ania. Teraz b´dziemy mieli okazj´ przekonaç si´, czy Spó∏ka pierwszy raz w historii wype∏ni swój statutowy obowià-

Min´∏a zima, min´∏y d∏ugie
weekendy, czas pomyÊleç
o pracy. W naszej dzielnicy
realizacja tegorocznych inwestycji jest zaawansowana
w przyzwoitym stopniu.
Na ulicach mo˝emy zobaczyç
ju˝ ekipy budowlane, które
wesz∏y na budow´ po wygraniu pierwszych przetargów. Spore zaawansowanie
prac widaç na ulicy Wspólnej w osiedlu Zielona. Co
prawda w przypadku tej ulicy projektant nie popisa∏
si´ zbyt wielkim kunsztem projektujàc zjazd z ulicy
Niemcewicza kolidujàcy z wjazdami na posesje.
Obecnie Wydzia∏ Infrastruktury, w uzgodnieniu
z mieszkaƒcami wprowadza zmiany majàce usunàç wspomniane kolizje. Budowany obecnie
w pierwszym etapie odcinek ulicy Jeêdzieckiej b´dzie mia∏ ciàg dalszy. Za kilka dni nastàpi otwarcie
ofert na budow´ pozosta∏ej cz´Êci tej ulicy na odcinku od Kana∏u Wawerskiego do ul. Trakt Brzeski.
Rozstrzygni´to przetarg na budow´ ulicy Mazowieckiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. 1-go
Praskiego Pu∏ku, w zwiàzku z tym równie˝ na tej
ulicy w najbli˝szych dniach zaczniemy omijaç
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Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Altruizm
Altruizm, przeciwstawna egoizmowi postawa bezinteresownej troski o dobro innych, w myÊl której w przypadku kolizji
dobra w∏asnego z cudzym nale˝y dà˝yç
do realizacji dobra drugiego cz∏owieka. Termin altruizm zosta∏ wprowadzony przez
Augusta Comte’a, a rozpowszechniony przez
pozytywistów. Mo˝na mówiç o altruizmie
spontanicznym, spotykanym tak˝e w Êwiecie zwierzàt, mo˝e byç on równie˝ rezultatem swoistej refleksji – pojawiajàcej si´
w ramach rozmaitych, niekiedy odleg∏ych
od siebie systemów religijnych – nad powinnoÊcià jednostki wobec innych.
Niektórzy uwa˝ajà altruizm, ze wzgl´du
na oczekiwane zwykle niematerialne ekwiwalenty wdzi´cznoÊci wywo∏anej zachowaniem
altruistycznym lub te˝ uzyskiwanie wskutek
takiego zachowania lepszej oceny samego
siebie, za subtelnà form´ egoizmu. Taka interpretacja podwa˝a jednak istot´ postawy altruistycznej. Altruizm oznacza zwykle ka˝dy rodzaj dzia∏ania, które jest ukierunkowane
na przysparzanie korzyÊci komuÊ lub czemuÊ
innemu (sprawie, idei), z pomini´ciem w∏asnych. Cz´sto zwiàzany jest z ponoszeniem
kosztów, zarówno realnych, jak i psychologicznych.
èród∏o: WIEM, darmowa encyklopedia.
zek i podejmie dzia∏ania zgodne z interesem
mieszkaƒców. Je˝eli MPZBDJiW Sp. z o.o. b´dzie
kontynuowa∏a dotychczasowà polityk´ wyrywania
pieni´dzy skàd si´ da, mo˝e oprotestowaç
w/w decyzj´ i zablokowaç rozpocz´cie prac zwiàzanych z budowà tak potrzebnej u nas szko∏y.
Na ostatniej sesji jedna z radnych zg∏osi∏a pomys∏
budowy szko∏y podstawowej dla osiedla Stara Mi∏osna na Groszówce (okolice Urz´du Dzielnicy).
Nie wiem czy rodzice ucieszyliby si´ ze szko∏y odleg∏ej o 5 km od ich domów, dla mnie ten pomys∏
jest niedorzeczny, jak budowa szko∏y na ksi´˝ycu,
ale poza dzia∏kà przy ul. Jeêdzieckiej 20 nie ma
u nas terenów odpowiednich pod budow´ szko∏y.
W Starej Mi∏oÊnie niedorzecznoÊci jest wiele.
Dreptamy w miejscu z budowà szko∏y, nie
posuwa si´ do przodu przejmowanie
oczyszczalni Êcieków, istnieje zagro˝enie
wyp∏aty nienale˝nego MPZBDJiW Sp. z o.o.
odszkodowania za grunty pod drogami. Spó∏ka
od wielu lat gra na nosie Prezydentowi
Warszawy, a urzàd bezradnie rozk∏ada r´ce.
Dlaczego do tej pory nie zosta∏y powiadomione
organa wymiaru sprawiedliwoÊci w sprawach
∏amania prawa przez t´ spó∏k´? Na co czekamy?
Radny Dzielnicy
Józef WojtaÊ
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Weso∏owska infrastruktura
Weso∏a jaka jest –
ka˝dy widzi. Ale, niestety, najcz´Êciej widzi
wybiórczo.
Nawet
wÊród cz´Êci radnych
dominujà mity, o tym
jak to na jednych osiedlach ju˝ majà wszystkie media i gotowe ulice, a na innych
b∏otniste, polne drogi. Prawda jak zwykle le˝y gdzieÊ poÊrodku. Dlatego poni˝ej publikujemy 4 mapy, przygotowane
przez Wydzia∏ Infrastruktury naszej
dzielnicy, pokazujàce stan uzbrojenia
terenu w wodociàgi, kanalizacj´, drogi
i oÊwietlenie. Widaç z tych map wyraênie, ˝e z wyjàtkiem Groszówki, gdzie
jest ma∏a g´stoÊç zabudowy, nasycenie
infrastrukturà jest na podobnym poziomie, mo˝e troch´ lepsze w osiedlu Centrum, gdzie infrastruktura by∏a sukcesywnie budowana ju˝ od lat 70-tych.
Warto tak˝e zauwa˝yç, ˝e dbajàc
o zrównowa˝ony rozwój dzielnicy, Zarzàd przy inwestycjach drogowych koncentruje si´ na budowie g∏ównych ciàgów, tak by ka˝dy mieszkaniec, choç

na budow´ swojej uliczki byç mo˝e jeszcze kilka lat b´dzie musia∏ poczekaç,
b´dzie móg∏ dojechaç normalnà drogà
w pobli˝e w∏asnego domu.
Chcia∏bym te˝ przypomnieç, ˝e jeÊli
chodzi o rozbudow´ sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej (z wyjàtkiem Starej
Mi∏osnej), zadanie dokoƒczenia tej sieci przej´∏o MPWiK, które prowadzi
swoje inwestycje wed∏ug w∏asnych harmonogramów. Dzielnica jest tylko organem opiniujàcym, którego sugestie –
na szcz´Êcie – MPWiK raczej przyjmuje. Szczególna sytuacja dotyczy budowy
sieci kanalizacyjnej w Starej Mi∏oÊnie.
Ze wzgl´du na fakt, ˝e „Spó∏ka Ziemska” uchyla si´ od przekazania na rzecz
samorzàdu oczyszczalni „Cyraneczka”,
rozbudowa sieci kanalizacyjnej nie mo˝e byç kontynuowana (instytucje samorzàdowe nie mogà inwestowaç nawet
jednej z∏otówki w obiekty nie b´dàce
w∏asnoÊcià samorzàdu). Mam nadziej´,
˝e ju˝ wkrótce podj´te dzia∏ania prawne zmienià ten stan rzeczy.
Marcin J´drzejewski

Autobus 502

– nowa trasa

Mieszkaƒcy Osiedla Stara Mi∏osna, zaniepokojeni informacjami
p∏ynàcymi z ZTM, zorganizowali
spotkanie z burmistrzem i radnymi
ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
na ten temat. Zebranie odby∏o si´
przed 1 maja, czyli przed planowanymi zmianami. W mocno zat∏oczonej
siedzibie stowarzyszenia dyskutowaliÊmy nad celowoÊcià zmiany trasy.
Rozmowom towarzyszy∏y silne emocje, ale tak naprawd´ nikt z nas nie
wiedzia∏, czy obietnice ZTM dotyczàce czasu przejazdu oka˝à si´ wiarygodne.
Zmiany wesz∏y ˝ycie 1 maja. Z doÊç
licznych g∏osów na forum wiem, ˝e, jak
ka˝da zmiana, równie˝ i ta, ma zarówno zwolenników jak i przeciwników.
G∏osy w sprawie komunikacji miejskiej
prosimy zg∏aszaç równie˝ na nasz adres
mailowy: stowarzyszenie@staramilosna.org.pl
Izabela Antosiewicz
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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
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S∏u˝ymy fachowà poradà w wyborze karmy
Arion, Royal Canin, Eucanuba, Best Choice, Magnuson,
Nutra, Hills, oraz inne na zamówienie klienta
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Nowoczesna przychodnia
– uroczyÊcie otwarta
D∏ugotrwa∏y remont i rozbudowa
przychodni Nr 1 przy ulicy Kiliƒskiego
dobieg∏y koƒca. Pacjenci sà tam przyjmowani ju˝ od jakiegoÊ czasu, ale nadszed∏ czas, by oficjalnie dokonaç
otwarcia nowoczesnego obiektu.
WÊród zaproszonych goÊci pojawili si´
Wiceprezydenci Warszawy – Jaros∏aw

Kochaƒski i Jacek Wojciechowicz, a tak˝e lekarze
pracujàcy w tej przychodni

w czasach, gdy by∏a jeszcze zaadoptowanà willà.
Nowe gabinety, przestronne korytarze robià wra˝enie, a plany snute przez
dyrektora
Dariusza
Ma∏eckiego
na przysz∏oÊç dajà poczucie bezpieczeƒstwa. Ju˝ teraz przychodnia spe∏nia najwy˝sze standardy, a jeÊli plany
rozszerzenia specjalistyki wejdà w sfer´ realizacji, nasza przychodnia b´dzie
konkurencjà dla wielu warszawskich
oÊrodków.
Przemawia burmistrz Edward K∏os

Izabela Antosiewicz
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10 PRAWD, które wstrzàsn´∏y WSPÓLNIKAMI!
Veritas premitur non
opprimitur –
Prawd´ mo˝na uciskaç,
ale nie zd∏awiç!
Szanowni Paƒstwo!
Kto by pomyÊla∏, ˝e to
ju˝ jedenasty felieton, którym zawracam Wam g∏ow´ i doprowadzam
do wÊciek∏oÊci Wspólników Spó∏ki Ziemskiej.
Zacz´∏o si´ od omówienia 8 merytorycznych
uchwa∏ Walnego Zebrania Cz∏onków ZRZESZENIA W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie.
Mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej, cz∏onkowie rozwiàzanego Zespo∏u, domagali si´ przywrócenia
powierniczego charakteru Spó∏ki, jednoznacznego potwierdzenia, ˝e Spó∏ka zarzàdza majàtkiem zakupionym za pieniàdze 3400 cz∏onków
ZESPO¸U.
Domagali si´ utworzenia 5-cio osobowej Rady Nadzorczej w Spó∏ce, wybieranej przez Walne Zebranie Zrzeszenia, która dokonywa∏aby wyboru Zarzàdu Spó∏ki. Niech startujà najlepsi, najbardziej zaufani, w tym równie˝ obecni Wspólnicy – poddajcie si´ spo∏ecznej weryfikacji – apelowali cz∏onkowie Zrzeszenia.
Walne Zgromadzenie Wspólników Spó∏ki
Ziemskiej zlekcewa˝y∏o te uchwa∏y. Wykazujà
cynizm i lekcewa˝enie woli mieszkaƒców Starej Mi∏osnej. Majà w pogardzie nasze oczekiwania i uchwa∏y. Majà w oczach tylko EURO,
goràczkowo obliczajà ile to milionów b´dà
warte tereny, które pozosta∏y jeszcze pod zarzàdami Spó∏ki Ziemskiej. W felietonie „Wielka Êciema o marnych groszach w Spó∏ce
Ziemskiej” szczegó∏owo przedstawi∏em, o jakie tereny chodzi i ile one sà warte po aktualnych cenach. Z przeglàdu tego wynik∏o, ˝e
w Starej Mi∏osnej cz∏onkowie rozwiàzanego
Zespo∏u sà wspó∏w∏aÊcicielami 204 548 m2.
Sà to zarówno dzia∏ki budowlane, tereny leÊne
z mo˝liwoÊcià przekszta∏cenia w leÊne dzia∏ki budowlane, pasy wzd∏u˝ Kana∏ku Wawerskiego, linii energetycznych, stacji TRAFO,
koƒcówek dzia∏ek, nieu˝ywanych dróg dojazdowych i przeciwpo˝arowych. Dla zobrazowania powiem, ˝e cena ma∏ej dzia∏ki budowlanej osiàgn´∏a ju˝ w roku 2008 oko∏o tysiàc
z∏otych za metr.
Tak zwana „Du˝a Ksi´ga Wieczysta” Spó∏ki
Ziemskiej o numerze KW WA6M/00369165/7 liczy a˝ 521 stron, sà jeszcze oddzielne ksi´gi
wieczyste zawierajàce dzia∏ki oczyszczalni Êcie-

ków „Cyraneczka” i dzia∏k´ „pere∏k´” o powierzchni 13.191 m2 przy ul. Jeêdzieckiej 20.
O dzia∏k´ te toczà si´ zawzi´te boje pomi´dzy
Wspólnikami Spó∏ki, którzy wystàpili o warunki
zabudowy pod komercyjne budownictwo wielorodzinne wielokondygnacyjne, a Zrzeszeniem
i w∏adzami Dzielnicy Weso∏a, którzy chcà zbudowaç na tej dzia∏ce Szko∏´ Podstawowà
z mo˝liwoÊcià ewentualnego przeprofilowania
w Liceum Ogólnokszta∏càce.
W artykule „Historia jednej z bardzo wielu
dzia∏ek” szczegó∏owo opisa∏em, jak Zespó∏
za nasze pieniàdze kupi∏ od pani Horaczy t´
dzia∏k´, do której roszczà sobie prawem kaduka
pretensje Wspólnicy Spó∏ki Ziemskiej.
W felietonie „O podartych butach wspólników Spó∏ki Ziemskiej” przedstawi∏em zyski
i straty, jakie wykazuje Spó∏ka Ziemska w latach 1998-2006. Prezentowane wyniki zmuszajà do refleksji, ˝e Skarb Paƒstwa nie po˝ywi
si´ w Spó∏ce, oj nie!
Pomimo strat i marnych wyników Zarzàd
Spó∏ki nie skàpi grosza na swoje wynagrodzenia, a Êrednia p∏aca brutto w Spó∏ce w ostatnich latach waha si´ od 4223 z∏ do 4558 z∏ miesi´cznie.
W grudniu 2007 roku w felietonie „Ziarnko
do ziarnka i... przebra∏a si´ miarka” pisa∏em
o historii „Cyraneczki” – czyli o ekologicznej
bombie.
Cytowa∏em zalecenia protokolarne Urz´du
Kontroli Skarbowej z 2004 roku nakazujàce m.in.
nieodp∏atne przekazanie Miastu wybudowanej
oczyszczalni Êcieków z przynale˝nym terenem
– jako MIENIE KOMUNALNE.
Przes∏a∏em ten felieton dyrektorowi Urz´du
Kontroli Skarbowej z proÊbà o poinformowanie,
co zrobi∏, ˝eby wyegzekwowaç zalecenia protokolarne. Min´∏o ju˝ 2 miesiàce i na razie cisza.
Mo˝e po tym felietonie otrzymamy odpowiedê, którà natychmiast przeka˝emy mieszkaƒcom Starej Mi∏osnej?
W lutym 2007 roku przedstawi∏em czytelnikom, jak powstawa∏a i meandrowa∏a Spó∏ka
Ziemska, kto osiàga najwi´ksze korzyÊci z jej
bie˝àcej dzia∏alnoÊci.
W ostatnim felietonie „Wszystkie drogi prowadzà do... Spó∏ki Ziemskiej” poinformowa∏em
mieszkaƒców Starej Mi∏osnej, ˝e Wspólnicy domagajà si´ od w∏adz Warszawy w ponad 400
pozwach sàdowych odszkodowania za drogi
i ulice w wysokoÊci ponad 60 mln z∏ w cenach
z grudnia 2005 roku.
Po gwa∏townym wzroÊcie cen gruntów bu-

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji
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dowlanych w Starej Mi∏oÊnie w ostatnich dwóch
latach, kwota ta mo˝e przekroczyç 100 mln
z∏otych.
Ostrzegam, ˝e je˝eli te pieniàdze wp∏ynà
na konto Spó∏ki z o.o., to Wspólnicy uchwa∏ami
Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Kodeksem
Spó∏ek Handlowych, mogà rozwiàzaç Spó∏k´
a pieniàdze podzieliç mi´dzy siebie.
Obawiam si´, ˝e 5 Wspólników osiàgnie niewyobra˝alne dla nas korzyÊci kosztem blokady
na kilka lat rozwoju naszego osiedla. Je˝eli w∏adze „Du˝ej Warszawy” b´dà musia∏y wyp∏aciç
tak olbrzymie odszkodowanie Wspólnikom, to
nie b´dà mia∏y mo˝liwoÊci finansowaç naszej
dzielnicy. Dla zobrazowania skali problemu przypomn´, ˝e w 2007 roku ca∏a dzielnica Weso∏a
wyda∏a kwot´ 27,2 mln z∏otych na wszystkie inwestycje. Tak wi´c jest o czym gadaç i jest
o czym myÊleç, jak temu zapobiec!
W felietonie „Spó∏ka Ziemska a Zrzeszenie”
opisa∏em kulisy rozwiàzania Zespo∏u i utworzenia Zrzeszenia.
Wykaza∏em interesujàce powiàzania personalne pomi´dzy tymi organizacjami.
Wykaza∏em, ˝e przez ostatnie pi´ç lat cz∏onkowie Zespo∏u byli usypiani i ok∏amywani, ˝e
w Spó∏ce nie ma ˝adnego majàtku, ˝e pozosta∏y
tylko „paprochy”, ˝e nie ma o czym gadaç!
Strategia Wspólników od dawna jest taka, ˝e
nale˝y za wszelkà cen´ przeczekaç, trwaç, a˝
wszystkie sprawy, wszelkie roszczenia ulegnà
przedawnieniu.
Takà lini´ obrony i ataku prezentujà w toczàcych si´ sprawach sàdowych.
Sytuacja na osiedlu staje si´ na tyle powa˝na, ˝e destrukcyjne stanowisko Wspólników
Spó∏ki powoduje realne utrudnienia w realizacji
inwestycji w∏adzom dzielnicy. W wielu przypadkach uniemo˝liwia rozpocz´cie i przeprowadzenie inwestycji – jaskrawym przyk∏adem jest
budowa przedszkola, szko∏y i wi´kszoÊci dróg
i ulic na osiedlu.
Tak wi´c pozytywne rozwiàzanie problemu
Spó∏ki zaczyna dotyczyç nie tylko cz∏onków by∏ego Zespo∏u, ale wszystkich mieszkaƒców Starej Mi∏osnej.
Pisa∏em prawd´, bo moim celem by∏o wybicie
dziury w zmowie milczenia Wspólników Spó∏ki,
cz∏onków Zarzàdu, niektórych cz∏onków w∏adz
Zrzeszenia i prominentnych osób mieszkajàcych
w Starej Mi∏osnej.
To by by∏o na tyle – do zobaczenia w nast´pnych felietonach!
Tadeusz Opieka

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
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i szacunek by∏ nieod∏àcznym
elementem codziennego ˝ycia.
Oto fragment tego co b´dzie mo˝na spotkaç w naszej
wiosce:
❂ wysokie na 5,5 metrów tipi
– przenoÊny dom Indian
Prerii, w którym prowadzone sà legendy i opowieÊci indiaƒskie,
❂ replik´ oryginalnych strojów indiaƒskich,
❂ nauk´ indiaƒskiej majsterki
(wykonanie z koralików
opasek, ∏apaczy snów
oraz pióropuszy),
❂ indiaƒskie
konkurencje
sportowe, które nauczà
dzieci pracy w grupie,
❂ opowieÊci o kulturze Indian
z Pó∏nocnej Ameryki oraz
o w∏aÊciwoÊciach tipi.
Zabaw´ indiaƒskà planujemy w godz. 1100-1400. O godzinie 1400 nastàpi uroczyste
podsumowanie rozgrywek
Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki.
Wierz´, ˝e zmieniona formu∏a Zlotu Cyklistów spotka si´ z aprobatà mieszkaƒców i b´dzie ciekawà propozycjà dla osób pozostajàcych na Osiedlu na d∏ugi weekend.

X Jubileuszowy Zlot Cyklistów
Tym razem zapraszamy na X Zlot Cyklistów
w sobot´ 24 maja 2008 r.
Tegoroczna impreza, z racji braku mo˝liwoÊci
skomunikowania odpowiedniego miejsca mogàcego pomieÊciç baz´ zawodów z trasà wyÊcigu, b´dzie mia∏a zupe∏nie inny charakter.
Do tej pory nasze pikniki by∏y organizowane
w formie festynu, który towarzyszy∏ zawodom
kolarskim. Niestety, tradycyjne miejsce naszych
pikników – teren przy gimnazjum przy ul Klimatycznej, zosta∏ odci´ty ruchliwà jezdnià od trasy,
na której co roku rozgrywane by∏y nasze wyÊcigi. W zwiàzku z tym tegoroczne zawody z cyklu
Family Cup nie odb´dà si´.
W zamian proponuj´ zupe∏nie innà form´ corocznego Zlotu Cyklistów. Zapraszam wszystkich
osiedlowych kolarzy na wypraw´ szlakiem naszych przepi´knych mazowieckich rzek – Âwidra
i Mieni. B´dzie to wycieczka przez Mazowiecki
Park Krajobrazowy, a nast´pnie urokliwà Êcie˝kà
brzegiem Mieni do jej ujÊcia do Âwidra. Dotrzemy nià do polany, na której b´dzie czeka∏o na nas
ognisko z kie∏baskami i napojami oraz zas∏u˝ony
odpoczynek. Po uciechach dla cia∏a i ducha (planowany postój oko∏o 2 godziny) czeka nas droga
powrotna przez masyw Góry Lotnika.
D∏ugoÊç trasy z Osiedla nad Âwider 13 km. Droga powrotna przez Gór´ Lotnika zgodnie z pomiarem dokonanym licznikiem rowerowym to oko∏o
12 km. Ca∏a trasa przebiega w wi´kszoÊci znakowanymi szlakami turystycznymi, co u∏atwi powrót tym,
którzy zrezygnujà zanim dojedziemy do celu lub
zgubià kontakt z grupà. Ka˝dy z uczestników dostanie map´ z zaznaczonà trasà naszej wyprawy.
Uczestnicy powinni wziàç pod uwag´ d∏ugoÊç trasy oraz swoje, a w przypadku zabrania
dzieci równie˝ ich, mo˝liwoÊci kondycyjne, poniewa˝ z racji du˝ej grupy nie b´dziemy czekaç na wyjàtkowych maruderów.
Pr´dkoÊç prowadzàcych b´dzie oscylowaç
w przedziale 10-15km/h co oznacza ˝e Êrednio
sprawny rowerzysta nie b´dzie mia∏ problemów
w utrzymaniu si´ w grupie.
Starsze dzieci oraz m∏odzie˝, je˝eli zechcà
nam towarzyszyç, mogà uczestniczyç w wyprawie pod warunkiem, ˝e b´dà przebywaç pod
opiekà doros∏ych (rodziców lub opiekunów).
Prowadzàcy nie biorà odpowiedzialnoÊci
za osoby bioràce udzia∏ w wycieczce.
Wszyscy uczestnicy wyprawy powinni odpowiednio przygotowaç swoje rowery. PodkreÊlam, ˝e jedziemy doÊç daleko i w przypadku
awarii b´dzie to d∏ugi spacer do domu. Ka˝dy
uczestnik obowiàzkowo musi posiadaç:
• zapasowà d´tk´,
• ∏atki;
• pompk´.
oraz umieç samodzielnie poradziç sobie
w przypadku przebicia opony.
Na wyjàtkowo zm´czonych po przybyciu na polan´ nad Âwidrem b´dzie czeka∏ samochód, który
zabierze ich wraz z rowerami do Starej Mi∏osnej.
Uwaga: iloÊç miejsc ograniczona. MyÊl´, ˝e maksymalnie auto mo˝e zabraç 8 osób i ich rowery.

A oto plan imprezy (start i meta, tradycyjnie,
na boisku gimnazjum przy ul. Klimatycznej 1):
945 - Zbiórka
955 - Odprawa techniczna
1000 - Ruszamy na tras´
1100-1130 - Planowany
przyjazd na polan´
nad Âwidrem
1330 - Ruszamy
w drog´ powrotnà
1430-1500 - JesteÊmy
na osiedlu.
W czasie, gdy cykliÊci wyruszà na wypraw´, na boisku przy gimnazjum trwaç b´dzie
piknik. Odb´dzie si´ tradycyjny ju˝ slalom rowerowy dla najm∏odszych w kategorii do 6ciu lat (start godz. 1000),
zaj´cia plastyczne, napoje i s∏odkoÊci. G∏ównà
atrakcjà tego dnia b´dzie indiaƒskie Êwi´to.
Zapraszamy rodziców i dzieci do indiaƒskiej wioski Hapaczo.
Prze˝yjecie niezapomnianà przygod´, swoistà podró˝ w krain´
wyobraêni.
Po wiosce oprowadzi
Was wódz Hapaczo,
dzi´ki któremu b´dziecie mogli zapoznaç si´
z elementami kultury Indian Ameryki Pó∏nocnej, dla których natura

Dariusz Lebiedê
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Bezpieczna Weso∏a
Kwietniowa wzmo˝ona aktywnoÊç policji
na terenie Weso∏ej nie
by∏a
przypadkiem.
Dzielnica Weso∏a, jako pierwsza w Polsce
obj´ta zosta∏a specjalnym programem pod
kryptonimem: „Weso∏a – Bezpieczna Dzielnica w Ruchu Drogowym”.
Program ca∏ej akcji zosta∏ zrealizowany dzi´ki Êcis∏ej wspó∏pracy policji
z Zarzàdem Dzielnicy Weso∏a. W swoich za∏o˝eniach program zak∏ada, ˝e
dzia∏ania policji na drogach Weso∏ej
nie b´dà tylko jednorazowà akcjà, ale
b´dà powtarzane cyklicznie. Na pewno
takie dzia∏ania mogà doprowadziç
w efekcie do poprawy bezpieczeƒstwa
w naszej dzielnicy.
Analizujàc dane statystyczne za
2007 r. zwiàzane z bezpieczeƒstwem
ruchu drogowego stwierdziç nale˝y, ˝e
na ogólnà liczb´ 1561 wypadków drogowych zaistnia∏ych na terenie m. st.
Warszawy w 799 zdarzeniach uczestniczy∏y osoby piesze (51,18% ogó∏u wypadków), w tym z winy pieszego 343
zdarzenia (21,97% ogó∏u wypadków)
oraz 1195 zdarzenia (76,55% ogó∏u wypadków) z winy kierujàcych. W wypadkach tych Êmierç ponios∏o 65 osób,
a 1556 dozna∏o obra˝eƒ cia∏a. Niepokojàcym jest fakt, ˝e znaczny odsetek
zdarzeƒ drogowych z udzia∏em osób
pieszych zaistnia∏ w rejonach przejÊç
dla pieszych.
Analiza stanu bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym w 2007 roku na terenie
Warszawy obrazuje, ˝e najcz´stszà
przyczynà wypadków drogowych z winy
kierujàcych by∏o:
• niedostosowanie pr´dkoÊci do warunków ruchu (233 zdarzenia),
• nieprawid∏owe przeje˝d˝anie przejÊç
dla pieszych (345 zdarzeƒ).
Piesi w 2007 roku na terenie Warszawy byli sprawcami 343 wypadków
drogowych, w których zgin´∏y 42 oso-

by, a 305 zosta∏o rannych. Najcz´stszymi przyczynami tych wypadków
by∏o:
• nieostro˝ne wejÊcie na jezdni´ przed
jadàcym pojazdem (149 zdarzeƒ),
• wejÊcie na jezdni´ przy czerwonym
Êwietle (96 zdarzeƒ),
• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (68 zdarzeƒ).
W styczniu 2008 roku na terenie m. st.
Warszawy nastàpi∏o pogorszenie stanu
bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym:
2007 2008 W L/B 2007=100%
WYPADKI 120
ZABICI
15
RANNI
149

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a
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64
2
43

153,33
113,33
128,86

Na terenie m. st. Warszawy wskaênik
rannych na 100 wypadków drogowych
wyniós∏ w styczniu 2008 r. 104,35, a zabitych 9,24. W stolicy mia∏o miejsce 55,93% wszystkich wypadków zaistnia∏ych na terenie podleg∏ym w∏aÊciwoÊci Komendy Sto∏ecznej Policji
(KSP). Zgin´∏o w nich 48,57% wszystkich ofiar Êmiertelnych wypadków zarejestrowanych w KSP.
Na takà sytuacj´ w du˝ej mierze ma
wp∏yw nieprzestrzeganie lub lekcewa˝enie przepisów ruchu drogowego, zarówno przez kierujàcych jak i pieszych.
Majàc na wzgl´dzie zmniejszenie
liczby zdarzeƒ drogowych, na terenie
Dzielnicy Weso∏a Miasta Sto∏ecznego
Warszawy zostanie wprowadzony pilota˝owy program kompleksowych dzia∏aƒ pod nazwà:
„WESO¸A – BEZPIECZNA
DZIELNICA W RUCHU
DROGOWYM”.
W ubieg∏ym roku na terenie Weso∏ej
mia∏o miejsce 25 wypadków drogowych, w wyniku których:
• 3 osoby ponios∏y Êmierç,
• 28 osób dozna∏o obra˝enia cia∏a.

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

184
17
192

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

Najcz´stszymi przyczynami wypadków z winy kierujàcego by∏o:
• nieudzielenie pierwszeƒstwa przejazdu (5 wypadków; 10 osób rannych),
• niedostosowanie pr´dkoÊci (5 wypadków; 5 osób rannych),
• nieprawid∏owe przeje˝d˝anie przejÊç
(4 wypadki; 4 osoby ranne).
Najcz´stszymi przyczynami wypadków z winy pieszego by∏o nieostro˝ne
wejÊcie przed jadàcym pojazdem (5 wypadków; 5 osób rannych).
Do najwi´kszej liczby wypadków
drogowych dochodzi∏o w:
• poniedzia∏ki (7 wypadków; 1 osoba
zabita; 9 osób rannych),
• piàtki (7 wypadków; 9 osób rannych).
Najwi´kszà liczb´ wypadków odnotowano w godzinach:
• 6.00-9.00 (8 wypadków; 8 osób rannych),
• 19.00-20.00 (4 wypadki; 2 osoby zabite;
5 osób rannych),
• 21.00-22.00 (3 wypadki, 5 osób rannych).
Celem prowadzonych dzia∏aƒ jest wyeliminowanie nieprawid∏owych zachowaƒ oraz jednoczesne wyrobienie przeÊwiadczenia wÊród uczestników ruchu
drogowego o intensywnoÊci ich prowadzenia i nieuchronnoÊci odpowiedzialnoÊci za dzia∏ania sprzeczne z prawem.
Akcja nie by∏a tylko „∏apaniem na goràcym uczynku”. Policja przeprowadzi∏a
szereg spotkaƒ z mieszkaƒcami, tak˝e
najm∏odszymi w przedszkolach i szko∏ach. We wszystkich parafiach przedstawiciele policji apelowali o ostro˝nà jazd´. Mamy nadziej´, ˝e w∏adze Dzielnicy
b´dà zapoznane z oficjalnym raportem
z przeprowadzonej akcji.
Na podstawie materia∏ów
z Wydzia∏u Ruchu Drogowego
Komendy Sto∏ecznej Policji
Izabela Antosiewicz
Radna Dzielnicy
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Kinga Pastuszko o krok od medalu ME
Mi∏oÊnicy królewskiej gry zdà˝yli ju˝
si´ przyzwyczaiç do tego, ˝e Kinga Pastuszko wraca z turniejów mistrzowskich z medalem. RzeczywiÊcie, tylko
w ubieg∏ym roku Kinga przywioz∏a z mistrzostw Polski juniorek a˝ 4 medale.
Tym razem poprzeczka postawiona zosta∏a wy˝ej i Kinga spróbowa∏a swoich si∏
w Mistrzostwach Europy Szkó∏. Zawody
zosta∏y rozegrane na prze∏omie kwietnia
i maja w Grecji. W grupie dziewczynek
do lat 11 startowa∏o 18 zawodniczek,
wÊród nich uczennica Szko∏y Podstawowej nr 173 w Weso∏ej Kinga Pastuszko.
Grano 9 rund i aby zdobyç medal
(zw∏aszcza z∏oty) nie mo˝na by∏o pozwoliç sobie na pora˝k´. Najgroêniejsze by∏y Rosjanki, ale rywalki z Gruzji,
Grecji, Bu∏garii, a nawet ze Szwecji nie
by∏y ∏atwe do ogrania.

Ju˝ w drugiej rundzie Kindze
przysz∏o zmierzyç swoje si∏y z póêniejszà zwyci´˝czynià Ljubow Kostyncynà. W tej wa˝nej partii m∏oda szachistka z Weso∏ej gra∏a czarnymi i musia∏a odpieraç ataki Rosjanki. Po wymianie hetmanów
wydawa∏o si´, ˝e partia zmierza
do pokojowego zakoƒczenia. Niestety, chwila dekoncentracji spowodowa∏a, ˝e Rosjanka wygra∏a.
Nasza dzielna szachistka systematycznie zacz´∏a odrabiaç
straty. Wygra∏a 5 partii i 3 zremisowa∏a. Da∏o jej to miejsce 4
w Europie, ale jak wiadomo tego miejsca sportowcy nie lubià.
W nast´pnych zawodach Kindze ˝yczymy miejsca, choç o jeden szczebel
wy˝szego!

Mistrzostwa SP 173 w szachach
W sobot´ 26 kwietnia 2008 r. w SP 173 odby∏y si´ I Otwarte Mistrzostwa w Szachach.
Turniej zorganizowano dla uczniów szkó∏ podstawowych Mazowsza. Zosta∏ on rozegrany systemem
szwajcarskim na dystansie 8 rund po 15 minut dla
zawodnika. S´dzià turnieju by∏a pani Agnieszka
Brustman.
W zmaganiach wzi´∏o udzia∏ 52 zawodników
wÊród których najlepszymi okazali si´:
W kategorii klas 0-III
I miejsce – Marek Chomczyk
II miejsce – Jakub Ogonowski
III miejsce – Dominik Rzeszowski
IV miejsce – Bartosz Rytel
V miejsce – Aleksy Kozakow
W kategorii klas IV-VI
I miejsce – Pawe∏ Jarmu∏a
II miejsce – Kinga Pastuszko
III miejsce – Bartosz Nowicki

IV miejsce – Jakub Suliborski
V miejsce – Maciej Kuczyƒski
Najlepszà zawodniczkà turnieju zosta∏a
Kinga Pastuszko z SP 173 (wyniki turnieju znajdujà si´ stronie http://www.chess
arbiter.com).
Puchary i nagrody zwyci´zcom wr´czyli
Dyrektor Mariola Wróblewska i burmistrz
Marian Mahor.
W turnieju brali udzia∏ doÊwiadczeni zawodnicy, których znamy, ju˝ z wielu presti˝owych imprez szachowych na terenie Mazowsza, Polski, Europy i Âwiata. Mieli oni
okazj´ do rozegrania interesujàcych partii
szachowych. Natomiast tych, którzy zaczynajà przygod´ z tà „królewskà grà” mamy
nadziej´ turniej zmotywowa∏ do dalszych treningów
i mo˝e w nast´pnych rozgrywkach to oni zostanà
mistrzami. Mistrzostwa SP 173 sta∏y si´ równie˝ zapowiedzià kolejnych imprez szachowych w naszej

Na zdj´ciu: Kinga gra bia∏ymi z Kafetzi Angeliki (Grecja). Obok Kingi
szcz´Êliwe maskotki.
Teresa Osypiuk
szkole. We wrzeÊniu 2008 r. rozpocznie si´ szachowe Grand Prix dla szkó∏ podstawowych Mazowsza.
Serdecznie dzi´kujemy Dyrekcji SP 173 za patronat nad turniejem, w∏adzom dzielnicy za wsparcie finansowe oraz KS Weso∏a za udost´pnienie sprz´tu.

Do zobaczenia we wrzeÊniu!
Teresa Osypiuk, Marta Drabarek,
Anna Kowalczyk, Edyta Kowalczyk
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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-

nie dwa tygodnie sierpnia mo˝na b´dzie przyprowadziç dzieci na okres
adaptacyjny.

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∏).

OGRODÓW, TARASÓW, BALKONÓW
Ania

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

Przedszkole w ramach czesnego proponuje zaj´cia dodatkowe: j´z. angielski, rytmik´, religi´ i dodatkowo p∏atne
judo i logopedi´.

PROJEKTOWANIE - ZAK¸ADANIE - PIEL¢GNACJA

0-603 136 197

W WESO¸EJ – STARA MI¸OSNA,
UL. JEèDZIECKA, W „GALERII
SOSNOWA”, I PI¢TRO.

Cennik:
• ˝∏obek – 800 z∏ + wy˝ywienie,
• przedszkole – 400 z∏ + wy˝ywienie,
• zerówka ca∏odzienna – 600 z∏ + wy˝ywienie,
• zerówka 4-godzinna – 200 z∏.

NADCHODZI WIOSNA
ZADBAJ O SWOJÑ ZIELE¡

Rafa∏

NOWE PRZEDSZKOLE
PRYWATNE „KUBUÂ”

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).

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

tel. 022 773 28 98
0603 379 677

0-691 260 269

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

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

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

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

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

•KÑPIEL
•STRZY˚ENIE
•TRYMOWANIE
•PIEL¢GNACJA
.

Agnieszka Szczepanek
Warszawa
Stara Mi∏osna
ul. Kruszyny 18
Tel. 0609-228880
022-3534578

Wizyta po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

217 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja w SP nr 173
˝o∏nierza. Uczniowie mogli
sprawdziç osobiÊcie funkcjonalnoÊç poszczególnych
elementów tego ,,ubioru”.
UroczystoÊç ta spotka∏a
si´ z du˝ym zainteresowaniem i ˝ywymi reakcjami
wÊród m∏odzie˝y szkolnej
i starszej, i tej m∏odszej
– z klas drugich i trzecich.

Tradycyjnie, jak co roku, w zwiàzku
ze zbli˝ajàcà si´ rocznicà uchwalenia
pierwszej w Europie, a drugiej na Êwiecie ustawy zasadniczej w Szkole Podstawowej nr 173 odby∏a si´ uroczysta
akademia.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ zaproszeni goÊcie: przedstawiciele w∏adz
dzielnicy – burmistrz Marian Mahor,
1 Brygady Pancernej – major Roman
Madej, Rady Rodziców – Iwona Kuce∏
oraz Izabela Antosiewicz – przedstawicielka Rady Dzielnicy
Cz´Êç artystycznà uroczystoÊci przygotowali uczniowie ucz´szczajàcy
na zaj´cia Ko∏a Historycznego, mi´dzy innymi: B. Kasperek, K. Wójtowicz, Z. Krzy˝anowska, J. Kozak,
M. Antosiewicz, B. Wyglàda∏a, P. Rybicki, i M. Parzyszek.
G∏ówna cz´Êç akademii przybli˝ajàcej patriotyczne aspekty uroczystoÊci
oparta by∏a na poezji i muzyce oddajàcej atmosfer´ wydarzeƒ zwiàzanych
z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja
i wydarzeƒ zwiàzanych z tym donios∏ym faktem.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci dyrektor
Lidia Chmielewska wr´czy∏a wyró˝nienia i nagrody uczniom, którzy zaj´li
punktowane miejsca w Ogólnopolskim
Konkursie Historycznym KRÑG. Podsumowujàc uroczystoÊç zwracajàc si´
do uczniów pani dyrektor przypomnia∏a donios∏oÊç tego wa˝nego dla naszego
kraju
wydarzenia,
podzi´kowa∏a
uczniom za przygotowanie uroczystoÊci.
W dalszej kolejnoÊci g∏os zabra∏ major
Roman Madej, który podkreÊli∏ patriotyczny wydêwi´k uroczystoÊci. Podzi´kowa∏ Dyrekcji Szko∏y za zaproszenie dodajàc, ˝e szko∏a mo˝e zawsze liczyç
na udzia∏ i pomoc Brygady w organizowaniu takich przedsi´wzi´ç. ˚o∏nierze
bioràcy udzia∏ w apelu zaprezentowali
uczniom indywidualne wyposa˝enie

Organizatorzy:
A. Napiórkowska
K. Tomaszewska
N. Fulko.
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OÂRODEK DZIA¸A¡
TWÓRCZYCH
„POGODNA”

Redaguje Za∏oga OÊrodka Kultury w Dz. Weso∏a M. St. Warszawy
Witamy w maju – miesiàcu pikników z grillowaniem lub ogniskami, wycieczek pieszych i rowerowych, pierwszych Komunii Êwi´tych a tak˝e miesiàcu wielu ciekawych imprez sportowych i artystycznych. Dla OÊrodka Kultury jest to czas podsumowania naszej ca∏orocznej dzia∏alnoÊci. Dlatego te˝ w tym numerze Kulturalnego Oka chcielibyÊmy szczególnie zach´ciç
do naszej imprezy pod nazwà „Prezentacje”, w tym roku po∏àczonej z Dniem Dziecka. PoÊwi´cimy te˝ troch´ miejsca Jarmarkowi Floriaƒskiemu, w którym OK Weso∏a mia∏ swój udzia∏ oraz pochwalimy si´ sukcesem naszego Teatru Poszukujàcego.
Znajdziecie te˝ Paƒstwo krótkà relacj´ z uroczystoÊci Dnia Flagi – po bardziej obfità odsy∏amy do innej prasy lokalnej :),
zapowiedê najbli˝szych imprez i garÊç og∏oszeƒ.
Zapraszamy do lektury!

ÂWI¢TO FLAGI W WESO¸EJ
3 maja o godz. 11:00 odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji
Âwi´ta Flagi – wystàpili:
• Dominika Szewczyk – sopran, solistka Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie,
• Wojciech Szewczyk – fortepian, filharmonik warszawski,
• El˝bieta Jankowska, Joanna Kuczerowska, Janina
Rogala – sekcja fortepianu,
• Adrianna Iwanek, Angelika Kotynia, Wioletta
Kar∏owska – recytacja.

Prezentacje OÊrodka Kultury
i Dzieƒ Dziecka
– start 31 maja o godz. 14:00

29 maja o godz. 20:00 kolejny koncert z cyklu
Czwartkowe Wieczory Muzyczne.
ym razem w auli Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1 wystàpi Jacek Bàk z zespo∏em, a zaprezentowany zostanie kameralny koncert pt. „RADOÂå JEST SI¸Ñ”, z pieÊniami do s∏ów
Matki Teresy z Kalkuty. S∏owa Matki Teresy wypowiedziane przez
Nià, zapisane przez ró˝ne, odwiedzajàce Jà osoby i nast´pnie opublikowane – wybra∏ kompozytor Jacek Bàk i napisa∏ do nich muzyk´.
PieÊniom towarzyszyç b´dà autentyczne zdj´cia z Albanii – kraju pochodzenia Matki Teresy. Sà to zdj´cia autorstwa Jacka Bàka, zrobione podczas wyprawy ekipy telewizyjnej w albaƒskie góry. Zdj´cia te
wprowadzajà wàtek historii Albanii i pozwalajà oprzeç konstrukcj´
Koncertu na dwu przeciwstawnych, ca∏kowicie uniwersalnych wartoÊciach: wojnie i pokoju. Wojn´ – symbolizuje postaç Anio∏a Wojny –
albaƒskiego bohatera sprzed ponad 400 lat, Skanderbega. Pokój
– symbolizuje postaç Matki Teresy – postaci znanej na ca∏ym Êwiecie,
przy tym laureatki Pokojowej Nagrody Nobla. Jest to program dla ka˝dego – niezale˝nie od stopnia zaanga˝owania religijnego – s∏uchacza.
Przes∏anie Matki Teresy, si∏a i radoÊç w nim zawarta jest bardzo potrzebna dziÊ – w naszych, niespokojnych czasach.

T
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Na boisko przy OK, ul Starzyƒskiego 21 zapraszajà
OÊrodek Kultury i OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
ego popo∏udnia b´dzie mo˝na podziwiaç na du˝ej, profesjonalnej scenie rozstawionej
przy OK-u dokonania muzyczne, wokalne, taneczne itp. naszych sekcji, zaÊ w sali OK b´dzie wystawa
prac plastycznych i manualnych. Ponadto b´dzie
pokaz zdj´ç, zrobionych w czasie zaj´ç i imprez
OÊrodka, a tak˝e pokaz filmów prezentujàcych naszà
dzia∏alnoÊç. Po Prezentacjach zapraszamy na wspania∏à imprez´ z okazji Dnia Dziecka, którà prowadziç
b´dà dwie animatorki. W programie, m.in. gry i zabawy, trampoliny do skakania, pokaz psów, grillowanie, gra w szachy i wiele innych atrakcji.

T

Zapraszamy ca∏e rodziny!!!

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

M∏odzie˝owy Teatr Poszukujàcy na Wojewódzki Przeglàdzie Teatralnym
wiecieƒ i maj to tradycyjny czas festiwali, prezentacji i przeglàdów artystycznych. Tym razem M∏odzie˝owy Teatr
Poszukujàcy wystàpi∏ na deskach Teatru
Stara Prochownia, gdzie 25 kwietnia odby∏ si´ fina∏ tegorocznego Wojewódzkiego
Przeglàdu
Teatralnego
„Melpomena w szkolnej ∏awce” 2008, organizowanego ju˝ po raz szesnasty. Nasi m∏odzi artyÊci
wystàpili ze spektaklem „Bromba i niektórzy cdn.”, który zdoby∏ uznanie w oczach

K

GarÊç og∏oszeƒ
• przypominamy o sta∏ych terminach

teatrzyków: w pierwszà niedziel´ miesiàca w OK-u, a w czwartà niedziel´
w „Pogodnej”;
• najbli˝sze koncerty Filharmonii w OKu odb´dà si´ 28.05. i 04.06., jak zawsze
o godz. 18. W te dni o godz. 16:00 odbywajà si´ te˝ spotkania seniorów;

dniach 10-11 maja odby∏
si´ III Jarmark Floriaƒski, który
na sta∏e wpisa∏ si´ ju˝ w krajobraz wydarzeƒ kulturalnych stolicy. Nawiàzuje on
do wielowiekowej tradycji kupiecko-rzemieÊlniczej i artystycznej Warszawy. Odbywa si´ na jednej z najpi´kniejszych ulic
po prawej stronie Wis∏y, poÊród autentycznych kamieniczek warszawskiej Pragi,
gdzie w wi´kszoÊci mieszkajà kolejne pokolenia praskich rodzin i gdzie czuje si´

W

jury i zosta∏ zakwalifikowany do prezentacji fina∏owych. Dla zespo∏u to du˝e wyró˝nienie znaleêç si´ wÊród 12 najlepszych
m∏odzie˝owych teatrów z ca∏ego województwa. A zadanie nie by∏o ∏atwe, bo Teatr Poszukujàcy to jeszcze m∏ody i „Êwie˝y”
zespó∏ w porównaniu z doÊwiadczonymi
„weteranami” Melpomeny, którzy ju˝
od wielu lat wyst´pujà na deskach Teatru
Stara Prochownia. Cieszymy si´, ˝e mogliÊmy zaprezentowaç si´ na profesjonalnej

scenie i konkurowaç z najlepszymi i najbardziej utytu∏owanymi grupami teatralnymi z ca∏ego Mazowsza. Udzia∏ w takich
jak „Melpomena” festiwalach to dla nas
konieczne i cenne doÊwiadczenie artystyczne. Za rok zamierzamy ponownie
spróbowaç tam swoich si∏. A ju˝ teraz
koƒczymy próby i przygotowania do kolejnego spektaklu, którego inspiracjà by∏o
zwyk∏e... krzes∏o.
Bogumi∏a Stachurska

• w „Pogodnej” seniorzy spotykajà si´

• czas szybko p∏ynie, tu˝ po „Prezenta-

w pierwsze wtorki miesiàca o godz.
16:00;
• przygotowujemy si´ do zrobienia bazy mailingowej – osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji
o naszych imprezach drogà mailowà,
proszone sà o pozostawianie swoich
adresów e-mail w sekretariatach OK
i filii;

cjach” b´dziemy pr´˝nie przygotowywaç si´ do akcji „Lato w MieÊcie”,
a w mi´dzyczasie robiç plany na przysz∏y rok kalendarzowy. Prosimy o dzielenie si´ swoimi uwagami na temat
naszej dotychczasowej pracy i pomys∏ami na naszà przysz∏orocznà dzia∏alnoÊç. Nasze dane teleadresowe sà
na dole strony.

atmosfer´
przedwojennej
Warszawy. Inicjatorem i gospodarzem Jarmarku by∏
dotychczas Ks. Arcybiskup
S∏awoj Leszek G∏ódê, zaÊ organizatorami Duszpasterstwo
Ârodowisk Twórczych i Sportu Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Urzàd Dzielnicy
Praga Pó∏noc. Patronat Honorowy nad Jarmarkiem obj´li Prezydent
m. st.
Warszawy – Hanna
Gronkiewicz-Waltz oraz Marsza∏ek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. Celem Jarmarku jest m.in. integracja warszawskiej spo∏ecznoÊci,
zaprezentowanie

kultury dawnej i wspó∏czesnej Warszawy,
prezentacja dzia∏alnoÊci instytucji kulturalnych, rzemieÊlniczych itp. dzia∏ajàcych
na terenie województwa mazowieckiego.
Nasz OÊrodek Kultury mia∏ swoje stoisko
w pasa˝u, ponadto zaprezentowa∏y si´ nasze dwie sekcje: B´bny Regionów prowadzone przez Ryszarda Rutkowskiego i prowadzony przez Olg´ Stachwiuk zespó∏
wokalny „Voyage”. Dzi´kujemy i gratulujemy udanych wyst´pów!!!

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

13

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Mocne uderzenie i inne dêwi´ki

Kraina Poezji
Ró˝ni wykonawcy
„Kraina ¸agodnoÊci”
Wi´kszoÊci ludzi poezja mo˝e kojarzyç si´
z nudnym lekcjami j´zyka polskiego, na których
interpretowane by∏y wiersze polskich wieszczów.
Interpretowane oczywiÊcie przez panià profesor,
bo na w∏asne zrozumienie co autor mia∏ na myÊli
nie by∏o za wiele miejsca. Jednak jeÊli ktoÊ trafi∏
na dobrego nauczyciela, bàdê te˝ sam si´gnà∏ do poezji wie, ˝e mo˝na w niej odnaleêç o wiele wi´cej, ni˝
wmawiano nam od lat w szkole. Tym, którzy jeszcze
nie odkryli tej wspania∏ej dziedziny sztuki w zupe∏nie
odmienny sposób, mo˝e pomóc interpretacja muzyczna, czyli doskona∏a seria p∏yt pt. „Kraina ¸agodnoÊci”.
W tej recenzji skupi´ si´ na mojej ulubionej p∏ycie
z ca∏ej serii, pierwszej jaka si´ pojawi∏a. W∏aÊciwie
mog∏abym nie wspominaç, ˝e opisuj´ jedno z wydaw-

nictw, gdy˝ wszystkie
utrzymane sà w jednym
klimacie. Muzyka jest
przez wi´kszoÊç czasu
spokojna, delikatna, doskona∏a do wyciszenia
si´, oderwania od wcià˝
przyÊpieszajàcej, zape∏nionej technikà, rzeczywistoÊci. Delikatne instrumenty, takie jak
skrzypce, gitara, pianino,
tworzà niesamowity klimat. Niektóre utwory sà
pe∏ne energii, nieco pompatyczne („Zegarmistrz Êwiat∏a”, „Spacerologia”), inne bardzo melancholijne,
wolne, delikatne („Per∏owa ∏ódê”, „Czarny blues
o czwartej nad ranem”, „Naprawd´ nie dzieje si´
nic”). Wszystko jednak wpisuje si´ w poetycki klimat
p∏yty. OczywiÊcie, bardzo wa˝ne sà teksty, które przepe∏nione sà metaforami, porównaniami i innymi Êrodkami artystycznymi, tworzàcymi dzie∏a pe∏ne magii
i cudownoÊci. WÊród wykonawców prezentujàcych
swoje umiej´tnoÊci znajdziemy zarówno zespo∏y jak

i artystów solowych, znanych z wykonywania poezji
Êpiewanej (Raz Dwa Trzy, Grzegorz Turnau, Pod Budà,
Stare Dobre Ma∏˝eƒstwo, Antonina Krzysztoƒ i inni).
P∏yta na pewno bardziej spodoba si´ ludziom
sk∏onnym do uniesieƒ poetyckich, humanistom, s∏uchajàcym przez wi´kszy czas podobnej muzyki. Jednak fani zupe∏nie innych brzmieƒ znajdà równie˝ coÊ
dla siebie. Tutaj sama mog´ pos∏u˝yç przyk∏adem, poniewa˝ przewa˝nie s∏ucham bardzo ci´˝kich zespo∏ów,
takich jak opisywany wczeÊniej KoRn. Jednak Kraina
¸agodnoÊci zawsze mnie zachwyca i zapiera mi dech
w piersiach. Utwory budzà w cz∏owieku, dawno mo˝e
zapomniane, potrzeby wyszukanej, estetycznej formy
i spokoju oraz niesamowitych artystycznych doznaƒ.
Przy okazji tej recenzji pragn´ poleciç wszystkim
fanom poezji Êpiewanej comiesi´czne z nià spotkania, na koncertach nazywanych Âwieczowiskami.
Odbywajà si´ one w pierwszy lub drugi piàtek miesiàca o godz. 19.00 w MDK w Piasecznie. Warto te˝
poszukaç takich koncertów w nieco bli˝szych domach kultury, i sam na sam spotkaç si´ z tak niesamowitym zjawiskiem, jak po∏àczenie muzyki z g∏´bokà i wartoÊciowà poezjà.
Martyna Nowosielska

PIKNIK WESO¸A 2008

Parafialna Karuzella
Tradycyjnie ju˝ zapraszamy wszystkie okoliczne dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany na polanie przy drewnianym koÊciele. Parafialna Karuzella tym razem dok∏adnie w Dzieƒ Dziecka, czyli w niedziel´ 1 czerwca. Startujemy po mszy dla dzieci, oko∏o godziny 12.00.
Organizatorzy: parafia NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa oraz Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, zapewniajà, ˝e od atrakcji
zakr´ci si´ w g∏owie, jak na karuzeli.
B´dzie czarodziej, przeciàganie liny, gry i zabawy edukacyjne
na Êwie˝ym powietrzu, wata cukrowa i balony.
Na Parafialnej Karuzelli – nie mo˝e zabraknàç czegoÊ szczególnego, czegoÊ … ech … zdradz´ … b´dzie wielki „dmuchaniec” do skakania!!! Na zakoƒczenie planujemy wspólne ognisko.
Do zobaczenia na naszym wspólnym Êwi´towaniu!
Izabela Antosiewicz

WieÊci z hipodromu
Mimo wczesnej wiosny, w naszym oÊrodku sezon jeêdziecki w pe∏ni. 19 kwietnia odby∏y si´ pierwsze regionalne zawody WKKW. Choç pogoda nie dopisa∏a, 75 zawodników
rywalizowa∏o od rana do zmierzchu.
W dniach od 23 do 26 maja zapraszamy na Akademickie Mistrzostwa Polski w skokach
przez przeszkody i uje˝d˝eniu. Tak du˝a impreza odb´dzie si´ w naszym oÊrodku po raz
pierwszy. W zawodach weêmie udzia∏ oko∏o 200 zawodników.
Do odwiedzenia naszego oÊrodka zach´camy wszystkich amatorów aktywnego wypoczynku. Prowadzimy nauk´ jazdy konnej dla doros∏ych i dla dzieci. Na najm∏odzych czekajà kucyki. Polecamy te˝ rodzinne przeja˝d˝ki bryczkami. Zapraszamy codziennie
od 9.00 do 20.00. Tel. 0 601299564, 022 7733607.
Andrzej WaÊ

8 czerwca 2008 r.
hipodrom Szwadronu Jazdy Polskiej
Program:
1200-1615 programy szkolne i amatorskie na scenie
1200-1900 gry i zawody sportowe: stacje zadaniowe,
ogródek gier sportowych (minigolf, croquet, shuffleboard, petanque, indiaca lacrosse) oraz boiska do pi∏ki no˝nej, siatkówki, samochodziki i motorki dla najm∏odszych
1400-1600 symultana szachowa
1300-1600 zawody hippiczne
12 00 -19 00 rozrywka: plac zabaw (dmuchaƒce
– min. 13 urzàdzeƒ)
1200-2230 gastronomia: stoiska gastronomiczne (grill,
piwo, napoje, lody)
1200-1900 stoiska handlowe (zabawki, balony, itp.).
Strefa sponsorska: stoiska i materia∏y reklamowe
osób, firm i instytucji, które przyczyni∏y si´ do organizacji imprezy.
„Miasteczko Samochodowe” – stoiska firm motoryzacyjnych.
Pokazy w przerwach koncertów – Szwadron Jazdy RP,
˝o∏nierzy 1. W. B. Panc., itp.
1700 Koncert – Maleo Reggae Roccers
1830 Przerwa techniczna
2000 Gwiazda wieczoru – BUDKA SUFLERA
2200 pokaz TA¡CZÑCYCH FONTANN

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
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Systemy alarmowe, domofony, kontrola dost´pu,
TV przemys∏owa, instalacje antenowe.
ul. Rumiankowa 35/10
tel. 022-353-58-87
05-077 Warszawa Weso∏a
fax 022-773-84-69
www.nodbiz.com.pl
e-mail:info@nodbiz.com.pl
tel. 0602 398 468
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Witajcie
wÊród
nas

Oto kolejni nasi
najm∏odsi sàsiedzi.
Ich
rodzicom,
a tak˝e rodzicom
wszystkich innych
weso∏owskich maluchów,
˝yczymy
wiele radoÊci. A wy,
drogie maleƒstwa, serdecznie witajcie wÊród nas!
RoÊnijcie zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na was
spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.
Ka˝dy maluch,
którego zdj´cie
p u b l i k u j e m y,
otrzymuje drobny
upominek od naszego sponsora
– sklepu Baby
Boom. Upominki
Amelia Dzido
sà do odbioru
w sklepie. Nie urodzi∏a si´ 28 stycznia 2008 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
p o s i a d a j à c y m Waga 3020 g, wzrost 52 cm.
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 12 czerwca 2008 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

Lecznica Stomatologiczna
ELIXIR sp. z o.o.
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

Chrapiesz? Masz bezdech?
Radiochirurgia – prze∏om w leczeniu chrapania

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

tel. (022) 408 01 10

+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

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

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

Dzwonek komórki: – Dzieƒ dobry,
mówi Gabor Mohácsi, ja dzwoni´
z Budapesztu, czy Pani mog∏aby nam
pomóc? … potem nastàpi∏a szybka akcja wysy∏ania dokumentów i sk∏adania
wniosku o fundusze na wspólny projekt. Min´∏o troch´ czasu i Gabor
znów zadzwoni∏: – ChcielibyÊmy si´
z wami osobiÊcie poznaç, zapraszamy
was do Budapesztu. W ten oto sposób
zainicjowaliÊmy nowà form´ dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
– wspó∏prac´ polsko-w´gierskà.
Aby prze∏o˝yç tà wspó∏prac´ na konkrety grupka siedmiu osób z naszego

Stowarzyszenia wyruszy∏a wczesnym rankiem 17 kwietnia
na „podbój Europy”. W´grzy
przygotowali nam bardzo bogaty
i interesujàcy program pobytu.
W dniu przyjazdu przywitali
nas uroczystà kolacjà w miejscowym zajeêdzie, gdzie zosta∏y
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prze∏amane pierwsze lody. SpróbowaliÊmy miejscowych specjalnoÊci m.in.
palinki figowej i zupy gulaszowej.
Jeszcze tego samego dnia wieczorem
poznaliÊmy mi´dzy innymi: prezesa Janosza i niezastàpione êród∏o energii
i Êwie˝ych pomys∏ów – Eric´ –„doskona∏oÊç doskona∏oÊci” – jak mówià o niej
pozostali cz∏onkowie stowarzyszenia.
Na osiedlu ∏udzàco przypominajàce nasze, nawet p∏yty betonowe takie same
na ulicach, tylko po∏o˝one wzd∏u˝ a nie
w poprzek, grupa osób, 10 lat temu zrzeszy∏a si´ w stowarzyszenie, by pomóc
mieszkaƒcom w walce o infrastruktur´,
by mieszkaƒców
zintegrowaç…
skàd my to znamy?
Od razu poczuliÊmy si´ jak w domu. Im d∏u˝ej byliÊmy na W´grzech
tym wi´cej wspólnych cech, tak˝e
narodowych, odkrywaliÊmy. Zapytacie Paƒstwo, no
dobrze, ale jakim

cudem si´ z nimi porozumiewaliÊcie?
Kapelusze z g∏ów przed Gaborem, W´grem, który od 23 lat pracuje w Polsce
i na W´grzech, i naprawd´ Êwietnie mówi po polsku. To on by∏ niestrudzonym
t∏umaczem nawet tak zawi∏ych kwestii,
jak techniczne aspekty budowy boiska
ze sztucznà trawà.
Nast´pnego dnia ju˝ z samego rana zwiedzaliÊmy w´gierski parlament.
Specjalnie dla nas otwarto muzeum historyczne, gdzie obejrzeliÊmy wystaw´
poÊwi´conà udzia∏owi Polaków w WioÊnie Ludów 1848 roku. By∏ równie˝ spacer po wzgórzu zamkowym i zakupy
na miejscowym bazarku. Wieczorem
oglàdaliÊmy wyst´py zespo∏ów ludowych.
Super atrakcjà, nie tylko dla m´skiej
cz´Êci naszej grupy, okaza∏a si´ wizyta
na s∏ynnym w´gierskim torze wyÊcigowym – Hungaroring. PoznaliÊmy kierownika obiektu i dowiedzieliÊmy si´,
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lem muzeum by∏
W´gier o polskich
korzeniach Pal Domszky (Pawe∏ Dàmbski), który ca∏e swoje
˝ycie poÊwi´ci∏ piel´gnowaniu przyjaêni
polsko-w´gierskiej.
W Iszaseg mia∏a
miejsce jedna z bitew
Wiosny Ludów. Co
roku w dniu bitwy
tj. 6 kwietnia organizowana jest inscenizacja walk.
Na obiad zostaliÊmy
zaproszeni
do domu radnego

so∏ej, pani dr Jolancie Majsak-åwikowskiej, która s∏yszàc proÊb´ Gabora
o znalezienie partnera do wspólnego

˝e jest szansa na wspólny
polsko-w´gierski
projekt
polegajàcy
na przywitaniu, podczas sierpniowych rozgrywek Formu∏y 1, Roberta Kubicy. Rozmowy na ten temat trwajà.
Tego dnia by∏o jeszcze zwiedzanie pa∏acu
w Gödöllö nale˝àcego
kiedyÊ do ksi´˝nej Sisi
i muzeum w miejscowoÊci Iszaseg. Za∏o˝yciez Kerepes – równie˝ cz∏onka stowarzyszenia i pasjonata miejscowej historii.
Wieczorem by∏ jeszcze koncert organowy w koÊciele Êw. Anny w Kerepes
i po˝egnalna kolacja.
Czas bieg∏ nieub∏aganie i w niedziel´
rano po˝egnaliÊmy
naszych
nowych
znajomych. Pozosta∏y wspomnienia,
zdj´cia, filmy oraz
plany na przysz∏oÊç.
ChcielibyÊmy mi´dzy innymi zorganizowaç w przysz∏ym
roku Dzieƒ W´gierski w Starej Mi∏oÊnie.
Pragniemy w tym
miejscu z∏o˝yç specjalne podzi´kowania mieszkance We-

projektu, zarekomendowa∏a nasze Stowarzyszenie. Bez jej polecenia, nic takiego by si´ nie wydarzy∏o.
Izabela Antosiewicz
Joanna Januszewska-MiÊków
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Wspomnienia z wycieczki
23 kwietnia uczniowie klas Ia i Ib ze
SP 171 w Warszawie Weso∏ej wraz ze
swoimi wychowawczyniami (Bogumi∏à
Jaroch i Ewà Kacprzak) uczestniczyli
w wycieczce krajoznawczo-poznawczej do Konstancina Jeziornej. JechaliÊmy nowym, klimatyzowanym autokarem. Po drodze pan
przewodnik opowiada∏ nam o ciekawych
mijanych
obiektach. W uzdrowisku Konstancin Zdrój zwiedzaliÊmy
wspania∏y park zdrojowy i korzystaliÊmy z solankowych t´˝ni. Nast´pnie

udaliÊmy si´ do cukierni.
Siedzàc przy stoliczkach
dzieci ze smakiem zajada∏y
wybrane przez
siebie ciasteczka i popija∏y
soczkiem. Pokrzepieni pojechaliÊmy do fabryki papieru.
Tutaj czeka∏a
pani przewodniczka, która
oprowadzi∏a nas po zak∏adzie. Zapozna∏a dzieci
z technologià produkcji
papieru. OglàdaliÊmy maszyny produkujàce i przetwarzajàce papier. ZwiedzaliÊmy tak˝e Muzeum Papiernictwa.

Wgryê si´ w zdrowie!!!
Owoce i warzywa sà dla cz∏owieka
niezb´dnym êród∏em witamin – to wie
ka˝dy z nas. Ju˝ nie wszyscy znamy najnowsze wyniki badaƒ przeprowadzone
w amerykaƒskich instytutach – witaminy w tabletkach nie
zawsze pomagajà,
a mogà nawet zaszkodziç, co zosta∏o
udowodnione. Polacy
ch´tnie korzystajà
z bogatej oferty firm
farmaceutycznych
i ulegajà z∏udzeniu,
˝e po∏kni´ta tabletka, to ich sposób
na zdrowy styl ˝ycia.

Uczniowie Szko∏y Podstawowej
nr 171 postanowili nam przypomnieç,
˝e owoce i warzywa sà dla nas najcenniejszym i najbezpieczniejszym êród∏em witamin. Z okazji Dnia S∏u˝by
Zdrowia zorganizowali, wraz z opieku-
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nami El˝bietà Petrów, Ma∏gorzatà Rysak i Marià Karolak imprez´ promujàcà zdrowy styl ˝ycia. Kabaretowe scenki oÊmieszy∏y nasze kulinarne upodobania oraz zwróci∏y uwag´ na ogromne

Potem uczestniczyliÊmy w zaj´ciach
czerpania papieru. Ka˝dy otrzyma∏
na pamiàtk´ wykonany w∏asnor´cznie
papier czerpany. Pe∏ni wra˝eƒ wróciliÊmy do szko∏y.
Bogumi∏a Jaroch
Ewa Kasprzak
UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ p∏ynàcymi prosto z serca ˝yczeniami dla
wszystkich tych, którzy dbajà o naszà
kondycj´ fizycznà i psychicznà. Ka˝dy
otrzyma∏ jab∏ko – symbol zdrowia.
Z ogromnym apetytem schrupaliÊmy te
rumiane witaminki.
mgr Katarzyna Grodecka
foto: Maciej Feldo

Szko∏a nr 174
lubi sport

znaczenie higienicznego trybu
˝ycia. Organizatorzy przekonywali, ˝ebyÊmy Êmiali si´ jak
najcz´Êciej, nie denerwowali
si´ b∏ahostkami, optymistycznie patrzyli na Êwiat. Byli ˝yczliwi i wyrozumiali, poniewa˝
wirusy i bakterie bojà si´ czystej, uÊmiechni´tej twarzy, zmykajà
od radosnej miny.
Zaproszeni goÊcie – przedstawiciele
S∏u˝by Zdrowia, nauczyciele, koledzy
i kole˝anki bardzo wysoko ocenili aktorskie popisy uczniów klasy IVa.

Uczniowie szko∏y biorà aktywny
udzia∏ w Warszawskiej Olimpiadzie
M∏odzie˝owej w grach zespo∏owych
w kategorii ch∏opców i dziewczàt.
Bardzo lubimy zdobywaç puchary.
AktywnoÊç sportowà budujemy równie˝ wÊród najm∏odszych uczniów.
SprawnoÊç fizyczna stymuluje harmonijny rozwój umys∏owy, uczymy pokonywania trudnoÊci, budowania poczucia w∏asnej wartoÊci.
W dniu 11 czerwca br. planujemy festyn sportowy dla wszystkich uczniów
naszej szko∏y z zabawà i rywalizacjà
na weso∏o, liczymy na wspó∏prac´ instruktorów wychowania fizycznego
z jednostki wojskowej. Wszystkie klasy
wystawià swoje dru˝yny sportowe, kibiców oraz prace plastyczne o tematyce:
„Sport”, „Bawiàc si´ uczymy, uczàc si´
bawimy”.
Jolanta Ilewicz
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Nabór do szko∏y TE „Ogród”
Nowa szko∏a na Pradze-Po∏udnie
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 edukacyjnej kilka lat temu wpadli rodzice, nauczyciele i wychowawcy, którzy w tym celu za∏o˝yli Towarzystwo Edukacyjne „Ogród”. W Stowarzyszeniu, które postanowi∏o powo∏aç szko∏´
i przedszkole, dzia∏ajà nauczyciele, a tak˝e pracownicy naukowi i dydaktycy warszawskich uczelni.
Chcemy mieç wp∏yw na wychowanie naszych
dzieci. JesteÊmy przekonani, ˝e jako rodzice, a wi´c
osoby odpowiedzialne za nauczanie i wychowanie
naszych pociech, musimy sami zadbaç o to jak
i gdzie b´dà kszta∏cone – mówi Ma∏gorzata Jarosz-Jarszewska, jedna z za∏o˝ycielek TEO.
Od poczàtku towarzyszy∏a nam myÊl, aby szko∏´
i przedszkole oprzeç o sprawdzone, dobre koncepcje pedagogiczne i dydaktyczne. ByliÊmy tak˝e przekonani, ˝e trzeba szukaç w polskiej, jeszcze nawet
przedwojennej tradycji nauczania i wychowywania.
Wiele czasu poch∏on´∏o nam tworzenie koncepcji
w oparciu o doÊwiadczenia prof. Aleksandra Kamiƒskiego, wybitnego pedagoga spo∏ecznego i Êw. Urszuli Ledóchowskiej, która stworzy∏a przed wojnà
bardzo ciekawy, i po dziÊ dzieƒ bardzo aktualny system wychowawczy zwany przez niektórych „pedagogikà uÊmiechu i optymizmu” – przyznaje Monika Jakubowska, nauczycielka nauczania poczàtkowego
i doktorantka Wydzia∏u Pedagogicznego UW, w TEO
odpowiedzialna za sprawy merytoryczne.
Za∏o˝yciele szko∏y zdecydowali si´ na prac´ w oddzielnych klasach dla dziewczàt i ch∏opców, zachowujàc przy tym szerokà przestrzeƒ wspólnych kontaktów miedzy obiema p∏ciami. Koncepcja ta bazuje
na potwierdzonych przez ró˝ne Êrodowiska naukowe
badaniach, które wskazujà, ˝e najlepsze wyniki w nauce osiàgajà uczniowie, uczàcy si´ w szko∏ach zró˝nicowanych ze wzgl´du na p∏eç. W Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 140 szkól zorganizowanych wed∏ug systemu dual academy (jedna szko∏a, oddzielne
klasy) gros z nich to szko∏y paƒstwowe, które po prostu bardzo troszczà si´ o poziom nauczania i bezpieczeƒstwo wychowawcze – przyznaje dr Ewa Piotrowska mama trójki dzieci i dydaktyk uniwersytecki.
Z drugiej strony za∏o˝yciele szko∏y sà przekonani,
˝e musi w niej istnieç obszar, w którym dziewcz´ta

go czytania czy liczenia, ale na swobodnà, kreatywnà zabaw´ dzieci, zgodnie z dewizà Êw. Urszuli, aby
wykrzesaç w dzieciach radoÊç, którà daje spontaniczna zabawa.
Za∏o˝yciele TEO sà otwarci na wspó∏prac´ z ró˝nymi
Êrodowiskami, w których wyznawane sà podobne wartoÊci. Mo˝e uda nam si´ zorganizowaç osiedlowà
grupk´ dzieci chodzàcych do tej samej szko∏y i przedszkola? A mo˝e za jakiÊ czas uda nam si´ zorganizowaç szko∏´ i przedszkole TEO na naszym terenie?
JeÊli jesteÊ rodzicem zainteresowanym szko∏à
i przedszkolem na wysokim poziomie merytorycznym, wychowujàcym w duchu chrzeÊcijaƒskim,
otwartym na rodzin´ i wyznawane w niej wartoÊci,
koniecznie zajrzyj na stron´ internetowà Towarzystwa Edukacyjnego „Ogród” (www.teo.edu.pl).

i ch∏opcy b´dà spotykaç si´
razem, uczyç obcowania ze
sobà, dlatego w wi´kszoÊci zaj´cia pozalekcyjne b´dà wspólne.
Ciekawa koncepcja szko∏y wià˝e si´ tak˝e z propozycjà indywidualnych Êcie˝ek programowych dla dzieci zdolnych, z programem wychowania estetycznego
i patriotycznego, z wdra˝aniem dzieci od samego poczàtku do aktywnoÊci spo∏ecznej (m. in. przez autorski
program „Byç dla innych”). Nie chodzi przecie˝ o to
aby dzieci nauczyç jedynie biegle mówiç w j´zykach
obcych, sprawnie liczyç i czytaç. W pracy, ale tak˝e
Magdalena J´drzejewska
w kontaktach mi´dzyludzkich liczà si´ inne zdolnoÊci
takie jak np. wra˝liwoÊç,
empatia, a tego w szkole
raczej si´ nie uczy! Nie
ukrywamy, ˝e bliskie sà
nam wartoÊci chrzeÊcijaƒR
A
D
A
N
skie, które silnie akcentujà
otwarcie si´ na drugà oso- • Mechanika pojazdowa
b´ – przekonuje Jarek • Atrakcyjne ceny
B∏oniarz odpowiedzialny
w TEO za sprawy organiza- • Wieloletnie doÊwiadczenie
cyjne, prywatnie tata • Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
czwórki dzieci.
• Klimatyzacja
Przy szkole dzia∏aç
b´dzie przedszkole, • Wulkanizacja
aby zgodnie z za∏o˝e- ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
niami A. Kamiƒskiego,
umo˝liwiç
dziecku 05-075 Warszawa-Weso∏a
wzrastanie od samego tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
tel. 022 499 80 59
poczàtku w jednym, reprezentowanym tak˝e
przez dom systemie
wartoÊci. Chodzi tak˝e
o to, aby rodzeƒstwa mog∏y byç blisko siebie,
starsza siostra w szkole
m∏odsza w przedszkolu.
Pawilony na Trakcie Brzeskim (nr 60b)
Szko∏a i przedszkole
Czynne 10.00-22.00
w jednym miejscu to tak˝e wielka dogodnoÊç dla
rodziców – dodaje M.
oraz
Jarosz-Jarszewska.
Przedszkole proponuje bardzo ciekawy program edukacyjny i wychowawczy, nie tylko
nastawiony na modnà
ostatnio nauk´ wczesne-

AUTO NA GAZ

Restauracja

„Aplauz”

Restauracja

„U Szymona”
Hipodrom
Czynne 10.00-19.00

serdecznie
zapraszajà na

Wyszukane dania
oraz
Mi∏e sp´dzenie czasu
W ofercie znajdujà si´ równie˝ us∏ugi cateringowe,
organizacja przyj´ç.
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Dorota Gellner wÊród przedszkolaków
Niepubliczne Przedszkole „ROBUÂ” odwiedzi∏a po raz kolejny zaprzyjaêniona z naszym przedszkolem
znana i popularna poetka, autorka
ksià˝eczek i tekstów piosenek dla dzieci Dorota Gellner.
Tradycyjnie spotkanie autorskie pani Doroty zamieni∏o si´ wielkà uczt´
literackà, fantastycznà i rozÊpiewanà
zabaw´. Dzieci zaÊpiewa∏y autorce
ulubione piosenki jej autorstwa „Popatrzcie na jamniczka”, „Ogrodnicz-

ka” i wyrecytowa∏y wierszyki.
Pani Dorota zabra∏a dzieci
w Czarodziejski Âwiat swoich
najbardziej
popularnych
przebojów „Zielony ogórek”,
„Zuzia lalka niedu˝a” oraz
wielu pi´knych bajek i wierszy. Na spotkaniu poetka
przeczyta∏a przedszkolakom
swoje nowiutkie dzie∏a z r´kopisów, nigdzie jeszcze nieopublikowane. Na zakoƒczenie ka˝de dziecko otrzyma∏o na pamiàtk´ spotkania ksià˝eczk´ „Czarodziejski Êwiat” wraz z imiennà dedykacjà od autorki.
Bardzo dzi´kujemy za to wspania∏e
spotkanie i ju˝ oczekujemy na kolejne.
Bogus∏awa WiÊniewska
Niepubliczne Przedszkole „ROBUÂ”
pragnie z∏o˝yç wszystkim Mamom
najserdeczniejsze ˝yczenia z okazji
dnia mamy.
W prezencie dla wszystkich Mam
za∏àczamy wiersz Doroty Gellner.

„JA CZEKAM”
JA CZEKAM NA CIEBIE!
I T¢SKNI¢ OKROPNIE.
RAZ STAJ¢ PRZY FURTCE,
RAZ STOJ¢ PRZY OKNIE.
OD TEGO CZEKANIA ROZBOLÑ
MNIE NOGI!
UROSNÑ MI W¸OSY DO SAMEJ
POD¸OGI!
I CHUDA SI¢ ZROBI¢
I STRASZNIE ZGRZYBIA¸A…
ZOBACZYSZ!
JAK WRÓCISZ STO LAT B¢D¢
MIA¸A!
A JAK JESZCZE TROCH¢ PRZY
FURTCE POSTOJ¢,
TO BLUSZCZ MNIE OPLECIE
I DZIKIE POWOJE…
– CO MÓWISZ? ˚E TYLKO PI¢å
MINUT TO TRWA¸O?
PI¢å MINUT BEZ CIEBIE
– TO NIE JEST TAK MA¸O!
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05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
675
679
712
713
674
673
678
705
711
650
521
687
683
666

Nr
Pow. Rejon
Cena Rodzaj
oferty
w PLN dzia∏ki
1051 1159 Stara Mi∏osna 1.120.000 budowlana
1029 20489 W-Wa Weso∏a 5.990.000 leÊno-bud.
1050
709 Stara Mi∏osna
900.000 budowlana
1003 1500 Stara Mi∏osna
933.000 bud.-us∏ugow.
985 21400 Otwock
1.391.000 budowlana
1048 3900 Weso∏a
5.500.000 bud.-inwest.
978 5622 Sulejówek
1.968.000 us∏ugowa
1040
585 Stara Mi∏osna
560.000 budowlana
1046 1076 Weso∏a
932.000 budowlana
1015 22583 Zàbki
35.000.000 bud.-inwest.
876 5323 Mi´dzylesie
1.050.000 leÊna
1045
289 Stara Mi∏osna
235.000 bud.-us∏ugow.
1044
834 Wawer
650.000 budowlana
836 3000 Sulejówek
156.000 budowlana

Pow.
m2
96
120
67
67
56
59
59
54
71
76
65
73
92
100

Pi´tro Licz.
pokoi
2/2
3
1/2
5
2/3
3
1/3
3
0/2
2
2/2
2
0/2
3
0/2
3
0/2
3
0/3
3
1/2
2
0/1
3
1/2
4
0/2
4

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Weso∏a Zielona
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

630.000
670.000
500.000
470.000
485.000
485.000
450.000
377.000
670.000
497.000
550.000
600.000
760.000
816.000

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod
numerem telefonu 022-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
486
505
503
497
500
457
474
496
472

Pow.
domu
200
180
240
177
260
300
180
200
200

Pow.
dzia∏ki m2
300
500
200
380
1600
4000
700
1000
500

Rejon

Cena
w PLN
Wawer Sadul
970.000
Wawer
830.000
Stara Mi∏osna
1.035.000
Wawer
1.127.000
Wawer Mi´dzylesie 3.100.000
Miedzeszyn
1.500.000
Wiàzowna Majdan 850.000
Sulejówek
1.220.000
Zakr´t
375.000

Rodzaj
domu
bliêniak
bliêniak
segment
bliêniak
wolnostojàcy
wolnostojàcy
bliêniak
wolnostojàcy
bliêniak

Rok
2007
2008
1995
2007
2000
2007
1998
2006

Stan wykoƒczenia
bez pod∏. i bia∏ego mont.
do cz´Êciowego wykoƒcz.
wykoƒczony
stan deweloperski
wykoƒczony
wykoƒczony
bez pod∏. i bia∏ego mont.
wykoƒczony
surowy
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Zespó∏ Prywatnych Szkó∏
im. Z. i J. Moraczewskich w Sulejówku

og∏asza przyj´cia uczniów
na rok szkolny 2008/2009
do IV klasy szko∏y podstawowej
i I gimnazjum
Zapewniamy:
• nauk´ j´zyków obcych:
- j´zyk angielski w szkole podstawowej – 5 godz., w gimnazjum
– 4 godz. tygodniowo,
- j´zyk niemiecki, francuski, hiszpaƒski (do wyboru) – 3 godz.
tygodniowo;
• rozszerzone programy nauczania pozosta∏ych przedmiotów;
• ko∏a zainteresowaƒ: teatralne, plastyczne, informatyczne,
ekologiczne, fizyczno-chemiczne;
• zaj´cia sportowe w ramach SKS;
• ma∏o liczne zespo∏y umo˝liwiajàce indywidualnà prac´ z ka˝dym
uczniem;
• przyjazne Êrodowisko wychowawcze;
• zaj´cia turystyczne, kulturalne i naukowe;
• Êwietlic´ dydaktycznà.
Kontakt ze szko∏à:
Adres: Sulejówek ul. ˚eromskiego 18
Telefon: 022 783 26 59, 609 497 117
e-mail: gimnazjum@moracz.edu.pl

www.moracz.edu.pl
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TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON

DOJAZD GRATIS 24 h

• 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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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

Serwis samochodowy MOTOLAB
Warszawa-Weso∏a, Trakt Brzeski 1
773 22 49, 022 773 22 50

• MECHANIKA POJAZDOWA
Tel. 022
przeglàdy okresowe – pogwarancyjne
przeglàdy pojazdów przed zakupem
naprawa uk∏adów hamulcowych
naprawa zawieszeƒ i uk∏adów jezdnych
naprawa skrzyƒ biegów
naprawy silnikowe (naprawy g∏ówne, naprawy g∏owic,
uk∏adów rozrzàdu)
• DIAGNOSTYKA I NAPRAWA
systemy wtrysku paliwa – benzynowe i diesla
elektroniczne systemy komfortu
uk∏ady hamulcowe ABS/ASR
systemy bezpieczeƒstwa AIR-bag i ESP
• UK¸ADY EOBD
• KLIMATYZACJA – OBS¸UGA I NAPRAWA
• GEOMETRIA KOMPUTEROWA
Y:
• WYMIANA OPON
ZAPRASZAM
00
700
• OBS¸UGA FLOT
PN-PT 8 –1 00
• SAMOCHODY ZAST¢PCZE
900–14
SOB
• HOLOWANIE
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Wakacyjna promocja!
W dniach 1.06.-15.06.2008
zapraszamy na przeglàd
samochodu z testem
komputerowym silnika
za

99,-
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Licencja MF Nr 14424/99

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

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

LEKARZ INTERNISTA
l e k . m e d . To m a s z D r o ƒ

specjalista chorób wewn´trznych II stopnia

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

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

Morfeusz -

Przyj´cia
OkolicznoÊciowe

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

✦ 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 ✦

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

BIURO RACHUNKOWE

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

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU

przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

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
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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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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

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

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 022

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

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)

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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i inne...

(pawilony przy delikatesach K&M
K&M)

DLA STAŁYCH KLIENTÓW – PAKIET NA PIÑTK¢!
Chcesz systematycznie dbaç o swojà skór´ twarzy i ciała?
Wiesz, ˝e znów nas odwiedzisz?

Mamy dla Ciebie Pakiet na Piàtk´ - 5 zabiegów plus 6 gratis!!!
Zaoszcz´dzone w ten sposób pieniàdze mo˝esz wydaç na kosmetyk
albo ciuszek, który kusi Ci´ od dawna...

Znajdê swój salon Color Touch Plus
i weê udział w konkursie
Wella Professionals & Twój Styl.
Do wygrania darmowa usługa koloryzacji.
Wi´cej informacji na stronie www.wella.pl i w magazynie „Twój Styl”.

Zapraszamy!
29
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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.

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

30

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Poszukujemy pilnie solidnej osoby do sprzàtania lokalu w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Starej Mi∏oÊnie. Praca raz w tygodniu na ok. 3 godziny, we wtorki przed po∏udniem (w godz.
10-16.00). Tel. 604232357 lub 022-7739494.
◗ Kupi´ pilnie "pajàczka" dla 12-latki która si´ garbi.
Z góry dzi´kuj´. Tel.: 022-8364064.
◗ Pracownia Projektowania Wn´trz SAPI z Warszawy-Weso∏ej poszukuje menad˝era który b´dzie
odpowiedzialny za: pozyskiwanie klientów, kontakty z klientami do momentu podpisania umowy,
opracowywanie umów w oparciu o cennik naszej
Pracowni, czuwanie nad terminowymi p∏atnoÊciami. Dodatkowym atutem b´dzie umiej´tnoÊç
sporzàdzania biznes planów i pozyskiwania dotacji z UE. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
tylko z wybranymi osobami i do subiektywnej
oceny potencjalnych kandydatów pod kàtem skutecznoÊci! pracowitoÊci, dopasowania do zgranego zespo∏u, lojalnoÊci. Zarówno czas jak i forma
zatrudnienia do ustalenia. Kontakt: k.szaszkiewicz@sapi.pl; tel. 604232357.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 0501707236.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek.
med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-60162-22-62.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691257-038.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd
gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ 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. 022-773-22-54.
◗ Angielski z Anglikiem (dyplomowany nauczyciel
z Londynu) tel. 022-773-38-99.
◗ PRANIE DYWANÓW, wyk∏adzin i tapicerki meblowej oraz samochodowej maszynà i Êrodkami firmy Karcher. Dojazd bezp∏atny. tel. 0510-126-840.
◗ Szukam NIANI do 2-letniego ch∏opca w Starej Mi∏osnej od zaraz, tel. 0 605 415 475.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500-322-255 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-2078, 0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny. Tel. 0513-144-668.
◗ ZU˚YTE OPONY do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19
tel. 0501-086-581.
◗ 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.
◗ 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.
◗ Do wynaj´cia! Pokój z ∏azienkà w suterenie
tel: 0501093344.
◗ Doradzimy jak urzàdziç ciekawe wn´trze bez wydawania fortuny www.domzklimatem.pl Tel.:
0 607 946 555.
◗ Szukam pracownika z doÊwiadczeniem do zak∏adu wulkanizacyjnego Warszawa – Stara Mi∏osna.
Kontakt: 0 509 141 182.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, systemy w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi
wykonywane fachowo i solidnie. Tel.: 509-358336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Sprzedam wózek typu parasolka MACLAREN
triumph, z gwarancjà 350pln. tel. 504-269-064.
◗ Fryzjerk´ do salonu w Sulejówku zatrudni´.
Tel: 516628626.
◗ Poszukuje rehabilitanta dla 10-letniego ch∏opca
z przykurczem Êci´gna Achillesa. Tel: 506 661 672.
◗ US¸UGI REMONTOWO-WYKO¡CZENIOWE. Ocieplanie poddaszy, strychów, Êcianki z p∏yt G/K,
malowanie, g∏adzie itp. Tel kom. 691-396-473.
◗ Kosmetyczce wynajm´ 30m2 przy salonie fryzjerskim w Sulejówku. Tel: 516628626.
◗ Sprzedam bardzo ∏adne mieszkanie 3 pokojowe, 67m. 0607377603. BezpoÊrednio.
◗ Pilna sprzeda˝ mieszkania w Starej Mi∏oÊnie
– mieszkanie w segmencie dwurodzinnym, 3 pokojowe, 90 m2, jednopoziomowe, stan developerski. Cena do uzgodnienia!!! Tel. 606-515-610.
◗ Sprzedam bardzo tanio wózek dzieci´cy w Starej
Mi∏osnej. Gondola + spacerówka (do∏àczam pokrowiec, folie przeciwdeszczowà, moskitier´ i torb´). Stan dobry. Zapraszam tel. 0604-358-248.
◗ Zatrudni´ recepcjonistk´ w Lecznicy Stomatologicznej, wymagana znajomoÊç komputera.
Tel: 501099077.
◗ Brama gara˝owa, u˝ywana w bdb stanie, metalowa, ocieplana, kolor ciemny bràz, wym. 219x238,
cena 850 z∏. Zakr´t, Tel. 501005082.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania do egzaminów udziela germanista magistrant U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120-632; 773-82-31.
◗ Prace remontowo-wykoƒczeniowe, w tym: malarskie, hydrauliczne, uk∏adanie glazury, modernizacje ∏azienek, uk∏adanie paneli oraz inne nietypowe. Tel. 0 601 91 80 49.
◗ Dzia∏ka w Weso∏ej-Zielonej 1027m, dom 130m, cz´Êciowo do remontu, nowy gara˝, plac dwufrontowy
na Êcianie lasu, 1 150 000 z∏, tel. 601-539-910.
◗ M∏ode ma∏˝eƒstwo wynajmie mieszkanie w Starej
Mi∏osnej, Sulejówku i okolicach, najlepiej 2-pokojowe. Tel. 0 603816804.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio skrajny segment typu
Kanadyjczyk 180 m2 w Starej Mi∏osnej. Tel:
0506 331 873.
◗ J´zyk angielski dla dzieci – poziom II podstawowy – ponadpodstawowy (2-5 klasa podstawówki). Nauka w niedu˝ych grupach – do 4 osób. Godzinne (60”) lekcje 2 – 3 razy w tygodniu, co 3cia lekcja w tygodniu gratis! Solidnie i dok∏adnie
tel. 660-330-450, (22) 773-17-89.

◗ 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).
◗ KUCHENKI GAZOWE, ZMYWARKI, PRALKI POD¸ÑCZ¢ oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne.
TANIO I SOLIDNIE tel. 0-22 772-82-27 lub tel.
kom. 516-262-825.
◗ Sprzedam mieszkanie 64m2 – Stara Mi∏osna, ul.
Kolendrowa. Mieszkanie w stanie do zamieszkania, w kameralnym trzypoziomowym segmencie.
Zadbane, rozk∏adowe na drugim pi´trze.
Do mieszkania przynale˝y miejsce postojowe
w gara˝u pod budynkiem. Brama wjazdowa i gara˝owa automatyczna. Ciep∏a woda i ogrzewanie
gazowe z w∏asnego pieca dwufunkcyjnego. Czysta, zadbana klatka schodowa – trzech lokatorów.
Brak balkonu. Op∏aty tylko licznikowe (250z∏). Hipoteka-kredyt. Cena 500 tys. Tel. 603 380 163.
◗ Mieszkanie ok. 50 m.kw. kupi´ bezpoÊrednio
w Weso∏ej / Starej Mi∏osnej. Tel. 602-357-988.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 0-603-313-938.
◗ PIELUCHY dla dzieci i doros∏ych hurtownia/sklep,
Weso∏a Trakt Brzeski 55, godz 9-16, 696-655-830.
◗ Energiczna dziewczyna z doÊwiadczeniem przyjmie sprzàtanie biura (11z∏/h), prasowanie
(12z∏/h) oraz mycie okien (12z∏/szt). Sprzàtam
i prasuj´ dok∏adnie. Tel. 792 180 004.
◗ BIOLOGIA – korepetycje; pracownik naukowy
i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie (+ GLAZURA, MALOWANIE); referencje; 0513878452.
◗ Us∏ugi elektryczne Warszawa i okolice
– tel. 0501121776.
◗ Poszukujemy niani dla Zosi – od sierpnia/wrzeÊnia 2008 (córka b´dzie mia∏a 7 miesi´cy); 5 dni
w tygodniu, w godz. 8-15. Stawka i forma rozliczeƒ do uzgodnienia. Mile widziane doÊwiadczenie w opiece nad dzieçmi. tel. 602-225-254.
◗ Glazurnik-profesjonalista, 20 lat w zawodzie,
gwarancja na wykonanà prac´, tel. (022) 78324-28, 501 80 50 46.
◗ Klimatyzacja – do domu, biura, sklepu. Monta˝
i doradztwo techniczne. Tel. 880 308 382.
◗ UBEZPIECZENIA – firma ALLIANZ. Ubezpieczenie
na: ˝ycie, komunikacyjne, budynków i mieszkaƒ
ma∏ych i Êrednich firm, nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków [rodzinne, dla uczniów, pracowników],
koszty leczenia za granicà, budowlane, finansowe,
fundusze emerytalne i wiele innych. Zadzwoƒ
i umów si´ na spotkanie. Agent ubezpieczeniowy
przyjedzie, wyjaÊni, wyt∏umaczy i doradzi. Kontakt:
Stara Mi∏osna - 0501 272 633. Zapraszam.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´ w sklepie w Starej Mi∏osnej. Tel.: 692401488.
◗ Sprzedam ¸Ó˚KO do sypialni wym. 200x180 firmy MALM z IKEI, 800z∏, wi´cej informacji
pod nr 509046010.
◗ Sprzedam kamizelk´ Êlubnà, musznik oraz butonierk´, w kolorze ecru, ze z∏otymi haftami,
na wzrost 172, rozm. 52s, 200z∏. Tel: 509046010.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà dwucz´Êciowà, welon,
r´kawiczki w kolorze ecru ze z∏otymi przeszyciami rozm. 44 na wzrost 160 cm (mo˝liwoÊç regulacji), 700 z∏. Tel: 509046010.
◗ Szukam niani do dwójki ch∏opców w wieku 4,5 lata i 4 miesiàce, na kilka godzin dziennie kilka razy
w tygodniu w Wiàzownie. Tel: 0501 745 549.
◗ Oddam u˝ywany materac spr´˝ynowy 160x200
cm. Tel. 604434101.

◗ Mam do wynajecia domek na Mazurach niedaleko Szczytna nad jeziorem 8-osobowy. Sa wolne
terminy w lipcu i sierpniu. Tel. 606 482 555.
◗ Szukam pani do sprzàtania w domku jednorodzinnym w Wiàzownie. Tel: 0501 745 549.
◗ Us∏ugi fryzjerskie w domu klienta. Dla dzieci i ich
mam oraz wszystkich, którzy z ró˝nych powodów
nie mogà udaç si´ do fryzjera. Mycie, strzy˝enie,
modelowanie, farbowanie, henna, manicure. Farby klienta. Zapraszam w godzinach 9.00-14.00
od poniedzia∏ku do piàtku tel. 773 38 49,
kom. 668 268 368. Inne godziny do uzgodnienia.
Weso∏a dojazd gratis.
◗ Przyjm´ do wykonania detale z tworzyw sztucznych na wtryskarkach 260gr i 400gr. Tel.:
022 811 97 17 lub 0501 062 271.
◗ Francuski z dojazdem, wy∏àcznie Stara Mi∏osna,
tel. 0 602 276 202.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firm i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Do wynaj´cia budynek gospodarczy 100m2 +
dzia∏ka w Sulejówku, przy ul. Czynu Spo∏ecznego 229. Tel.: 783 25 43.
◗ BezpoÊrednio sprzedam dom wolnostojàcy w Starej Mi∏oÊnie, o powierzchni 110/250 m2 – 4 pokoje
+ kuchnia. Rok budowy 1990. Budynek podpiwniczony, media, ogrzewanie gazowe lub w´glowe.
Dzia∏ka 1549 m2 z nowym budynkiem gospodarczym o powierzchni 18 m2. Gara˝ 2-stanowiskowy
w podpiwniczeniu. Cena 1 750 000 z∏ (do negocjacji). Tel. 661 525 061 lub 022 773 19 75.
◗ Sprzedam wózek Chicco – spacerówka + gondola, kolor zielony, stan bdb, cena 350 z∏,
tel: 605 602 308.
◗ Profesjonalne us∏ugi hydrauliczne tel. 693124004.
◗ IGLAKI KRZEWY OZDOBNE DO OGRODU NA BALKON – bezpoÊrednio producent!!! tel. 880308382.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Us∏ugi wykoƒczeniowo-remontowe – glazura, terakota, gipsy, zabudowy g-k. Tel.: 514 681 163.
◗ Niania – mi∏a babcia, podejmie si´ opieki nad dzieckiem z zamieszkaniem, od zaraz. Referencje oraz
pe∏na dyspozycyjnoÊç. Tel. 785-833-605.
◗ Pilnie poszukuj´ Pani do sprzàtania (Stara Mi∏osna). Telefon kontaktowy 0606 310 360.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA. Uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych wymiana drzwi i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 0-502-215-245.
◗ Us∏ugi krawieckie. Pralnia. Magiel. Warszawa Weso∏a, Trakt Brzeski 68. tel. 0-609-711-754.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY.
Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-28-37;
kom. 606-752-724.
◗ Broker ubezpieczeniowy poszukuje wspó∏pracowników w zakresie ubezpieczeƒ majàtkowych i ˝yciowych. Zapewniamy produkty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Kontakt: 509-741-078.
◗ Zatrudni´ asystenta do budowy portfeli inwestycyjnych, wy∏àcznie osoby z doÊwiadczeniem w sprzeda˝y us∏ug finansowych. Kontakt: 601-801-890.
◗ Poszukujesz najlepszej opiekunki na godziny dla
swojego dziecka? Zadzwoƒ! Mam 17 lat, referencje,
doÊwiadczenie, wspania∏e podejÊcie do dzieci i pe∏no pomys∏ów na wype∏nienie czasu dziecka podczas nieobecnoÊci rodziców. Tel. 0-508-102-697.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS.
Tel.: 0-603-313-938.
◗ Niedrogo sprzedam szaf´ na dziecinne ubrania,
komod´ sosnowà z szufladami z Ikea i toaletk´.
Telefon: 022 773 25 72.
◗ Sprzedam mieszkanie 85 m2, bezpoÊr. 502212457.

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

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

