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Z prac Rady Dzielnicy
Ostatnie posiedzenie Rady Dzielnicy
odby∏o si´ 14 lipca.
Najwa˝niejszymi
punktami by∏o bez
wàtpienia przedstawienie stopnia zaawansowania robót
inwestycyjnych oraz remontów placówek oÊwiatowych. Wi´cej informacji
na ten temat publikujemy na str. 4-5.
Rada Dzielnicy wyrazi∏a tak˝e pozytywnà (z kilkunastoma uwagami) opini´ do ramowego projektu statutu
dzielnicy, zapozna∏a si´ z informacjà
o przebiegu akcji Lato w MieÊcie, o gospodarce finansowej w zakresie kultury
i sportu oraz pozytywnie zaopiniowa∏a
projekt uchwa∏y Rady Miasta w sprawie hejna∏u Miasta Sto∏ecznego Warszawy. O ile uchwa∏a ta zostanie przyj´ta przez Rad´ Warszawy, to hymnem

stolicy zostanie skomponowana przez
prof. Zbigniewa Bagiƒskiego melodia
pt. „Hejna∏ Zamku Królewskiego
w Warszawie”, którà ju˝ teraz mo˝na us∏yszeç na Placu Zamkowym.
Kolejna sesja Rady zaplanowana jest
na 28 sierpnia na godz. 14.00 jak zwykle w sali obrad Rady, w budynku
Urz´du Dzielnicy. W programie b´dzie wyra˝enie opinii na temat zmian
w tegorocznym bud˝ecie Dzielnicy, informacja o wykonaniu bud˝etu za
okres I pó∏rocza, debata nad kierunkami rozwoju infrastruktury w Dzielnicy.
Rada b´dzie mia∏a tak˝e okazj´ zapoznaç si´ z protoko∏em Komisji Rewizyjnej po kontroli udzielonych dotacji
dla organizacji pozarzàdowych w 2007
r. oraz z informacjà o zaawansowaniu
prac nad WOW.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

Koniec inwestycyjnego
eldorado
W dawnych czasach pos∏aƒcy przynoszàcy z∏e
wieÊci swoim w∏adcom ryzykowali ich przekazanie
w∏asnym ˝yciem. Na szcz´Êcie czasy te min´∏y bo
niestety, wiadomoÊç którà mam do przekazania najlepsza nie jest. Otó˝ przez ostatnie lata Weso∏a by∏a
dzielnicà Warszawy, w której najszybciej rozwija∏a
si´ infrastruktura. MieliÊmy najwy˝szà w stolicy
kwot´ inwestycji przypadajàcà na jednego mieszkaƒca. Mo˝e nic w tym dziwnego, bo potrzeby mamy równie ogromne.
Niestety, pewne symptomy wskazujà, ˝e czasy te
powoli si´ koƒczà. Ju˝ w roku 2008 nasza Dzielnica dosta∏a mniej Êrodków inwestycyjnych (by∏o to
ok. 26 mln). Co prawda w ciàgu roku Zarzàdowi
uda∏o si´ pozyskaç dodatkowe kilka milionów, ale
ju˝ teraz wiadomo, ˝e na rok 2009 zamiast planowanych wst´pnie 25,6 mln., w∏adze Warszawy
przeznaczy∏y dla nas zaledwie 21 mln. Co prawda
dzi´ki dzia∏aniom Zarzàdu uda∏o si´ ju˝ tà kwot´
podnieÊç do 23,5 mln., ale jak na razie nie zanosi
si´ na wi´cej.
To oszcz´dnoÊci wynikajà z gigantycznych inwestycji, jakie przed Euro 2012 sà rozpoczynane
w Warszawie, a tak˝e z wielkiego rozmachu, z jakim
rozkr´ci∏ sto∏eczne remonty i inwestycje do niedawna „nasz Burmistrz” a obecnie wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz.
Dodatkowym problemem sà wzrastajàce lawinowo ceny us∏ug budowlanych. Dla przyk∏adu podam
tylko, ˝e w przetargu na budow´ ul. Diamentowej
(zaplanowany na 2,1 mln. z∏) najtaƒsza oferta wynios∏a 3,6 mln z∏. Dla porównania w zesz∏ym roku,
za podobny zakres prac na ul. Fabrycznej Dzielnica zap∏aci∏a 2,2 mln z∏, za ul. Mazowieckà równie˝ 2,2 mln, zaÊ za stanowiàcy mniej wi´cej po∏ow´ tego II etap ulicy Jeêdzieckiej 1,3 mln. z∏.
W przeliczeniu, za 1 mb drogi w ruku ubieg∏ym
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p∏aciliÊmy 2-2,5 tys z∏., obecnie firmy budowlane
˝àdajà 4,5 tys. z∏.
Trzecià przyczynà spowolnienia inwestycji jest
koniecznoÊç kompleksowego rozwiàzania zaplecza oÊwiatowego. W zielonej ju˝ trwa budowa nowej szko∏y, w Starej Mi∏oÊnie nie uda∏o si´ pozyskaç bezp∏atnie gruntu od Spó∏ki Ziemskiej i trzeba go b´dzie kupiç po cenach komercyjnych. ZaÊ
sama budowa nowej szko∏y szacowana jest
na ok. 30 mln. z∏. Do tego koniecznoÊç zbudowania hali sportowej przy Gimnazjum 119 oraz
przedszkola zarówno w Starej Mi∏oÊnie jak i Zielonej. Trzeba si´ wi´c liczyç, ˝e inwestycje te w najbli˝szych latach b´dà poch∏ania∏y wi´kszoÊç
Êrodków inwestycyjnych Dzielnicy, co spowoduje
zwolnienie tempa realizacji innych inwestycji,
w szczególnoÊci dróg.
Dobrà wiadomoÊcià jest jednak to, ˝e niektóre
wi´ksze inwestycje na naszym terenie b´dzie realizowa∏a bezpoÊrednio Warszawa. Tak jest np. z budowà ul. Nowoborkowskiej (po∏àczenie z Mi´dzylesiem). Obecnie trwa procedura wydawania decyzji
lokalizacyjnej, do koƒca roku powinien byç ukoƒczony projekt wykonawczy. Co prawda trwajà protesty mieszkaƒców Mi´dzylesia przeciw tej inwestycji, ale wyglàda na to, ˝e zabiegi wiceburmistrza
Krzysztofa Kacprzaka przyniosà efekt i w roku przysz∏ym inwestycja ta znajdzie si´ w planie inwestycyjnym ZDM na niespornym fragmencie od Starej
Mi∏osny do ul. Kociszewskich.
Nale˝y liczyç tak˝e na to, ˝e konsekwentne uniewa˝nianie przetargów, w których pazerne firmy budowlane windujà ceny swoich us∏ug, nieco przyhamuje ten proceder i ceny us∏ug budowlanych wrócà
do jakiegoÊ rozsàdnego poziomu.
Marcin J´drzejewski

Informacja
o transporcie dzieci
z klas „0”
ze Starej Mi∏osny
Przystanki:
– przystanek nr 1 (parking przy Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa, ul. Borkowska 1)
– przystanek nr 2 (parking przy Parafii Âwi´tego
Hieronima, ul. Rumiankowa 2)
– przystanek SP nr 174 (Plac Wojska Polskiego 28, Warszawa – Weso∏a).
–
–
–
–
–

Kurs nr 1 (dojazd do szko∏y)
7.15 podstawienie autokaru na przystanek nr 1
7.25 odjazd autokaru z przystanku nr 1
7.30 przyjazd na przystanek nr 2
7.35 odjazd z przystanku nr 2
7.50 przystanek SP 174

–
–
–
–
–

Kurs nr 2 (powrót ze szko∏y)
13.05 podstawienie autokaru przy SP 174
13.20 odjazd autokaru z przystanku przy SP 174
13.25 przyjazd na przystanek nr 2
13.30 odjazd z przystanku nr 2
13.35 przyjazd na przystanek nr 1

Kurs nr 3 (powrót dzieci pozostajàcych
w Êwietlicy)
– 17.30 podstawienie autokaru przy SP 174
– 17.45 odjazd autokaru z przystanku przy SP 174
– 17.50 przyjazd na przystanek nr 2
– 17.55 odjazd z przystanku nr 2
– 18.00 przyjazd na przystanek nr 1
W zwiàzku z mo˝liwoÊcià zaistnienia zmian
w planie organizacyjnym Szko∏y Podstawowej
nr 174 przedstawione godziny w powy˝szym harmonogramie mogà ulec zmianie.
W dniu 1 wrzeÊnia inauguracja roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 174 rozpocznie si´
o godz. 9.00. Transport dzieci z osiedla Stara Mi∏osna odb´dzie si´ wg nast´pujàcego rozk∏adu:
–
–
–
–
–

Dojazd do szko∏y
8.10 podstawienie autokaru na przystanek nr 1
8.15 odjazd autokaru z przystanku nr 1
8.20 przyjazd na przystanek nr 2
8.25 odjazd z przystanku nr 2
8.40 przystanek SP 174

–
–
–
–
–

Powrót ze szko∏y
11.05 podstawienie autokaru przy SP 174
11.10 odjazd autokaru z przystanku przy SP 174
11.25 przyjazd na przystanek nr 2
11.30 odjazd z przystanku nr 2
11.35 przyjazd na przystanek nr 1

Âwietlica szkolna b´dzie uruchomiona od
2 wrzeÊnia br. Wszelkie informacje dodatkowe
mo˝na uzyskaç w sekretariacie Szko∏y Podstawowej nr 174 pod nr telefonu 22-773 40 03 oraz
w Wydziale OÊwiaty i Wychowania Urz´du Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy pod nr telefonu
22-773 60 81.
Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
Dzielnicy Weso∏a
m. st. Warszawa
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Nowy koÊció∏
Po prawie pó∏torarocznym okresie
za∏atwiania wszelkich uzgodnieƒ i pozwoleƒ rozpoczynamy budow´ nowej Êwiàtyni, wi´kszej
i murowanej, która b´dzie
s∏u˝y∏a potrzebom naszej coraz liczniejszej Parafii. Decyzj´ o budowie nowego koÊcio∏a podjà∏ Ksiàdz Arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê
ju˝ blisko dwa lata temu,
uznajàc, ˝e obecna jest ju˝
za ma∏a szczególnie zimà, gdy
nie mo˝na siedzieç na ∏aweczkach na powietrzu. Drugim powodem by∏o i jest niestety wcià˝ aktualne zagro˝enie ponownego podpalenia
drewnianej Êwiàtyni. Ju˝ teraz zapewniamy, ˝e ta „stara”
pe∏na ciep∏a i wr´cz górskiego uroku b´dzie piel´gnowana i wykorzystywana na Êluby, pogrzeby
i do odprawiania Mszy Âwi´tej.
Nowa zaprojektowana w stylu barokowym przez panów Piotra Pytasza
i Micha∏a Ba∏asza architektów z Bia∏egostoku b´dzie usytuowana w pobli˝u
ulicy Jana Paw∏a II.

Za nowym koÊcio∏em powstanie te˝
plebania, gdy˝ wi´kszoÊç budynków,
znajdujàcych si´ jak to mówià nasze siostry Jadwi˝anki na probostwie, nadaje
si´ ju˝ tylko do rozbiórki (coraz mocniej

rozpada si´ wikariatka). Poniewa˝ Parafia Êw. Paw∏a na Zakr´cie otrzyma∏a
od nas jako pomoc materialnà teren,
gdzie obecnie jest boisko Szko∏y Podstawowej, a Parafia Êw. Hieronima plac
z kaplicà, Ksiàdz Arcybiskup pozwoli∏
tak˝e nam sprzedaç kawa∏ek ziemi para-

Defilada 15 sierpnia
„W dniu tym wojsko i spo∏eczeƒstwo czci
chwa∏´ or´˝a polskiego, której uosobieniem
i wyrazem jest ˝o∏nierz. W rocznic´ wiekopomnego rozgromienia nawa∏y bolszewickiej

pod Warszawà Êwi´ci si´ pami´ç poleg∏ych
w walkach z wiekowym wrogiem o ca∏oÊç i niepodleg∏oÊç Polski”. Tak napisa∏ w swoim rozkazie Minister Spraw Wojskowych gen. broni Stanis∏aw Szeptycki ustanawiajàc w 1923 roku

Âwi´to ˚o∏nierza. Ustanowione dla upami´tnienia bohaterstwa ˝o∏nierzy polskich podczas wojny 1920 roku. Wybrano dzieƒ 15 sierpnia, w którym rozpocz´∏a si´ jedna z 18 bitew decydujàcych o losach
Polski i Âwiata.
W 1992 roku powrócono do obchodów Âwi´ta
Wojska Polskiego
w tym dniu po kilkudziesi´ciu latach przerwy.
Jest to dla nas
˝o∏nierzy szczególny
czas,
w którym czcimy
pami´ç naszych
poprzedników
i kolegów przelewajàcych krew
za Ojczyzn´, odbieramy laury i wyró˝nienia za wzorowà s∏u˝b´,
staramy si´ pokazaç spo∏eczeƒstwu to, co mamy najlepsze.
Udzia∏ w defiladzie z okazji Âwi´ta Wojska Polskiego to dla naszej brygady du˝e wyró˝nienie,

fialnej, który osobiÊcie wskaza∏ spacerujàc po ca∏ym terenie, bo jak powiedzia∏
„ludzie stàd ju˝ i tak remontowali i potem po po˝arze odbudowali jeden koÊció∏, to trzeba im pomóc”. Po konsultacjach w grupie Parafian
doszliÊmy do wniosku,
˝e sprzedajàc owà ziemi´ w ca∏oÊci mo˝emy
naraziç si´, ˝e kupi ktoÊ
kto b´dzie chcia∏ zbudowaç Dom Âwiadków Jehowy, a mo˝e „dom ró˝nej rozrywki”. PostanowiliÊmy wi´c przygotowaç warunki zabudowy
pod segmenty i podzieliç, niestety z op∏atà
adiacenckà, przeznaczonà do sprzeda˝y powierzchni´ na mniejsze
dzia∏ki. Pan Jacek Milewski, który b´dzie budowa∏ i sprzedawa∏ segmenty ma za to postawiç
koÊció∏ i plebani´. Je˝eli Parafianie chocia˝ troch´ si´ do∏o˝à to na pewno z Bo˝à pomocà i modlitwà dobrych ludzi
wszystko si´ uda doprowadziç do koƒca.
Je˝eli coÊ zostanie, to pomo˝emy sàsiadom od Êw. Hieronima.
x. Krzysztof
ale jest te˝ mnóstwo rzeczy, jakie musimy wykonaç wczeÊniej. Rozpoczynamy 9 sierpnia, trzeba
przygotowaç ludzi i sprz´t. Kierowcy muszà
sprawdziç jak je˝d˝à w szyku zachowujàc odpowiednià pr´dkoÊç, odleg∏oÊci i wyrównanie
w dwójkach. Dowódcy sprawdzajà jednoczesne
wykonanie komend. Treningi prowadzone sà
dwa razy dziennie na trasie, która przypomina miejsce uroczystoÊci. Po opanowaniu
wszystkich elementów nadesz∏a pora na mycie,
czyszczenie czo∏gów i wozów bojowych, naklejenie oznak i jeszcze ostatni szlif, bo wszystko
musi b∏yszczeç. Nadszed∏ dzieƒ przed, o godzinie 02.00 rozpoczyna si´ próba generalna na alejach Ujazdowskich po kilku godzinach
wszyscy wiedzà jak sà przygotowani i co majà
robiç – jutro wielki dzieƒ. Od 22.00 przewozimy
sprz´t na miejsce uroczystoÊci, ca∏a operacja
trwa prawie do rana. Póêniej czekanie, odpoczynek. Nadesz∏a ta chwila o 14.00 rusza kolumna sà emocje, duma z tego ˝e to my prezentujemy Wojsko Polskie przed rodakami. Wysi∏ek
na treningach si´ op∏aci∏ wszystko wysz∏o perfekcyjnie. Âwi´to by∏o pracowite, ale widzàc
twarze warszawiaków podczas defilady mo˝emy
powiedzieç: warto by∏o.
Tekst kpt. Piotr Walatek
Zdj´cia Daria Chmielewska de Narmont,
chor. Adam Roik
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Utrzymanie czystoÊci i porzàdku w dzielnicy
W maju br. rozpocz´∏y si´ na terenie Dzielnicy zorganizowane kontrole w∏aÊcicieli nieruchomoÊci w zakresie realizacji Regulaminu utrzymania czystoÊci i porzàdku. W∏aÊciciele nieruchomoÊci zostali skontrolowani w zakresie posiadania umów i dowodów zap∏aty za wywóz
nieczystoÊci sta∏ych i ciek∏ych, a tak˝e aneksów
na odbiór odpadów segregowanych. Skontrolowano 150 posesji, w tym: 11,3% posesji,
na których Êwiadczona jest dzia∏alnoÊç handlowa i us∏ugowa (sklepy spo˝ywcze, chemiczne,
biura nieruchomoÊci itp.). Na 150 w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci oko∏o 1/3 z nich do dnia dzisiejszego nie zg∏osi∏a si´ do Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska w celu uzupe∏nienia brakujàcych dokumentów. Liczba us∏ugodawców, którzy nie spe∏niali warunków Regulaminu wynios∏a 17,6 %.
W zwiàzku z kontrolami Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e zgodnie z uchwa∏à Nr
LXXVII/ 2427/2006 Rady miasta sto∏ecznego
Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystoÊci i porzàdku
na terenie miasta sto∏ecznego Warszawy ka˝dy
w∏aÊciciel posesji powinien posiadaç:
• umow´ na wywóz odpadów komunalnych
zmieszanych i segregowanych (zakres us∏ug

w „starych” umowach nale˝y rozszerzyç
aneksem uwzgl´dniajàcym segregacj´ odpadów),
• umow´ na wywóz nieczystoÊci ciek∏ych,
• dowody zap∏aty potwierdzajàce realizowanie
wy˝ej wymienionych umów.
Umowy powinny byç podpisane z przedsi´biorcà posiadajàcym aktualne zezwolenie
na prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie wywozu odpadów komunalnych i nieczystoÊci ciek∏ych. Jednym z podstawowych wymogów
Regulaminu jest prowadzenie przez mieszkaƒców Warszawy selektywnej zbiórki odpadów.
Poni˝ej przedstawiamy zasady segregowania
odpadów.
Kontrole na czas wakacji zasta∏y wstrzymane,
jednak od wrzeÊnia rozpocznà si´ na osiedlu
Stara Mi∏osna, w zwiàzku z tym prosimy o wyrozumia∏oÊç oraz o przygotowanie w∏aÊciwych dokumentów.

Segregacja odpadów
Kolory pojemników na segregowane odpady
zosta∏y okreÊlone w przywo∏anej wy˝ej uchwale.
Odpowiedniemu segregowaniu podlegajà tak˝e odpady niebezpieczne, których nie mo˝-

Autobusy, autobusy
Powoli zbli˝amy si´ do koƒca
wakacji i nieub∏aganie nadejdzie poczàtek roku szkolnego i koniec
urlopów. Równie˝ ZTM szykuje si´ do zmian
w „nowym sezonie”. Mamy obiecanà korekt´ rozk∏adu jazdy 502,
szczególnie jeÊli chodzi o kursowanie wozów popo∏udniowych,
które sà spóênione ju˝ na przystanku przy ul. Emilii Plater.
Równie˝ propozycja zmiany
przystanku Sagali na sta∏y przyj´to ze zrozumieniem i obiecano
dokonaç korekty. W zwiàzku
z licznymi postulatami mieszkaƒców, zasugerowano Zarzàdowi Transportu Miejskiego przesuni´cie tego przystanku bli˝ej
Lidla.
Zmianie ulegnie równie˝ trasa autobusu 198. Planowane
jest, by linia ta jecha∏a ulicà I-go Praskiego Pu∏ku do samej
stacji. Przystanek kraƒcowy tej
linii mia∏by si´ znajdowaç w za-
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toce na nowowybudowanym
odcinku ulicy G∏owackiego.
Stamtàd autobus rusza∏by ulicà
Chodkiewicza do ulicy Armii
Krajowej i potem z powrotem
w I-go Praskiego Pu∏ku. Nie
przewiduje si´ przystanków
na ulicy Chodkiewicza, zlikwidowany równie˝ zostanie przystanek na Armii Krajowej i Moniuszki. Trwajà rozmowy Zarzàdu Dzielnicy z ZTM, by linia 198 mia∏a tylko jeden przystanek kraƒcowy, w∏aÊnie
przy stacji PKP Weso∏a. Taka
zmiana odcià˝y∏aby znaczàco
zatok´ przy ulicy Jana Paw∏a II i zmniejszy∏a jej ucià˝liwoÊç dla okolicznych mieszkaƒców. Wspólnie z Burmistrzem
Kacprzakiem naciskamy równie˝, by ZTM utworzy∏o nowà
lini´ autobusowà ∏àczàcà bezpoÊrednio mieszkaƒców Osiedla z ulicà Ostrobramskà i Saskà K´pà. Rozmowy trwajà
i trudno jest mi w tej chwili cokolwiek wyrokowaç.
Izabela Antosiewicz

na mieszaç z odpadami komunalnymi oraz surowcowymi. Na odpady niebezpieczne przeznaczone sà specjalne pojemniki. Poni˝ej przedstawiamy, gdzie i w jaki sposób segregowaç odpady niebezpieczne:
• baterie – pojemniki do segregacji znajdujà
si´ najcz´Êciej na terenie szkó∏. Mo˝na tak˝e oddaç zu˝yte baterie do sklepów sprzedajàcych baterie oraz do zak∏adów fotograficznych;
• leki – przeterminowane i niewykorzystane leki
nale˝y przynieÊç do apteki, gdzie znajdujà si´
specjalne pojemniki do zbierania leków;
• zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny
– sprz´t AGD i RTV nale˝y odnieÊç do specjalnych punktów zbiórki. Na terenie Dzielnicy Weso∏a taki punkt znajduje si´ w ka˝dà
sobot´ na parkingu przy Urz´dzie Dzielnicy,
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33 oraz na ul. Granicznej róg ul. Jana Paw∏a II.
• akumulatory – nale˝y oddaç do stacji obs∏ugi i naprawy samochodów, stacji benzynowych oraz sklepów, gdzie mo˝na nabyç akumulatory.
Gra˝yna Kalinowska
Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska

Inwestycje 2008
W tabeli obok publikujemy aktualny harmonogram tegorocznych
inwestycji naszej Dzielnicy. Poniewa˝ z niektórymi wiàzaç si´ mogà pewne ucià˝liwoÊci (a po zakoƒczeniu udogodnienia), jego lektura mo˝e byç interesujàca. Prosi∏bym tylko, zwracaç uwag´
na rozró˝nienie etapów inwestycji: projekt i wykonanie. Bowiem
wykonanie prac projektowych nie oznacza automatycznego przystàpienia do budowy.
Prosz´ tak˝e nie traktowaç tego harmonogramu jako ostatecznego, bo z ró˝nych przyczyn, procedury przetargowe i projektowe
mogà si´ wyd∏u˝aç. I tak np. z wa˝niejszych inwestycji kilkumiesi´czne opóênienie zanotuje budowa hali sportowej przy Gimnazjum 119. Wynik∏o ono z powodu olbrzymiej rozbie˝noÊci pomi´dzy kosztorysem budowlanym (ok. 15 mln. z∏) a cenami z∏o˝onych
ofert (najtaƒsza ok. 22 mln. z∏). Poniewa˝ Dzielnica nie dysponowa∏a tak du˝ymi Êrodkami przetarg zosta∏ uniewa˝niony. Obecnie
przygotowywany jest nowy przetarg z nadziejà, ˝e zainteresowane
firmy nieco realniej skalkulujà swoje oferty. Na wszelki wypadek,
dla obni˝enia kosztów, projekt hali jest obecnie modyfikowany,
zrezygnowano z fragmentu bocznego skrzyd∏a, majàcego mieÊciç
sale fitness oraz kawiarenk´.
Opóênieniu ulegnie te˝ budowa ul. Diamentowej i Biesiadnej.
Najtaƒsza oferta na przetargu o 1,5 mln. z∏ przekroczy∏a zak∏adane
koszty i przetarg najprawdopodobniej równie˝ b´dzie powtarzany. Inwestycja ma si´ jednak zakoƒczyç do koƒca br., niestety tak˝e prawdopodobnie w mniejszym zakresie.
Najprawdopodobniej nie uda si´ te˝ zrealizowaç w tym roku budowy ronda przy Lidlu. Ze wzgl´du na zmian´ przepisów, proces
projektowania ronda bardzo si´ wyd∏u˝y∏, projektant czeka jeszcze
na podzia∏y geodezyjne gruntu. Dlatego sama budowa zrealizowana zostanie w przysz∏ym roku.
Dobrà wiadomoÊcià jest natomiast to, ˝e uda∏o si´ wy∏oniç wreszcie projektanta przebudowy Traktu Brzeskiego. Trzy poprzednie przetargi trzeba by∏o uniewa˝niç, bo nie wp∏yn´∏a na nie ˝adna oferta.
Za czwartym razem wreszcie si´ uda∏o i do koƒca przysz∏ego roku
projekt ten b´dzie zrealizowany.
Marcin J´drzejewski
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HARMONOGRAM REALIZACJI ZADA¡ INWESTYCYJNYCH na 2008 rok. Stan na 1.08.2008
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Inwestycja

Planowane
ogłoszenie przetargu

Planowana data
podpisania umowy

Zakoƒczenie
realizacji

Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody z rozbudowà uj´ç wody i sieci przesyłowych w os. Stara Miłosna
Projekt realizowany pod nadzorem MPWiK S. A.
20.12
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski
ogłoszony
11.08
10.12.2009
Budowa ronda zachodniego: ul. GoÊciniec/ul. Jana Pawła II
1.09
5.10
30.11
Projekt ronda
w realizacji
5.09
Budowa Êcie˝ki spacerowo-rowerowej wzdłu˝ ul. Niemcewicza - projekt
Wykonano materiały do decyzji lokalizacji drogi. Po uzyskaniu decyzji - aktualizacja projektu.
Projekt kompletny, brak prawa dysponowania gruntem. Podział gruntów w realizacji. Zło˝enie
Budowa ul. Jagielloƒskiej
wniosku o pozwolenie na budow´ po uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem.
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna
Projekt ul. Diamentowej
wykonany
Projekt ul. KoÊciuszki
wykonany
Projekt ul. Sagalli
wykonany
Projekt ul. Biesiadnej
wykonany
Projekt ul. Ułaƒskiej
w realizacji
30.09
Projekt ul. Cyklamenowej
w realizacji
30.10
Projekt ul. Mickiewicza
w realizacji
30.09
Projekt ulic: Szmaragdowa, Rubinowa, Turkusowa, Ametystowa, Topazowa, Perłowa, Malachitowa,
w realizacji
30.11
Szaﬁrowa, Opalowa
Projekt ul. Słowackiego od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Narutowicza
w realizacji
30.11
Projekt ul. LeÊnych Ziół
w realizacji
15.09
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska
Projekt ul. KoÊcielnej
wykonany
Projekt ulic: Jasnej, Prostej, Przechodniej, Wàskiej
wykonany
Projekty drogowe ulic i p´tli autobusowej w os. Zielona
Projekt ul. Wschodniej
wykonany
Projekt ul. Wilanowskiej
w realizacji
30.10
Porjekt ul. Kasprowicza
w realizacji
30.09
Projekt ul. Dobrej
w realizacji
20.12
Projekt skrzy˝owania ulic: Brata Alberta/Prusa
w realizacji
31.08
Budowa dróg ze współﬁnansowaniem mieszkaƒców w os. Stara Miłosna
Budowa ul. Hiacyntowej
Brak srodków ﬁnansowych. Dokumentacja kompletna.
Budowa ul. Łagodnej
w realizacji
12.08
Budowa mo˝liwa b´dzie po uzyskaniu prawa do działki.
Budowa ul. Fabrycznej - brakujàcy odcinek
Trwajà intensywne działania w celu pozyskania gruntu
Projekt Êcie˝ki spacerowo-rowerowej wzdłuz kanału Wawerskiego
w realizacji
30.09
Budowa ul. Jeêdzieckiej - I etap
zrealizowana
Budowa ul. Jeêdzieckiej - II etap
w realizacji
10.11
Budowa ul. Wspólnej - I etap
zrealizowana
Projekt ul. Wspólnej - II etap - dec. lokalizacyjna
zrealizowany
Budowa ul. Wspólnej - II etap
05.09
05.10
05.2009
Budowa dróg ze współﬁnansowaniem mieszkaƒców w os. Zielona
Parking Piastowska
wykonany
Parking Wspólna
Realizacja mo˝liwa po przekazaniu projektu przez komitet i zwi´kszeniu Êrodków ﬁnansowych.
Budowa ul. Mazowieckiej - II etap
w realizacji
12.09
Wykup gruntów pod ul. Uroczà na odc. od ul. Brata Alberta do ul. Jagielloƒskiej
w realizacji
Projekt wykonany. Brak pozwolenia na budow´ ze wzgl´du na brak prawa dysponowania
Budowa ul. PodleÊnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagielloƒskiej
gruntem. Trwa regulacja gruntów.
Budowa ul. Diamentowej I etap
ogłoszony
28.08
30.11
Budowa ul. KoÊciuszki
Przetarg rozstrzygni´ty
18.08
20.10
Budowa ul. Piaskowej
Przetarg rozstrzygni´ty
14.08
30.06.2009
Budowa ul. WiÊniowej
Przetarg otwarty.
20.08
20.10
Budowa dróg ze współﬁnansowaniem mieszkaƒców w os. Centrum
Oczekujemy na przekazanie przez komitet projektu i gruntu pod drog´.
Budowa ul. Sagalli - odc. łàczacy ul. Jana Pawła II z ul. Borkowskà
przetarg ogłoszony
20.09
15.11
Budowa ul. Biesiadnej
przetarg ogłoszony
28.08
30.11
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap
wykonany
Budowa i modernizacja dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego:
ul. Jasna, Prosta, Przechodnia, Wàska
w realizacji
15.09
ul. KoÊcielna
01.09
01.10
30.11
ul. Syrokomli - brakujàcy odcinek
realizacja mo˝liwa po uzyskaniu prawa do gruntu
Projek t ul. Akacjowej
wykonany
Projekt ul. Bocznej
wykonany
Budowa ul. Akacjowej
ogłoszony
25.08
30.10
Budowa ul. Bocznej
ogłoszony
25.08
30.10
30.09
30.10
30.06.2009
Budowa ul. Ułaƒskiej
Projekt budynku komunalno-socjalnego przy ul. Nizinnej
w realizacji
20.11
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120
w realizacji
15.10
Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego
w realizacji
31.12
poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy - I etap
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 174 w celu utworzenia Êwietlicy dla oddziałów „0”
w realizacji
20.08
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna - zakup działki, projekt
Trwajà negocjacje w celu pozyskania dzialki pod szkoł´
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna - projekt
Przetarg otwarty. Oczekujemy na prawo do dysponowania gruntem.
20.12
Budowa Przedszkola w os. Zielona - zakup, działki, projekt
Budowa hali sportowej przy gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna
08.09
08.10
30.09.2010
Projekt hali sportowej
projekt wykonany
Budowa oÊwietlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna
Budowa oÊwietlenia w ul. Pogodnej
w realizacji
30.10
Budowa oÊwietlenia w ul. Szerokiej
w realizacji
30.10
Budowa oÊwietlenia w ul. bez nazwy od Wspólnej do os. Warszawska
w realizacji
30.10
Budowa oÊwietlenia w ul.: Topolowa, Szklarniowa
20.08
20.09
30.11
Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego
15.08
15.09
30.10
Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturà - prace przygotowawcze
w realizacji
Âcie˝ka spacerowo-rowerowa wzdłu˝ ul. 1 Praskiego Pułku - projekt
w realizacji
30.09
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A mia∏o byç tak pi´knie i uczciwie!
By∏o to w 2000 roku, roku
koƒca XX wieku, roku poczàtku
likwidowania Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych
i Wielorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie.
Pod koniec 2000 roku, widmo
bankructwa i kl´ski finansowej
krà˝y∏o nad Spó∏kà Ziemskà!
A wszystko przez to, ˝e Prezesowi Spó∏ki Wojciechowi Staniulisowi – na poczàtku 1998 roku przy akceptacji Rady Nadzorczej ZESPO¸U pod przewodnictwem Jerzego Wa∏aziƒskiego zachcia∏o si´ wybudowaç ogromne gmaszysko na 122
lokali mieszkalnych, 140 stanowisk gara˝owych, 2600 m kw. powierzchni lokali u˝ytkowych.
Za∏o˝enia by∏y fatalne – wykonawca firma „Konstans” skredytuje budow´, a Spó∏ka bystro sprzeda
mieszkania i lokale u˝ytkowe, sp∏aci wykonawc´ i zarobi dla Zespo∏u 5 mln z∏.
Argumentujàc koniecznoÊcià zapewnienia mieszkaƒ
oczekujàcym cz∏onkom Zespo∏u – 26 lutego 1998 roku i 26 marca 1998 roku Rada Nadzorcza w sk∏adzie: 1.
Jan Do∏´gowski, 2. Krzysztof Grzegorek, 3. Anna Kamiƒska, 4. Henryk Kosy∏o, 5. Miros∏aw Konopielko, 6.
Tadeusz Romanowicz, 7. Kazimierz Trzeszkowski, 8. Jerzy Wa∏aziƒski przy udziale: 9. Piotr Nowak – Prezes Zarzàdu MPZBDJiW, 10. W∏odzimierz Siudek – V-ce prezes Zarzàdu i 11. Wojciech Staniulis – Prezes Spó∏ki,
przyj´∏a proponowanà przez Studio Architektów w Krakowie koncepcj´ „Centrum Pogodna”.
˚ycie szybko dokona∏o korekty, dekoniunktura
w sprzeda˝y mieszkaƒ i lokali spowodowa∏a ogromne
zad∏u˝enie Spó∏ki u wykonawcy.
W lipcu 2001 roku wynios∏o ono ju˝ 7,3 mln z∏,
z up∏ywem czasu galopujàce odsetki doprowadzi∏y zad∏u˝enie do poziomu oko∏o 9,8 mln z∏otych.
Na marginesie – Zarzàd Spó∏ki Ziemskiej, sprzedajàc bezgotówkowo „Konstansowi” dzia∏ki i sprzedajàc
innym co si´ tylko da∏o, upora∏ si´, za zgodà „Konstansu”, z tym problemem prawdopodobnie dopiero
w grudniu 2007 roku!
Zarzàd Spó∏ki, Wspólnicy, Rada Nadzorcza Zespo∏u
i Zarzàd Zespo∏u goràczkowo zacz´li szukaç rozwiàzania katastrofalnej sytuacji.
Zrobimy igrzyska, rozwià˝emy ZESPÓ¸, powo∏amy
coÊ nowego. Zajmiemy uwag´ cz∏onków Zespo∏u zamiast plajtà finansowà „Centrum Pogodna” reorganizacjà, powo∏aniem nowej struktury, zwo∏ywaniem kolejnych zebraƒ i zgromadzeƒ.
Dla ch∏odnej oceny sytuacji przytaczam nast´pujàce dane:
– na 122 osobowej liÊcie lokatorów „Centrum Pogodna” jedynie 19 osób to cz∏onkowie Zespo∏u;
– kalkulacja kosztów budowy zosta∏a tak przeprowadzona, ˝e prawdopodobnie cena 1 m kw. mieszkania by∏a ni˝sza ni˝ cena wybudowania. Bilans mia∏ byç
zrównowa˝ony bardzo wysokà cenà powierzchni u˝ytkowych. W kontekÊcie wykupienia mieszkaƒ przez
cz´Êç cz∏onków Zarzàdu, ich rodzin, wykonawc´ inwestycji, notariuszy obs∏ugujàcych Spó∏k´ itp. nasuwa si´ pytanie czy nie by∏o przed∏o˝enia interesu prywatnego nad interesem ekonomicznym Spó∏ki?
Przeciwko tym zamiarom wystàpili niektórzy cz∏onkowie Zespo∏u, których zirytowa∏o kolesiostwo i marnotrawstwo wspólnego majàtku, ale mylnie poddali si´
tezie, ˝e jedynym s∏usznym rozwiàzaniem jest rozwiàzanie Zespo∏u.
W ostatniej chwili p. W. Rukat straszàc – tzw. „zamra˝arkà” tj. cz∏onkami Zespo∏u, którzy wp∏acili cz´Êciowo wk∏ady na mieszkania w blokach i nie otrzymali mieszkaƒ, ˝e b´dà si´ domagali od Zrzeszenia zwaloryzowanych ogromnych rekompensat finansowych
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– przeforsowa∏ w Porozumieniu z 13 kwietnia 2002 roku, pomi´dzy Zespo∏em a Zrzeszeniem, w § 6 zapis, ˝e
Zrzeszenie nie jest nast´pcà prawnym Zespo∏u.
By∏o to kluczowe sformu∏owanie, które da∏o wolnà
r´k´ Wspólnikom Spó∏ki Ziemskiej. Otrzymali zielone
Êwiat∏o, ˝e mogà zerwaç zwiàzki ∏àczàce Spó∏k´
z cz∏onkami Zespo∏u, którzy wp∏acali na zakup ziemi
w Starej Mi∏oÊnie, a w ich imieniu do aktów notarialnych wpisywano Spó∏k´ z o.o.
Lansujàc nowe rozwiàzanie, do roboty zabrali si´
wartko wspólnicy Spó∏ki, cz∏onkowie Zarzàdu Zespo∏u
i by∏ej Rady Nadzorczej, 25 listopada 2000 roku sformu∏owali nast´pujàce struktury i w∏adze: Zarzàd Zrzeszenia: 1. Jerzy Wa∏aziƒski – prezes, 2. Piotr Nowak
– wiceprezes, 3. Krystyna Cybula – skarbnik, 4. Tadeusz Romanowicz, 5. Wac∏aw Rukat, 6. Wojciech Staniulis, 7. Tomasz Wàsowski.
Do Komisji Rewizyjnej wszed∏ m.in. p. S∏awomir
Kowzan.
Zasadniczym za∏o˝eniem rozwiàzania Zespo∏u
i utworzenia Zrzeszenia by∏a teza, ˝e Wspólnicy Spó∏ki
przeka˝à swe udzia∏y Zrzeszeniu.
5 kwietnia 2001 roku Wojciech Staniulis sprzeda∏
za 1 z∏ swój udzia∏ Zrzeszeniu.
7 kwietnia 2001 roku p. Tomasz Wàsowski a 18
kwietnia 2001 roku p. Jan Wypych i p. Tadeusz Romanowicz zawarli ze Zrzeszeniem UMOWY PRZEDWST¢PNE – SPRZEDA˚Y UDZIA¸U – z pisemnych zobowiàzaƒ
do tej pory si´ nie wywiàzali! Pani Wies∏awa Âwietliczna i p. Ma∏gorzata Kulka nie podj´∏y konkretnych rozmów ze Zrzeszeniem.
Poniewa˝ Zarzàd Zrzeszenia sk∏ada∏ si´ m.in. z p. Staniulisa, Romanowicza, Wàsowskiego niemo˝liwe stawa∏o si´ przekazanie majàtku Zespo∏u do Zrzeszenia.
Mno˝ono problemy i przeszkody formalno-prawne
uniemo˝liwiajàce przekazanie pozosta∏ych 3 udzia∏ów
Zrzeszeniu.
Po roku pozornych dzia∏aƒ, 24 listopada 2001 roku,
z pracy w Zarzàdzie Zrzeszenia zrezygnowali: Jerzy Wa∏aziƒski, Wojciech
Staniulis, Tomasz Wàsowski i Tadeusz
Romanowicz. Prezesem Zarzàdu Zrzeszenia zosta∏ Piotr Nowak, a wiceprezesem Andrzej Michniewicz.
Wspólnicy Spó∏ki zobaczyli, ˝e nowy Zarzàd Zrzeszenia pod przewodnictwem P. Nowaka nie egzekwuje powa˝nie wywiàzania si´ z przedwst´pnych umów sprzeda˝y udzia∏ów
i usztywnili swoje stanowisko.
W dodatku P. Nowak, nieustannie
od 1994 roku, a˝ do kwietnia 2002
roku by∏ wiceprezesem Zarzàdu Spó∏ki. Trudno mu chyba by∏o zdecydowaç
czyjà stron´ reprezentowaç, s∏abego
Zrzeszenia, czy majàcej pieniàdze
i przejmujàcej majàtek Spó∏ki?
W dodatku sk∏ad Zarzàdu Spó∏ki
zosta∏ wzmocniony o osoby: Wac∏awa
Rukata i S∏awomira Kowzana.
Pomimo wyraênego fiaska koncepcji, ˝e po rozwiàzaniu ZESPO¸U jego
majàtek i jego funkcje przejmie ZRZESZENIE poprzez przej´cie wi´kszoÊci
udzia∏ów w Spó∏ce Ziemskiej na zasadach kodeksu handlowego – przeforsowano 13 kwietnia 2002 roku rozwiàzanie ZESPO¸U.
Po tym fakcie, po rozwiàzaniu ZESPO¸U, Wspólnicy Spó∏ki Ziemskiej
zacz´li jawnie lekcewa˝yç Zrzeszenie
i zrzucaç jarzmo ZESPO¸U, zrzucaç
powierniczy charakter wzgl´dem
cz∏onków Zespo∏u.

Nie pami´tajà, ˝e to przez cz∏onków Zespo∏u jako
osoby zaufania spo∏ecznego, zostali delegowani, aby
za symbolicznà z∏otówk´ przejàç udzia∏y w Spó∏ce
– zacz´li ˝yç w∏asnym ˝yciem. Sprzedawali i sprzedajà
bez aprobaty cz∏onków Zespo∏u, bez aprobaty jednego
wspólnika jakim jest Zrzeszenie nasz wspólny majàtek,
nic w zamian nie dajàc mieszkaƒcom Starej Mi∏osny
– cz∏onkom by∏ego Zespo∏u. Z premedytacjà czekajà,
a˝ si´ wszystkie sprawy i roszczenia przedawnià, a˝ si´
wszyscy cz∏onkowie Zespo∏u zniech´cà i tylko oni
w piàtk´ w aureoli u∏omnego prawa, stanà si´ jedynymi w∏aÊcicielami kilkusetmilionowego majàtku. Taka
jest ich strategia, taka jest ich filozofia.
To jest ostatni dzwonek, aby przerwaç proces
przedawnienia.
To jest ju˝ ostatni dzwonek, aby cz∏onkowie Zespo∏u
scedowali swoje uprawnienia do wspólnego majàtku
na rzecz Miasta Sto∏ecznego Warszawy. Aby miasto
w naszym imieniu dokona∏o korekty polegajàcej na doprowadzeniu do zgodnoÊci zapisu w ksi´gach wieczystych ze stanem faktycznym i w miejsce Spó∏ki, wpisa∏o miasto sto∏eczne Warszaw´ i skomunalizowa∏o ten
wspólny majàtek.
Nale˝y przeprowadziç proces z upowa˝nienia cz∏onków Zespo∏u, ˝e Spó∏ka kupujàc tereny za pieniàdze
i na rzecz cz∏onków Zespo∏u dzia∏a∏a POZORNIE!. By∏a
organem zast´pczym, wynikajàcym z faktu, ˝e Zespó∏
nie mia∏ osobowoÊci prawnej, ˝e dzia∏a∏ na zasadach
spó∏ki cywilnej i ˝e niewyobra˝alne by∏y sytuacje, ˝e
do ka˝dego z kilkudziesi´ciu aktów notarialnych z jednej strony stawa∏ w∏aÊciciel gruntów, a z drugiej strony 3500 cz∏onków Zespo∏u.
Miasto powinno to przeprowadziç w Sàdzie Ksiàg
Wieczystych i przejàç nasz wspólny majàtek, jako
mienie komunalne – taka jest droga, którà powinniÊmy pójÊç.
Tadeusz Opieka

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ”
Przez ostatnie dwa tygodnie sierpnia
mo˝na b´dzie przyprowadziç dzieci
na okres adaptacyjny.
Cennik:
• ˝∏obek – 800 z∏ + wy˝ywienie,
• przedszkole – 400 z∏ + wy˝ywienie,
• zerówka ca∏odzienna – 600 z∏ + wy˝ywienie,
• zerówka 4-godzinna – 200 z∏.
Przedszkole w ramach czesnego proponuje zaj´cia dodatkowe: j´zyk angielski, rytmik´, religi´ i dodatkowo
p∏atne judo i logopedi´.
Przedszkole oferuje za dodatkowà
op∏atà dowo˝enie i odwo˝enie dzieci
do domu, opiek´ w miar´ potrzeby
w soboty, niedziele i Êwi´ta oraz
opiek´ 24-godzinà lub nocnà, organizacj´ imprez okolicznoÊciowych dla
dzieci i rodzin (imieniny, urodziny,
komunie i inne). Wy˝ywienie zapewni firma cateringowa w cenie 8 z∏
dziennie (Êniadanie 2 z∏, obiad 4 z∏
i podwieczorek 2 z∏).

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

Od 1 wrzeÊnia 2008 roku rozpoczyna dzia∏alnoÊç nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ” w Starej Mi∏osnej,
przy ul. Jeêdzieckiej w budynku biurowo-us∏ugowo-handlowym „Galerii Sosnowa”. Przedszkole znajduje si´
na I pi´trze „Galerii Sosnowa” (powierzchnia 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 5-latki) 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 planowany jest do koƒca maja, a w wakacje b´dzie mo˝na przedszkole oglàdaç.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
same, które wydzielajà
si´
pod wp∏ywem zakochania albo …po zjedzeniu czekolady. Taki
bieg to jak kilka tabliczek czekolady albo noc zakochanych. Zastrzyk pozytywnej energii na kilka
nast´pnych dni, zastrzyk motywacji.
Przebiec maraton i umrzeç – mo˝na by sparafrazowaç znane powiedzenie. W maratonie jednak chodzi o to, ˝eby go przebiec i nie umrzeç.
A zaraz potem tak˝e w tym, ˝eby chcieç pobiec
nast´pny. I nast´pny. I ˝eby pobiec go szybciej,
lepiej, mocniej.
W tym roku w Warszawie odb´dzie si´ jubileuszowy 30. Maraton Warszawski. Dla tych, którzy
pierwszy raz planujà stanàç na starcie i dla tych,
którzy chcà szybciej, lepiej, mocniej, Fundacja Maratonu Warszawskiego od wiosny prowadzi motywujàco-przygotowujàcy cykl Puchar Maratonu.
W maju zawodnicy sprawdzali si´ na dystansie 5
kilometrów, w czerwcu – na 10, w lipcu – na 15,
na poczàtku sierpnia odby∏ si´ bieg na 20 km.
30 sierpnia, na zakoƒczenie cyklu, zaplanowano bieg 25-kilometrowy. To doskona∏y sprawdzian na miesiàc przed maratonem. Jeszcze mo˝na sprawdziç, czy i jak jesteÊmy przygotowani.
Jeszcze mo˝na podkr´ciç troch´ plan treningowy
– mo˝e nie doceniamy w∏asnych mo˝liwoÊci.
A je˝eli 25 km czy maraton jeszcze przekraczajà nasze mo˝liwoÊci – dzieƒ przed marato-

Maraton. Co za radoÊç!
42 km 195 metrów. Magiczna liczba dla biegaczy, dystans biegu maratoƒskiego. To mniej
wi´cej tyle co ze Starej Mi∏osny do Miƒska
i z powrotem. To wi´cej ni˝ z Maratonu do Aten,
bo przy dystansie troch´ w historii manipulowano. Ale od blisko stu lat bieg maratoƒski odbywa
si´ w∏aÊnie na tym dystansie.
Na czym polega magia maratonu? To trudno powiedzieç. Je˝eli zapytamy stu biegaczy, pewnie b´dziemy mieç sto ró˝nych odpowiedzi. Podobnie jak
na pytanie, dlaczego ludzie decydujà si´ na taki wysi∏ek. Jedno jest pewne. Kto raz przebiegnie maraton, b´dzie chcia∏ go przebiec po raz drugi, trzeci
i kolejny. Nie tylko dlatego, ˝e do∏àcza w ten sposób do elitarnej ca∏y czas w Polsce grupy, która nazywa si´ maratoƒczykami. Nie tylko dlatego, ˝e zawsze jest wynik, który mo˝na poprawiç. Nie.
W maratonie magiczna jest meta. Kiedy
po czterdziestu dwóch kilometrach zmagania si´
z w∏asnymi s∏aboÊciami i pokonywania w∏asnych
ograniczeƒ, wyznaczania kolejnych granic w∏asnej fizjologii, cz∏owiek zdobywa si´ jeszcze na te
dwa, trzy, dziesi´ç metrów walki i przekracza lini´ z napisem „META”. U∏amki sekund, kiedy ka˝dy jest zwyci´zcà. Zwyci´˝y∏ w∏aÊnie samego
siebie, w∏asne ograniczenia. Nauka t∏umaczy, ˝e
bieg wyzwala endorfiny – hormony szcz´Êcia, te

nem mo˝emy spróbowaç si∏ w sztafecie maratoƒskiej Ekiden. Sztafety liczàce 6 osób pokonujà dystans maratonu – zawodnicy biegnà wed∏ug
swoich mo˝liwoÊci po 10 (2 osoby), po 5 (3
osoby) oraz 7,2 (1 osoba) kilometra. To mo˝e
byç pierwszy krok na drodze do samodzielnego
maratonu. To okazja, ˝eby poczuç magi´ tego
wyjàtkowego biegu i magi´ dystansu.
Tym samym og∏aszamy nabór do sztafet staromi∏oÊniaƒskich na warszawski Ekiden. Zg∏oszenia (wraz z preferowanym dystansem)
prosimy przesy∏aç na adres e-mail:
stowarzyszenie@staramilosna.org.pl do 6
wrzeÊnia.
Magi´ maratonu b´dzie te˝ mo˝na poczuç
i sprawdziç na w∏asnej skórze na jedynym
w swoim rodzaju kameralnym maratonie w Starej Mi∏oÊnie – to ju˝ 25 paêdziernika. A dla tych,
którzy jeszcze nie czujà si´ na si∏ach zmierzyç
z dystansem 42 km 195 m – bieg towarzyszàcy
na siedem kilometrów. Siódemka to przecie˝
szcz´Êliwa liczba – w sam raz na dobry poczàtek biegowej przygody.
Anna Paw∏owska

Sàsiedzka Liga Siatkówki
Ju˝ troch´ och∏on´liÊmy po emocjach siatkarskich zwiàzanych z turniejami narodowych reprezentacji, prawie zapomnieliÊmy o zakoƒczonej
w maju edycji naszej sàsiedzkiej ligi
siatkówki.
Czas wznowiç treningi i przygotowaç
si´ odpowiednio do nowego sezonu
w Starej Mi∏oÊnie. Od jesieni wznowimy
rozgrywki w zupe∏nie nowej formule.
Uczestników podzielimy na dwie ligi
szeÊciodru˝ynowe. Zmieniony b´dzie

tak˝e regulamin rozgrywek. Mecze
rozgrywane b´dà do trzech wygranych
setów, b´dà spadki do ni˝szej ligi, b´dà awanse do ligi wy˝szej. Ale o tych
wszystkich nowinkach ju˝ nied∏ugo b´dziecie mogli przeczytaç na naszej
stronie internetowej. Tam te˝ uka˝à
si´ wszystkie informacje dotyczàce
zg∏oszeƒ dru˝yn, podzia∏u uczestników na ligi, a tak˝e nowy terminarz
rozgrywek.
Pawe∏ Malinowski

Prosimy osoby z Weso∏ej, które przebieg∏y The Human Race, o kontakt
z redakcjà:
stowarzyszenie@staramilosna.org.pl

towarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna poszukuje
kontaktu z osobami mówiàcymi po w´giersku, które chcia∏yby wziàç udzia∏ w spotkaniu
z cz∏onkami bliêniaczego stowarzyszenia z w´gierskiego
miasteczka Kerepes. Prosimy
o zg∏oszenia na adres mailowy:
stowarzyszenie@staramilosna.org.pl

S

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a
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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
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Bo gdzie jest taki las, jak tu – rozmowa o bieganiu
z Jaros∏awem Widomskim, mistrzem Weso∏ej w maratonie
Biega od blisko 15 lat. Zaczyna∏ swojà przygod´ z bieganiem we Francji, dzisiaj biega
w Starej Mi∏oÊnie albo… w Bangelore w Indiach.
Szczup∏y, przystojny 45-latek. Mistrz Starej Mi∏osny w maratonie, na co dzieƒ prezes zarzàdu
Vision Express, Jaros∏aw Widomski.
AP: Skàd si´ Panu to bieganie wzi´∏o?
JW.: To by∏ jakiÊ …(chwila zastanowienia) 93
rok. Mieszka∏em wtedy we Francji, w Dunkierce,
blisko morza. Pla˝à biega∏o sporo ludzi, pomyÊla∏em – czemu by do nich nie do∏àczyç. Tamte
pla˝e sà inne ni˝ nasze, d∏ugie, szerokie, twarde.
Do tego morze, które zmienia∏o kolory w zale˝noÊci od pogody i pory dnia. Od Dunkierki
na pó∏noc a˝ po Belgi´ ciàgnie si´ pas pla˝y, kilkanaÊcie kilometrów „ziemi niczyjej”. Wspania∏e
miejsce do biegania.
AP: Od kilkunastu kilometrów do maratonu
droga jeszcze daleka. Kiedy Pan si´ zmierzy∏
z tym magicznym dystansem?
JW.: To by∏o ju˝ kiedy mieszka∏em w Starej
Mi∏oÊnie, w 2003 r. Do maratonu namówi∏ mnie
inny staromi∏oÊniaƒski maratoƒczyk, Andrzej Jarzynowski.
AP: Pi´ç lat to sporo, niektórzy w tym czasie przebiegajà kilkadziesiàt maratonów. Ile
Pan przebieg∏ maratonów?
JW.: Ja jestem perfekcjonistà, tak˝e w bieganiu. Nie id´ na iloÊç. W sumie przebieg∏em 6
czy 7 maratonów. Docelowo chcia∏bym biegaç 2
– 4 maratony rocznie. OczywiÊcie, ˝e jestem
amatorem, biegam dla satysfakcji, ale satysfakcj´ daje mi dobry wynik. Wszystkie dotychczasowe maratony ukoƒczy∏em w czasie poni˝ej 3: 30.
AP (patrzàc z niek∏amanym podziwem):
Wyniki, które dla wielu sà marzeniem, dla
wielu poza zasi´giem. A jakà Pan ma „˝yciówk´”?
JW.: 3: 14. Ustanowionà na maratonie w Starej Mi∏oÊnie w 2007 r.
AP: Gratuluj´! Na tak trudnej trasie taki wynik!
JW.: Mi∏e z∏ego poczàtki, kilka tygodni potem
z powodzeniem pobieg∏em w Weso∏ej Stówie
(2007), a potem przez kilka miesi´cy zmaga∏em

si´ z kontuzjà, ból pod pi´tà skutecznie utrudnia∏ bieganie. Ratowa∏em si´ rowerem i p∏ywaniem. Mog´ pani zdradziç, ˝e craul w p∏etwach jest dobrym treningiem dla
biegacza.
AP: Ja, niestety, na razie
p∏ywam tylko ˝abkà. Ale, jak rozumiem, kontuzja to ju˝ przesz∏oÊç. JakieÊ plany startowe
jeszcze w tym sezonie?
JW.: Na pewno Maraton Warszawski i maraton w Starej Mi∏oÊnie. Ten drugi kameralny, ale ma
niepowtarzalny urok. W którymÊ
roku bieg∏o nas zaledwie 8 osób.
AP: Woli Pan takie kameralne
imprezy biegowe?
JW.: Im mniej ludzi, tym lepiej.
A powa˝nie, dla mnie bieganie jest
okazjà, ˝eby pobyç sam na sam ze
Jarek Widomski (pierwszy z lewej) wraz z kolegami
sobà, wyciszyç si´, odpoczàç troze zwyci´skiej sztafety Weso∏ej Stówy 2007
ch´ od ludzi. Motywuj´ si´ i dopindy…? Gdzie ja w Indiach znajd´ niemal w mieguj´ do biegu sam, zatem na takich niewielkich
Êcie taki las, jak tutaj? A Ênieg?
imprezach najlepiej si´ czuj´. Stara Mi∏osna,
AP: Biega Pan ca∏y rok?
Szczytno – te maratony mog´ poleciç.
JW.: Tak. KiedyÊ kupi∏em bie˝ni´ mechanicznà
AP: Realizuje Pan jakieÊ specjalne przygona zimowe poranki, ale biega∏em na niej tylko
towania do startów maratoƒskich?
w pierwszym roku. Zdecydowanie wol´ wyjÊç
JW.: Staram si´ biegaç 3 razy w tygodniu.
do lasu wczesnym rankiem, mo˝e nie o Êwicie,
Ostatnio wi´cej czasu sp´dzam w Bangelore
ale tu˝ po, zimà – tu˝ przed Êwitem. Wystarczy
w Indiach, tam pracuj´, tam te˝ biegam. To taki
tylko dobra czo∏ówka.
specyficzny „obóz kondycyjny” – upa∏, klimat,
AP: Ulubione trasy na d∏ugie bieganie?
wysokoÊç ok. 1000 metrów. Przez pierwsze dni
JW.: Czerwonym szlakiem do drogi na Gópo przyjeêdzie z Polski bieganie tam jest wyzwaraszk´ i dalej do Góraszki. Nie uda∏o mi si´
niem. Za to po powrocie do Polski po takim pojeszcze znaleêç, ale podobno jest tam takie
bycie tam biega mi si´ znacznie lepiej, znacznie
wzniesienie, z którego widaç pi´knà panoram´
l˝ej. Mimo to zdarzy∏o mi si´ nawet wziàç udzia∏
Warszawy. Jak znajd´, to powiem pani, jak
w biegu na 10 km ko∏o Bangelore. Wynik mo˝e
tam trafiç.
nie rewelacyjny, ok. 44 minuty, ale zajà∏em trzeAP: Dzi´ki. I dzi´kuj´ za rozmow´. B´d´ Pacie miejsce w kategorii.
nu kibicowaç na Maratonie Warszawskim, bo
AP: Gratuluj´. A nie myÊla∏ Pan o przeprow tym roku b´d´ tylko kibicem. Na maratonie
wadzce?
w Starej Mi∏oÊnie licz´, ˝e si´ spotkamy
JW.: A biega∏a pani kiedyÊ po lesie zimà?
na trasie.
Z samego rana, kiedy Êwie˝y Ênieg skrzypi
rozmawia∏a Anna Paw∏owska
pod nogami, kiedy zostawia si´ pierwsze Êla-

WrzeÊniowe propozycje
dla ca∏ych rodzin
Po wakacjach, Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna wznawia sta∏y
ju˝ cykl Warsztatów Plastycznych.
Zapraszamy na spotkania ca∏e rodziny. PrzygotowaliÊmy zadania o ró˝nym
stopniu trudnoÊci, zarówno dla dzieci
w wieku przedszkolnym jak i dla ich rodziców.
Pierwsze wrzeÊniowe spotkanie odb´dzie si´ 6 wrzeÊnia o godz. 11.00 w budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
(wjazd od ulicy GoÊciniec). Tematem
spotkania b´dzie technika koralikowa.

Maluchy b´dà mog∏y tworzyç kompozycje z du˝ych korali, lubiàcym prace precyzyjne zaproponujemy wykonanie
zwierzaczków z koralików o Êrednicy 3 mm. Na kolejne warsztaty zapraszamy 20 wrzeÊnia o godz. 11.00 równie˝
w budynku OSP. Tym razem wykonamy
wspólnie zwierzàtka z gliny oraz chiƒskie pieczàtki do zdobienia tkanin. Zapraszamy serdecznie dzieci, m∏odzie˝
oraz ca∏e rodziny. Wst´p 8 z∏ od osoby
lub 15 z∏ od rodziny. W cen´ wliczone sà
wszystkie materia∏y, napoje i ciasteczka.

Zapraszamy tak˝e na nasz nowy cykl
- poranki filmowe. B´dà si´ odbywa∏y
co 2 tygodnie, w sali widowiskowej
ODT „Pogodna”. B´dà to projekcje
filmów dla dzieci po∏àczone z konkursami.
Izabela Antosiewicz
WARSZTATY PLASTYCZNE:
• 06.09. godz. 11:00 Korale i zwierzàtka z koralików
• 20.09. godz. 11:00 Zwierzàtka z gliny i chiƒskie pieczàtki do tkanin
FAMILIJNE PORANKI FILMOWE
w ODT „Pogodna”
• 14.09. i 28.09. o godz. 12:45

9

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Barbara Koz∏owska z KS WESO¸A
z∏otà medalistkà M∏odzie˝owych
Mistrzostw Polski w ∏ucznictwie
W dniach 25-27.07.08 na torach ∏uczniczych ¸ucznika ˚ywiec zosta∏y rozegrane Mistrzostwa Polski M∏odzie˝owców i juniorów.
Wielki sukces odnios∏a reprezentantka KS Weso∏a Barbara Koz∏owska
zdobywajàc z∏oty medal w kategorii
m∏odzie˝owców w strzelaniu z ∏uku
bloczkowego.
W zawodach wzi´∏o udzia∏ ogó∏em 204 zawodników i zawodniczek
w konkurencjach strzelania z ∏uku
bloczkowego i klasycznego. M∏odzie˝owcy strzelali na dystansie 2x70 m.

Po rundzie kwalifikacyjnej
prowadzi∏a Barbara Koz∏owska z bardzo dobrym wynikiem 615 punktów. Wszystko
by∏o zgodnie z planem. Potem
wygrany pojedynek i ju˝ upragniony fina∏. W pojedynku o z∏oty medal Basia
spotka∏a si´ z zawodniczkà RKS Marymont Barbarà Okoƒskà. Po wystrzeleniu 6 strza∏ Barbara Koz∏owska 50 pkt
– Okoƒska 47, po 12 strza∏ach Koz∏owska 95 – Okoƒska 82.
Ci´˝ka praca na treningach, zgrupowanie w Skorupkach, nowy sprz´t za-

Od Micha∏owic 2006 do Warny 2008
Rzecz b´dzie o szkolnej dru˝ynie szachowej
SP 173, która doÊç cz´sto goÊci∏a na ∏amach naszego czasopisma. Czwórka uczniów: Bartosz Nowicki, Maksymilian Mahor, Ewa Haraziƒska, Kinga Pastuszko wspi´∏a si´ na szczyty zarówno
w klasyfikacjach indywidualnych jak i dru˝ynowych,
co spowodowa∏o, ˝e dla wszystkich ludzi ze Êwiata
szachów m∏odzie˝owych – ale nie tylko – Weso∏a
ko∏o Warszawy jest dobrze
znana jako „wyl´garnia”
szachowych talentów.
Wszystko zacz´∏o si´
od Ê.p. Jana Brustmana,
który kilka lat temu rozpoczà∏ prac´ z dzieçmi na naszym terenie, prowadzàc
liczne zaj´cia szachowe
w szko∏ach podstawowych
i domach kultury w Aninie
i Weso∏ej. Du˝e zaanga˝owanie nie tylko w prac´
szkoleniowà, ale tak˝e i organizacyjnà, przy pe∏nym
poparciu w∏adz lokalnych
zaowocowa∏o wzrostem popularnoÊci szachów wÊród
dzieci i m∏odzie˝y na terenie Weso∏ej i Starej Mi∏osnej. W tej atmosferze poza wspomnianymi „mistrzami szkolnymi” wyroÊli znani w ca∏ej Polsce juniorzy:
Arkadiusz Leniart, Dominik Szarwarki, Andrzej
˚urkowski, Adrianna i Urszula Staniszewskie,
Micha∏ Tulwim, Maciek Oleszczuk, Bartek Rytel,
Micha∏ Macià˝ek, Weronika Górska.
W grudniu 2006 w Micha∏owicach rozpocz´∏y si´
Mistrzostwa Mazowsza Szkó∏ Podstawowych.
Czwórka naszych bohaterów nie wyst´powa∏a tam
w roli faworyta. By∏a to jedna z kilkudziesi´ciu dru˝yn w rozgrywkach. Przebieg rozgrywek tak˝e nie zapowiada∏ sensacji. Nasi zawodnicy grali nieêle,
utrzymywali miejsce w pierwszej dziesiàtce, marzàc
o miejscu na podium. ¸ut szcz´Êcia i... W ostatniej
rundzie zmierzy∏y si´ ze sobà dwie faworyzowane
dru˝yny z Micha∏owic i Raszyna, które po zaci´tej
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walce zremisowa∏y tracàc cenne punkty na finiszu.
Nasi szachiÊci wr´cz przeciwnie wygrali 4: 0 z Siedlcami co da∏o im pierwszy w karierze tytu∏ Mistrza
Mazowsza Szkó∏ Podstawowych.
Dalej by∏y mistrzostwa Mistrzostwa Polski Szkó∏
Podstawowych 2007 w Chotowej. Kilkadziesiàt dru˝yn
na starcie, zaci´ta walka i nasi szachiÊci w roli debiutantów w tak presti˝owej imprezie. Âwietna gra, du˝y

wysi∏ek omal nie doprowadzi∏y nas
do podium. Niestety tym razem
brak szcz´Êcia w koƒcówce turnieju wypycha naszà dru˝yn´ dopiero
na 9 miejsce w ogólnej klasyfikacji. Zawody wygrywa utytu∏owana dru˝yna z SP8 z Chrzanowa.
Po wakacyjnej przerwie ponownie w Micha∏owicach nasza
dru˝yna przystàpi∏a do turnieju
o dru˝ynowe mistrzostwo Mazowsza Szkó∏ Podstawowych ju˝ w roli faworyta.
W tej roli sprawdzi∏a si´ bez zastrze˝eƒ, obejmujàc
prowadzenie w pierwszej rundzie i nie oddajàc go
ju˝ do koƒca rozgrywek. Drugi z rz´du tytu∏ Mistrza
Mazowsza Szkó∏ Podstawowych.

kupiony dzi´ki Prezesowi klubu KS
Weso∏a wszystko to razem da∏o upragnione, wymarzone z∏oto.
Druga reprezentantka KS Weso∏a
Ma∏gorzata Chomik zaj´∏a IV miejsce.
Gratulujemy i ˝yczymy udanego wyst´pu na Mistrzostwach Polski seniorów w Zgierzu.
Hanna Koz∏owska
Kolejne zmagania, z których nasi szachiÊci wyszli
jako zwyci´zcy odby∏y w ramach Warszawskiej
Olimpiady M∏odzie˝y w szachach szybkich 2008. Uczniowie SP 173 grali w rozgrywkach
indywidualnych w czterech grupach wiekowych i ich
wyniki by∏y sumowane, dajàc wynik ogólny w klasyfikacji szkolnej. Dzi´ki zdecydowanym wygranym
Ewy i Kingi w grupie dziewczàt w swoich grupach wiekowych i wysokim lokatom Maksa
i Bartosza w turniejach ch∏opców, SP173 z Weso∏ej ukoƒczy∏a zawody na pierwszym miejscu.
Najwi´kszy sukces mia∏ jednak nadejÊç w maju 2008. W dniach 12-15 maja w Chotowej ko∏o D´bicy spotka∏y si´ 34 najlepsze polskie szkolne dru˝yny
szachowe. Województwo Warszawskie by∏o reprezentowane przez cztery dru˝yny: SP 173, SP z Micha∏owic,
SP z Makowca i SP z Wiàzownej, która uczestniczy∏a
na proÊb´ organizatora na zasadzie „dzikiej karty”.
Dru˝yny sk∏ada∏y si´ z czterech graczy, w tym minimum jednej dziewczyny. Turniej sk∏ada∏ si´ z 11
rund. Nasza szko∏a wystàpi∏a w swoim najlepszym
sk∏adzie. Na mistrzostwach Polski grali ju˝ wy∏àcznie
najlepsi zawodnicy z ca∏ego kraju. Wspomnieç tu
mo˝na o najbardziej utytu∏owanej dru˝ynie w historii
rozgrywek szkolnych SP 8 z Chrzanowa – trzykrotnego dru˝ynowego Mistrza Polski i dwukrotnego Mistrza
Europy, dru˝yn´ z SP 1 z Be∏chatowa, w szeregach
której byli sami finaliÊci indywidualnych Mistrzostw
Polski Juniorów. W zawodach udzia∏ bra∏y tak˝e dru˝yny posiadajàce
wÊród swoich zawodników bardzo
utytu∏owanych graczy jak SP 17
z Wroc∏awia z Annà
Iwanow – Wicemistrzynià Europy Juniorek na rok 2007,
wielokrotnà medalistkà Mistrzostw
Polski i aktualnà
Mistrzynià Polski
do lat 14, SP 5 ze Skierniewic z Joannà Tarnowskà,
by∏à Mistrzynià Polski Juniorek do lat 10, SP 2 Tomaszów Lubelski z wicemistrzem Polski Juniorów
do lat 10 i jeszcze licznym gronem medalistów Mistrzostw Polski Juniorów w pozosta∏ych dru˝ynach.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE
W pierwszym dniu z 16 rozegranych partii indywidualnych nasi zawodnicy przegrali tylko jednà.
Szczególnie w czwartej rundzie wysokie zwyci´stwo
z dru˝ynà z Chrzanowa w stosunku 4:0 wprawi∏o
jednych w os∏upienie, innych w podziw. Po pierwszym dniu prowadziliÊmy w ogólnej klasyfikacji.
Niestety, szcz´Êcie opuÊci∏o nas drugiego dnia,
po którym spadliÊmy na pozycj´ wicelidera.
Trzeci dzieƒ rozpocz´liÊmy z zamiarem utrzymania
wysokiej lokaty. MusieliÊmy wygrywaç jak najwy˝ej.
Zadecydowaç mia∏a ostatnia runda i mecz z dru˝ynà
z Rybnika. Identycznie jak rok temu. Wtedy pechowy
remis „wypchnà∏” nas daleko pod koniec pierwszej
dziesiàtki, ale tym razem by∏o inaczej. Maksymalna koncentracja i determinacja da∏y upragnione zwyci´stwo 4:0. Ju˝ by∏o wiadomo – nie stracimy srebrnego medalu. Wi´ksze zaskoczenie przysz∏o nieco
póêniej. Be∏chatów gubi kolejny punkt meczowy
z Gorzowem Wielkopolskim i zrównuje si´ z nami
w punktacji g∏ównej! IloÊç zwyci´stw mamy wi´kszà
i …. okrzyk radoÊci: jesteÊmy „MISTRZAMI POLSKI SZKÓ¸ PODSTAWOWYCH 2008”.
Dalej ju˝ tylko odreagowanie stresu i zm´czenia,
gratulacje, zdj´cia i du˝o uÊmiechów.
Indywidualne podsumowanie na szachownicach

tak˝e da∏o nam powody do zadowolenia. Ewa zdoby∏a pierwsze miejsce na trzeciej, a Kinga na czwartej szachownicy.
Nasi szachiÊci dali z siebie wszystko.
Nie mo˝na stwierdziç, kto si´ bardziej
przyczyni∏ do sukcesu, a kto mniej, bo brak
choçby jednego zwyci´stwa któregokolwiek z graczy pozbawi∏by nas tytu∏u.
Wysokà form´ nasi szachiÊci potwierdzili na Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y w szachach klasycznych (d∏ugie
partie), rozgrywanej w dn. 23-24 maja br.
w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
W kategorii dziewczàt do lat 12 Ewa Haraziƒska zaj´∏a 1 miejsce, a 2 miejsce zaj´∏a Kinga Pastuszko. W kategorii ch∏opców do lat 12 miejsce 1 zajà∏ Bartek Nowicki, a Maks Mahor zajà∏ 3 miejsce w kategorii ch∏opców do lat 14.
Miesiàc póêniej borykajàc si´ z ró˝nego
rodzaju trudnoÊciami organizacyjnymi
– bardzo krótki okres na przygotowanie wyjazdu
– nasi szachiÊci stan´li do walki w Dru˝ynowych
Mistrzostwach Europy w Warnie.
Uczestniczàce 44 dru˝yny rozstawione w ró˝nych

kategoriach wiekowych a w nich 156 zawodników,
rozpocz´∏y zmagania o cenne trofea i tytu∏y. Jak
na imprez´ tej rangi nie zabrak∏o s∏aw m∏odzie˝owych

szachów. Anna Stiazkina – Rosjanka, aktualna Mistrzyni Âwiata juniorek do lat 10, W∏adimir Fjedosiejew – czternastoletni rosyjski mistrz szachowy o rankingu 2312 punktów (to wi´cej ni˝ ma wi´kszoÊç
warszawskich trenerów szachowych), Nastazija Ziazulkina- Bia∏orusinka szósta zawodniczka Mistrzostw
Âwiata juniorek do lat 12. Podobnie i szko∏y, z których
przyjecha∏y dru˝yny sà specjalizowane w dziedzinie
szachów i od lat szkolà czo∏ówki szachistów krajów
europejskich. Organizatorzy do∏o˝yli wszelkich staraƒ, by wszyscy zawodnicy mieli jak najlepsze warunki do sportowych zmagaƒ. Patronat nad ca∏à imprezà,
poza licznym gronem firm sponsorujàcych, pe∏ni∏
Prezydent Republiki Bu∏garii Georgi Parvanov.
W imieniu Rzàdu Bu∏garii nagrody na zakoƒczenie
turnieju wr´cza∏ zwyci´zcom Petyr Dymitrow – Minister Energetyki i Gospodarki Republiki Bu∏garii.
Nasza dru˝yna rozpocz´∏a turniej bardzo dobrze.
Dwie kolejne wysokie wygrane z dru˝ynami z Cypru
i Bu∏garii napawa∏y optymizmem. Mo˝e to zbytnio
uÊpi∏o naszà czujnoÊç i kolejny pojedynek przegraliÊmy 2,5:1,5 z Rumunià. Nasza pozycja jeszcze nie
by∏a stracona tym bardziej, ˝e kolejny pojedynek
znów wygraliÊmy wysoko. Po czwartej rundzie byliÊmy na pierwszym miejscu. Niestety najgorsze by∏o
przed nami. Zosta∏y nam dwie najlepsze dru˝yny.
Szko∏a Rezerw Olimpijskich z Miƒska i Szko∏a nr 2
z Petersburga. W pierwszym meczu przegraliÊmy
wysoko 0,5:3,5 i niestety zdobycie pierwszego
miejsca sta∏o si´ nierealne. W drugim meczu tylko
szcz´Êliwy zbieg okolicznoÊci móg∏by doprowadziç
naszà dru˝yn´ na podium. Niestety cud nie nastàpi∏.
Dru˝yna z Petersburga wygra∏a z nami 2,5:1,5 i…
Zaj´liÊmy ostatecznie – najgorsze dla sportowców – 4 miejsce. Tu niestety j´k zawodu, ale
czy s∏usznie? W koƒcu tylko trzy dru˝yny w Europie sà lepsze od nas!
GraliÊmy z du˝o starszymi od nas przeciwnikami
– g∏ównie czternastolatkami, a zwyci´skie dru˝yny
pochodzi∏y ze szkó∏ specjalizowanych pod kàtem
szachów, które sà bardziej odpowiednikami naszych
szkó∏ sportowych w innych dyscyplinach sportowych, a nie szkó∏ podstawowych w naszym tradycyjnym rozumieniu.
Warto zaznaczyç, ˝e udzia∏ w Mistrzostwach
Polski a nast´pnie w Mistrzostwach Europy
mo˝liwy by∏ dzi´ki poparciu szko∏y, olbrzymiemu
zaanga˝owaniu rodziców m∏odych szachistów,
oraz wsparciu finansowemu m. st. Warszawy.
Pozostaje jedynie pogratulowaç naszym szachistom i ˝yczyç wspania∏ych wakacji.
Tekst i zdj´cia: Adam Haraziƒski
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Listy do redakcji
Jeszcze o autobusie 502

W poprzednim numerze WS opublikowaliÊmy list krytyczny wobec zmiany trasy autobusu
502. Wywo∏a∏ on ˝ywà reakcj´ zwolenników tego rozwiàzania, których dwa g∏osy zamieszczamy poni˝ej
Redakcja
Szanowna Redakcjo,
Pragn´ wyraziç opini´ mojà i mojej rodziny w sprawie
zmiany trasy autobusu 502. Uwa˝am, ˝e jest znacznie lepiej,
szybciej mo˝na dotrzeç do centrum Warszawy, omijane sà
korki na ul. Ostrobramskiej i ul. P∏owieckiej. Poniewa˝ przemieszczamy si´ dalej i w centrum mamy tylko przesiadki,
wi´c cz´stsze kursowanie autobusu pozwala na szybsze dotarcie do celu.
Nasuwa si´ tylko jedna uwaga – przystanek po zjeêdzie
z Trasy Siekierkowskiej jadàc w stron´ Centrum jest zbyt daleko po∏o˝ony i trzeba si´ daleko wracaç, ˝eby dalej jechaç
Trasà. Dla nas wszystkich zmiana jest bardzo korzystna, szybciej i bez t∏oku do celu. Dzi´kujemy.
Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci Redakcji

***

Witam!
W∏aÊnie trafi∏ do mnie czerwcowy numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. W nim przeczyta∏am anonimowy list „wyrazicielki
opinii mieszkaƒców Starej Mi∏osnej” na temat linii autobusowej 502. Bardzo mnie zdziwi∏, bo wsród moich znajomych nikt
nie podziela zawartych w nim pomys∏ów. Najbardziej zbulwersowana jestem postulatem powrotu do kursowania autobusów
co pó∏ godziny! Nawet zacz´∏am podejrzewaç, ˝e list powsta∏
na zamówienie ZTM-u. Bardzo rozbawi∏a mnie propozycja
„niewielkiej zmiany bardzo korzystnej dla wi´kszoÊci mieszkaƒców naszego osiedla”, czyli przeniesienie trasy autobusu
z ul. Jana Paw∏a na ul. GoÊciniec. Proponuj´ zajrzeç do planu
Starej Mi∏osny – mniej wi´cej po∏owa osiedla le˝y na po∏udnie
od ul. Jana Paw∏a i przejÊcie do ul. GoÊciniec mo˝e dla niektórych oznaczaç nawet 20-minutowy spacer. Nie wiem te˝, czy
wszyscy mieszkaƒcy tej niezbyt przecie˝ szerokiej ulicy byliby
szcz´Êliwi, majàc przed oknami kursujàce autobusy.
Ale teraz mówi´ w swoim imieniu:
Ja osobiÊcie jestem bardzo zadowolona, ˝e autobus jeêdzi
znacznie cz´Êciej (mam dwoje dzieci uczàcych si´ w Warszawie), ˝e dojazd do centrum trwa tyle samo, a w godzinach
szczytu nawet troch´ krócej, ˝e na Goc∏awiu mo˝na przesiàÊç
si´ w autobus w kierunku Stegien, Ursynowa itd. bez koniecznoÊci doje˝d˝ania do centrum miasta. Mi∏oÊnikom centrów
handlowych przy Ostrobramskiej proponuj´ przesiadk´ do linii 525 np. przy ul. Kajki. I jeszce jedno. Bardzo nie lubi´ kiedy ktoÊ wypowiada si´ w moim imieniu, ukrywajàc przy tym
swoje personalia.
Pozdrawiam
Katarzyna Ros∏on
– równie˝ mieszkanka osiedla Stara Mi∏osna

***

Szanowni Paƒstwo,
Sàdzi∏am, ˝e si´ przyzwyczaj´, ˝e mieszkaƒcy te˝ si´ przyzwyczajà.... nikt si´ nie przyzwyczai∏. Bo czy mo˝na zaakceptowaç coÊ co kojarzy si´ wy∏àcznie z bublem? Nie mo˝na. A co
co tak naprawd´ chodzi. Wszyscy z radoÊcià przyj´li fakt budowy Êcie˝ek rowerowych. Mia∏y s∏u˝yç poprawie bezpieczeƒstwa zarówno rowerzystów jak i pieszych. Âcie˝ki biegnà dziwnym zygzakiem a ich po∏àczenie z chodnikiem skutkuje tym, ˝e
piesi nie zawsze to dostrzegajà i dostojnie kroczà Êcie˝kà rowerowà. Ulica Fabryczna dostarcza dodatkowych atrakcji. Otó˝
Êcie˝ka owa ciàgnie si´ po zewn´trznej stronie chodnika i np.
matka z dwójkà dzieci dostaje po drodze zawa∏u. Dlaczego? Bo
po jednej stronie ma dziecko i jezdni´ a po drugiej stronie,
dziecko i p´dzàce rowery. Dodatkowego smaczku dodaje sposób ustawienia latarni. Jeszcze do niedawna nie by∏o mo˝liwoÊci, aby zgodnie z przepisami, pieszy móg∏ owe latarnie ominàç a ju˝ osoba na wózku lub z wózkiem mog∏a o tym ca∏kowicie zapomnieç. Uwagi na ten temat musia∏y jednak dotrzeç
do UM miasta, bo znaleziono rozwiàzanie tej kuriozalnej sytuacji. Otó˝ cz´Êç kostek w kolorze czerwonym zamieniono
na kostki w kolorze szarym.... jest lepiej co nie znaczy dobrze. I pewnie nic si´ z tym ju˝ nie da zrobiç, ale mo˝e uda si´
powstrzymaç projektowanie i realizacj´ kolejnych Êcie˝ek tej
samej firmie? Bardzo prosz´ o interwencj´ w tej sprawie.
Z powa˝aniem
PS. Mam nadziej´, ˝e nikt nie wpadnie na pomys∏, aby
ustawiç na chodnikach mandatujàcà Stra˝ Miejskà, bo przecie˝ chyba nie o to chodzi.
Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci Redkcji
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Niestety, pewne rozwiàzania wynikajà z przepisów prawa, np. minimalna szerokoÊç Êcie˝ki, to
˝e nie powinna iÊç od strony jezdni itp. Kuriozalne ustawienie latarni, te˝ wynika z narzuconych
dzielnicy standardów ZDM, wg. których latarnie
powinny byç przy skraju jezdni. Aczkolwiek na
przysz∏oÊç zapewne warto spróbowaç poszukaç
lepszych rozwiàzaƒ.
Redakcja

***

Ochrona Êrodowiska naturalnego jest tà dziedzinà, która
skupia uwag´ ludzi wówczas, gdy dotyczy spraw g∏oÊnych
i anga˝ujà si´ w nià autorytety oraz media. Na co dzieƒ, i w najbli˝szej okolicy, nie dostrzega si´ jej znaczenia.
JakiÊ czas temu zamieszka∏am w Weso∏ej. Decyzj´ o przeprowadzce podj´∏am w przekonaniu, ˝e jest to spokojna i czysta okolica. Cieszy∏a mnie bliskoÊç lasu, jego bogactwo,
przyroda, ptaki i pojawiajàce si´ w okolicy domu sarny. Dla
mnie, cz∏owieka z miasta, by∏a to niemal wakacyjna oaza. Wyobra˝a∏am sobie, ˝e mieszkajàcy tu ludzie sà szcz´Êliwi, majàc na co dzieƒ mo˝liwoÊç obcowania z przyrodà i nie muszà,
jak ludzie z centrum, walczyç o nieliczne skrawki zieleni.
Zach∏yÊni´ta mo˝liwoÊcià spacerów po lesie, penetrowa∏am okolic´, coraz cz´Êciej przynoszàc na butach „pamiàtki”
po psach i po ludziach, niestety. Dostrzeg∏am, ˝e przyroda nie
radzi sobie z ukryciem Êmieci (od papierków po s∏odyczach
do siatek z u˝ytymi pampersami, butelek, gruzu itp.) pozostawionych przez ludzi. Z przykroÊcià odkry∏am, ˝e lasem nikt si´
nie zachwyca. Ludzie go majà, jest niczyj, wi´c go u˝ywajà.
U˝ywajà – to jest chyba odpowiednie s∏owo.
Las s∏u˝y w∏aÊcicielom psów za wybieg, ekipom budowlanym za toalet´, turystom za Êmietnik, a niektórym posiadaczom domów z ogrodami za miejsce na wyrzucenie chwastów.
Na zwracane uwagi, padajà argumenty, ˝e jest to nawóz.
W odleg∏ej perspektywie, jeÊli sà to roÊliny, a nie na przyk∏ad
gruz z roÊlinami, na pewno takim si´ stanà, ale póki co, resztki roÊlinne i trawa gnijà, wyglàdajà i pachnà nie∏adnie. Taki
wyglàd pobocza lasu sprzyja traktowaniu go przez klientów
pobliskiego Mc Donalda jako Êmietnika.
Czy tak musi byç? Niektórzy mieszkaƒcy twierdzà, ˝e nic
si´ nie da zrobiç w tej sprawie. Pracownicy Gminy tak˝e sà
sceptyczni, choç majà i obowiàzek i instrumenty do walki
o czystoÊç. To prawda, ˝e niezwykle trudno z∏apaç na goràcym
uczynku i ukaraç kogoÊ, kto wyniesie do lasu Êmieci, ale ju˝
w odniesieniu do ekip budowlanych, które budujà w tym terenie od lat, mo˝na i nale˝y wyegzekwowaç przestrzeganie zasady nie szkodzenia Êrodowisku (kontenery na Êmieci, toalety – Toi Toi). Tylko kto ma si´ tym zajmowaç?
Wszystkie, do tej pory podejmowane dzia∏ania Gminy
i Stra˝y Miejskiej nie przynios∏y trwa∏ych rezultatów. Jednorazowe ukaranie, bez monitorowania w przysz∏oÊci, nic nie da.
Problem po prostu wraca.
Nieliczni, którym przeszkadza brud w okolicy, próbujà sami rozwiàzaç problem, w efekcie konfliktujàc si´ z „brudasami”. Naprzykrzajà si´ te˝ pracownikom Wydzia∏u Ochrony
Ârodowiska w Gminie, proszàc o interwencje. A przecie˝
na czystym Êrodowisku nam wszystkim powinno zale˝eç.
Mieszkanka

***

W Starej Mi∏osnej otwarty zosta∏ ca∏odobowy salon gry
i sklep monopolowy. Nie podam adresu, aby go nie reklamowaç. Mieszkaƒcy okolicy znajà ju˝ konsekwencje jego dzia∏alnoÊci, bowiem monopol czynny jest od maja. Brud dooko∏a,
z∏amany znak drogowy i drzewo przy pobliskim parkingu, st∏uczone szyby na przystanku autobusowym. Bo choç sklep
funkcjonowa∏ do niedawna pod szyldem „Spo˝ywczy” trudno
by∏o w nim kupiç coÊ poza alkoholem i starymi krakersami.
Teraz b´dzie w nim salon gry 24 h plus monopol. Nie ma
chodnika, latarni, Êmietników, ale za to za b´dà lumpy i dealerzy narkotyków, którzy uwielbiajà takie miejsca.
Puk, puk! Czy w Ratuszu ktoÊ myÊli? Obok sà dwie szko∏y
Êrednie (gimnazjum publiczne, gimnazjum i liceum prywatne)!
Jest co prawda w Starej Mi∏osnej Dom Kultury, ale w programie
OK Pogodna trudno znaleêç propozycje zaj´ç dla m∏odzie˝y.
Jest szko∏a podstawowa, ale dzieci uczà si´ w niej na trzy zmiany, a szeÊciolatki w placówce zamiejscowej... Jest przedszkole
publiczne, ale rodzice muszà posy∏aç dzieci do placówek prywatnych, bo nie ma miejsca... Sà z∏odzieje, ludzie kratujà okna,
ale nie ma siedziby Stra˝y Miejskiej lub komisariatu Policji...
Jest las, ale niedlugo b´dzie w nim wi´cej Êmieci ni˝ drzew...
Wymieniaç jeszcze? Tyle jest rzeczy do zrobienia na naszym
Osiedlu, które poprawià realnie jakoÊç naszego zycia. Salon
gier i monopol 24 h do tego si´ nie przyczyni.
(mho)

Nie pisaliÊmy o tym problemie wczeÊniej, bo
wydawa∏o si´, ˝e sprawa b´dzie za∏atwiona pozytywnie. Otó˝ otworzenie takiego salonu gry wymaga zgody Rady Gminy. I tu, wbrew sugestiom,

w Ratuszu ktoÊ pomyÊla∏. Bo najpierw Rada
Dzielnicy wnioski o otwarcie salonu zaopiniowa∏a negatywnie (przywo∏ujàc jako argumenty w∏aÊnie to o czym Pani pisze), a potem, tak˝e dzi´ki
poparciu pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, negatywnà decyzj´ podj´∏a Rada Warszawy. Niestety polskie przepisy sà jak zwykle dziurawe. Bo zgoda na otwarcie salonu gier jest niezb´dna, gdy sà w nim zainstalowane automatu o
wysokich wygranych. Przy autamatach o niskich
nomina∏ach mamy do czynienia z najnormalniejszà dzia∏alnoÊcià gospodarczà, którà zg∏asza si´
tylko do Izby Skarbowej. I takie w∏aÊnie automaty zosta∏y tam zainstalowane...
Redakcja

***

Sabcia
Pojawi∏a si´ niespodziewanie w wyborczy wieczór.
Po otwarciu gara˝u gdy wraca∏em do samochodu. Zauwa˝y∏em ma∏ego kotka. Wyciàgnà∏em r´ce, podesz∏a bez obaw.
Mia∏a chyba trzy miesiàce.
Wzi´liÊmy jà do domu. Natychmiast trafi∏a do kociej miseczki. By∏a bardzo g∏odna, musia∏a co najmniej dzieƒ nie
jeÊç. Chyba jakiÊ czas si´ b∏àka∏a. ZastanawialiÊmy si´ czy
uciek∏a od kogoÊ czy te˝ zosta∏a wyrzucona. Bardziej prawdziwa by∏a druga wersja.
Nie wiedzieliÊmy jaka b´dzie reakcja Zuzi, równie˝ rasy
europejskiej. Ta z dystansem odnosi∏a si´ do Sabci – kociej rozrabiaczki. Przeciwieƒstwo dystyngowanej jak angielska lady Zuzi.
Sabcia sta∏a si´ naszà ulubienicà. Nie widzia∏em w ˝yciu
równie sympatycznego zwierzàtka. Tak przymilnego, ∏aszàcego si´. Lubi∏a siadaç na moim biurku, przed monitorem komputera. Uwielbia∏a dotykaç swym noskiem moje policzki czy
nos. Niestety wprawi∏o to w g∏´boki stres Zuzi´. Powodujàcy
powa˝nà chorob´. Wiele razy jeêdzi∏em z Zuzià do lekarza, pana Marcina.
Sabcia by∏a bardzo ufna. Nie zdawa∏a sobie sprawy – w przeciwieƒstwie do Zuzi – co jej grozi poza mieszkaniem. Kilka razy
bra∏em jà z sobà do ogródka, by∏o to dla niej coÊ nowego.
8 czerwca podlewaliÊmy ogródek. Sabcia nie ba∏a si´ wody, by∏a ca∏a mokra. Niestety nasza zbyt ma∏a uwaga doprowadzi∏a do tragedii. Wymkn´∏a si´ nam, przesz∏a przez sàsiedzki
ogród i znalaz∏a w nast´pnym. Poszed∏em jej szukaç. KtoÊ
szed∏ z du˝ym wilczurem, a psy sàsiada dos∏ownie szala∏y.
Sàsiedzi majà obecnie trójk´ psów: jamnika, alaskana i rudzielca. Sà podobno ∏agodne, ale ich trójka by∏a ÊmiercionoÊnà mieszankà. Nadal s∏ysz´ ten okropny krzyk rozpaczy, bólu i przera˝enia. Jakby wo∏anie: dlaczego mnie przed tymi rozbójnikami nie ochroni∏eÊ?
Tyle by∏o kociego ˝ycia w naszym „Dogs City”.
L.K.

***

Pan Tadeusz Opieka w kolejnym swoim artykule w WiadomoÊciach Sàsiedzkich – jako dziennikarz Êledczy – Êledzi kulisy powstania i dzia∏alnoÊci ZRZESZENIA W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie. Byç mo˝e
ma racj´ p. Opieka, ˝e ZRZESZENIE powstawa∏o z inspiracji
Zarzàdu Spó∏ki Ziemskiej. OsobiÊcie nie by∏em zwolennikiem
jego powstania, gdy˝ uwa˝a∏em, ˝e nie stworzy ono wystarczajàcych podstaw prawnych do uw∏aszczenia cz∏onów rozwiàzywanego Zespo∏u na ich majàtku zgromadzonym w Spó∏ce Ziemskiej, a jedynie pozwoli co najwy˝ej na jego uspo∏ecznienie i to tylko przy dobrej woli Wspólników. Uwa˝a∏em,
˝e nale˝y uw∏aszczyç cz∏onków Zespo∏u poprzez obj´cie
udzia∏ów w Spó∏ce. Powszechnie jednak˝e cz∏onkowie Zespo∏u byli za utworzeniem ZRZESZENIA poniewa˝ uwierzyli deklaracjom wi´kszoÊci Wspólników o przekazaniu udzia∏ów
w Spó∏ce na rzecz Zrzeszenia. Za∏o˝yciele Zrzeszenia nie przewidzieli tego, ˝e Wspólnicy mogà chcieç si´ uw∏aszczyç
na powierzonym im wspólnym majàtku cz∏onków Zespo∏u.
Natomiast ca∏kowicie bezpodstawne jest twierdzenie p.
Opieki jako by to wszechw∏adny Zarzàd Spó∏ki Ziemskiej inspirowa∏ te˝ przysz∏y kszta∏t Zrzeszenia. Status prawny Zrzeszenia jest okreÊlony Prawem o Stowarzyszeniach.
Ciesz´ si´ ˝e p. Opieka doceni∏ mojà inicjatywnà rol´
w opracowaniu kluczowego, poza statutem Zrzeszenia, dokumentu jakim jest Porozumienie, zawarte 23 kwietnia 2002 r.
pomi´dzy rozwiàzujàcym si´ Zespo∏em, a dzia∏ajàcym ju˝
od paêdziernika 2000r. Zrzeszeniem, a nie jak sugeruje p.
Opieka powstajàcym w miejsce Zespo∏u.
P. Opieka nie dostrzega tego, ˝e to Porozumienie zaakceptowa∏y wszystkie organy Zrzeszenia i Zespo∏u, a w imieniu Rady Nadzorczej Zespo∏u podpisali go: p. p. Pzewodniczàcy
Marcin J´drzejewski, Wiceprzewodniczàcy Andrzej Michniewicz oraz cz∏onkowie: Krzysztof Kacprzak, Dariusz Niewiadomski, Miros∏aw Piotrowski i Robert W´grzynowski.
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Podpisujàcy powy˝sze porozumienie odrzucili jednoczeÊnie projekt porozumienia opracowany przez radc´ prawnego
Zespo∏u, który przewidywa∏ przej´cie przez Zrzeszenie wszelkich praw i obowiàzków Zespo∏u. Podpisanie si´ pod umownym przej´ciem nast´pstwa prawnego po Zespole oznacza∏oby udzia∏ w klasycznym,, przekr´cie” polegajàcym na przej´ciu d∏ugów przez nowy podmiot (Zrzeszenie) i pozostawieniu
ca∏ego majàtku nieruchomego we w∏adaniu dotychczasowego formalnego w∏aÊciciela (Spó∏ki Ziemskiej).
To na Zespole a nie na Spó∏ce cià˝y∏ obowiàzek wybudowania jeszcze 100 cz∏onkom Zespo∏u mieszkaƒ, obowiàzek
ten w ramach nast´pstwa prawnego obcià˝y∏ by Zrzeszenie.
Dzi´ki porozumieniu, którego sensu nie pojmuje p. Opieka,
wszelkie roszczenia o zwrot zwaloryzowanych wk∏adów cz∏onkowskich kierowane sà do Spó∏ki Ziemskiej, a Zrzeszenie zobowiàzane jest, zgodnie z porozumieniem, jedynie do zwrotu
wk∏adów bez oprocentowania i waloryzacji co zosta∏o potwierdzone wyrokiem sàdowym z dnia 14.02.2008 r.
P. Opieka g∏osi kuriozalny poglàd, ˝e umowne przyj´cie
przez Zrzeszenie nast´pstwa prawnego po Zespole skutkowa∏oby przej´cie w∏asnoÊci nieruchomoÊci, których wieczysto
ksi´gowym w∏aÊcicielem jest Spó∏ka Ziemska, a które by∏y
nabywane za pieniàdze cz∏onków Zespo∏u na ich rzecz (a nie
na rzecz Zespo∏u). Tylko cz∏onkowie Zespo∏u mogà odzyskaç
swój majàtek od Spó∏ki Ziemskiej. Z pewnoÊcià majàtku tego

nie uzyska Zrzeszenie poprzez „wojn´ grabiowà”, a na drodze
sàdowej Zrzeszenie ju˝ przegra∏o spraw´ o zobowiàzanie
Spó∏ki Ziemskiej do przeniesienia na jego rzecz w∏asnoÊci
posiadanych przez tà Spó∏k´ nieruchomoÊci i rzeczy ruchomych nabytych za pieniàdze cz∏onów b. Zespo∏u. Proces,
do którego nawo∏ywa∏ p. Opieka, a przed którym przestrzega∏em kosztowa∏ ok. 20.000 z∏.
P. Opieka skwapliwie „ujawni∏” mój udzia∏ w Zarzàdzie
Spó∏ki dajàc do zrozumienia, ˝e to pewnie nagroda za sprzyjanie Spó∏ce. Otó˝ w Zarzàdzie Spó∏ki znalaz∏em si´ na wniosek Zarzàdu Zrzeszenia z zobowiàzaniem reprezentowania interesów Zrzeszenia a nie swoich. By∏bym ogromnie wdzi´czny p. Opiece gdyby zechcia∏ rzetelnie, na podstawie dokumentów znajdujàcych si´ Zrzeszeniu, Spó∏ce i Sàdzie, oceniç
mojà dzia∏alnoÊç w Zarzàdzie Spó∏ki i powody dla których
Wspólnicy pozbyli si´ mnie z Zarzàdu.
P. Opieka uzna∏ mnie za faworyta „nic nie robienia”. Faktycznie odradza∏em Zarzàdowi Zrzeszenia, a w szczególnoÊci
prezesowi p. A. Michniewiczowi, firmowania wojny z „grabiami” przeciwko Spó∏ce pod dowództwem p. Opieki.
Uzna∏em natomiast za stosowne powiadomienie Zarzàdu
Spó∏ki o sprzeciwie w sprawie zamierzonych zmian umowy
Spó∏ki, a w razie nie uwzgl´dnienia stanowiska Zrzeszenia z∏o˝enie pozwu do Sàdu. „Wojna grabiowa” nie zrobi∏a wra˝enia
na Wspólnikach. Skoƒczy∏o si´ na doniesieniu do prokuratu-

ry i nara˝eniu na przykroÊci osób, które wspiera∏y p. Opiek´
w jego bojach pod siedzibà Spó∏ki. Natomiast opracowany
przeze mnie i podpisany przez prezesa A. Michniewicza i wiceprezesa
K.
Ró˝yckiego
pozew
Zrzeszenia
z dnia 10.01.2008 r. Sàd uwzgl´dni∏ uchylajàc uchwa∏´
Wspólników zmieniajàcà umow´ Spó∏ki, wyrokiem
z dnia 14.03.2008 r.
Spraw´ tà p. Opieka uzna∏ za pierwszy sàdowy sukces,
oczywiÊcie zapominajàc o tym, ˝e ju˝ w 2003r. Wspólnicy
podj´li uchwa∏´ zmieniajàcà nazw´ i umow´ Spó∏ki. Uchwa∏y tej Sàd nie zarejestrowa∏.
P. prezes Opieka uzna∏, ˝e wszystko co zrobili jego poprzednicy to „stare” i warte tylko pot´pienia, a On zapoczàtkowa∏ nowà epok´ ∏adu i sprawiedliwoÊci, „Opiekolandi´”
w Starej Mi∏oÊnie, która b´dzie trwa∏a a˝ do wydania ostatniego grosza zgromadzonego przez z∏ych poprzedników.
Na koniec pragn´ dodaç, ˝e majàce si´ odbyç
w dniu 14.06.2008 r. Walne Zebranie Cz∏onków zosta∏o zwo∏ane z naruszeniem Statutu Zrzeszenia.
Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu WZC jest najwy˝sza w∏adzà
Zrzeszenia, a wi´c ˝aden inny organ Zrzeszenia nie mo˝e nim
zarzàdzaç. Do kompetencji Zarzàdu nale˝y zwo∏ywanie WZC
jeden raz na dwanaÊcie miesi´cy lub cz´Êciej na pisemny
uzasadniony wniosek co najmniej 3 cz∏onków Komisji Rewizyjnej. Tym czasem w piÊmie Zarzadu z dnia 28.05.2008 r.
(przez nikogo nie podpisanym) podaje si´ jako powody zwo∏ania WZC uwagi kancelarii prawnej co do potrzeby zmodyfikowania cz´Êci uchwa∏ WZC (których to tajemnica) oraz potrzeb´ porzàdkowania i up∏ynnienia zasobów archiwalnych,
a tak˝e poinformowania, ˝e „Bie˝àce sprawy inicjowane przez
Zarzàd, wspólnie z Kancelarià Prawnà nabierajà tempa i konkretyzacji.”
Zarzàd uzna∏, ˝e powinien o tym poinformowaç ogó∏ cz∏onków Zrzeszenia oraz skonsultowaç si´ w zakresie nadchodzàcych decyzji dotyczàcych dalszej dzia∏alnoÊci Zrzeszenia oraz
dzia∏alnoÊci tzw. Spó∏ki Ziemskiej.
Tak wi´c Walne Zebranie Cz∏onków b´dàce najwy˝szà w∏adzà Zrzeszenia zosta∏o potraktowane jako gremium powo∏ane
do wys∏uchiwania samochwalczych informacji Zarzàdu z jego
bie˝àcej dzia∏alnoÊci oraz jako cia∏o konsultacyjne w sprawach, które chodzà Zarzàdowi po g∏owie, a z którymi nie wie
co zrobiç i musi si´ poradziç WZC.
Ponadto pismo zwo∏ujàce Walne Zebranie Cz∏onków zosta∏o podpisane jedynie przez prezesa zarzàdu a wi´c z naruszeniem § 20 ust. 7 Statutu, który przewiduje ∏àczne dzia∏anie
prezesa lub wiceprezesa z innym cz∏onkiem Zarzàdu.
Wac∏aw Rukat

Zmiany w Bibliotece
Publicznej w Weso∏ej
Od wrzeÊnia zapraszamy do korzystania z rozszerzonej oferty naszej biblioteki. Filia Nr 3 w Woli Grzybowskiej oferuje prócz nowoÊci ksià˝kowych i darmowego dost´pu do Internetu bezp∏atne wypo˝yczanie filmów DVD. Polecamy
klasyki oraz nowoÊci:
• filmy dla dzieci,
• oraz dla doros∏ych: komedie, sensacyjne, obyczajowe.
Katalog filmów dost´pny na miejscu
oraz na stronie internetowej Biblioteki:
www.wesola.e-bp.pl
NOWE GODZINY PRACY PLACÓWKI:
poniedzia∏ek, czwartek – godz. 14.00-19.00
wtorek, piàtek – godz. 13.00-18.00
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy
Filia Nr 3 Wola Grzybowska
ul. Starzyƒskiego 21, tel. 022 773-42-97
e-mail: wesola.f3@e-bp.pl
Katarzyna Kàkol
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Kàcik bibliofila
David Lodge
“Skazani na cisz´”
„Skazani na cisz´” to najnowsze
dzielo mistrza powieÊci uniwersyteckiej – na przemian
zabawna
i wzruszajàca historia czlowieka,
który próbuje pogodziç si´ ze staroÊcià,
ÊmiertelnoÊcià, smutkiem ludzkiej egzystencji oraz swoim najwi´kszym utrapieniem: g∏uchotà. Choç jest ona êród∏em wielu komicznych gaf i pomy∏ek,
konsekwencje jednego z takich nieporozumieƒ mogà wywróciç jego uporzàdkowane ˝ycie do góry nogami.

Desmond Bates, emerytowany profesor lingwistyki, poznaje bowiem piekielnie ambitnà doktorantk´ z Ameryki – intrygantkà i mitomankà o niecodziennych upodobaniach seksualnych
– która pragnie, by zostal jej promotorem i nie tylko...
Iza Zych
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Nothomb A. – Ani z widzenia, ani ze
s∏yszenia
2. Bacarr J. – Blond Gejsza
3. Kalinowski J. – Ksztalt ciemnoÊci
4. Grochola K. – Trzepot skrzyde∏
5. Mankell H. – Zapora
6. Weiss M. – Boskie ˝ycie

Qlturka

Upiór tkwi w dekoracjach
„Upiór w Operze”,
Teatr Muzyczny Roma
Po wys∏uchaniu tysiàca opinii pochwalnych
dla nowego przedstawienia Teatru Roma
postanowi∏am
sama
udaç si´ na „Upiora
w Operze”. Do wizyty w teatrze zach´ca∏
mnie równie˝ fakt, ˝e by∏am w pe∏ni
oczarowana widzianymi du˝o wczeÊniej
w Romie „Kotami”. Liczy∏am na doskona∏e popisy wokalne, mnóstwo ruchu
i podkreÊlenie arcyciekawej fabu∏y
„Upiora...”. Jak bardzo si´ zawiod∏am,
postaram si´ nieco przybli˝yç.
Tym razem Teatr Roma nie uzna∏
za g∏ówny atut sztuki jej fabu∏y. Nie uzna∏
nawet Êpiewu, ani taƒca. Za g∏ówny atut
sztuki zosta∏y uznane dekoracje. Scena przez wi´kszoÊç czasu sp∏ywa∏a z∏otem
i sztucznymi Êwiecide∏kami, niczym wn´trza barokowych koÊcio∏ów. Masywyny ˝yrandol, który przez wi´kszoÊç przedstawienia wisi nad scenà przyt∏acza∏ aktorów,
ich popisy wokalne oraz... widzów (a przynajmniej ja czu∏am si´ przyt∏oczona).
Wi´kszoÊç z tych przepi´knych i niewàtpliwie dostarczajàcych wielu estetycznych
wra˝eƒ dekoracji uwa˝am za zb´dnà. Fabu∏a „Upiora...” (która opowiada niesamowità histori´ uzdolnionego artystycz-
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nie psychopaty ukrywajàcego si´ w podziemiach Opery Paryskiej, który pewnego
dnia zauwa˝a na senie pi´knà tancerk´
i Êpiewaczk´ Christine, w której si´ zakochuje) mog∏aby spokojnie pociàgnàç sztuk´ bez wykorzystywania ton z∏oconych papierów, kartonowych lub styropianowych
budynków, grobów, pomników, latarƒ,
rusztowaƒ i niezrozumia∏ych dla mnie
wielkich bry∏ w jednej z fina∏owych scen.
Wi´kszoÊç monumentalnych dekoracji
pojawia∏a si´ tylko na jednà lub dwie piosenki, a póêniej znika∏a. Po co tyle pracy?
Zamiast wielkiego, realistycznego cmentarza z bramà, ogromnym grobem rodzinnym, latarnià, który pojawia si´ w jednej
scenie, mo˝na by∏o postawiç kilka symbolicznych nagrobków. Teatr to sztuka operowania symbolem,
ale chyba niektórzy
o tym zapomnieli.
OczywiÊcie odezwà si´ g∏osy mówiàce, ˝e to odwo∏anie do stylu Brodway
lub
teatru XIX wieku,
gdzie wszystko musi byç dopracowane do ostatniego
szczególiku i bardzo dos∏owne. Racja. Ale nie wszyst-

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Mon comble G. – Kotek, który merda∏ ogonem
2. Rusinek M. – Jak przeklinaç: poradnik dla dzieci
3. Funke C. – Any˝owa Warownia
4. Winterson J. – Dom na koƒcu czasu
5. Lorenz M. – Mieszko, pi∏karz nad pilkarze: Zostaƒ mistrzem futbolu (II)
Literatura popularnonaukowa:
1. Cenckiewicz S. – SB a Lech Wa∏´sa:
przyczynek do biografii
2. Ziemkiewicz R. – Czas wrzeszczàcych
staruszków
3. Bronne E. J. – Darwin – o powstaniu
gatunków: biografia
4. Zar´ba D. – Ekoturystyka wyd. 2
5. Montefiore S. – Stalin: m∏ode lata despoty: zanim powsta∏ dwór czerwonego cara
Iza Zych
kim musi podobaç si´ dok∏adna kopia innego stylu. Jest to w pewnym sensie potrzebne polskiej scenie, ale nie ka˝dy musi staç si´ fanem tego typu widowisk.
Za wielki plus tego musicalu uwa˝am
muzyk´. Przepi´kne, pompatyczne utwory z tematem „Upiora...” na czele doskonale wprowadzajà w mroczny, niepokojàcy lub romantyczny nastrój. Jednak ta zaleta nie jest zas∏ugà Teatru Roma, a autora muzyki Andrew Lloyda Webbera.
Z drugiej strony je˝eli ktoÊ lubi popatrzeç na ∏adne dekoracje a przy okazji
wynudziç si´ na d∏u˝àcych si´, makaroniastych popisach wokalnych (które uwa˝am za doÊç niedopracowane jak na Rom´) b´dzie z tej sztuki w pe∏ni zadowolony. Ja jednak si´ zawiod∏am i czekam, a˝
Teatr Roma powróci do swojego ciekawego stylu i poka˝e mi, ˝e warto tam
jeszcze wpadaç.
Martyna Nowosielska
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Witajcie
wÊród
nas

foto – Fotooskar

foto – Fotooskar

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.

Gabrysia Sawicka
urodzi∏a si´ 30 czerwca 2008 r.
w szpitalu praskim.
Waga 3600 g, wzrost 53 cm.

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

foto – Fotooskar

foto – Fotooskar

Adrianna Strzelecka
urodzi∏a si´ 1 maja 2007 r.
w szpitalu na Solcu.
Waga 3100 g, wzrost 53 cm.

Bart∏omiej R. Szczepaniak
urodzi∏ si´ 28 czerwca 2008 r.
w Klinice Or∏owskiego.
Waga 3150 g, wzrost 50 cm.

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

JaÊ Ananiów
urodzi∏ si´ 13 lipca 2008 r.
o godzinie 16:10.
Waga 3750 g, wzrost 54 cm.

MORFEUSZ
Przyjęcia
Okolicznościowe
ul. Szosa Lubelska 20
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 508 12 88 92
lub 022 612 93 98
www.wesele.waw.pl

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

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

tel. (022) 408 01 10

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

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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Weso∏a Jesieƒ Podró˝ników
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e w dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
pojawia si´ kolejna, atrakcyjna propozycja dla
wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej. Jest to cykl
wyjazdowych imprez rekreacyjno-sportowo-turystycznych dla ca∏ych rodzin. ChcielibyÊmy zaproponowaç Paƒstwu wspólne odkrywanie pi´knych rejonów Polski, wspólne przygody i zabaw´. Program imprez b´dzie tak u∏o˝ony, ˝e b´dzie mo˝liwoÊç udzia∏u zarówno doros∏ych
z dzieçmi (tak˝e ma∏ymi) jak i m∏odzie˝y. Jeszcze tej jesieni zaplanowane jest 5 takich imprez,
które dzi´ki dofinansowaniu z Urz´du Dzielnicy
b´dà mog∏y si´ odbyç przy stosunkowo niskiej
odp∏atnoÊci uczestników.
Wi´cej szczegó∏ów b´dziemy podawaç w nast´pnych numerach WiadomoÊci Sàsiedzkich oraz
na stronie internetowej Stowarzyszenia Sàsiedzkiego www.staramilosna.org.pl, poni˝ej szczegó∏owo opisujemy jedynie najbli˝szy wyjazd, o nast´pnych prezentujemy tylko skrótowe informacje
oraz kontakt do koordynatorów wypraw.
Zg∏oszenia na wyjazdy przyjmujà bezpoÊrednio koordynatorzy. Na ka˝dy z wyjazdów jest
do 46 miejsc, wi´c przy wi´kszej iloÊci ch´tnych
decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ i wp∏ata wpisowego. W trakcie wypraw b´dziemy podró˝owaç autokarami, korzystaç z noclegów „klasy turystycznej” (oÊrodki wypoczynkowe, taƒsze pensjonaty) i ˝ywiç si´ wspólnie w miejscach noclegów. Podane przy ka˝dej wycieczce ceny zawierajà wi´c op∏aty za te wszystkie Êwiadczenia
(transport, noclegi, wy˝ywienie) a tak˝e za kajaki (sp∏yw), bilety wst´pu i koszt innych planowanych atrakcji na pozosta∏ych wyjazdach.
Mamy nadziej´, ˝e wyprawy spodobajà si´
Paƒstwu, a spoÊród uczestników wy∏oni si´ liczne grono mi∏oÊników turystyki, w oparciu o które chcielibyÊmy w przysz∏oÊci stworzyç Weso∏owskie Towarzystwo Podró˝nicze. Zapraszamy
wi´c wszystkich na nasze wyjazdy, obiecujàc
sprawnà organizacj´ i wspania∏e wra˝enia.

1. 24.09-28.09.2008 – „Rospuda”
– sp∏yw kajakowy
Rospuda to atrakcyjny szlak kajakowy nawet
dla bardziej doÊwiadczonych kajakarzy, o ró˝norodnym charakterze rzeki i jej otoczenia
– od prawie górskiej rzeki o wysokich, cz´sto
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zalesionych brzegach i prze∏omach z kamienistym dnem – do wolno p∏ynàcej wÊród szuwarów rzeki nizinnej o zabagnionych brzegach.

Przeszkody w postaci kamienistych p∏ycizn
z szybkim pràdem oraz drzewa grodzàce koryto
rzeki, dla niektórych stanowià utrudnienia, zaÊ
dla wprawionych wodniaków jest to dodatkowa
atrakcja w czasie sp∏ywu. Rospuda p∏ynie z pó∏nocy na po∏udnie, poprzez dwie krainy: Pojezierze Suwalskie i Równin´ Augustowskà. W górnym odcinku rzeka p∏ynie wàskà dolinà przecinajàc osiem pi´knych jezior. Poni˝ej Raczek wp∏ywa na tereny leÊne wchodzàce w sk∏ad Puszczy
Augustowskiej. W swoim dolnym biegu Rospuda
staje si´ bezpieczniejsza; wp∏ywa na tereny moczarowate zachowujàc doÊç szybki nurt. Na trasie miejsca warte obejrzenia to: ruiny pa∏acu Paca w Dowspudzie i uroczysko Âwi´te Miejsce.
Przez tysiàce lat Rospuda próbowa∏a dorównaç
Biebrzy. Najpierw z impetem torowa∏a sobie drog´
przez puszcz´ by wylaç si´ szerokà wodà na bezkresne przestrzenie. To tu niektórzy chcà wybudowaç estakad´, a inni nocujà na skarpie broniàc dost´pu do torfowiska starszego ni˝ 10 tysi´cy lat!
Wyjazd – Êroda 24.09 ok. Godz. 18.00 – dowóz
grupy na miejsce noclegu w okolicy Augustowa.
Program – kolejne 4 dni – rano przewóz grupy
autokarem z miejsca noclegu na miejsce rozpocz´cie sp∏ywu, po po∏udniu odbiór grupy z miejsca koƒca sp∏ywu i odwiezienie na miejsce noclegu, z mo˝liwoÊcià dodatkowej krótkiej wycieczki na zwiedzanie itp. W miejscu noclegu
mo˝liwe wieczorne ogniska.
Trasa: 1 dzieƒ: Jez. GarbaÊ (Mat∏ak) – Kotowina (12 km)
2 dzieƒ: Kotowina – Ma∏e Raczki (10 km)
3 dzieƒ: Ma∏e Raczki – Âwi´te Miejsce
(15 km)
4 dzieƒ: Âwi´te Miejsce – Go∏a ZoÊka
(14 km)
Nocleg – (najprawdopodobniej) oÊrodek kolonijno-wypoczynkowy „J´drek” w Augustowie (pokoje 2-, 3- i 5- osobowe, sanitariaty na korytarzu).
Wy˝ywienie – trzy posi∏ki w miejscu noclegu.
Dodatkowo – opieka ratownika WOPR oraz
ubezpieczenie NNW.
Powrót – niedziela 28.09 bardzo póênym wieczorem.
Wpisowe – 200,00 z∏.
Koordynator – Marcin J´drzejewski, tel.
0-601 31 48 22.

2. 10.10-12.10.2008 – „Biebrzaƒskie bagna”
Wyprawa na bagna biebrzaƒskie z wieloma
atrakcjami np. z wyprawà na ∏osia (to w´drówka
w ostoi ∏osia z szansà na podejrzenie zwierzàt
w ich naturalnym Êrodowisku. O bliskie spotkanie
z tym zwierz´ciem naj∏atwiej zimà, kiedy to
wszystkie przenoszà si´ w ∏atwo dost´pne cz∏owiekowi miejsca. Latem, kiedy ∏osie sà rozproszone po bagiennych ost´pach i dobrze maskowane przez roÊlinnoÊç, lepiej zaopatrzyç si´
w dobry sprz´t optyczny i oddaç w r´ce doÊwiadczonych terenowo przewodników), czy wyprawà
na bagna (Czym˝e by∏aby rzeka bez swojej bagiennej doliny? Czym˝e by∏by pobyt nad Biebrzà
bez dope∏nienia w postaci „chrztu bagiennego”?

W b∏otnej przygodzie cz´sto wspomagajà nas buty gumowe. Warto jednak pójÊç na ca∏oÊç, czyli
zdecydowaç si´ na brni´cie boso, nie dbajàc o to
jak g∏´boko grz´ênie noga... Efekt koƒcowy jest
jednak zawsze ten sam. Wszyscy, którzy si´ odwa˝yli w∏o˝yç stop´ w b∏oto – sà bogatsi o nowe,
nawet po latach przywo∏ywane w pami´ci – doÊwiadczenie. Trzeba pozwoliç si´ „wciàgnàç” bagnom, a lokalni znawcy terenu zadbajà o to, aby
Wasze przeprawy by∏y bezpieczne).

Wyjazd – piàtek 10.10 ok. godz. 18.00 – dowóz
grupy na miejsce noclegu w okolicy Goniàdza.
Program – kolejne 2 dni – rano przewóz grupy
(podzielonej na 2 cz´Êci) z miejsca noclegu
na miejsce rozpocz´cie w´drówki, po po∏udniu
odbiór grupy z miejsca koƒca w´drówki i odwiezienie na miejsce noclegu, z mo˝liwoÊcià dodatkowej krótkiej wycieczki na zwiedzanie itp.
Dodatkowo – przewodnicy po BPN.
Powrót – niedziela 12.10 bardzo póênym wieczorem.
Koordynator – Katarzyna Szaszkiewicz, tel.
0-604 23 23 57.
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3. 24.10-26.10.2008 „W´drówka
szlakiem Orlich Gniazd”
Szlak Orlich Gniazd prowadzi z Krakowa
do Cz´stochowy przez Ojcowski Park Narodowy,
Pieskowà Ska∏´, Olkusz, Ogrodzieniec, Klucze,
Smoleƒ, Pilic´, Podzamcze, Mirów i Ostr´˝nik.
Ma d∏ugoÊç równà 163 km. Jego nazwa pochodzi od zamków obronnych, usytuowanych
wzd∏u˝ trasy, zbudowanych na stromych ska∏kach wapiennych tak, jak orle gniazda.
Szlak sk∏ada si´ g∏ównie z ruin zamków
i stra˝nic. NiegdyÊ Król Kazimierz Wielki podjà∏
si´ zadania stworzenia systemu obronnego zabezpieczajàcego granice, wa˝niejsze szlaki handlowe i zaludnione obszary, czego dowodem sà
owe pozosta∏oÊci. Co najmniej kilkanaÊcie twierdzy powsta∏o w∏aÊnie na Jurze Krakowsko-Cz´stochowskiej z koniecznoÊci obrony handlowego traktu z Krakowa do Wielkopolski, jak i pobliskiej granicy paƒstwa.
Jura to tak˝e rejon wielu wspania∏ych jaskiƒ
i pi´knych krajobrazów malowniczo znaczonych
wapiennymi ostaƒcami.

nym parkiem Êredniowieczny zamek. Wybudowana przez w∏adze austriackie Twierdza PrzemyÊl,
najwi´ksza po Verdun i Antwerpii, to 45-kilometrowe pasmo kilkudziesi´ciu fortów wokó∏ PrzemyÊla oraz w granicach samego miasta. PrzemyÊl i jego okolice ∏àczà walory wypoczynkowe,
turystyczne i historyczne. To region mieszania si´
kultur i religii, czego Êwiadectwem jest wiele zabytków architektury sakralnej, w tym doskonale
zachowane drewniane koÊcio∏y i cerkwie.
Wyjazd – piàtek 14.11 ok. godz. 18.00 – dowóz
grupy na miejsce noclegu w okolicy
PrzemyÊla.
Program – kolejne 2 dni – objazd
po okolicznych zabytkach, koÊcio∏ach, cerkwiach, muzeach itp.
do 100 km dziennie.
Powrót – niedziela 16.11 bardzo
póênym wieczorem.
Koordynator – Katarzyna Szaszkiewicz, tel. 0-604 23 23 57.

jazdy na nartach w grupach
o ró˝nym stopniu zaawansowania. Na koniec prawdziwe zawody na tyczkach. Dla wszystkich
uczestników przewidziane nagrody a dla zwyci´zców nagrody
specjalne. Celem wyjazdu jest integracja narciarzy z Weso∏ej
i okolic, którzy planujà w przysz∏oÊci za∏o˝enie rekreacyjnego
klubu narciarskiego oraz propagowanie czynnego sp´dzania
czasu w okresie zimy.
Wyjazd – piàtek 28.11 ok.
godz. 18.00 – dowóz grupy
na miejsce noclegu w okolicy
Zakopanego.
Program – kolejne 2 dni – rano przewóz grupy
(podzielonej na grupy) z miejsca noclegu
na stok, wieczorem odbiór grupy ze stoku i odwiezienie na miejsce noclegu.
Powrót – niedziela 30.11 w nocy.
Koordynator – Anna Lato, tel. 0-502 30 54 82.
Anna Lato
Katarzyna Szaszkiewicz
Marcin J´drzejewski

5. 28.11-30.11.2008
– „Narciarski weekend”
Wyjazd rekreacyjny na narty.
W programie nauka i doskonalenie

Wyjazd – piàtek 24.10 ok. godz. 18.00 – dowóz
grupy na miejsce noclegu w okolicy Zawiercia.
Program – kolejne 2 dni – rano przewóz grupy
(podzielonej na 2 cz´Êci) z miejsca noclegu
na miejsce zwiedzania ew. miejsce rozpocz´cie
w´drówki (ka˝dego dnia ok. 10 km przejÊcia lub
opcjonalnie przejazd autokarem), po po∏udniu
odbiór grupy z miejsca koƒca w´drówki i odwiezienie na miejsce noclegu. W programie m.in.
najs∏ynniejsze jurajskie warownie – Ojców,
Ogrodzieniec, Olsztyn, B´dzin a tak˝e pi´kna jaskinia Wierzchowska Górna i krótka wizyta
na Pustyni B∏´dowskiej.
Powrót – niedziela 26.10 bardzo póênym wieczorem.
Koordynator – Marcin J´drzejewski, tel.
0-601 31 48 22.

4. 14.11-16.11.2008 – „Pogórze
przemyskie”
PrzemyÊl to liczne zabytkowe kamienice, urokliwe uliczki, koÊcio∏y, klasztory i otoczony pi´k-

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

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

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

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!
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Âwi´to m∏odych trwa bez koƒca
w Adelajdzie i okolicy. Ka˝dy
dzieƒ obfitowa∏ w wiele atrakcji. Mi´dzy innymi mieliÊmy
okazj´ obejrzeç mecz australijskiego futbolu, pos∏uchaç
aborygeƒskiej muzyki, zwiedziç winiarnie, a tak˝e zobaczyç kangury, koale i eukaliptusy.
Po tygodniowym pobycie
w Adelajdzie udaliÊmy si´
do Sydney. ZostaliÊmy tam
przyj´ci przez rodziny polonijne. Przed przybyciem papie˝a dla pielgrzymów zaplanoMiÊ koala w Parku dzikich zwierzàt w Adelajdzie.
wane by∏y katechezy z polskimi biskupami. Katechezy dla
Punktem kulminacyjnym ÂDM by∏o czuwanie
Góry b∏´kitne, 100 km na zachód od Sydney.
nas prowadzili: bp Henryk Toi celebracja Eucharystii pod przewodnictwem
Âwiatowe Dni M∏odzie˝y zapoczàtkowa∏ pamasik, bp Jan Tyrawa oraz bp Józef Guzdek. ByOjca Âwi´tego Benedykta XVI w sobot´ wieczopie˝ Jan Pawe∏ II w 1984 r. Odbywajà si´ one
∏o to dobre przygotowanie do g∏ównych uroczyrem i w niedziel´ (19-20 lipca) na królewskim hico 3 lata w ró˝nych zakàtkach Êwiata. W tym rostoÊci ÂDM.
podromie Randwick, oddalonym ok. 9 km
ku miejscem spotkania m∏odych by∏o Sydney.
od centrum Sydney. Na zaNaszà parafi´ reprezentowa∏a Grupa 3001 Âwi´koƒczenie uroczystoÊci paty Hieronim – Ola Gosia Ida Ola Marta Marysia
pie˝ og∏osi∏ miejsce nast´pMarcin, Tomek, Piotrek, ¸ukasz, Marcin, Jarek,
nych, XXVI ÂDM – Madryt.
Daniel, ks. Arek, pan Andrzej i ks. Marcin, w suPrzez odlotem do domu
mie 16 osób.
mieliÊmy
jeden
dzieƒ
Przygotowania rozpocz´liÊmy ju˝ rok
na atrakcje turystyczne. Wyprzed wyjazdem, aby spokojnie móc zgromadziç
korzystaliÊmy go na pobyt
wszystkie wymagane dokumenty. Raz w miesiàw oceanarium (gdzie m.in.
cu ks. Marcin przygotowywa∏ nas duchowo
widzieliÊmy rekiny) oraz
na spotkanie z papie˝em.
na wie˝y widokowej skàd
Naszà pielgrzymk´ rozpocz´liÊmy 3 lipca
rozciàga∏ si´ wspania∏y wiw Warszawie. Lecàc przez Londyn i Hongkong
dok na panoram´ Sydney.
dotarliÊmy do Australii. W Hongkongu mieliÊmy
DwadzieÊcia dni w Austrakilkugodzinny postój. Dzi´ki uprzejmoÊci praculii min´∏o b∏yskawicznie
jàcego tam polskiego misjonarza, franciszkanii nadszed∏ czas powrotu. Niena ojca Rolanda, który zgodzi∏ si´ byç naszym
wàtpliwie by∏ to czas bardzo
Pod Opera House na tle Harbor Bridge w Sydney.
przewodnikiem, zwiedziliÊmy miasto.
owocny. Ju˝ dziÊ planujemy
Pierwszy, diecezjalny etap ÂDM sp´dziliÊmy
Pierwsze spotkanie m∏odzie˝y z Papie˝em
udzia∏ w ÂDM w Madrycie. Jan Pawe∏ II chcia∏ by
w Adelajdzie. ZamieszkaliÊmy u australijskich
i Ceremonia powitania Ojca Âwi´tego odby∏a si´
pielgrzymka m∏odych przemieszcza∏a si´ z konrodzin co pozwoli∏o nam poznaç codzienne ˝ycie
na wybrze˝u Barangaroo. Benedykt XVI wraz
tynentu na kontynent, aby zapalaç Êwiat ogniem
tych ludzi. Dzi´ki ich goÊcinnoÊci ka˝dy z nas
z m∏odymi przyp∏ynà∏ statkiem.
Ewangelii. Chyba jesteÊmy Mu coÊ winni…
czu∏ sie jak w domu. Zadbali oni tak˝e o to, aby
Kolejnym punktem ÂDM by∏a Droga Krzy˝oprzygotujmy si´ i spotkajmy w Madrycie.
pokazaç nam jak najwi´cej ciekawych miejsc
Tomasz Korolko
wa, która przesz∏a ulicami Sydney i wzd∏u˝ wyPiotr Rybus
brze˝y portu.

Szukajà domu...

Oczekiwanie na papie˝a na nabrze˝u Barangaroo.
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Nazywamy si´ Myszka i Filemon. Od
poczàtku naszego ˝ycia coÊ sz∏o nie tak.
UrodziliÊmy si´ w gabinecie pani doktor, a potem nasza mama nie chcia∏a
nas karmiç. Pani doktor karmi∏a nas
butelkà i tylko dzi´ki niej ˝yjemy. Teraz
przyszed∏ czas ruszyç w∏asnà drogà.
Szukamy domu, dobrego domu z odpowiedzialnymi dwuno˝nymi du˝ymi,
których na pewno rozkochamy w sobie.
OczywiÊcie idea∏em by∏oby, gdybyÊmy
trafili do jednego domku.

JeÊli chcesz byç naszym du˝ym, zadzwoƒ: 606825555.
Iza Rupiƒska

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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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MarcPol S.A. najwi´ksza polska sieç handlowa z bran˝y spo˝ywczej
poszukuje do pracy w swoim sklepie przy Trakcie Brzeskim 35,
kandydatów na stanowiska:

KASJER-SPRZEDAWCA
SPRZEDAWCA
(dzia∏ tradycji: mieso, w´dliny, sery, ryby, garma˝)
MAGAZYNIER
Proponujemy:
• Elastyczny czas pracy
• Szkolenia stanowiskowe
• Krótki okres próbny
• Atrakcyjne wynagrodzenie
Zainteresowane osoby zapraszamy codziennie w godz. 8.00-16.00
do siedziby biura: 02-665 Warszawa, ul. Al. Wilanowska 365, tel.(22) 547-05-41
lub do przes∏ania aplikacji na adres: rekrutacja@marcpol.waw.pl
Przekaznaych aplikacji nie zwracamy. Skontaktujemy si´ wy∏àcznie z wybranymi osobami

LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

Zapraszamy do współpracy lektorów otwartych
na innowacyjne metody nauczania

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

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

Lecznica Stomatologiczna

SPECJALISTYCZNY GABINET

ELIXIR sp. z o.o.

STOMATOLOGICZNY

lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
+ DOROÂLI
+ DZIECI
+ ORTODONCJA
+ IMPLANTY

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

30

30

30

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

20

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

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

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

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

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Studio Muzyczne
Marty Zamojskiej-Makowskiej
nabór 2008/2009
ul. Piotrusia Pana 12
tel. 022 773 10 81, 022 773 01 75
fax 022 773 01 77
tel. kom. 0-603 390 754

zaprasza dzieci, m∏odzie˝, doros∏ych
• kszta∏cenie s∏uchu z zasadami i z rytmikà (zaj´cia grupowe)
• nauka gry na fortepianie
• nauka Êpiewu solowego dla m∏odzie˝y (zaj´cia indywidualne)

PROJEKTOWANIE - ZAK¸ADANIE - PIEL¢GNACJA

OGRODÓW, TARASÓW, BALKONÓW
Rafa∏

0-603 136 197

Ania

0-691 260 269

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

MATEMATYKA
dla GIMNAZJALISTÓW I LICEALISTÓW

KURSY PRZYGOTOWUJÑCE
DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
I MATURY Z MATEMATYKI
ORAZ LEKCJE INDYWIDUALNE
Zaj´cia poprowadzi dr Andrzej Filipkowski
– doÊwiadczony pedagog i wieloletni nauczyciel
matematyki renomowanych warszawskich liceów:
LX Eksperymentalnego LO (obecnie Górskiego),
LXIV LO im. Witkiewicza
i aktualnie 21 SLO im. Grotowskiego.
Kursy odbywaç si´ b´dà w Starej Mi∏oÊnie,
w siedzibie Magicznej Akademii
przy ul. Dolomitowej 14,
(naprzeciwko sklepu „Groszek”)
Zg∏oszenia i informacje pod numerem tel:
0 600 425 310

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0607 092 124 ul. Jeêdziecka

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

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
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SPRZEDAM segment w Weso∏ej-Zielonej, ul. Warszawska/róg Piastowskiej, nowy,
stan deweloperski (145m2/350m2). Zielona okolica, wysoka jakoÊç wykonania,
przyjazna architektura. Tel.: 0 605 95 22 56.

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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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
posiadajàce 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)

KSEROKOPIARKI
DRUKARKI
TONERY

AFOCOPY S.C.
S.C.
AFOCOPY

Te l : 0 501 671 999
0 602 589 658
Fax: (22) 357 90 27

AFOCOPY S.C. 05-077 Zakręt, ul.Trakt Brzeski 3c, NIP: 592-18-35-975
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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

Pranie Dywanów
Wyk∏adzin, tapicerki meblowej i samochodowej

Tel 0-510-126-840
DOJAZD GRATIS!

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

PROTEZY • NAPRAWA
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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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PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji

17

codziennie
w niedziele

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

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

.

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

dogodny dojazd
parking

ZEGARMISTRZ

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

Wizyta po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

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

D E L I K AT E S Y

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

tel. 022 773 25 90 0-505 115 773

CZYNNE:

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

- 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

ANGIELSKI
DLA DZIECI

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

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

K L I M AT Y Z A C JA

w Magicznej Akademii...

PROFESJONALNIE
SPRZEDA˚ – MONTA˚ – KONSERWACJA

...to Êwietna zabawa, fascynujàca przygoda
a zarazem skuteczna nauka j´zyka
w niewielkich grupach i ciep∏ej atmosferze...
Tych, którzy chcieliby si´ do nas przy∏àczyç,
zapraszamy na zaj´cia do naszej siedziby
przy ul. Dolomitowej 14,
(naprzeciwko sklepu „Groszek”)
Po wakacyjnej przerwie
zaczynamy ósmy rok dzia∏alnoÊci
w Starej Mi∏oÊnie!
Informacje i zapisy pod numerem telefonu:

0 600 425 310

Klimatyzatory: HITACHI, FUJI ELECTRIC
do domów, sklepów, mieszkaƒ i innych obiektów
tel.

0 501 595 435,

fax 022 353 88 01, klimaromar@wp.pl

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

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

motortest

®

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek
na zamówienie z gwarancjà.
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Nowootwarta

KWIACIARNIA
przy sklepie

ROMA

ul. Jana Pawła II 13 B/ róg Jodłowej
zaprasza
Oferujemy:
❀ du˝y wybór kwiatów ci´tych i doniczkowych,
❀ kompozycje okolicznoÊciowe,
❀ wiàzanki Êlubne,
❀ wiàzanki i wieƒce pogrzebowe,
❀ dekoracje samochodów i wn´trz,
❀ upominki,
❀ doniczki ceramiczne ozdobne w du˝ym wyborze,
❀ ziemia i od˝ywki do kwiatów.

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 7.00-20.00
sob. 7.00-18.00
niedz. 9.00-17.00

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

meble sosnowe
oferujemy:

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

5%

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

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

Restauracja

„Aplauz”
Pawilony na Trakcie Brzeskim (nr 60b)
Czynne 10.00-22.00

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA

oraz

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

Restauracja

„U Szymona”
Hipodrom
Czynne 10.00-19.00

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

serdecznie
zapraszajà na

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW

Wyszukane dania
oraz
Mi∏e sp´dzenie czasu

MO˚LIWOÂå ZAKUPU
SZWEDZKICH PROFILOWANYCH
PODUSZEK ORTOPEDYCZNYCH,
KOREKTORÓW DO SIEDZENIA
I POD PLECY,
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

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

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

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

Fitness Art
zaprasza na

3-MIESI¢CZNY
P R O G RA M
O D C H U D Z A JÑC Y
JU˚ OD WRZEÂNIA
DIETA + åWICZENIA + MASA˚
NIE CZEKAJ – ZAPISZ SI¢ JU˚ TERAZ!
Wszelkie informacje i zapisy w recepcji klubu

Tel. 022 773 14 33
Fitness Art
Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 60/60a
www.fitnessart.pl

i inne...
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◗ 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. 0-601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691-257-038.
◗ 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.
◗ Francuski z dojazdem - tylko Stara Mi∏osna, tel. 0-602
276 202
◗ 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.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara Mi∏osna tel. 0500322-255 Jan Stachyra.
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne) tel. 022773-19-85.
◗ DoÊwiadczony pedagog nauczania poczàtkowego zaopiekuje si´ dzieckiem po lekcjach. Pomo˝e w nauce.
Tel. 22-773 41 75 (najlepiej dzwoniç po godz. 20).
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja
u klienta. Âwietny prezent. Tel. 022 773-20-78,
0509-043-962.
◗ Dachy. Krycie z materia∏em 022-760-85-47.
◗ Posiadam samochód Fiat Ducato Max i czas wolny.
Tel. 0513-144-668.
◗ Zu˝yte opony do utylizacji nieodp∏atnie przyjm´. Wulkanizacja. St. Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 19 tel. 0501086-581.
◗ Pracownika do hurtowni elektrycznej. Od Pon-Piàt. 917. Praca na komputerze. Dzia∏ sprzeda˝y.
Od 1500pln netto. tel. (022) 7830218. E-mail: semielectronic@poczta.onet.pl.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów, tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt tel. 0507097-028.
◗ 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.
◗ Pranie dywanów – tel.: 510 126 840.
◗ 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
◗ Poszukuje pilnie mieszkania samodzielnego, ma∏ego
i taniego, dla pracujàcej uczciwej spokojnej Pani.
Tel.: 0695 440 313.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe, OFE.
Tel. 501 104 755.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-28-37;
kom. 606-752-724.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 773-4964, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ Szukam NIANI do 2 letniego chlopca w Starej Mi∏osnej od zaraz, tel. 0 605 415 475.
◗ KomputeryY – 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.

◗ Przyjm´ dom lub mieszkanie do sprzàtania 1 lub 2 razy w tygodniu. Referencje. Tel. 601804212.
◗ 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.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ gratis 0-603313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z∏ota ràczka”. Tel. 78328-37; kom. 606-752-724.
◗ Zatrudni´ do pomocy w sprzàtaniu domu i/lub do pomocy przy przedszkolnych dzieciach (kilka godzin
w tygodniu). Tel.: 600 927 435, po 18.00.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie,
cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 0603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla domu.
Tel.: 889 744 630.
◗ Szukam pracy – SPRZÑTANIE biur, gabinetów. W godzinach popo∏udniowych, okolice Starej Mi∏osny, Sulejówka. Tel: 660 924 802.
◗ Nadzory budowlane – tel. 603 45 00 54.
◗ Angielski, równie˝ w wakacje – lekcje, konwersacje,
korepetycje, tel. 601 890 234.
◗ Od wrzeÊnia poszukuj´ opiekunki do dwójki dwuletnich ch∏opców, kontakt: 0601 578 998.
◗ Opiekunki, siostry PCK na dy˝ury w domu pacjenta
(Weso∏a, Wawer) zatrudni´. Tel.: (022) 815 30 62 lub
(022) 815 30 66.
◗ Wynajm´ lokal 110m2 w Weso∏ej przy ul. Kiliƒskiego.
Tel. 0603328295.
◗ Sprzedam dzia∏k´ leÊnà pow. 1ha w D´be Wielkie cena: 10z∏/m2. W rozliczeniu mo˝e byç samochód
do 40 tys. z∏. Tel. 0790551220.
◗ J´zyk rosyjski: nauka, przygotowanie do egzaminow,
wszystkie poziomy, jezyk ogolny i specjalistyczne,
tlumaczenia, tel. 504 69 79 18, Weso∏a.
◗ Poszukuj´ mieszkania 1 lub 2 pokojowego do wynaj´cia w Weso∏ej lub okolice. Tel. 601804212.
◗ Sulejówek-Mi∏osna – wynajm´ pokój z ∏azienkà. Tel.:
022 783 52 16.
◗ Korepetycji z matematyki udziela tanio i solidnie
nauczyciel z doÊwiadczeniem. Tel.: 022 773 98 83, 0
662 473 914.
◗ Glazurnik, profesjonalista, indywidualny projekt – 20
lat praktyki. Tel. 501 80 50 46 lub (022) 783 24 28
(od godz 21).
◗ Szukam Pani do sprzatania i prasowania, raz w tygodniu, kilka godzin, Stara Mi∏osna, 0 -661-91-99-81.
◗ Sprzedam pilnie bezpoÊrednio mieszkanie dwupokojowe w Weso∏ej. Tel. 0608 054 270.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà, rozmiar 42-44 (nie prana).
Cena 250 z∏. Tel. kontaktowy 516-628-451.
◗ Znaleziono helikopter zdalnie sterowany. W∏asciciela
prosz´ o kontakt 503-022-671.
◗ Poszukuj´ opiekunki do ch∏opca (9 mc-y) na osiedlu
Dworkowa (Stara Mi∏osna). Praca 3-4 dni w tygodniu. Tel 601 13 55 74.
◗ Poszukuje niani dla ma∏ego chlopca. Tel. 0603816804.
◗ Przyjm´ Stolarzy. Tel. 502575950.
◗ Studentka poszukuje pilnie kawalerki do wynaj´cia
w Starej Mi∏osnej. Tel: 0-518-339-517.
◗ Pilnie sprzedam dom wolnostojàcy, 280 m kw., 585 m
kw. dzia∏ki, w atrakcyjnej cz´Êci Starej Mi∏osnej,
przy lesie, wysoki standard. 600 927 435, po 18.00.
◗ Bardzo tanio sprzedam ubranka dla dziewczynki od 62
do 80 cm, buciki, zabawki, wanienk´ ze stelazem, noside∏ko i inne akcesoria. Tel. 0 602 316 210.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. Tel.: 0 692 401 488.
◗ Sprzedam dwa wielofunkcyjne ∏ó˝ka jedno i dwu-osobowe. Firma VOX. Stan bardzo dobry. Tel. 601 23 85 62.
◗ BezpoÊrednio sprzedam wykoƒczone mieszkanie:
Stara Mi∏osna 450 tyÊ. PLN, parter, 59,20 m2, 3 pokoje, kuchnia, ∏azienka, piwnica, balkon, ogród, wszystkie media. Tel.: 601 367 013.
◗ Poszukujemy niani dla naszej 1,5 rocznej córeczki.
Do wrzeÊnia na 5 godzin, od pn do pt, od wrzeÊnia
na 8 godzin (Stara Mi∏osna). Tel: 606 384 922.
◗ Sprzedam zje˝dzalni´ ogrodowà du˝à z drabinkà,
tel. 0608400301.

◗ Poszukuje mieszkanie, 2-3 pokojowe, na min. 1 rok
w okolicy Weso∏a, Stara Mi∏osna, Rembertów, Sulejówek. Rodzina 2+2. Kontakt tel. 606680211.
◗ Remonty - wykoƒczenie wn´trz. Uk∏adanie glazury,
paneli pod∏ogowych, malowanie, sucha zabudowa,
wszelkie prace wykoƒczeniowe. Staranne i fachowe
wykonanie, tel. 503-759-763.
◗ Sprzedam mieszkanie 56 m2 z tarasem ziemnym 26 m2,
ul. GoÊciniec (os. Aleja Akacjowa), szafy wn´kowe,
zbudowa aneksu sypialnego, ∏azienki i kuchni w cenie
mieszkania, cena 450 000 z∏., tel. 664431692.
◗ Studentka j´zyków obcych z certyfikatami ZD i FCE
udzieli lekcji z j. angielskiego i j. niemieckiego. Tanio,
z mo˝liwoÊcià dojazdu. Tel: 0-518-339-517.
◗ Poszukuj´ doÊwiadczonej, odpowiedzialnej i troskliwej OPIEKUNKI do 19-to miesi´cznej dziewczynki.
Praca od po∏owy sierpnia lub poczàtku wrzeÊnia
na pe∏ny etat. Stara Mi∏osna. Tel. 504 088 031.
◗ Mlode ma∏˝eƒstwo wynajmie mieszkanie w Starej Milosnej, Sulejówku, Wesolej i okolicach od wrzeÊnia.
Tel. 0 517799314.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie, drobne prace
remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje. Tel.: 513878452.
◗ Sprzedam komplecik do chrztu dla dziewczynki
na 80 cm: sukienka z krótkim r´kawkiem, p∏aszczyk
pikowany z woalkà odpinanà, kapelusik, buciki. Jeden
raz u˝ywany, w idealnym stanie, cena 100 z∏.
Tel. 22 77 33 298, 666 327 035.
◗ Szukam niani z samochodem – odbiór 2 dzieci (3 i 6
lat) z przedszkola na PowiÊlu oko∏o godziny 15 i opieka nad dzieçmi do godziny 18-19 w domu w Starej
Mi∏osnej. Mile widziana dyspozycyjnoÊç w ciàgu dnia
w przypadku chorób dzieci. Tel. 504 110 079.
◗ Warszawa, Stara Mi∏osna. BezpoÊrednio sprzedam
dom parterowy, podpiwniczony (gara˝), wolnostojàcy o pow. ca∏kowitej 205 m2. Pow. mieszk. 110 m2, 4
pokoje + kuchnia. Rok budowy 1990. W∏asnoÊç hipoteczna. Budynek ogrzewany gazem lub w´glem.
Media. Dzia∏ka o pow. 1549 m2 + nowy budynek gospodarczy. Cena 1 750 000 pln, do negocjacji.
Tel. 022 773 19 75, 0504 351 480.
◗ Remonty i wykoƒczenia. Tanio i solidnie! Glazura, terakota, monta˝ p∏yt karton-gips, malowanie, szpachlowanie, tynki strukturalne, Êcianki dzia∏owe, przeróbki budowlane, monta˝ paneli pod∏ogowych i Êciennych i in. Stara Mi∏osna Tel. kontaktowy 511-398-156.
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej o powierzchni 314m2, dzia∏ka 278m2, wysoki standard wykoƒczenia, kominek, budynek wykonany w technologii energooszcz´dnej. Cena 1 350 000 z∏ (do negocjacji).
Tel. 502 323 222.
◗ Kupi´ wszystkie p∏yty winylowe z lat 1956-1990, polskie i zagraniczne. Podjad´ do Paƒstwa w dogodnym
terminie. Tel. 0 721 361 604, biaaale@interia.eu
Mo˝na wys∏aç sms’a, a ja oddzwoni´.
◗ Oddam fajne ciuszki letnie, ró˝ne (rozmiary M, 40,42).
Sprzedam nowe letnie pantofle i oryginalnà torb´.
Tel. 602653578.
◗ Us∏ugi remontowo-wykoƒczeniowe - malowanie, g∏adzie, ocieplanie strychów i poddaszy, Êcianki z p∏yt
G/K, panele Êcienne i pod∏ogowe, itp. Marek Stankiewicz tel. 691-396-473.
◗ Zatrudni´ na atrakcyjnych warunkach fryzjerki i manikiurzystki do salonu W-wa Weso∏a os. Zielona.
Tel: 0-22/489-72-72 lub 0601/997-087.
◗ Sprzedam wózek wielofunkcyjny IMPLAST DRIVER 4XL (gondola+spacerówka, os∏onka na nó˝ki,
moskitiera, folia p. deszczowa, parasol). Kolor-bardzo ∏adna czerwieƒ. Stan bardzo dobry. Ma∏o u˝ywany. Cena 500 z∏. Tel. 667 656 456.
◗ Sprzedam Laptopa Firmy HP NX 6310, 1,73 GHZ. Kupiony w styczniu 2007 r. Stan bardzo dobry. Procesor
Intel Celeron 1.73 GHZ, Ekran 15, System Windows
XP, stacja dysków CD/DVD, RAM 1,49 GB,
HDD 80 GB, Grafika Intel 945 GM. Cena 1.500,00 z∏
do negocjacji. Tel.: 503 635 851.
◗ Piel´gniarka, zabiegi w domu: piel´gnacja, zastrzyki,
osoby starsze. Tel.: (022) 773-82-35, 665-177-097.

◗ Zatrudni´ ekspedientk´ w sklepie spo˝ywczym Warszawa-Weso∏a ul. Sikorskiego 35. Tel. 603 081 397,
022 773 92 58.
◗ Sprzedam Êlicznà sukieneczk´ na chrzest. W komplecie bolerko, kapelusik i buciki. Kolor – ecru.
Rozm. 74. Sukienka bardzo dziewcz´ca i delikatna.
Ca∏a na podszewce, wykoƒczona haftem w motywy
kwiatowe, bolerko dzianinowe, kapelusz z reguacjà
obwodu. Cena 60 z∏. Tel. 667 656 456.
◗ Remont tarasów i balkonów wg. najnowszych technologii. Tel. 0 668-287-681.
◗ Malowanie domów drewnianych i ogrodzenia oraz
dachów – równie˝ drobna naprawa. 0 600-874-044.
◗ Do przyprowadzania i opieki nad I klasistà, panià niepalàcà od wrzeÊnia, Stara Mi∏osna. Tel. 693 933 372.
◗ Poszukuj´ pracy w charakterze opiekunki do dziecka.
WiadomoÊç pod numerem tel. 507-350-586.
◗ Mama 15 miesi´cznej dziewczynki ch´tnie zaopiekuje si´ drugim dzieciàtkiem (w podobnym wieku lub
starszym). Najch´tniej od IX. Jestem mi∏à i odpowiedzialnà osobà. Mieszkam w SM. Tel. 600-33-53-63.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501 707 236.
◗ Pani na emeryturze (w wieku 62 lat) z mi∏à ch´cià zaopiekuje si´ dzieckiem w wieku od 1 roku do 2 lat
w okolicach Zielonej-Weso∏ej. Kontakt: 516-070-350.
◗ Restauracja TelePizza w okolicy Starej Mi∏osnej i Weso∏ej zatrudni osoby do pracy na stanowisku: Pizzerro/kasjer. Nie wymagamy doÊwiadczenia. Tel: 509 440 700.
◗ Restauracja TelePizza w okolicy Starej Mi∏osnej i Weso∏ej zatrudni osoby do pracy na stanowisku: Dostawca pizzy. Tel: 509 440 700.
◗ Dysponuj´ miejscem postojowym w gara˝u podziemnym w nowym bloku przy ul. Fabrycznej. Mog´ wynajàç komuÊ nawet na rok. Cena: 250 z∏/m-c. Przy p∏atnoÊci z góry cena do negocjacji, tel. 609 126 165.
◗ Korepetycje z matematyki. Tel. 888 540 458.
◗ Us∏ugi fryzjerskie w domu klienta. Nie masz czasu,
w zak∏adzie fryzjerskim t∏ok – zadzwoƒ: tel. 773 38 49,
kom. 668 268 368 Godziny do uzgodnienia. Weso∏a
dojazd gratis.
◗ Zamieni´ dwa w∏asnoÊciowe mieszkania po 45 m2
na I pi´trze w starym budownictwie wÊród zieleni
w Ursusie na jedno mieszkanie oko∏o 60 m2 w Warszawa-Weso∏a. Tel. 501867400.
◗ Zapraszamy do Studia „Afrodyta”: us∏ugi fryzjerskie
damsko-m´skie i stylizacja paznokci, ul. Agatowa 18
(wejÊcie od ul. Platynowej) Stara Mi∏osna.
Tel. 022 7733626 lub 506258398.
◗ Przyjm´ gruz budowlany, na drog´. Tel. 602 751 781.
◗ Www.outletmeble.pl. Nowe meble firm Close,
Columbus, hurt, detal. Sklep: CH Fort Wola, ul. Po∏czyƒska 4, I pi´tro. tel: 0790 221 522; 0608 538807.
◗ Sprzedam gara˝ oko∏o 18 m2 + % udzia∏ w ziemi na
której stoi. Okolica ul. Jana Paw∏a II i Diamentowej
w Starej Mi∏osnej. Tel. 0 888 244 416 lub 022 773 3797.
◗ Kosmetyki Oriflame!!! Zadzwoƒ i zamów lub przyjd´ do
domu. Tel: 507-258-452 lub e-mail domi338@wp.pl
lub GG: 7132424.
◗ Zatrudni´ Panià do sprzàtania w Weso∏ej, 1 raz w tygodniu (piàtek) ok. 10 godzin. Tel. 0665759706.
◗ Sprzedam noside∏ko firmy Coneco za 100 z∏, kolor
zielono-szary, stan dobry. Tel.: 509046010.
◗ Ma∏˝eƒstwo poszukuje solidnej osoby do sprzàtania
domu. Praca raz w tygodniu. Stara Mi∏osna. Tel: 0667-700-609.
◗ Medycyna naturalna – przystawianie pijawek w domu
zainteresowanego. Zabieg 50 z∏ +cena pijawek.
Tel 0-798 469 991.
◗ Sprzedam mieszkanie 114 m2 dwupoziomowe
w pe∏ni urzàdzone Os. Stara Mi∏osna, okazyjna cena.
Telefon kontaktowy: 0-660 440 909.
◗ Potrzebna doÊwiadczona niania do opieki nad dwójkà
dzieci (rok i 8 lat). Praca 5 dni w tygodniu w godz. 717. Referencje mile widziane. Tel. 0 608 821 966.
◗ Pilnie zatrudni´ agenta (ubezpieczenia, kredyty, fundusze inwestycyjne i inne formy oszcz´dzania) do biura
w Warszawie. Tel. kontaktowy: 022-321-37-40,
0-601-801-890.

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

