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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo!
Od poprzedniego
wydania WS odby∏y si´
dwie sesje Rady Dzielnicy. Pierwsza, planowa, w dniu 28 sierpnia
oraz dodatkowa –
w dniu 8 wrzeÊnia.
Program pierwszej z tych sesji zosta∏
poszerzony o pakiet zmian w za∏àczniku bud˝etowym Dzielnicy. Zmiany te
wynika∏y g∏ównie z koniecznoÊci przesuni´ç Êrodków w tegorocznym planie
inwestycyjnym. Najwi´kszà dyskusj´
wywo∏a∏a sprawa przeniesienia cz´Êci
Êrodków (ok. 3,5 mln z∏) z budowy hali
sportowej przy Gimnazjum 119 na wykup dzia∏ki pod nowà szko∏´ w Osiedlu
Stara Mi∏osna. Ze wzgl´du na powtórzenie procedury przetargowej na budow´ hali, istnia∏o du˝e prawdopodobieƒstwo niewykorzystania tych Êrodków, a przyÊpieszenie zakupu dzia∏ki
pod szko∏´ da mo˝liwoÊç wykonania
projektu tej szko∏y w roku przysz∏ym.
Szkoda, ˝e cz´Êç kolegów i kole˝anek
radnych nie rozumia∏a istoty tej zmiany
i przy okazji wywo∏a∏a bezsensownà
i swym poziomem nie przystajàcà Radzie Dzielnicy dyskusj´ „o niczym”.
Ostatecznie zaproponowane przez Zarzàd zmiany zosta∏y poparte ogromnà
wi´kszoÊcià g∏osów, ale niesmak po za-

chowaniach niektórych radnych (przoduje w tym jedna radna z klubu opozycji) niestety pozostaje. Troch´ mi nie
przystoi, jako przedstawicielowi wi´kszoÊci w Radzie, krytykowaç kole˝anki
i kolegów radnych, wi´c ani nie wymieniam nazwisk ani ugrupowaƒ, liczàc
na opami´tanie.
By∏y te˝ drobne przeniesienia w bud˝ecie Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania, które Rada zaopiniowa∏a bez
wi´kszych dyskusji, informacja o wykonaniu bud˝etu za pierwsze pó∏rocze
br., informacja o remontach przeprowadzonych w placówkach oÊwiatowych
oraz przedstawienie protoko∏u Komisji
Rewizyjnej, który po krótkiej dyskusji
zosta∏ przyj´ty przez Rad´.
Druga sesja zosta∏a zwo∏ana w zwiàzku z nades∏aniem do zaopiniowania
projektu uchwa∏y „kompetencyjnej”.
Dzi´ki tej uchwale, którà w najbli˝szym
czasie ma przyjàç Rada Warszawy,
dzielnice zyskajà du˝o wi´cej realnej
samodzielnoÊci. Wi´cej o tych zmianach w tekÊcie na sàsiedniej stronie.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy odb´dzie
si´ mniej wi´cej w czasie druku tego numeru WS, czyli 25 wrzeÊnia br. Dlatego
te˝ zapewne Paƒstwo nie b´dà w stanie
ju˝ na nià dotrzeç. Podam jednak dla porzàdku, ˝e jej przedmiotem b´dzie m.in.
temat opracowywania planów zagospo-

darowania przestrzennego terenów
dzielnicy, informacja o stopniu zaawansowania robót inwestycyjnych w dzielnicy, dyskusja nad przysz∏orocznym planem inwestycyjnym oraz informacje
o funkcjonowaniu i kosztach utrzymania
placówek oÊwiatowych.
Z powa˝aniem
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

sprzedaç po cenach komercyjnych i zaproponowa∏a cen´
w górnych granicach cen dzia∏ek
oferowanych na terenie osiedla. BezczelnoÊç
udzia∏owców nie zna granic. Doszli do wniosku,
˝e przy biernoÊci mieszkaƒców i prawa mogà pozwalaç sobie na ka˝dy wybryk, który im przyjdzie
do g∏owy. Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e sytuacja jest
bez wyjÊcia, ale tak nie jest, poniewa˝ z dzia∏kà
przy ul. Jeêdzieckiej 20 graniczy dzia∏ka o podobnej powierzchni i wymiarach z dojazdem od ul.
Cieplarnianej, b´dàca w∏asnoÊcià osoby fizycznej. Zarzàd Dzielnicy wystàpi∏ ju˝ z wnioskiem
o wydanie decyzji o lokalizacji szko∏y równie˝
na tej dzia∏ce. Jest to bardzo roztropne posuni´cie, poniewa˝ uwalnia nas od dyktatu Spó∏ki, pozwala na przygotowanie inwestycji w krótszym
czasie i Êwiadczy o powa˝nym traktowaniu problemu przez w∏adze dzielnicy. O tym, ˝e doceniajà one wag´ problemu, Êwiadczy równie˝ fakt
przesuni´cia Êrodków w tegorocznym bud˝ecie
inwestycyjnym z innych zadaƒ w∏aÊnie na budow´ szko∏y podstawowej. Wiadomo, ˝e Spó∏ka
Ziemska jest partnerem nieprzewidywalnym,
o czym mieliÊmy okazj´ przekonaç si´ m.in.
w trakcie nieskutecznej próby przej´cia oczysz-

czalni Êcieków „Cyraneczka”. Poza tym Urzàd
m.st. Warszawa przygotowuje si´ (jak d∏ugo
jeszcze?) do wystàpienia na drog´ sàdowà
w sprawie przej´cia oczyszczalni „Cyraneczka”,
w zwiàzku z tym przy jednej tylko ofercie Spó∏ki,
mog∏aby ona celowo opóêniaç rozpocz´cie tej inwestycji. Obecnie w przypadku sztywnej postawy
jednego z w∏aÊcicieli zawsze mo˝na skorzystaç
z oferty drugiego. OczywiÊcie mamy jeszcze nik∏à
nadziej´, ˝e we wspólnikach Spó∏ki obudzà si´
resztki przyzwoitoÊci i przeka˝à oni dzia∏k´ nieodp∏atnie. Taka decyzja z ich strony by∏aby bardzo
po˝àdana i le˝y w interesie wszystkich mieszkaƒców osiedla, bo trzeba wiedzieç, ˝e chcàc budowaç szko∏´ musimy zrezygnowaç z budowy wielu ulic w najbli˝szych kilku latach. Tak naprawd´
w imi´ czego mieszkaƒcy naszego osiedla majà p∏aciç po raz kolejny za dzia∏k´, którà ju˝ kiedyÊ kupili? Spó∏ka w przypadku tej dzia∏ki nie by∏a nawet formalnym kupujàcym, wesz∏a w stan
formalnego w∏adania w wyniku dziwnych operacji
ze szkodà ludzi, których interesów mia∏a pilnowaç. Czy my b´dziemy w stanie dopilnowaç interesu dzieci ÊciÊni´tych w szkole jak Êledzie
w beczce? Mam nadziej´, ˝e tak.
Józef WojtaÊ

Dzia∏ka pod szko∏´
O tym, ˝e budowa nowej
szko∏y podstawowej w osiedlu Stara Mi∏osna ma zdecydowanie „pod górk´” wszyscy wiemy nie od dzisiaj.
Ró˝ne perypetie zwiàzane
z przygotowaniem tej budowy opisywane by∏y na ∏amach WS wielokrotnie, sàdz´ jednak, ˝e w nieodleg∏ym czasie b´dziemy
zdawaç relacje z placu budowy.
Podstawowym problemem by∏ i jest w dalszym
ciàgu zakup dzia∏ki, na której mog∏aby stanàç
szko∏a. O tym, ˝e jednà z najlepszych lokalizacji
dla szko∏y jest dzia∏ka przy ul. Jeêdzieckiej 20
w Starej Mi∏oÊnie nie trzeba chyba nikogo przekonywaç. Szkopu∏ w tym, ˝e chcàc tam budowaç,
mieszkaƒcy naszego osiedla musieliby po raz kolejny za t´ dzia∏k´ zap∏aciç, i to bardzo s∏ono.
Spó∏ka Ziemska, bezprawnie roszczàca sobie prawa w∏aÊcicielskie do dzia∏ki, na proÊb´ w∏adz
dzielnicy o bezp∏atne przekazanie tej dzia∏ki
pod budow´ szko∏y, odpowiedzia∏a, ˝e mo˝e jà
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Zapraszamy
do wspó∏pracy
Poszukujemy osób, które zaj´∏yby si´ kolporta˝em naszej gazetki na terenie osiedla Stara
Mi∏osna, w Weso∏ej-Zielonej,
Groszówce, Woli Grzybowskiej
oraz w Sulejówku.
Szczególnie potrzebne sà osoby z osiedli Pogodna, Aleja Akacjowa oraz Pod Sosnami.
Do wspó∏pracy zapraszamy
równie˝ punkty us∏ugowe i handlowe, które chcia∏yby, aby by∏y
u nich wyk∏adane WiadomoÊci
Sàsiedzkie.
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny
609 34 94 94 lub e-mailowy:
reklama@staramilosna.org.pl
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Autobusowy zawrót g∏owy
Chcàc nie chcàc, staj´
si´ powoli ekspertem dzielnicowym ds. komunikacji
miejskiej. Nie jest to zadanie
ani ∏atwe, ani przyjemne,
ale nikt nie obiecywa∏, ˝e
b´dzie ∏atwo.
Podejmujàc si´, jako radna, pomocy mieszkaƒcom
w interwencji w sprawie cz´stotliwoÊci kursowania linii 502, nie spodziewa∏am si´, ˝e sprawy
przyjmà taki obrót. Zresztà, nie wiedzia∏am nawet czego mo˝na si´ spodziewaç.
W grudniu zesz∏ego roku, z inicjatywy mieszkaƒców, napisano petycj´ i zebrano podpisy
w sprawie zwi´kszenia cz´stotliwoÊci kursowania autobusu linii 502. W odpowiedzi ZTM uczyni∏ to kosztem zmiany trasy. Od 1 maja tego roku linia 502 obs∏ugiwa∏a dwa Osiedla – Starà Mi∏osnà i Goc∏aw, jeêdzi∏a Trasà Siekierkowskà
i Wa∏em Miedzeszyƒskim, nie mia∏a zb´dnych
przestojów w korkach i, co najwa˝niejsze, wozy
kursowa∏y co 15 minut. G∏osy niezadowolonych
mieszkaƒców powoli cich∏y. Pomruki osób muszàcych si´ przesiadaç, ˝eby dostaç si´
na Ostrobramskà czy Saskà zdawa∏y si´ byç ju˝
ledwie zauwa˝alne. Pisa∏am pisma do ZTM

w sprawie lepszego rozk∏adu jazdy, zmiany lokalizacji przystanków, zamiany przystanku Sagali
z „na ˝àdanie” na „sta∏y”, ale do g∏owy by mi nie
przysz∏o, ˝e ktoÊ, gdzieÊ tam, ca∏y czas drà˝y temat i próbuje na si∏´ zmieniç to, co okaza∏o si´
byç bardzo dobre. Wyje˝d˝ajàc na urlop 16
sierpnia, mia∏am sygna∏, ˝e rozk∏ad jazdy b´dzie
skorygowany od wrzeÊnia, przystanek „Sagali”
jest ju˝ sta∏y, a w planach jest zorganizowanie
dodatkowej linii szczytowej typu „3xx” z Osiedla
na Ostrobramskà i Saskà. Jakie˝ by∏o moje zdziwienie, kiedy po powrocie zasta∏am informacj´
o powrocie 502 na starà lini´ i co wi´cej, do starego rozk∏adu jazdy!!! Rozpacz, rwetes, gwa∏t…
telefony grza∏y si´ do czerwonoÊci. Wracamy
do czasów sprzed maja, wracamy do prehistorii… tak jeêdzi∏a ta linia tysiàce spotkaƒ i pism
temu. Ca∏a praca na nic? Dlaczego? W odpowiedzi us∏ysza∏am, ˝e decyzja zapad∏a „na górze”,
bo by∏y naciski z Ratusza, dziecko kogoÊ wp∏ywowego z Osiedla jeêdzi do liceum na Saskiej.
Radna – Bezradna, pomyÊla∏am. W tym samym
czasie ZTM „poprawi∏o” lini´ 198, zabierajàc autobus dzieciom doje˝d˝ajàcym do szko∏y spo∏ecznej i pakujàc wozy w korek samochodów
oczekujàcych na przejazd przez tory. Kuriozum,
autobusy majàce za zadanie dowóz ludzi

Wi´cej
samodzielnoÊci

zwiàzanych z gospodarowaniem nieruchomoÊciami, architektury i budownictwa, ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej, ewidencji ludnoÊci,
komunikacji, promocji dzielnicy, Êwiadczeƒ rodzinnych. To tylko g∏ówne zakresy decentralizacji, prócz tego jest jeszcze d∏uga lista pomniejszych spraw, które dzielnice tak˝e ju˝ za∏atwia∏y,
jednak ka˝dorazowo wymaga∏o to indywidualnego upowa˝nienia Prezydenta m.st. Warszawy.

Komisja Statutowo-Regulaminowa koƒczy prace nad uchwa∏à Rady Miasta dotyczàcà przeniesienia cz´Êci kompetencji m.st. Warszawy
na Dzielnice. JeÊli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uchwa∏a zostanie przyj´ta na najbli˝szej,
najpóêniej nast´pnej Sesji Rady Miasta. Choç
sam projekt uchwa∏y jest bardzo d∏ugi i szczegó∏owy nie przynosi wielkiej rewolucji. Od poczàtku
obecnej kadencji, Prezydent m.st. Warszawy
na mocy swoich upowa˝nieƒ krok po kroku przekaza∏a znacznà cz´Êç kompetencji dzielnicom.
Obecnie procedowana uchwa∏a ma na celu
usankcjonowanie i uporzàdkowanie wprowadzanej decentralizacji w jednym dokumencie.
Z punktu widzenia obywatela, jej uchwalenie
nie b´dzie bardzo zauwa˝alne. Jednak w kwestii
sprawnoÊci dzia∏ania urz´dów, zmiana b´dzie
wr´cz zasadnicza. Zniknà tzw. Delegatury (pracownicy, majàcy swe miejsce pracy w budynku
Urz´du Dzielnicy a podlegajàcy bezpoÊrednio
biurom Ratusza). Delegatury zostanà przekszta∏cone w normalne wydzia∏y Urz´dów Dzielnic,
podleg∏ych burmistrzom. Poszerzone lub jednoznacznie zdefiniowane zostanà tak˝e kompetencje Zarzàdów Dzielnic w zakresie realizacji bud˝etu, nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy z terenu dzielnic, zarzàdzaniem drogami, utrzymaniem czystoÊci i zieleni,
ochrony Êrodowiska, gospodarki zasobami lokalowymi, prowadzenia inwestycji, cz´Êç spraw

do SKM, sta∏y w kolejce czekajàc, a˝ rzeczona SKM pojedzie sobie dalej. Na szcz´Êcie reakcja ZTM by∏a b∏yskawiczna, linia wróci∏a na starà tras´ po tygodniu eksperymentu.
Oburzenie ludzi, którym zabrano nowà, szybszà tras´, dotar∏o b∏yskawicznie do ZTM. Akcja
mailingowa i telefoniczna, a przede wszystkim
negocjacje prowadzone przez Burmistrza Kacprzaka zaowocowa∏y obietnicà nowej, dodatkowej linii. Na dzieƒ 18 wrzeÊnia mam nast´pujàce informacje. Linia 502 b´dzie kursowa∏a z cz´stotliwoÊcià 30/30/30 z jednà „wtyczkà” mi´dzy 7 a 8 rano. Dodatkowo przed∏u˝ona zostanie
do osiedla Stara Mi∏osna linia 411, która obecnie
∏àczy Goc∏aw ze stacjà metra „Politechnika”. Linia b´dzie kursowa∏a na trasie: METRO POLITECHNIKA, Waryƒskiego, al. Armii Ludowej,
most ¸azienkowski, al. Stanów Zjednoczonych,
Saska, Egipska (Ateƒska), Wa∏ Miedzeszyƒski,
Bora Komorowskiego, Trasa Siekierkowska, P∏owiecka, Bronis∏awa Czecha, Trakt Brzeski, Jana Paw∏a II, STARA MI¸OSNA. Autobusy tej linii
majà kursowaç w godz. 6-20 z cz´stotliwoÊcià
co 15 -20 min. Po og∏oszeniu tej informacji
na forum, mieszkaƒcy zaakceptowali jà z radoÊcià. Mam nadziej´, ˝e kiedy uka˝e si´ ten
numer gazetki, na Osiedlu b´dzie kursowa∏ ju˝
nowy autobus.
Izabela Antosiewicz
Taki kierunek zmian jest bardzo optymistyczny. Niestety, tej najbardziej oczekiwanej i b´dàcej wyrazem prawdziwej samodzielnoÊci, czyli
uchwalania w∏asnego bud˝etu, dzielnice jeszcze
nie otrzyma∏y. Na przeszkodzie stojà rozstrzygni´cia ustawowe, których zmiana wymaga
decyzji sejmu.
Marcin J´drzejewski

Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Stara Mi∏osna Po∏udnie
Po podj´ciu przez Rad´ m.st. Warszawy
dnia 20.12.2007 r. uchwa∏y nr XXI/724/2007
o przystàpieniu do sporzàdzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stara Mi∏osna Po∏udnie, rozpocz´to prace nad projektem tego planu. Projekt obejmuje
tereny przeznaczone pod zabudow´ na po∏udnie od Traktu Brzeskiego a˝ do granic Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W czasie
pe∏nienia funkcji radnego mia∏em okazj´ rozmawiaç z wieloma mieszkaƒcami zg∏aszajàcymi swoje problemy dotyczàce dzia∏ek, które
z ró˝nych przyczyn nie mog∏y byç wykorzystane zgodnie z potrzebami i wolà ich w∏aÊcicieli.
Ten moment jest w∏aÊciwy aby „wyprostowaç” status dzia∏ek, poniewa˝ prace nad PZP
znajdujà si´ na etapie sk∏adania wniosków
do planu. Oznacza to, ˝e ka˝dy z w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci mo˝e z∏o˝yç wniosek z propozycjà w∏aÊciwego z jego punktu widzenia prze-

znaczenia danej dzia∏ki. Wnioski do planu powinny byç sk∏adane w formie pisemnej w terminie do dnia 14 paêdziernika 2008 r. w Biurze
Architektury i Planowania Przestrzennego,
PKiN, Plac Defilad 1, pi´tro XIII, pokój
1349, 00-901 Warszawa lub drogà pocztowà
z dopiskiem „Wniosek do planu obszaru Stara
Mi∏osna Po∏udnie”. Wniosek powinien zawieraç
nazwisko, imi´ (lub nazw´), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomoÊci, której dotyczy. Po up∏ywie wyznaczonego terminu wnioski nie b´dà przyjmowane i uwzgl´dniane. W zwiàzku z tym nie powinniÊmy tak wa˝nej sprawy odk∏adaç poniewa˝ czasu jest ju˝ niewiele.
PS. Obwieszczenie w tej sprawie wywieszone
jest na tablicach informacyjnych Urz´du Dzielnicy Weso∏a.
Józef WojtaÊ
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WieÊci z hipodromu

Mistrzostwa Polski
Militari oraz Mistrzostwa
Warszawy i Mazowsza
w WKKW
W dniach 27-28 wrzeÊnia na terenie OÊrodka Sportów Konnych
Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP odb´dà si´ 8. Mistrzostwa
Polski Militari.
Impreza jest bardzo interesujàca dzi´ki temu, ˝e ∏àczy polskà
tradycj´ u∏aƒskà ze sportowà rywalizacjà. W zawodach uczestniczà zawodnicy z wielu formacji kawaleryjskich. Zmagajà si´
z trudnymi zadaniami, takimi jak ci´cie szablà i w∏adanie lancà
na koniu, przeglàd mundurowy, skoki przez przeszkody i cross.
Dodatkowà atrakcjà b´dzie pokaz orkiestry wojskowej, a dla
zainteresowanych wyÊwietlimy ciekawy film historyczny. Na terenie OÊrodka b´dà czynne stoiska militarne i gastronomiczne
(grille, barki, równie˝ wojskowa grochówka).
Tydzieƒ póêniej, w dniach 4-5 paêdziernika odb´dà si´ Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w WKKW.
Serdecznie zapraszamy!
Andrzej WaÊ
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Rozmowa z Ligià Krajewskà,
mieszkankà Weso∏ej, wiceprzewodniczàcà Rady m. st. Warszawy
zosta∏am wybrana radnà Weso∏ej i przewodniczàcà komisji edukacji. Od tego momentu mocniej si´ zaanga˝owa∏am. Wstàpi∏am do Partii
Konserwatywnej Aleksandra Halla, przesz∏am
drog´ ∏àczenia si´ partii w SKL. Mojà kolejnà
partià sta∏a si´ Platforma Obywatelska. Interesowa∏a mnie nie tyle sama polityka, co dzia∏anie
na rzecz tworzenia spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Zawsze uwa˝a∏am, ˝e jest ono podstawà
demokracji. Im wi´cej mogà obywatele, tym lepsza jest demokracja. Ubolewam, ˝e samorzàdy
nie przekazujà organizacjom pozarzàdowym

wystarczajàcej liczby zadaƒ, chocia˝ majà takà
mo˝liwoÊç. Jednak wcià˝ si´ tego uczymy. Paƒstwa demokratyczne „starej Unii” majà system
du˝o bardziej rozbudowany. Kolejnà rzeczà, którà sobie ceni´ jest mo˝liwoÊç pomocy ludziom.
Mam w sobie du˝o samozaparcia i wiary w to,
˝e mo˝na rozwiàzaç nawet trudne problemy.
Sama wielokrotnie uzyskiwa∏am wiele pomocy
od ró˝nych ludzi. MyÊl´, ˝e jest to s∏uszny sposób dzia∏ania.
cd. na nast´pnej stronie

➙

Pani Ligia Krajewska i burmistrzowie Weso∏ej

Jak dosz∏o do tego, ˝e zamieszka∏a pani
w Weso∏ej?
Zamieszka∏am w 1972 roku. Moi rodzice kupili tutaj dom. WczeÊniej byliÊmy zwiàzani z domem „Villa Stella” paƒstwa Kuty∏owskich. Pani
Ewa Kuty∏owska, którà nazywa∏am babcià, by∏a
chrzestnà matkà mojego ojca. Pochodzi∏a z majàtku na Podlasiu, który zosta∏ utracony w wyniku reformy. Mia∏a dom w Weso∏ej, do którego si´
przeprowadzi∏a. Stàd moja rodzina pozna∏a to
miejsce. Póêniej, gdy pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç kupienia domu w Weso∏ej, moi rodzice z tego skorzystali. W tym miejscu mieszkam do dzisiaj.
O tym, ˝e w Weso∏ej znajduje si´ mój dom, zadecydowa∏y wi´c zwiàzki rodzinne jeszcze z czasów przedwojennych.
Czy mo˝e Pani opowiedzieç o swojej dzia∏alnoÊci zawodowej?
Na poczàtku pracowa∏am w Zespole Szkó∏ Mechanicznych w Miƒsku Mazowieckim, nast´pnie
w Poradni Nauki i Pedagogiki w Sulejówku. Póêniej, w roku 1989, gdy mo˝na by∏o otworzyç
szko∏y niepubliczne, wraz z rodzicami, którzy byli
zainteresowani, uruchomiliÊmy od 1 wrzeÊnia 1990 r. szko∏´ spo∏ecznà. Dzi´ki uprzejmoÊci ksi´dza Stefana Wysockiego mieÊci∏a si´ ona
w pomieszczeniach przykoÊcielnych a˝ do wybudowania w∏asnego budynku, w którym szko∏a
mieÊci si´ obecnie.
W jakich okolicznoÊciach rozpocz´∏a Pani
dzia∏alnoÊç publicznà?
Od poczàtku lat osiemdziesiàtych nale˝a∏am
do SolidarnoÊci; najpierw do legalnej, a póêniej
do nielegalnej – w czasie stanu wojennego. Nast´pnie zaanga˝owa∏am si´ w dzia∏alnoÊç obywatelskà w Weso∏ej. W czasie pierwszych wyborów 1989 roku organizowa∏am Komitet Obywatelski „SolidarnoÊç”, by∏am cz∏onkiem pierwszej w wolnych wyborach komisji wyborczej.
Nie ukrywam, ˝e bardzo zainteresowa∏a mnie
dzia∏alnoÊç publiczna i polityczna. W 1990 roku
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Zosta∏a Pani wiceprzewodniczàcà Rady
Warszawy. Z jakimi obowiàzkami to si´ wià˝e?
Jestem jednà z trzech wiceprzewodniczàcych. Mam trzy razy w tygodniu obowiàzkowe
dy˝ury w Radzie. Oprócz tego jestem w czterech
komisjach: Edukacji i Rodziny, Polityki Spo∏ecznej, Samorzàdu i Integracji Europejskiej oraz
Kultury. Posiedzenia odbywajà si´ co najmniej
raz na dwa tygodnie. W ka˝dy pierwszy poniedzia∏ek miesiàca w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a
mam dy˝ury od 16 do 18. Wykorzystuj´ ten
czas na spotkania z radnymi oraz przede
wszystkim na s∏u˝enie radà i pomocà zainteresowanym. Zapraszam wszystkich mieszkaƒców,
jeÊli majà problemy – zawsze ich przyjm´ i porozmawiam, a jeÊli zajdzie taka koniecznoÊç
– podejm´ interwencj´.
Czy mo˝na zg∏aszaç si´ z ka˝dym problemem?
Wiceprzewodniczàca Rady jest takà osobà,
która powinna zajmowaç si´ w zasadzie ka˝dà
sprawà. OczywiÊcie w sprawach spo∏ecznych
czy dotyczàcych edukacji ∏atwiej jest mi si´
poruszaç. Cz´sto przychodzà osoby w sprawach tak zwanych ˝yciowych, dotyczàcych
infrastruktury czy transportu. Rola radnego jest
taka, aby znaleêç odpowiedniego urz´dnika
i interwencj´ poprowadziç do wyjaÊnienia
i za∏atwienia sprawy. Czyli moje zadanie polega
na pilotowaniu sprawy obywatela do samego
koƒca.
Jak dosz∏o do tego, ˝e zosta∏a Pani szefem
gabinetu Ministra Edukacji Katarzyny Hall?
Nie ukrywam, ˝e panià Hall znam od bardzo
dawna, tak jak i jej m´˝a. Razem dzia∏a∏yÊmy
w ruchu szkó∏ niepublicznych. Zak∏ada∏yÊmy forum oÊwiaty niepublicznej. Pani Hall utworzy∏a
w Gdaƒsku jednà z pierwszych szkó∏ niepublicznych w Polsce. Ponadto zyska∏a doÊwiadczenie
samorzàdowe, by∏a m.in. wiceprezydentem
Gdaƒska. Gdy otrzyma∏a propozycja od premiera obj´cia posady Ministra Edukacji, rozpocz´∏a
tworzenie swojego zaplecza i zaproponowa∏a mi
stanowisko szefa gabinetu. Przyj´∏am je z poczuciem odpowiedzialnoÊci, ale i z du˝à radoÊcià. Znamy si´ od wielu lat i rozumiemy. Pani
minister uzna∏a, ˝e jestem osobà, której mo˝na zaufaç.
Jak wyglàda praca u boku ministra?
Jako szef gabinetu dbam o kalendarz spotkaƒ pani minister, o wizerunek, korespondencj´, kontakt z kancelarià Premiera, Sejmu i Senatu. Co pewien czas odbywajà si´ spotkania
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szefów gabinetów, które s∏u˝à wymianie doÊwiadczeƒ oraz informacji. Najbardziej interesujà mnie jednak sprawy merytoryczne dotyczàce oÊwiaty. Czuj´ si´ w tej kwestii kompetentna i s∏u˝´ radà bàdê ocenà na tematy, które
interesujà panià minister.
Zbli˝a si´ reforma oÊwiaty, co si´ zmieni?
Nie wiem, czy reforma jest w∏aÊciwym okreÊleniem. Reforma kojarzy si´ z burzeniem tego
co by∏o dotychczas. To jest pewna korekta.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
dok∏adnie opisane sà wszystkie zmiany
– wzmocnienie roli nauczyciela, zwi´kszenie
kompetencji dyrektora, alternatywne formy
wychowania przedszkolnego, przyspieszenie
wieku szkolnego (od 6. roku ˝ycia), zmiana podstawy programowej – zwi´kszenie spójnoÊci nauczania, dok∏adanie wiedzy w kolejnych latach edukacji, a nie powtarzanie jej. Nie
wszystkie szko∏y sà jeszcze przygotowane
na rozpocz´cie edukacji przez dzieci o rok
m∏odsze ni˝ do tej pory. Dlatego dopiero w roku 2012 wszystkie szko∏y b´dà mia∏y obowiàzek utworzenia klas dla szeÊciolatków. We
wczeÊniejszych latach b´dzie to zale˝a∏o
od mo˝liwoÊci poszczególnych szkó∏ i samorzàdów. Te zmiany majà sprawiç, ˝e szko∏a
stanie si´ bardziej nowoczesna, bezpieczna i przyjazna. Zdajemy sobie spraw´ z trudnoÊci, jakie napotkajà zmiany w szkolnictwie.
G∏ównym problemem b´dzie osiàgni´cie porozumienia ze zwiàzkami dotyczàcego emerytur.
Równie wa˝nym zadaniem jest podnoszenie
wynagrodzeƒ nauczycieli: planowane co rok
10% podwy˝ki, znacznie podniesione zostanà
wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynajàcych
prac´. Ludzie, którzy rozumiejà mechanizm
tych zmian, a nie patrzà na to przez pryzmat
polityki, odbierajà je bardzo dobrze. Przyk∏adem jest tekst, który si´ ukaza∏ ostatnio
w „Dzienniku” pióra prof. Marcina Króla, który
w bardzo pozytywny sposób komentuje propozycje minister Hall.
W jaki sposób zmiany w szkolnictwie b´dà
odczuwalne w zwyczajnych szko∏ach – takich,
jakie istniejà w Weso∏ej?
Zmiany z pewnoÊcià b´dà odczuwalne. Podstawa programowa jest tworzona tak, aby
okreÊliç poziom wymagaƒ. Nauczyciele,
uczniowie oraz ich rodzice b´dà wiedzieli, jaka
wiedza jest wymagana na danym szczeblu
edukacji. Je˝eli np. uczeƒ ma przyswoiç umiej´tnoÊç czytania i pisania, to b´dzie zapisane,
˝e po danym etapie edukacji uczeƒ ma umieç
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czytaç i pisaç. O tym, czy od ucznia b´dzie wymagane coÊ ponadto, zdecyduje nauczyciel
w zale˝noÊci od potencja∏u danego podopiecznego. W ka˝dym razie ˝aden uczeƒ nie powinien zostaç bez poznania elementów wpisanych w podstawie programowej. Weryfikacja
b´dzie przebiega∏a na podstawie egzaminów,
a za ich wyniki odpowiedzialny b´dzie dyrektor
szko∏y. Ponadto burmistrz lub wójt b´dzie zobowiàzany, do corocznego sprawozdania
przed Radà z jakoÊci kszta∏cenia. Dzi´ki temu
∏atwo b´dzie zdiagnozowaç poziom szko∏y.
JeÊli wyniki w danej szkole b´dà coraz gorsze,
to b´dzie jasne, ˝e w szkole dzieje si´ coÊ
niepokojàcego – mo˝e nale˝y zmieniç dyrektora, mo˝e praca nauczycieli nie jest satysfakcjonujàca.
Czy nie ma niebezpieczeƒstwa, ˝e uczniowie
b´dà poddani niezdrowej presji, aby wyniki
szko∏y by∏y jak najlepsze?
Nie. Wymagania w podstawie programowej
sà tak sformu∏owane, ˝e przeci´tny uczeƒ mo˝e uzyskaç dobry wynik na egzaminie. Je˝eli
nauczyciele dobrze wykonajà swojà prac´,
uczniowie mogà byç spokojni o rezultat. OczywiÊcie, b´dà te˝ zmiany programowe. Szko∏a
musi dostosowaç si´ do zmieniajàcej rzeczywistoÊci. Wprowadzone zostanà: j´zyk obcy
od pierwszej klasy szko∏y podstawowej i drugi
j´zyk obcy w gimnazjum. Matematyka b´dzie
przedmiotem, na który b´dzie postawiony wi´kszy nacisk. Wa˝nym punktem przygotowywanych zmian jest program wspierania uczniów
w nauce. Liczba pobieranych korepetycji poza szko∏à osiàgn´∏a absurdalny poziom. B´dà
dost´pne dodatkowe zaj´cia wyrównawcze dla
uczniów gorzej si´ uczàcych oraz rozwijajàce
dla zdolnych. To wszystko b´dzie dost´pne
w standardowym pakiecie, tak aby szko∏a mog∏a spe∏niç stawiane przed nià wymagania.
Uczniowie b´dà mieli lepszy dost´p do pomocy
naukowych. Planowany jest m.in. program
„Laptop dla ka˝dego ucznia gimnazjum”.
Czy pomimo tylu obowiàzków znajduje Pani
chwil´ dla siebie, mo˝e na jakieÊ hobby?
Mój mà˝ czasami ˝artuje, ˝e moje hobby to
polityka. Ale jak tylko mam czas, to prawdziwà
przyjemnoÊç sprawiajà mi wyjÊcia do teatru.
Najbardziej jednak ceni´ zwyk∏y pobyt w domu,
gdy mog´ nacieszyç si´ rodzinà, a w szczególnoÊci moim wnukiem.
Rozmawia∏ Adam K∏os
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Wychodzona pomoc
W tym roku, 13 wrzeÊnia, na Podzamczu w Warszawie ju˝ po raz czwarty odby∏ si´ w Polsce Ecco Walkathon
– marsz na rzecz potrzebujàcych. Ka˝dy uczestnik imprezy móg∏ przejÊç tras´ dziesi´cio- lub szeÊciokilometrowà.
Za ka˝dy przebyty kilometr firma Ecco
przeka˝e cztery z∏ote na jednà z akcji
charytatywnych, które uczestnik móg∏
wybraç:
– Street Kids International – Ekonomia na ulicy
– Fundacja TVN „Nie jesteÊ sam”
– WWF – Ocalmy zwierz´ta Afryki!.
Ponadto podczas trwania Walkathonu
mo˝na by∏o obejrzeç popisy artystyczne na przygotowanej na Podzamczu
scenie lub zapoznaç si´ ze szczegó∏ami
akcji charytatywnych wspieranych
przez firm´ Ecco. Poza tym mo˝na
by∏o zakupiç gad˝ety (takie jak torby,
koszulki, smycze) ka˝dej z akcji, aby
w ten sposób przekazaç dodatkowe
pieniàdze na szczytny cel.
Ka˝dy uczestnik imprezy, który kupi∏
wczeÊniej bilet, otrzyma∏ plecak, prowiant na drog´ (jab∏ko i wod´) i smycz

Ecco Walkathon. Dzieci do lat
trzynastu mog∏y za to przywdziaç
zielone T-shirty, które dodatkowo
znajdowa∏y si´ w ich pakiecie
startowym. W ramach podzi´kowania za przebyte kilometry
na koƒcu trasy na ka˝dego czeka∏
kupon na wat´ cukrowà oraz
czerwona bransoletka, b´dàca
doskona∏à pamiàtkà i dowodem
udzielonej pomocy.
Akcja Walkathon powsta∏a
w 1999 roku w Kopehnadze.
Od tamtego pierwszego spaceru
uczestnicy Walkathonu na trzech
kontynentach przez dziesi´ç lat
przeszli 2,3 miliona kilometrów
dzi´ki czemu uzbierano 7,5 miliona z∏otych. W samej Polsce
w zesz∏ym roku zebrano 598 000
z∏otych. W tym roku wyjàtkowo Ecco
Walkathon odbywa si´ równie˝ w Krakowie, 27 wrzeÊnia na Ma∏ym Rynku.
Uczestnictwo w marszu przynosi
wiele radoÊci, przede wszystkim dlatego, ˝e sp´dzajàc aktywnie czas na Êwie˝ym powietrzu z przyjació∏mi i rodzinà,

wspieramy najbardziej potrzebujàcych.
Polecam udzia∏ w imprezie wszystkim,
dzieciom i doros∏ym, tym lubiàcym
spacery oraz tym, którzy rzadko kiedy
ruszajà si´ z domu. Naprawd´ warto!
Martyna Nowosielska
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O dobrym gospodarzu, który zar˝nà∏ kur´ znoszàcà z∏ote jaja
Dopóty dzban wod´ nosi –
dopóki si´ ucho nie urwie!
Poniewa˝ felietony nie
zawsze przynoszà po˝àdany skutek, wi´c w ramach
akcji „Poczytaj mi tato”
opowiem dziÊ Paƒstwu bajeczk´: „O dobrym gospodarzu Tadziu Roztropnym”.
–
–
–
–
–
–
–

Osoby:
Dobry Gospodarz Tadzio Roztropny,
SzeÊcioro Wspania∏ych,
Spó∏ka Wodzowska,
Chciwi Budowniczowie,
Rejentowa,
Osiedlowa Rada Starszych,
Gromada Zafrasowanych Osadników.

Za górami, za lasami, na obrze˝u ogromnego miasta zebra∏o si´ oko∏o 3000 pionierów,
osadników, którzy postanowili wybudowaç
wzorowà, przyjaznà, mi∏osnà osad´
„im. 1000-lecia” ze szklanych domów.
Przeznaczyli na ten cel wypracowany dorobek, zaciàgn´li d∏ugi u bankierów i wykupili
od autochtonów kawa∏ gruntów liczàcy ponad 171 hektarów.
Ze wzgl´dów praktycznych do Ksiàg Wieczystych wpisa∏o si´ SzeÊcioro Wspania∏ych,
najbardziej zaufanych i sprawiedliwych osadników-sàsiadów. Zapewniali, ˝e ca∏à ziemi´
podzielà sprawiedliwie i za darmo przeka˝à
pozosta∏ym osadnikom.
I tak si´ w wi´kszoÊci przypadków za niewielkà dop∏atà sta∏o.
Ale pozosta∏o po zaspokojeniu podstawowych potrzeb jeszcze oko∏o 24 hektarów
stanowiàcych wspólnot´ serwitutowà ca∏ej
osady.
W mi´dzyczasie w paƒstwie zmieni∏ si´
Król, zmieni∏a si´ dynastia ze wspólnotowej
na indywidualno-kapitalistycznà.
SzeÊcioro Wspania∏ych coÊ podkusi∏o i zacz´li zmieniaç poglàdy:
– „Dlaczego mamy si´ dzieliç majàtkiem
z pozosta∏ymi trzema tysiàcami osadników?”.
– „Nie po to zmieniono ustrój paƒstwa, abyÊmy nie skorzystali z nowych mo˝liwoÊci
prawnych!” – wykrzykiwali.
– „Nie po to zastàpiono Kodeks Honorowy
Kodeksem Handlowym, abyÊmy nie mogli
si´ wzbogaciç, skoro jest teraz moda
na bogacenie si´, nowurysze rzadzà krajem, wi´c My rzàdzimy osiedlem!” – wzajemnie si´ przekonywali.
Oko∏o 2000 jubileuszowego roku – SzeÊcioro Wspania∏ych – postanowi∏o uszcz´Êliwiç zafrasowanych mieszkaƒców gromady
– wybudujemy ogromne Centrum Pogody
– niech s∏oƒce i pogoda goÊci w naszej starej
mi∏osnej, weso∏ej osadzie.
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Niestety sami nie umieli postawiç takiej budowli, wynaj´li wi´c do pomocy Chciwych
Budowlanych. Ci szybko i sprawnie latem i zimà budowali, ale Wspaniali Wodzowie nie nadà˝ali z zap∏atà.
Chciwi Budowlani zacz´li naliczaç lichwiarskie procenty i dociskaç Dzielnych Wodzów,
straszyli, ˝e rozwià˝à ich Wodzowskà Spó∏k´
i doprowadzà do likwidacji ich rzàdów.
Osiedlowa Rada Starszych i SzeÊcioro
Wspania∏ych postanowi∏o w dniu 4 stycznia 2001 Roku Paƒskiego stanàç u Rejentowej
z Miƒska i przepisaç na Rodzin´ Budowlanà
6 dzia∏ek przy ulicy Borkowskiej o powierzchni 25.438 m2 za 2 100 000 srebrników.
Po kilku miesiàcach okaza∏o si´, ˝e apetyt
Budowlaƒców roÊnie i Borkowskà nie zosta∏
zaspokojony.
SzeÊcioro Wspania∏ych musi jednak pozostaç przy w∏adzy, musi zarzàdzaç majàtkiem
osiedla!
Tym razem bez zgody Osiedlowej Rady
Starszych w dniu 28 wrzeÊnia 2001 Roku
Paƒskiego ponownie stajà przed Rejentowà
z Miƒska i przekazujà w formie bezgotówkowej Rodzinie Budowlanych 2 dzia∏ki przy ulicy
Jeêdzieckiej o powierzchni 23.183 m2 za
2 781 960 srebrników.
Aby zakoƒczyç definitywnie rozliczenia
z Budowlaƒcami, SzeÊcioro Wspania∏ych
przekaza∏o Rodzinie Budowlanej w 2006 r.
42 stanowiska parkingowe przy ul. Pogodnej.
Trwajà intensywne starania Rodziny Budowlanej, aby wykupiç pozosta∏e miejsca parkingowe na dzia∏ce Nr 110/4 o powierzchni 2.791 m2 i jak najrychlej wybudowaç kolejne bloki mieszkalne. Po co osadnikom wolna przestrzeƒ, po co osadnikom ogólnodost´pny parking?
Drogi Czytelniku! Po tak d∏ugim wst´pie,
opowiem teraz o Dobrym Gospodarzu, Dzielnym Wodzu SzeÊciorga Wspania∏ych – Tadziu
Roztropnym.
Otó˝, przepisujàc u Rejentowej z Miƒska
2 dzia∏ki przy ul. Jeêdzieckiej, sprzeda∏ w cenie dzia∏ek równie˝ kur´ znoszàcà z∏ote jaja
– pozbawi∏ Spó∏k´ Masztu Nadajnika Telefonii
Komórkowej „Centertel” Sp. z o.o.
Na samym skraju tych dzia∏ek, na powierzchni oko∏o 100 m2 telefonia komórkowa
ustawi∏a maszt przekaênikowy. Za dzier˝aw´
tego skrawka p∏aci oko∏o 5000 z∏ miesi´cznie.
To sà te z∏ote jaja – warte co miesiàc oko∏o 5 tys. z∏otych – bez inwestycji, bez kosztów, bez wysi∏ku!
Pytam si´, kto przy zdrowych zmys∏ach
robi taki z∏oty interes dla Spó∏ki, kto si´ wyzbywa w rycza∏cie jednorazowo takiego samograja!
Tym bardziej, ˝e przedstawiciele osadników
chcieli dla potrzeb ogó∏u odkupiç od Wodzów
Spó∏ki t´ dzia∏eczk´ z masztem.

Od 2002 roku Spó∏ka straci∏a a Rodzina Budowlana zyska∏a na maszcie ponad 200 tys.
z∏otych, i to b´dzie trwa∏o i trwa∏o – przez najbli˝sze kilkanaÊcie lat – a˝ strach liczyç, ile to
b´dzie pieni´dzy!!!
Taki to ci Dobry Gospodarz z Tadzia Roztropnego.
Ale, ale Nasz Ukochany Wielki Przywódca
wyciàgnà∏ wnioski i w analogicznej sytuacji zachowa∏ si´ zgo∏a inaczej, tyle ˝e sprawa dotyczy analogicznego masztu, ale innego kupca.
Prezydent Miasta Sto∏ecznego Warszawy
pani Hanna Gronkiwicz-Waltz wyznaczy∏a Zarzàdowi Spó∏ki w dniu 20 lutego 2008 roku
termin notarialnego przekazania na rzecz miasta oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”. I jak
przytomnie zachowa∏ si´ gospodarny Tadzio
Roztropny? Otó˝ pilnie wynajà∏ uprawnionego
jeometr´ i z 5 hektarów terenów oczyszczalni
„w try miga” wydzieli∏ dzia∏eczk´ oko∏o 100 m2, na której stoi analogiczny MASZT
TELEFONII KOMÓRKOWEJ.
O nie, Miastu nie przeka˝emy rycza∏tem wraz
z oczyszczalnià MASZTU! Przecie˝ to jest oko∏o 5 tys. z∏otych miesi´cznie z samej dzier˝awy.
Po co Miastu taki prezent? Co Wspaniali
z tego b´dà mieli?
Praca jeometry by∏a wykonana na wszelki
wypadek, bo po namyÊle Tadzio Roztropny
wcale nie pojawi∏ si´ u Rejenta ze stolicy.
To by∏a bajeczka a teraz suche przypisy:
– Protokó∏ z posiedzenia Rady Nadzorczej
MPZBDJiW (Zespo∏u) z dnia 17 wrzeÊnia 2001 r.
Cytujemy:
„Rada Nadzorcza postanowi∏a przedstawiç
do rozpatrzenia spraw´ sprzeda˝y dzia∏ek
nr 678 i 80/2 o ∏àcznej powierzchni 23.183
m2 przy ul. Jeêdzieckiej – Nadzwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli Zespo∏u zwo∏anemu na dzieƒ 22 wrzeÊnia 2001
roku o godz. 10.00”.
W dalszej cz´Êci protoko∏u czytamy:
„... Gdyby dosz∏o do transakcji sprzeda˝y,
MPZBDJiW musi zastrzec w umowie dost´p
do uj´cia wody – studnia 6 (oligoceƒskiej, jedynej na osiedlu nieza˝elazionej wody, z której mieszkaƒcy czerpali wod´ na herbat´.
Studni´ zasypano, pomimo, ˝e osiedle odczuwa deficyt wody – dopisek autora) oraz
do zapewnienia dalszej lokalizacji istniejàcego masztu telefonii komórkowej”.
Mia∏o to miejsce 17 wrzeÊnia 2001 r.
List´ obecnoÊci na posiedzeniu podpisa∏
równie˝ Prezes Zarzàdu Spó∏ki.
28 wrzeÊnia 2001 r. podpisujàc akt notarialny sprzeda˝y tych dzia∏ek bez zgody Rady
Nadzorczej, zapomnia∏ o tym zastrze˝eniu
– có˝ za lekcewa˝enie i straszna amnezja!
Tadzio Opieka
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Weso∏a Jesieƒ Podró˝ników
Nasze turystyczne wyprawy zacz´liÊmy od falstartu. Poniewa˝ wrzeÊniowa pogoda nas nie rozpieszcza∏a, nic wi´c dziwnego ˝e na sp∏yw Rospudà zg∏osi∏o si´ zaledwie 9 osób. W zwiàzku z tym
zosta∏ on prze∏o˝ony na wiosn´, a Êrodki przesun´liÊmy na inne wyjazdy, zwi´kszajàc na nich liczb´ miejsc. I jak si´ okazuje s∏usznie, bo na najbli˝sze – Wypraw´ na Biebrzaƒskie Bagna oraz
W´drówk´ Szlakiem Orlich Gniazd, zosta∏o ju˝ tylko po kilka miejsc. JeÊli ktoÊ jeszcze myÊli o tych
wyjazdach, warto si´ pospieszyç z decyzjà. Poni˝ej przedstawiamy szczegó∏owy program wyjazdu
nad Biebrz´, oraz skrócone informacje o pozosta∏ych wyjazdach. Zainteresowanych zach´camy
do odwiedzania naszej strony www.staramilosna.org.pl gdzie w prawym menu jest zak∏adka
„Turystyka”, pod którà znajdziecie Paƒstwo najbardziej aktualne informacje o organizowanych przez
nasze Stowarzyszenie wyjazdach. W zwiàzku z du˝ym zainteresowaniem narciarskim weekendem
zdecydowaliÊmy tak˝e, ˝e jeszcze w grudniu zorganizujemy drugi taki wyjazd. Serdecznie zapraszamy do udzia∏u.

10.10-12.10.2008 – „Biebrzaƒskie bagna”
Dzieƒ pierwszy
– pokaz slajdów z Biebrzaƒskich bagien
Dzieƒ drugi: „PIERWSZY STOPIE¡ ZABIEBRZENIA”
• „W klimacie carskiej Twierdzy” (podziemne w´drówki po Twierdzy Osowiec).
Wzniesiona pod koniec XIX wieku, broniàca zachodnich granic imperium rosyjskiego, niepokonana w czasie ˝adnej z wojen Êwiatowych, carska
Twierdza w Osowcu zosta∏a wpisana w 1998 roku
do rejestru zabytków. Dzi´ki staraniom Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego zosta∏a zagospodarowana turystycznie: utworzono Muzeum
Twierdzy Osowiec i tras´ historyczno-przyrodniczà. Lokalni przewodnicy – pasjonaci fortyfikacji
ch´tnie zabiorà Was na dwugodzinnà w´drówk´
przez histori´, a tak˝e zaprowadzà do „tunelu
Êmierci” i „sali krzyku”. Przy odrobinie szcz´Êcia
poznacie Czarnà Dam´ i inne, zadomowione
w Twierdzy duchy.
• „W Êwiecie owado˝ernej rosiczki” (pe∏na wra˝eƒ
wizyta w miejscu o najg∏´bszych bagnach z drapie˝nymi i halucynogennymi roÊlinami).
• „Z wizytà u Króla Biebrzy” – „Sucha Barç” – to
miejsce niepowtarzalne i bardzo specyficzne
– posiadajàce swój klimat. Niestety, ˝adne zdj´cie nie jest w stanie oddaç uroku tego miejsca
– okreÊlanego przez niektórych goÊci „miejscem
mocy”. Klimatu miejsca dope∏nia sam gospodarz
– ˝yjàcy w harmonii ze swoim ja i z naturà. I choç
prowadzi pustelniczy tryb ˝ycia – ze szczerà go-

ÊcinnoÊcià przyjmuje wszystkich zawijajàcych do
jego królestwa. Przed laty zosta∏ okrzykni´ty przez
media „Królem Biebrzy”. Dlaczego? Spytajcie
o to samego Króla...
- „Zwiedzanie posesji Króla Biebrzy”
- „Strzelanie z ∏uków”
- Gra edukacyjna z nagrodami „Ekspert ¸osiowy” – pó∏fina∏y i fina∏y
• „Wieczorna wyprawa na ∏osia” (w´drówka w ostoi
∏osia z szansà na podejrzenie zwierzàt w ich naturalnym Êrodowisku – szansà tym wi´kszà ˝e to
szczyt okresu godowego, czyli bukowiska – 5 km).
Dzieƒ trzeci: „LEGENDARNE CZERWONE BAGNO
– TROPIENIA W REWIRZE WILKÓW”
To praktyczna nauka czytania przyrody poprzez
tropienie zwierzàt podczas wyprawy na Legendarne
Czerwone Bagno i Uroczysko Grz´dy. W´drujàc
po wilczym terytorium odczytujemy historie, cz´sto
dramatyczne, zapisane Êladami zwierzàt na piasku,
w b∏ocie czy Êniegu. Poznajemy tajniki ˝ycia trzech
najbardziej fascynujàcych mieszkaƒców bagien:
wilka, ∏osia i rysia. Sycimy oko pi´knem otwartego
krajobrazu, a ucho wszechobecnà ciszà. Nabywamy
umiej´tnoÊç patrzenia na przyrod´ oczyma odkrywcy (4-5 godzin, 4 do 11 km pieszej w´drówki w rewirze wilków – w zale˝noÊci od kondycji).
Elementy wycieczki:
• „Zostaƒ ekspertem w tropieniu zwierzàt” (przyspieszony kurs rozpoznawania tropów zwierzàt
w ramach wspó∏zawodnictwa dru˝ynowego i indywidualnego),
• „Tropami wilka” (w´drówka w rewirze wilków;
praktyczna nauka czytania przyrody poprzez tropienie zwierzàt; historia naturalna wilka),
• „W ostoi ∏osia” (szansa na podejrzenie ∏osia w jego
naturalnym Êrodowisku; historia naturalna ∏osia),
• „Poczuç smak bagien” (przeprawa bagiennym
szlakiem),
• lunch w postaci suchego prowiantu.
Noclegi i wy˝ywienie – Hotel Zbyszko w Goniàdzu
Wpisowe – 130 z∏
Koordynator – Katarzyna Szaszkiewicz, tel. 0-604
23 23 57, e-mail: k.szaszkiewicz@sapi.pl

nia∏ych jaskiƒ i pi´knych krajobrazów, malowniczo
znaczonych wapiennymi ostaƒcami.
Wyjazd – piàtek 24.10 ok. godz. 18.00 – dowóz
grupy na miejsce noclegu w okolicy Zawiercia.
Program: kolejne 2 dni – rano przewóz grupy
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
Wpisowe – 80 z∏
Koordynator – Marcin J´drzejewski, tel. 0-601
31 48 22, e-mail: marcin@najcomp.com.pl.

14.11-16.11.2008 – „Pogórze Przemyskie”
PrzemyÊl to liczne zabytkowe kamienice, urokliwe
uliczki, koÊcio∏y, klasztory i otoczony pi´knym 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 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
Wpisowe – 100 z∏
Koordynator – Katarzyna Szaszkiewicz, tel. 0-604
23 23 57, e-mail: k.szaszkiewicz@sapi.pl

28.11-30.11.2008 – „Narciarski weekend”
Wyjazd rekreacyjny na narty. W programie nauka
i doskonalenie jazdy na nartach w grupach o ró˝nym
stopniu zaawansowania. B´dzie tak˝e prawdziwie góralskie ognisko. 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 uczestników
(podzielonej na grupy) z miejsca noclegu na stok,
wieczorem odbiór grupy ze stoku i odwiezienie
na miejsce noclegu.
Powrót – niedziela 30.11 w nocy
Wpisowe – 90 z∏ (nie zawiera op∏at za wyciàgi)
Koordynator – Anna Lato, tel. 0-502 30 54 82.

12.12-14.12.2008 – „Narciarski weekend
– poprawiny”
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. 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 z czasów króla Kazimierza Wielkiego. Jura to tak˝e rejon wielu wspa-

Wyjazd – piàtek 12.12 ok. godz. 18.00 – dowóz
grupy na miejsce noclegu w okolicy Zakopanego.
Program – kolejne 2 dni – rano przewóz uczestników (podzielonej na grupy) z miejsca noclegu
na stok, wieczorem odbiór grupy ze stoku i odwiezienie na miejsce noclegu.
Powrót – niedziela 14.12 w nocy
Wpisowe – 90 z∏ (nie zawiera op∏at za wyciàgi)
Koordynator – Anna Lato, tel. 0-502 30 54 82.
Anna Lato
Katarzyna Szaszkiewicz
Marcin J´drzejewski
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SZPZLO Warszawa-Weso∏a zaprasza na
szczepienia przeciw grypie
osób od 65 roku ˝ycia, finansowane ze
Êrodków m.st. Warszawy oraz p∏atne
szczepienia dla pozosta∏ych pacjentów,
dzieci i doros∏ych. Prowadzimy równie˝
akcje szczepieƒ w zak∏adach pracy (tel.
kontaktowy 773-74-50). Z innych informacji dotyczàcych opieki zdrowotnej
i elementów naszej oferty przypominam:
• SZPZLO Warszawa-Weso∏a zaprasza
wszystkich zainteresowanych do udzia∏u w badaniach profilaktycznych pozwalajàcych oceniç stan zdrowia, a w przypadku wykrycia nieprawid∏owoÊci, rozpoczàç jak najszybciej leczenie. W tym
roku realizujemy nast´pujàce projekty:
program profilaktyki chorób uk∏adu
krà˝enia, program profilaktyki chorób
odtytoniowych, program profilaktyki
gruêlicy oraz program profilaktyki raka
szyjki macicy. Informacje dotyczàce zakresu Êwiadczeƒ oraz warunków uczestnictwa w programach uzyskacie Paƒstwo w recepcjach przychodni i gabinetach lekarskich.
• Przypominamy, ˝e w przychodni nr 1,
ul. Kiliƒskiego 50 (tel. 773-53-63)
przyjmuje lekarz medycyny pracy. Gabinet funkcjonuje we wtorki i czwartki
w godz. 8-11. Mo˝na tu uzyskaç kompleksowà us∏ug´ w zakresie badaƒ pracowniczych; wst´pnych i okresowych.

Grypa to choroba
o du˝ej zakaênoÊci,
przebiegajàca w formie
epidemii. Poza ostrym
przebiegiem, w cz´Êci
przypadków mo˝e byç
przyczynà niebezpiecznych powik∏aƒ. Przypominam, ˝e jesieƒ to najlepszy okres
na zabezpieczenie si´ przed grypà, której szczyt zachorowaƒ przypada na grudzieƒ i styczeƒ. Najlepszà formà zabezpieczenia jest szczepionka. Pe∏nà odpornoÊç uzyskuje si´ po 2 tygogdniach
od zaszczepienia. Ze wzgl´du na to, ˝e
istniejà przeciwwskazania do szczepienia, zabieg musi byç poprzedzony badaniem lekarskim. Pozytywna opinia lekarza, wydana w formie zaÊwiadczenia
pozwala na zaszczepienie. SZPZLO
Warszawa-Weso∏a dysponuje w∏asnymi
szczepionkami, przechowywanymi w warunkach zapewniajàcych bezpieczeƒstwo
i maksymalnà skutecznoÊç szczepienia.
Procedura zak∏ada, ˝e zabieg wykonuje
si´ w dniu przeprowadzenia badania lekarskiego, w gabinecie zabiegowym. Takie post´powanie eliminuje powik∏ania
i zapewnia pacjentowi pe∏ne bezpieczeƒstwo. Obecnie SZPZLO proponuje bezp∏atne szczepienia przeciw grypie dla

Zapraszamy do wspó∏pracy zak∏ady
pracy i pacjentów indywidualnych.
• Informujemy, ˝e uda∏o si´ pozyskaç
Êrodki finansowe na zakup nowego
unitu stomatologicznego w przychodni nr 1, co zakoƒczy proces wyposa˝ania naszych placówek w nowoczesny
sprz´t stomatologiczny, podniesie jakoÊç oraz komfort us∏ug.
• Uda∏o si´ ostatecznie sfinalizowaç porozumienie z Instytutem Kardiologii
o wspó∏pracy w zakresie przekazywania drogà internetowà zapisu EKG
oraz szybkiej Êcie˝ki konsultacyjnej
dla zagro˝onych pacjentów. Pozwoli
to na natychmiastowà identyfikacj´
pacjentów z ostrà niewydolnoÊcià
wieƒcowà i zawa∏em serca, a w przypadkach niezb´dnych bezpoÊredni
transport do Instytutu.
• Wdro˝yliÊmy równie˝ procedur´ rejestracji nowych poradni; kardiologicznej, laryngologicznej, diabetologicznej,
neurologicznej oraz chirurgii naczyniowej. Przed nami kolejny, najwa˝niejszy
etap, negocjacje z NFZ, pozwalajàce
na uzyskanie Êrodków na finansowanie
poradni w ramach ubezpieczenia.
Koordynator ds. Lecznictwa
dr Tomasz Droƒ

Inauguracja nowego sezonu Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki
W paêdzierniku rusza kolejna edycja
naszej ligi. Liga wystartuje w nowej
formie rozgrywek. Zespo∏y podzielone
b´dà na dwie grupy: I Liga (szeÊç dru˝yn), II Liga (maksymalnie szeÊç
dru˝yn). Mecze rozgrywane b´dà tradycyjnie na sali gimnastycznej Szko∏y
Podstawowej nr 173 przy ul. Trakt
Brzeski 18 (pi´knie odnowiona z nowym specjalistycznym wyposa˝eniem!). Na naszej stronie internetowej
umieszczony jest nowy regulamin
rozgrywek.

Zg∏oszenia do ligi (wy∏àcznie na naszej karcie zg∏oszenia!!!) nale˝y sk∏adaç
osobiÊcie w siedzibie stowarzyszenia we
wtorki w terminie 16-30 wrzeÊnia
w godz. 20.00-22.00 (mo˝na skorzystaç
tak˝e o dowolnej porze z naszej skrzynki pocztowej umieszczonej na bramie
OSP). Formularz zg∏oszenia dru˝yny
znajduje si´ na naszej stronie internetowej: www.staramilosna.org.pl
Poni˝ej podaj´ terminy poszczególnych kolejek ligowych na sezon
2008/2009:

DETEKTYW

Licencja
nr 0000505

Us∏ugi dla osób prywatnych i firm:
– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.

www.renoma2.com.pl
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tel. 022 7730028
fax 022 7730029

Runda jesienna:
I kolejka – 11.10.2008
II kolejka – 25.10.2008
III kolejka – 15.11.2008
IV kolejka – 06.12.2008
V kolejka – 20.12.2008

Runda wiosenna:
VI kolejka – 14.02.2009
VII kolejka – 28.02.2009
VIII kolejka – 21.03.2009
IX kolejka – 04.04.2009
X kolejka – 25.04.2008

Dyrektor Ligi: Pawe∏ Malinowski

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
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Uczniowie SP 171 w ECCO Walkathonie
ECCO Walkathon jest niepowtarzalnà akcjà, która ∏àczy aktywny wypoczynek z dzia∏alnoÊcià charytatywnà. Idea
przedsi´wzi´cia jest prosta: spacerujàc
pomagasz! Wystarczy przejÊç tras´ 6 czy
10 km a firma ECCO, organizator akcji, wp∏aci 4 z∏ za ka˝dy przebyty kilometr na konto wybranej organizacji.
Znajàc i popierajàc cele Marszu Ludzi Dobrej Woli nauczyciele ze Szko∏y
Podstawowej nr 171 postanowili zach´ciç uczniów do udzia∏u w nim. Pomys∏
ten spotka∏ si´ z du˝à akceptacjà.
13 wrzeÊnia 2008 r. ze stacji Weso∏a wyruszy∏a ok. 110 osobowa grupa uczniów
z klas III-VI pod opiekà nauczycieli
i rodziców. Nawet niska temperatura
i zapowiadany deszcz nie odstraszy∏y
ch´tnych. Niektórzy z nas, a mianowicie
kl. VI ju˝ po raz czwarty uczestniczyli
w ECCO Walkathonie. Imprez´ prowa-

jesteÊ sam” lub Street Kids (pomoc dla
dzieci ulicy). Klasy III otrzyma∏y równie˝ pamiàtkowe dyplomy. W finale ECCO Walkathonu obejrzeliÊmy wyst´p
tancerzy z „You can dance”. NagrodziliÊmy ich radosnymi owacjami.
Wszystkim uczestnikom akcji uda∏o
si´ zgromadziç kwot´ 637 440 z∏, czyli
wi´cej ni˝ w ubieg∏ym roku. Cieszymy
si´, ˝e mi∏o i aktywnie sp´dziliÊmy
dzieƒ i jednoczeÊnie pomogliÊmy potrzebujàcym.
A. Krysiak, J. Kielewska, E. Potyra∏o

dzili Magda Mo∏ek i Andrzej So∏tysik
z stacji TVN oraz Marek Starybrat wraz
z Jarkiem Budnikiem z Radia Zet.
Po zarejestrowaniu si´ i odebraniu pakietów startowych (plecak, identyfikator, jab∏ko, woda) m∏odsi mogli skorzystaç w strefie dla dzieci z placu zabaw
i przygotowanych atrakcji. Ka˝dy z m∏odych uczestników otrzyma∏ dodatkowo koszulk´ z logo akcji i pakiet dla poszukiwacza skarbów. Weso∏e zabawy
sprawi∏y, i˝ czas minà∏ nam bardzo szybko i wybi∏a godz. 12.00. Po rozgrzewce
przeprowadzonej przez p. Mariol´ Bojarskà
ruszyliÊmy
na
6-kilometrowà tras´. W trakcie marszu
dzieci przykleja∏y na mapie odpowiednie naklejki, za co otrzymywa∏y z∏ote ˝etony ECCO. Ka˝dy z nas bez marudzenia pokona∏ wyznaczonà tras´, w´drujàc przez Stare i Nowe Miasto, Ogród
Krasiƒskich czy Saski. MijaliÊmy tak˝e
Grób Nieznanego ˚o∏nierza i Zamek
Królewski. Ka˝de dziecko zarobi∏o 25 z∏,
które przekaza∏o na WWF (ocalenie
zwierzàt Afryki), Fundacj´ TVN „Nie
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Wyobraênia w standardzie
– o rowerzystach s∏ów kilka
Rower. Dobry rower powinien mieç
dwa peda∏y, kierownic´, siode∏ko i ram´. Reszta to ju˝ kaprys i kwestia gustu. A dobry rowerzysta? Dobry rowerzysta powinien mieç odrobin´ zdrowego rozsàdku i wyobraêni. Reszta to ju˝
kaprys i kwestia gustu. Rowerzysta bez
rowerowych spodenek stanowi zagro˝enie tylko dla siebie. Rowerzysta bez
wyobraêni jest groêny dla otoczenia.
Rowerzyst´ bez wyobraêni mo˝emy
poznaç po kilku cechach. Cechy te mogà wyst´powaç pojedynczo lub ∏àcznie
i wtedy zagro˝enie dla otoczenia roÊnie
w post´pie geometrycznym. O ile
spodenki rowerzysty obchodzà mnie
Êrednio, o tyle ju˝ buty – owszem. Rowerzysta w klapkach czy sanda∏kach
jest zagro˝eniem.
Rowerzysta bez kasku – dopóki zasuwa Êcie˝kà rowerowà – w∏aÊciwie wydaje si´ byç ca∏kiem przyjazny. Je˝eli wyjedzie bez tego kasku na ulic´, to ju˝

zaczyna byç groêny. G∏ównie dla siebie, ale jednak. Je˝eli w klapkach, bez
kasku wyjedzie na jezdni´ i uwa˝a, ˝e
jest to znakomite miejsce, aby w∏aÊnie
odbyç rozmow´ telefonicznà – zaczynam si´ zastanawiaç, czy nie zadzwoniç
po w∏aÊciwe s∏u˝by.
Bo w∏aÊciwie tak: wzd∏u˝ Jana Paw∏a II na ca∏ej d∏ugoÊci jest Êcie˝ka rowerowa. Co powoduje, ˝e zgodnie
z kodeksem ruchu drogowego, taki rowerzysta powinien jechaç tà Êcie˝kà,
a nie ulicà. I na dodatek ∏amie przepis
o... rozmawianiu przez komórk´
za kierownicà. Bo to, ˝e kierownic´
ma troch´ innà, to jeszcze nie jest
usprawiedliwienie.
A kask…? No có˝. Zapyta∏am ostatnio znajomego stra˝nika miejskiego
(nie ze Starej Mi∏osny, po prostu stra˝nika miejskiego), jak to jest z tymi kaskami. W zasadzie powinni jeêdziç
w kaskach. Ale wyglàda na to, ˝e roz-

Stacja maraton – biegowe Êwi´to
– Ty to masz kondycj´. Ja to podbiegn´ do autobusu i umieram – ile razy
ju˝ to s∏ysza∏am od kole˝anek, które
próbowa∏am namówiç na bieganie.
– Nie podbiegam do autobusu – odpowiadam, nie do koƒca zgodnie z prawdà. Czasami podbiegam. I wtedy te˝
zaczynam wàtpiç, czy bieganie mo˝e
byç przyjemne. Mo˝e. Napisz´ wi´cej:
bieganie jest przyjemne. Pod warunkiem, ˝e nie gonimy autobusu.
Poczàtkujàcy bardzo cz´sto pope∏niajà podstawowy b∏àd – biegnà za szybko.
Jakby w∏aÊnie gonili autobus. I po kilku, kilkudziesi´ciu, czasami kilkuset
metrach ci´˝ko dyszàc, obiecujà sobie,
˝e nigdy wi´cej. Bieganie nie ma nic
wspólnego z autobusami. Bardziej
– z lokomotywà, co to „najpierw powoli, jak ˝ó∏w oci´˝ale”, a potem si´ rozp´dza i gna coraz pr´dzej. Gna do celu,
jakim dla wielu biegaczy z czasem i nieuchronnie staje si´ maraton.
Bieg maratoƒski zawsze jest sportowym Êwi´tem. Telewizja rzadko pokazuje biegi maratoƒskie, ale je˝eli pokazuje – widzimy szerokie ulice wielkich
miast wype∏nione po brzegi biegaczami. Tak jest na najwi´kszych marato-
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nach Êwiata – w Nowym Jorku, Londynie, Berlinie, gdzie liczba startujàcych
przekracza 30 tysi´cy.
Do Polski jeszcze tak wielu maratoƒczyków nie przyje˝d˝a. Jednak widok
kilkunastu tysi´cy biegnàcych osób nie
jest nam obcy. Od kilku lat firma Nike
uczy Polaków biegania, a warszawski
Run Warsaw nale˝a∏ do jednych z najlepiej zorganizowanych biegów pod
znakiem Nike. W tym roku sierpniowy
Nike+ Human Race przyciàgnà∏ ponad 10 tys. uczestników, którzy czerwonà falà zalali ulice stolicy.
Nike+ Human Race by∏ forpocztà.
W ostatni weekend wrzeÊnia w stolicy
szykuje si´ prawdziwe biegowe Êwi´to
– jubileuszowy, 30. Flora Maraton Warszawski. Królewski dystans 42 km 195 m
przebiegnie ponad 2,5 tysiàca ludzi.
Do tego masa wolontariuszy, targi maratoƒskie i kibice przy trasie (przynajmniej tak powinno byç).
Dzieƒ wczeÊniej ponad pó∏tora tysiàca
osób weêmie udzia∏ w sztafecie przedmaratoƒskiej Ekiden. Uczestnicy sztafety te˝
przebiegajà 42 km 195 m, ale podzielonych na krótsze odcinki, po 5 i 10 oraz
7,195 km. To doskona∏a okazja, aby po-

porzàdzenia tego do koƒca nie rozwiàzujà. Bo gdyby jazda bez kasku by∏a karana, to policja bardzo ch´tnie by takich delikwentów zatrzymywa∏a. Choçby dla podkr´cenia statystyk. A nie zatrzymujà. Wi´c nie chodzi o przepisy.
Chodzi o zwyk∏e ludzkie bezpieczeƒstwo. O to, ˝e g∏owa chroniona kaskiem, bezpieczniej przetrwa upadek,
wywrotk´, uderzenie. ˚e wyobraênia
nakazywa∏aby przynajmniej po jezdni
jeêdziç w kasku. Je˝eli ju˝ musimy
na t´ jezdni´ wyjechaç.
Ale mo˝e nie mam racji? Mo˝e ten
facet w klapkosanda∏ach, bez kasku
i z komórkà przy uchu jednak mia∏
wyobraêni´? Mo˝e chcia∏ pope∏niç widowiskowe samobójstwo? Mo˝e mu
si´ takie je˝d˝enie w kó∏ko bez emocji
znudzi∏o? Mo˝e potrzebowa∏ adrenaliny? Tylko po co w to wciàgaç Bogu
ducha winnego ewentualnego kierowc´, tudzie˝ przypadkowych przechodniów?
Koledzy cykliÊci – myÊlcie troch´. To
nie boli, zw∏aszcza w kasku. Nie jesteÊcie sami na ulicach.
Anna Paw∏owska
czuç ducha rywalizacji i smak maratoƒskiej przygody. W tym roku w Ekidenie
nie zabraknie reprezentacji Starej Mi∏osny – sztafeta Stara Mi∏osna Run for Fun
b´dzie godnie reprezentowaç nasze osiedle w przedmaratoƒskiej walce. Startujemy w sobot´, 27 wrzeÊnia o godz. 13.00
na Skwerze I Dywizji Pancernej (nad Wis∏à poni˝ej Nowego Miasta).
A ju˝ za miesiàc biegowe Êwi´to w wydaniu kameralnym. 25.10 w Starej
Mi∏oÊnie wystartuje jeden z najmniejszych maratonów w Polsce – te˝ jubileuszowy, V Maraton w Starej Mi∏oÊnie.
W ramach maratonu b´dzie prowadzona równie˝ klasyfikacja mieszkaƒców
Starej Mi∏osny – zwyci´zca otrzyma tytu∏ Mistrza Starej Mi∏osny. Dotychczasowi triumfatorzy, Robert Celiƒski
z Byledobiec Anin i bohater poprzedniego numeru WS, Jaros∏aw Widomski,
zapowiadajà obron´ tytu∏ów.
Maratonowi w Starej Mi∏osnej towarzyszyç b´dzie namiastka Ekidenu – rozgrywany równolegle bieg na 7 km 195 m.
Doskona∏a okazja, ˝eby chocia˝ na jednej p´tli poÊcigaç si´ z najlepszymi maratoƒczykami w okolicy.
Zg∏oszenia do obu biegów mo˝na ju˝
przesy∏aç, korzystajàc z formularza
na stronie: www.staramilosna.org.pl.
Anna Paw∏owska-Pojawa
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Bieganie
– moje hobby
W∏aÊnie minà∏ rok, od kiedy pierwszy raz w∏o˝y∏am buty i posz∏am biegaç. Napisa∏am o moim pierwszym
Run Warsaw w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”. Potem od wielu osób s∏ysza∏am: tak, wiem, ˝e biegasz, czyta∏em w gazetce.
Nie by∏o w tym roku Run Warsaw,
ale by∏ inny bieg – The Human Race.
Firma Nike, jakkolwiek nie podchodziç do jej sposobu na reklam´, zrobi∏a bardzo wiele dla propagowania biegania w Polsce. W tym roku, 31 sierpnia w 25 miastach ca∏ego Êwiata milion osób stan´∏o na starcie biegu
na dystansie 10 km. W Warszawie
uczestniczy∏o w tym przedsi´wzi´ciu
oko∏o 15 tys. ludzi. Wielki piknik,
koncert, wspólna rozgrzewka i wreszcie start. Dla mnie – kolejne wyzwanie. W zesz∏ym roku pokona∏am dystans 5-ciu km i by∏am z siebie bardzo
dumna. W tym roku startowa∏am
z przekonaniem, ˝e 10 km to odleg∏oÊç do pokonania … pyta∏am tylko
siebie – w jakim czasie? Dowiedzia∏am si´ kiedyÊ, ˝e zaledwie 1% ca∏ej
populacji ludzi na Ziemi jest w stanie
biec non stop przez godzin´, tylko 1%. Pokona∏am 10 km w czasie 1:00:46. Nale˝´ do „elity” tej ziemi, jestem w 1%.
B´dàc z m∏odzie˝à na Litwie wstawa∏am przed wszystkimi i biega∏am. Odkry∏am nowy sposób na zwiedzanie.
Nowe miasta o Êwicie sà takie fascynujàce, a pla˝a, z wiatrem i sztormowà falà, najlepszym przyjacielem biegacza.
S∏ysz´ cz´sto s∏owa podziwu, ale nie
dla podziwu biegam. Po roku çwiczeƒ,
zmagaƒ z bólem i z samà sobà mog´
Êmia∏o powiedzieç, ˝e biegam, bo lubi´, bo staje si´ to mojà pasjà. Ka˝dy
kilometr d∏u˝ej, ka˝dy kilometr szybciej, jest êród∏em radoÊci i satysfakcji.
Najwi´cej energii czerpi´ z du˝ych imprez, takich jak tegoroczny The Human Race. Widok rzeki ludzi w jednakowych koszulkach, których ∏àczy
wspólna pasja, jest dla mnie ∏adowaniem baterii.
Zach´cam do wspólnego biegania.
ZaproÊcie na trening m´˝a, ˝on´, koleg´ z klasy, kole˝ank´ z bloku. Nie zniech´cajcie si´ brakiem oddechu, bólem

nóg. Nawet si´ nie obejrzycie, a b´dziecie czerpaç z wysi∏ku radoÊç.
Ju˝ nied∏ugo, 25 paêdziernika, w staromi∏oÊniaƒskim
lesie
odb´dzie
si´ V bieg maratoƒski. Zapraszam ser-

decznie na tras´
maratonu. Ten królewski
dystans
wcià˝ jest dla mnie
celem do osiàgni´cia. Teraz, bardziej
ni˝ kiedykolwiek
zdaj´ sobie spraw´,
ile wysi∏ku kosztuje
taki bieg. Wiem te˝,
jak wa˝ny i pomocny jest doping publicznoÊci. Licz´
na to, ˝e w tym roku
nasi maratoƒczycy
otrzymajà g∏oÊne wsparcie od mieszkaƒców naszego osiedla.
Do zobaczenia na biegowych Êcie˝kach.
Izabela Antosiewicz
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I Turniej Szachowy im. Jana Brustmana
Wydzia∏ Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Wawer i Wydzia∏ OÊwiaty
i Wychowania dla Dzielnicy Weso∏a,
wspólnie z Klubem Kultury „Anin”
podj´∏y inicjatyw´ o wspólnej organizacji w dniu 4 paêdziernika br.
w Szkole Podstawowej Nr 218 ul. Kajki 80/82 I Turnieju Szachowego im.
Jana Brustmana dla dzieci i m∏odzie˝y od 5 do 19 lat.
Jan Brustman to znana postaç w Êrodowisku szachowym. By∏ wielkim mi∏oÊnikiem gry w szachy. W latach siedemdziesiàtych ubieg∏ego wieku nale˝a∏ do pr´˝nego sto∏ecznego klubu
„ElektrycznoÊç”, w którym to gra∏
na czo∏owej szachownicy. Wielokrotnie
startowa∏ w mistrzostwach Polski energetyków, zajmujàc wysokie lokaty. Bra∏
udzia∏ w wielu turniejach ogólnopolskich i mi´dzynarodowych, godzàc gr´
z pracà zawodowà.

By∏ wspania∏ym instruktorem pracujàcym z dzieçmi i m∏odzie˝à szkolnà.
Przekazywa∏ swoje doÊwiadczenia i zdobytà wiedz´ dzieciom z ca∏ej Warszawy.
Od 1995 roku a˝ do Êmierci, w lipcu 2007 roku, dzia∏a∏ na terenie naszych dzielnic – Wawra i Weso∏ej. Prowadzi∏ szkó∏ki szachowe w Klubie Kultury w Aninie i w Domu Kultury w Weso∏ej, a tak˝e zaj´cia w naszych szko∏ach. Wychowa∏ kolejne pokolenie
m∏odych szachistek i szachistów takich
jak: Arkadiusz Leniart, Andrzej ˚urkowski, Matylda Koz∏owska, Adrian-

na i Urszula Staniszewskie, Kinga Pastuszko, Ewa Haraziƒska, Maksymilian
Mahor czy Bartosz Nowicki.
Doceniajàc zas∏ugi, jakie pan Jan
Brustman po∏o˝y∏ w pracy z naszà m∏odzie˝à, pragniemy rokrocznie organizowaç wspólnie turnieje szachowe nazwane Jego Imieniem. W trakcie tych
imprez czciç b´dziemy pami´ç tego
wspania∏ego cz∏owieka. Turnieje te b´dà odbywa∏y si´ na przemian w Wawrze i Weso∏ej.
Kazimierz W∏odarczyk

URZÑD DZIELNICY WAWER i URZÑD DZIELNICY WESO¸A
m. st. WARSZAWY
Mazowiecki Zwiàzek Szachowy
oraz KLUBU KULTURY „ANIN” i SP 218
zapraszajà

4 paêdziernika 2008 (sobota godz. 10.00)
na

Turniej szachowy im. Jana Brustmana
dla dzieci i m∏odzie˝y
od 5 do 19 lat
Tempo gry 15 minut, 9 rund

Miejsce gry: SP nr 218, Anin ul. Kajki 80/82
Zapisy internetowe: www.chessarbiter.com
lub telefoniczne: 0 664 303 892
Wpisowe dla zawodników 10 z∏, dla rodzeƒstwa 5 z∏
INFORMACJE w Klubie Kultury „Anin” ul. V Poprzeczna 33
tel. 022 815 41 40
Pan Jan Brustman z grupà swoich m∏odych uczniów

Nast´pnie ukoƒczy∏ studia podyplomowe na AWF w Warszawie i zdoby∏ uprawnienia trenerskie. Przez kolejne kilkadziesiàt lat zajmowa∏ si´
szkoleniem m∏odych szachistów, by∏
równie˝ organizatorem wielu imprez
i turniejów.
Najwi´ksze sukcesy odniosi∏ jednak
jako trener. Zaszczepi∏ zami∏owanie
do szachów swoim córkom Agnieszce
i Edycie. Szczególnie ta pierwsza dzi´ki jego zaanga˝owaniu osiàgn´∏a najwy˝szy Êwiatowy poziom.
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NAGRODY
Wiele wartoÊciowych nagród rzeczowych za 1-10 miejsce
1 miejsce nagroda rzeczowa o wartoÊci min. 500 z∏
w kategoriach rankingowych po 3 nagrody:
bez kategorii, V kat., IV kat., III kat.
w grupach wiekowych po 3 nagrody: do 8 lat, 10 lat, 12 lat, 14 lat
dla najm∏odszego zawodnika i 3 najlepszych zawodniczek
Gwarantujemy udzia∏ wszystkim zg∏oszonym zawodnikom przed
2 paêdziernika 2008. Po tym terminie zg∏oszenia b´dà mo˝liwe w miar´
wolnych miejsc. JeÊli liczba uczestników b´dzie mniejsza ni˝ 120 osób
to organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç zmniejszenia liczby do 8 rund.
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Zapraszamy na warsztaty plastyczne dla ca∏ej rodziny
Ruszy∏a kolejna edycja warsztatów
plastycznych. B´dziemy spotykaç si´
zawsze w pierwszà i trzecià sobot´ miesiàca – a˝ do koƒca roku.
6 wrzeÊnia w siedzibie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego (w budynku OSP) zebra∏a si´ spora
gromada dzieci i ich rodziców.
PoÊwi´cili swój czas na wykonanie wielu ciekawych wyrobów
z koralików. Ta technika wykonywania ozdób prze˝ywa obecnie swój renesans i znajduje
zwolenników w ró˝nych zakàtkach naszego kraju. Okaza∏o
si´, ˝e maleƒkie koraliki o Êrednicy 3 mm sà wspania∏ym materia∏em do wykonania nie tylko
bi˝uterii, ale te˝… zwierzàtek.
Pod okiem pani Magdy – instruktorki
plastyka – powstawa∏y ró˝nokolorowe
myszki. M∏odsze dzieci mia∏y mo˝li-

woÊç wykonania sznura korali z drewnianych paciorków. To by∏y bardzo mile sp´dzone sobotnie godziny. JeÊli

ktoÊ chce si´ doskonaliç w sztuce koralikowej, to z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych

„Pogodna” ju˝ od paêdziernika ruszajà
warsztaty koralikowe dla ró˝nych grup
wiekowych.
Kolejne spotkanie dla ca∏ej
rodziny odby∏o si´ w trzecià sobot´ wrzeÊnia i jego tematem
by∏y zwierzàtka z gliny i chiƒskie
pieczàtki do materia∏ów. I tym
razem nie zabrak∏o ch´tnych rodzin do wspólnej pracy i jednoczeÊnie wspania∏ej zabawy. Glina jest cudownym materia∏em,
dzieci uwielbiajà z niej lepiç ró˝ne stworzonka.
Terminy i tematy nast´pnych
spotkaƒ: 4 paêdziernika – Jesienne impresje, 16 paêdziernika.
Koszt warsztatów: dzieci – 8 z∏,
rodzina – 15 z∏.
Do zobaczenia!
Magdalena J´drzejewska

Qlturka

Cywilizacja si´ skoƒczy∏a. Wybierz Âmierç!
Serj Tankian,
„Elect the Dead”
Ormiaƒski wokalista, instrumentalista,
kompozytor i tekÊciarz
by∏ do tej pory znany
z pracy ze s∏ynnym zespo∏em System of a Down reprezentujàcym jednà z dziwniejszych ga∏´zi muzyki metalowej (gatunek przez nich wykonywany nazywany jest „soil” choç dla
mas to zwyczajny nu-metal z elementami etnicznymi). Pojawi∏y si´ jednak
w ˝yciu Tankiana zagadnienia, o których zapragnà∏ opowiedzieç sam. Wyda∏ wi´c p∏yt´, na której gra i Êpiewa.
Sprawy, o których Serj zapragnà∏ opowiedzieç, krà˝à wokó∏ idei, ˝e nasza cywilizacja chyli si´ ku upadkowi. P∏yta
jest bardzo mocno zaanga˝owana politycznie (co sugeruje nam ju˝ sam tytu∏
– „Elect the Dead” – „Wybierz »w sensie wyborów prezydenckich lub innych
dotyczàcych Êwiata polityki« Âmierç”).
Mamy tu m.in. krytyk´ rzàdów Busha
(„Praise the Lord and Pass the Ammunition”) oraz wojny w Iraku („Empty
Walls”), czy te˝ amerykaƒskiego spo∏eczeƒtwa jako ogó∏u („The Unthinking

Majority”). Serj jako osoba spoza spo∏eczeƒstwa (jest Ormianinem), a jednoczeÊnie mocno z nim powiàzana i znajàca kraj za oceanem od podszewki (mieszka w Stanach od dziecka), mo˝e poddaç ten naród wnikliwej
i obiektywnej ocenie.
Powa˝nym tematom poruszanym
przez Serja (który wed∏ug mnie nieco
dramatyzuje, przedstawiajàc zasta∏à
na naszej planecie sytuacj´) towarzyszy
doÊç ambitna, mocna muzyka balansujàca na pograniczu rocka i metalu. Niesamowity g∏os Tankiana jak zawsze zachwyca. Muzyka nie pozwala ustaç

w miejscu, jest bardzo energiczna, buntownicza (tak samo jak idee m∏odego
duchem wokalisty). Jednak coÊ tu zgrzyta – wszystkie utwory sà muzycznie doÊç
podobne i brak elementu zaskoczenia.
Ponadto ka˝dy utwór jest sam w sobie
nieco schematyczny – Serjowi wyraênie
brakuje kolegi z zespo∏u, Darona Malakiana, który razem z nim komponuje
muzyk´ w System of a Down. Zabrak∏o
tu nieco wi´kszego urozmaicenia, które
zdecydowanie wynios∏o by ten krà˝ek
na wy˝yny muzyki alternatywnej.
Mimo tego ma∏ego niedociàgni´cia,
p∏yta sprawia bardzo dobre wra˝enie
i przyjemnie si´ jej s∏ucha (oczywiÊcie
jeÊli ktoÊ lubi tak ci´˝kà muzyk´). Ponadto jeÊli ktoÊ mia∏ okazj´ zobaczyç
Serja Tankiana na koncercie w warszawskiej Stodole w kwietniu bie˝àcego roku, wie na pewno, ˝e przekaz muzyka warty jest wys∏uchania wiele razy
w domowym zaciszu. Mnie na tym koncercie Serj urzek∏ i myÊl´, ˝e was te˝
urzeknie, jeÊli dacie mu szans´. Pozycja zdecydowanie obowiàzkowa dla fanów alternatywnych brzmieƒ z zabarwieniem politycznym. Polecam!
Martyna Nowosielska
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WyÊpiewaç dusz´
Mia∏am niesamowità przyjemnoÊç
podró˝owaç, po raz kolejny, z chórem
Il Canto Magnificat. W tym roku zorganizowaliÊmy dla dzieci i m∏odzie˝y
wakacyjny wyjazd koncertowo-rekreacyjny z∏o˝ony z dwóch cz´Êci. Przez
4 dni przebywaliÊmy nad jeziorem Wigry w m∏odzie˝owym oÊrodku wypoczynkowym. By∏ to czas wyt´˝onej pracy na próbach, a tak˝e mo˝liwoÊç wypoczynku nad wodà. Chór zosta∏ zaproszony na koncert do klasztoru oo.
Kamedu∏ów na Wigrach, gdzie uÊwietni∏ swoim Êpiewem niedzielnà liturgi´.
Ostatni dzieƒ pobytu w Polsce by∏
sprawdzianem naszych mi´Êni, zmusza∏ do pracy zespo∏owej i zostanie
w naszej pami´ci na bardzo d∏ugo.
Dzi´ki pani Asi Rakowskiej, która
wszystko zorganizowa∏a, mieliÊmy
okazj´ odbyç ca∏odniowy sp∏yw kajakowy Rospudà. Dla wi´kszoÊci z nas
by∏ to pierwszy kontakt z kajakiem
w ˝yciu. Pogoda dopisa∏a, rzeka nas
przyj´∏a
goÊcinnie,
a na r´kach nie by∏o
nawet bàbli. Musz´
przyznaç, ˝e ja z∏apa∏am bakcyla i spróbuj´
tej formy ruchu jeszcze
nie raz. Pozosta∏à cz´Êç
naszego dwutygodniowego wyjazdu sp´dziliÊmy na Litwie. Nie zapomnimy prób na hotelowych korytarzach
w Wilnie, nie zapomnimy koncertu w Ostrej
Bramie. Czas, jaki mieliÊmy do dyspozycji
dzieliliÊmy na Êpiew,
zwiedzanie i poznawanie siebie. Takie wakacyjne wyjazdy sà przecie˝ niesamowità okazjà do zacieÊniania wi´zi i budowania
zgranego zespo∏u. D∏ugi pobyt na Litwie da∏ nam te˝ obraz tamtego kraju.
MieszkaliÊmy w Wilnie, Kownie
i w Palandze nad morzem. Ró˝ne miasta, ró˝ne hotele, ró˝ni ludzie. Wsz´dzie Êpiew chórzystów by∏ oklaskiwany
i jak zawsze by∏o to najwi´kszà nagrodà za trud w∏o˝ony podczas pracy
nad utworami.
WróciliÊmy do kraju na dzieƒ
przed rozpocz´ciem roku szkolnego.
Ju˝ w autokarze s∏ysza∏am opinie, ˝e
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by∏ to najlepszy wyjazd
tegorocznych wakacji.
MyÊl´, ˝e nie tylko
mnie i pani Asi, ale
przede wszystkim pani
Dyrygent Marcie Zamojskiej-Makowskiej
by∏o z tego powodu
bardzo
przyjemnie.
Umieç
zmotywowaç
m∏odzie˝ do ci´˝kiej
pracy i jeszcze us∏yszeç,
˝e to radoÊç.
Nie zdà˝yliÊmy jeszcze na dobre si´
rozpakowaç, a ju˝ czeka∏ na chór kolejny wyjazd. W Nowym Sàczu odby∏
si´ V Krajowy Kongres Pueri Cantores.
Warszawa reprezentowana by∏a przez
dwa chóry, w tym Il Canto Magnificat.
Do Nowego Sàcza zjecha∏o oko∏o 800
uczestników. Podczas trzech dni Kongresu chórzyÊci dali wspólnie 3 wielkie
koncerty. Oprócz tego, ka˝dy z 20 chórów mia∏ mo˝liwoÊç autoprezentacji

w ró˝nych koÊcio∏ach na terenie diecezji. Kulminacjà spotkania by∏a uroczysta msza Êwi´ta odprawiona w Bazylice
w Nowym Sàczu. Widzia∏am te msz´
w telewizji, transmitowanà na ˝ywo.
Wn´trze koÊcio∏a wype∏nia∏y dzieci
i m∏odzie˝, których ∏àczy∏a pasja, pasja
Êpiewania muzyki sakralnej. „To by∏o
niesamowite doÊwiadczenie” – us∏ysza∏am od moich dzieci. „Mamo, wszyscy
razem ÊpiewaliÊmy Alleluja Haendla.
S∏ysza∏aÊ to, s∏ysza∏aÊ, jakie to pi´kne?!” S∏ysza∏am i by∏am bardzo wzru-

szona i jednoczeÊnie wdzi´czna wszystkim, dzi´ki którym moje dzieci mog∏y
prze˝ywaç takie emocje. Wzruszony ca∏à uroczystoÊcià by∏ równie˝ celebrans,
bp. Wies∏aw Lechowicz, który podczas
homilii powiedzia∏: „˚ycz´ Wam, byÊcie Êpiewem chwalili Boga i z tego
chwalenia czerpali radoÊç. Bo czy˝ mo˝e byç coÊ wa˝niejszego dla cz∏owieka
ni˝ chwaliç, adorowaç Boga?!
˚ycz´ Wam, by w parze z waszym
pi´knym Êpiewem sz∏o
pi´kne i harmonijne
˝ycie, oparte na przykazaniach Bo˝ych i zasadach podanych nam
przez Jezusa. Wtedy
doznacie spe∏nienia
siebie i zrealizujecie
zgodnie z wolà Boga
˝yciowe powo∏anie.
˚ycz´ Wam byÊcie
doÊwiadczyli mi∏oÊci
Boga i na t´ mi∏oÊç odpowiadali
mi∏oÊcià.
Wówczas przekonacie
si´, i˝ mo˝liwe jest ˝ycie szcz´Êliwe, pe∏ne
pokoju i nadziei.”
Za rok Âwiatowy
Kongres Pueri Cantores w Szwecji. ˚ywi´
g∏´bokà nadziej´, ˝e nasz chór b´dzie
móg∏ godnie reprezentowaç Polsk´
na tym zjeêdzie.
Izabela Antosiewicz
Chór Il Canto Magnificat og∏asza
nabór m∏odzie˝y gimnazjalnej i licealnej. Zapraszamy dziewcz´ta i ch∏opców (tenory i basy) na przes∏uchania,
które odbywajà si´ w OÊrodku Kultury
w Weso∏ej, ul. Starzyƒskiego 21,
w Êrody i piàtki o godzinie 19.30.
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Czwartkowe
Wieczory
Muzyczne

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
we wspó∏pracy
z OÊrodkiem Kultury w Dz. Weso∏a
i z Dyrekcjà Gimnazjum nr 119
oraz przy wsparciu Urz´du Dz. Weso∏a m.st. Warszawy
zapraszajà na koncert z cyklu

Czwartkowe Wieczory Muzyczne

25 wrzeÊnia

o godz. 2000

wystàpià

Rusza jesienno-zimowa edycja koncertów, które tradycyjnie b´dà si´ odbywaç w auli
Gimnazjum nr 119, przy ul.
Klimatycznej 1. Na muzyczne
ucztowanie zapraszam w ka˝dy ostatni czwartek miesiàca.
Wyjàtkowo mo˝e byç w grudniu – koncert w tym miesiàcu
nie ma jeszcze potwierdzonego terminu.
W najbli˝szy czwartek
25.09. o godz. 20:00 zapraszam na uczt´ bluesowà pt.
„Busz Blues Bluszcz” w wyZapraszamy do auli Gimnazjum nr 119
konaniu Jarka Kaczmarka
przy ul. Klimatycznej 1, Warszawa-Weso∏a
i Gwidona Cybulskiego. Czewst´p wolny
ka nas koncert muzyki inspirowanej tradycyjnym bluesem
spod znaku Roberta Johnsona, Big ch´cajàce i dlatego zaprosi∏am artyBilla Bronzy’ego, Leadbelego i muzy- stów ponownie.
30.10. o 20:00 us∏yszymy koncert
kà afrykaƒskà. Utwory przeplatane
legendami miejskimi. B´dzie poetycz- na harf´ i instrumenty perkusyjne
w wykonaniu Zofii Dowgia∏∏o i Hubernie i dziko!
W zesz∏ym roku goÊciliÊmy ten duet ta Po∏oniewicza. Szczegó∏y wkrótce.
Zapraszam serdecznie i przypomiz „OpowieÊciami Bluesowymi” i nie
tylko zosta∏ bardzo dobrze przyj´ty, nam, ˝e warto zaglàdaç do kalendarza
ale Êciàgnà∏ te˝ nowà publicznoÊç. imprez na stronie www.staramiloNowe opowieÊci i repertuar muzycz- sna.org.pl
Basia Krzewska
ny w ich wykonaniu wyda∏y mi si´ za-

BUSZMENI

„Busz, blues, bluszcz” – koncert
muzyki inspirowanej tradycyjnym
bluesem spod znaku Roberta
Johnsona, Big Billa Bronzy’ego,
Leadbelego i muzykà afrykaƒskà.
Utwory przeplatane legendami
miejskimi. B´dzie poetycznie i dziko!

Ja odcz∏owieczam si´
˚eby cz∏owiekiem znowu byç
Buszem podszyty jestem
Bluszczem zaros∏y moje sny
Buszmeni to:

Gwidon Cybulski– Êpiew, gitara,
balfon, ngoni, harmonijka ustna,
djembe, didjeridoo.
Lider zespo∏u Gadajàca Tykwa
– laureata ostatnich festiwali:
Miko∏ajki Folkowe w Lublinie
(I nagroda i nagroda publicznoÊci)
i Nowej Tradycji w Warszawie
(II nagroda i nagroda publicznoÊci);
Jarek Yaro Kaczmarek – gitara,
g∏os, opowieÊci i teksty.
Opowiadacz z „Grupy Studnia O”.

www.motortest.com.pl

motortest
Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

®

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

Tel./fax 022 868-01-21 do 23
Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek
na zamówienie z gwarancjà.

OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
zaprasza!
Harmonogram imprez
paêdziernik 2008
• 02.10. godz. 20:00, aula Gimnazjum nr 119, koncert s∏owno – muzyczny poÊwi´cony pami´ci bohaterów Powstania Warszawskiego
„Bàdê wierny, idê!”
• 04.10. godz. 18.00, sala widowiskowa OÊrodka Kultury na Starzyƒskiego 21, koncert instrumentalny
wirtuoza gitary i kompozytora Michaela Fedoroffa (w programie:
blues, country, rock-ballad w instrumentalnym wykonaniu gitarowym)
• 05.10. godz. 16:00, sala widowiskowa OÊrodka Kultury na Starzyƒskiego 21 – teatrzyk dla dzieci
„Smok Wawelski” w wyk. Teatru
Czarodziej z Warszawy
• 07.10, godz. 16:00, spotkanie seniorów w ODT „Pogodna” – zabawy i konkursy muzyczne
• 12.10., godz. 12:45, ODT „Pogodna”
Familijne Spotkania Filmowe, projekcja filmu „R.V.: Szalone wakacje
na kó∏kach”, rez. Barry Sonnenfeld
• 15.10, godz. 19:30, ODT Pogodna spotkanie DKF-u, projekcja filmu „Gadjo Dilo”, re˝ Tony Gatliff
• 16.10. godz. 11:00, ODT „Pogodna” prelekcja poÊwi´cona rocznicy Pontyfikatu Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II- prowadzenie s∏ownomuzyczne: Alicja Krysiak
• 26.10., godz. 12:45, ODT „Pogodna” Familijne Spotkania Filmowe,
projekcja filmu „Alvin i wiewiórki”, re˝. Tim Hill
• 26.10. godz. 16:00, ODT „Pogodna” przedstawienie Teatrzyku
Aleksandry Góreckiej „Iskierka”
• 30.10. godz. 20:00, aula Gimnazjum nr 119 Czwartkowe Wieczory Muzyczne, koncert
OÊrodek Kultury
ul. Starzyƒskiego 21
tel. 022 773 61 88
Filia – OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna”
ul. Jana Paw∏a II 25, I p.
tel. 022 427 37 74
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Familijne Spotkania Filmowe
Od wrzeÊnia Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna we wspó∏pracy
z OÊrodkiem Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” proponuje mieszkaƒcom osiedla nowà form´ wspólnego, rodzinnego sp´dzenia czasu. Pami´tajàc
z dzieciƒstwa niedzielne poranki filmowe w kinach zainicjowaliÊmy niedzielne projekcje filmów familijnych.
Nie proponujemy Paƒstwu najnowszych hitów z du˝ego ekranu, bo nie
zamierzamy konkurowaç z multipleksami. Chcemy, by Familijne Spotkania Filmowe by∏y mo˝liwoÊcià kontaktu z kinem mniej nag∏oÊnionym
(przynajmniej, jeÊli chodzi o cz´Êç repertuaru), ale wartoÊciowym i ubogacajàcym artystycznie. Pokazany w niedziel´ 14 wrzeÊnia film „Zebra z klasà” zainteresowa∏ kilkanaÊcie osób.
Mamy nadziej´, ˝e ka˝de nast´pne
spotkanie b´dzie gromadzi∏o coraz
wi´cej publicznoÊci. Wszystkie projekcje b´dà koƒczy∏y si´ konkursami
z nagrodami. Zapraszamy serdecznie.
Sala widowiskowa OÊrodka Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” w centrum
„Pogodna”, I pi´tro, druga i czwarta
niedziela miesiàca, godzina 12.45.
Wst´p wolny.
Najbli˝szy repertuar:

28 wrzeÊnia, Centrum Pogodna, godz.
12.45 – „WyÊcig marzeƒ”
Ben Crane (Kurt Russell) to wspania∏y
trener, który marnuje swój talent pracujàc dla innych i pomna˝ajàc ich fortuny.
Sonya to Êwietnie zapowiadajàcy si´
koƒ wyÊcigowy, który niestety ∏amie nog´. Przez to staje si´ bezwartoÊciowa dla
swojego w∏aÊciciela – pracodawcy Bena,
który zwalnia go obwiniajàc za wypadek
i dajàc Sony´ jako „odpraw´”.
Cale (rewelacyjna rola Dakoty Fanning) to córka Bena, tak samo jak on zakochana w koniach. Tak zaczyna si´
wzruszajàca historia o mi∏oÊci, wierze,
cierpliwoÊci i poÊwi´ceniu.

12 paêdziernika, Centrum Pogodna,
godz. 12.45 – „R. V. SZALONE WAKACJE”
Film re˝ysera „Dorwaç Ma∏ego” i „Facetów w czerni”.
W tej doskona∏ej rodzinnej komedii
Robin Williams jest w szczytowej formie
jako przepracowany mà˝ i ojciec, który
stara si´ sprostaç trudnym wyzwaniom.
Rodzina Munro ju˝ cieszy si´ na myÊl
o d∏ugo oczekiwanych, wymarzonych wakacjach na Hawajach. Jednak szef taty
poleca mu wziàç udzia∏ w zebraniu w Kolorado, w przeciwnym razie zwolni go
z pracy. Bob Munro (Williams) musi
szybko wymyÊliç plan awaryjny... Wynaj-

Ludzie listy piszà...
Od niedawna jestem
jednym z listonoszy
na osiedlu Stara Mi∏osna. Jestem z tej pracy
bardzo zadowolony.
Wi´kszoÊç mieszkaƒców jest bardzo mi∏a,
uprzejma i grzeczna,
cz´sto spotykam si´ z uÊmiechem. Ale
sà te˝ niezadowoleni, np. podaj´ listy
Pani, która jest obok furtki, a Pani krzyczy na mnie: Co Pan mi tu daje, dwa takie same listy z banku, coÊ Pan? Wiadomo, ˝e listonosz nie ma wp∏ywu na charakter korespondencji, ma dostarczyç jà
szybko, sprawnie i pod wskazany adres.
Inny przyk∏ad: wype∏niona listami
skrzynka pocztowa, wi´cej listów do niej
nie wejdzie. Dzwoni´ do domu, wychodzi Pani, mówi´: skrzynka jest przepe∏niona. Pani krzyczy: Êmieciów tyle przysy∏ajà, Êmieciów tyle wk∏adajà, Êmieciów... Bez komentarza. Ale najwi´cej
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problemów jest z psami. Rzucajà si´
na ogrodzenie, a w p∏otach zrobionych
z wygi´tych, wybrzuszonych kàtowników wystawiajà g∏owy, wychodzà po∏owà cia∏a, trzeba odwróciç uwag´ psa, ˝eby wrzuciç list do skrzynki. Wi´kszoÊç
mieszkaƒców, widzàc listonosza, uspokaja psa, ale sà tacy, co t∏umaczà, ˝e piesek jest ∏agodny, chocia˝ na furtce co innego jest napisane. I proÊba – zanim
Paƒstwo pomyÊlicie, ˝e listonosz nie jest
dobry, prosz´ sprawdziç:

muje wi´c du˝y kampingowy samochód
i zabiera swojà „niesfornà” rodzin´
na cudownà wypraw´... do Kolorado. Ma
nadziej´, ˝e podczas wspólnej przygody
i przebywania razem uda mu si´ podreperowaç napi´te stosunki i odbudowaç
rodzinne wi´zi. Od poczàtku jednak staje si´ jasne, ˝e b´dzie to szalenie wyboista i zarazem przekomiczna droga.

26 paêdziernika, Centrum Pogodna,
godz. 12.45 – „ALVIN I WIEWIÓRKI”
ALVIN!!! Prawdziwy talent broni si´
sam!
Podziwiane od lat na ca∏ym Êwiecie
Êpiewajàce wiewiórki z Alvinem na czele
debiutujà w filmie pe∏nometra˝owym!!
Zobacz przezabawny, rozÊpiewany obraz, który zachwyci ka˝dego wielbiciela
muzykalnych futrzaków!
Pod dach borykajàcego si´ z niemocà
twórczà i innymi problemami autora tekstów Dave'a Seville'a (Jason Lee) trafiajà
trzy urocze i rozbrykane wiewiórki: Alvin,
Simon i Teodor. Po odkryciu ich muzycznych talentów, Dave pomaga nowym przyjacio∏om zdobyç szczyty list przebojów.
Na sukcesie nowych gwiazd muzyki rozrywkowej ˝eruje jednak chciwy producent
muzyczny (David Cross), który wysy∏a wiewiórki na wycieƒczajàcà tras´ koncertowà.
Teraz przysz∏oÊç zespo∏u i przyjaêƒ w nowej rodzinie zale˝à tylko od Dave'a...

Anna Lato
1. Czy Wasz dom ma numer (dobrze by
by∏o z nazwà ulicy) i czy ten numer
jest widoczny?
2. Czy jest skrzynka pocztowa i czy wejdzie do niej koperta A4 (wielkoÊç
wi´kszoÊci reklam)?
3. Czy Wasz pies nie zagra˝a osobom,
ktre zbli˝y∏y si´ do ogrodzenia?
Je˝eli na wi´kszoÊç pytaƒ odpowiedzieliÊcie Paƒstwo „tak”, to macie
przed domem uÊmiechni´tego listonosza na rowerze.
Andrzej Czekalski

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

foto – Fotooskar

Witajcie
wÊród
nas

Ania Rydlewska
urodzi∏a si´ 20 wrzeÊnia 2007 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.

Remigiusz Fujak
urodzi∏ si´ 2 lipca 2008 r.
w szpitalu w Mi´dzylesiu.
Waga 3240 g, wzrost 52 cm.

Olek Kielak
urodzi∏ si´ 6 sierpnia 2007 r.
Waga 3580 g, wzrost 53 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 14 paêdziernika 2008 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie
pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

PROJEKTOWANIE - ZAK¸ADANIE - PIEL¢GNACJA

OGRODÓW, TARASÓW, BALKONÓW
Rafa∏

0-603 136 197

Ania

0-691 260 269

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

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

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

ZAPRASZAMY
w godzinach 1030 - 2200
w niedziele od 1300

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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Harcerskie wakacje Archandraji, Kasjopei i Kedywu
5 lipca br. harcerki i harcerze z Weso∏ej-Centrum i Starej Mi∏osnej opuÊcili swoje domy, by wyruszyç
w prawdziwà harcerskà podró˝ w Bory Tucholskie do miejscowoÊci Klaniny nad jez. P∏ocicz. Oprócz nas, czyli 44 MDH-ek Kasjopea, 44 MDH-ek
Archandraja i 44 WDH Kedyw pojecha∏y dru˝yny z Saskiej K´py – 265
WDH Daraba. Na miejscu zasta∏a nas
grupa tzw. kwaterkowiczów – przedstawicieli ka˝dej z dru˝yn – którzy wybudowali przed naszym przyjazdem
wa˝ne elementy zgrupowania takie
jak: kuchnia, sto∏ówka, umywalnia
czy pomost.
Jednak, by obóz móg∏ si´ w pe∏ni rozpoczàç
trzeba postawiç jeszcze pionierk´ podobozu.
Ka˝da z dru˝yn od razu wzi´∏a si´ do roboty i tak
po 3-4 dniach w du˝ych wojskowych namiotach
powsta∏y prycze, szafki, kanapy i wiele innych
elementów. Po zakoƒczeniu pionierki rozpocz´∏y
si´ normalne zaj´cia obozowe: gry terenowe,
harce, Êpiewanki, zaj´cia sportowe i wiele wiele
innych. Ca∏oÊç zosta∏a otoczona wybranà przez
dru˝yn´ obrz´dowoÊcià.

Kasjopea zamieni∏a si´ w Egipcjanki, które to
poznawa∏y dorobek kultury egipskiej. Zast´py
rywalizowa∏y ze sobà o najwy˝szà piramid´.
Za ka˝de zdobyte punkty mo˝na by∏o dodaç kolejny element budulca. Oprócz tego w ich podobozie powsta∏ egipski ogródek, o który mia∏y sie
troszczyç m∏odsze harcerki zdobywajàce
stopieƒ ochotniczki. Z racji tego, ˝e by∏ to
ju˝ trzeci obóz Kasjopei druhny dostawa∏y
du˝o indywidualnych bàdê grupowych zadaƒ w formie wyczynu. I tak np. podczas
Dnia S∏u˝by mia∏y za zadanie odnaleêç potrzebujàce osoby i im pomóc. Harcerki zorganizowa∏y te˝ drobne zabawy i plàsy dla
dzieci z okolicznej wsi. Poza tym druhny
mia∏y okazj´ przekonaç si´ choç po cz´Êci
jak to jest byç osobà niepe∏nosprawnà.
Przez jedno popo∏udnie ka˝da z nich mia∏a
jakiÊ niedow∏ad np. koƒczyn górnych i dolnych albo s∏uchu, wzroku lub mowy.
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od siebie dru˝ynami w walce o pierwsze miejsce
w grze zast´pów ca∏ego zgrupowania. Ch∏opcy
wraz ze swoim dru˝ynowym çw. Karolem Jasiƒskim wykazali si´ nie raz kreatywnoÊcià, radoÊcià i przyjacielskà atmosferà na tym obozie.
By∏a to najbardziej rozÊpiewana dru˝yna m´ska!
Oprócz zwyczajnych zaj´ç obozowych, m. in.
opisanych powy˝ej sà te˝ sta∏e elementy takie
jak chatki i rajdy. Chatki polegajà na przenoco-

Archandraja natomiast wyruszy∏a na morze w poszukiwaniu
skarbu, do którego dosta∏y klucz
i map´. Uczy∏y si´ przetrwaç
na morzu i nieznanym làdzie, p∏ywaç, robiç tratwy i sieci rybackie,
wiàzaç w´z∏y, lepi∏y z gliny, budowa∏y ogniska, posiad∏y wiedz´
„morskà” itp. W efekcie koƒcowym znalaz∏y skarb. Okaza∏o si´
˝e oprócz bogactwa jest nim równie˝ wiedza, zdrowie i co
najwa˝niejsze wspólnie prze˝yte razem
chwile i nic przyjaêni która po∏àczy∏a
wszystkich na obozie. Warto zaznaczyç,
˝e w Archandraji
zmieni∏a si´ kadra
i ten obóz poprowadzi∏a pwd. Justyna Karbownik.
Kedyw przeistoczy∏ si´ w Wikingów. By∏ to
pierwszy obóz tej
dru˝yny, która
dzia∏a w Szkole
Podstawowej
na ul. Armii Krajowej 39 w Weso∏ej-Centrum (wraz z Kasjopeà). Pomimo tego, ˝e
sà to doÊç m∏odzi harcerze to w∏aÊnie oni wygrali z du˝o starszymi

waniu jednej nocy w zbudowanych przez zast´py sza∏asach i realizowaniu ró˝nych zadaƒ
w ciàgu dnia. Rajdy natomiast sà tzw. 3- dniowà
wycieczkà. W tym roku udaliÊmy si´ ca∏ym
szczepem do Gdaƒska. ZwiedziliÊmy wiele ciekawych miejsc.
Wspólnie te˝ pow´drowaliÊmy wzd∏u˝
pla˝y do Sopotu. Ponadto Kasjopea szuka∏a Êladów swojej niedawno zdobytej patronki, Danuty Siedzikówny „Inki”. Archandraja odwiedzi∏a Westerplatte, a Kedyw
spotka∏ si´ z harcerzami z Wroc∏awia, z którymi wymienia∏ si´ doÊwiadczeniami i pomys∏ami harcerskimi.
O obozie mo˝na by
opowiadaç i opowiadaç... Warto na koniec dodaç, ˝e jak zwykle panowa∏a mi∏a, braterska atmosfera, która jest
podstawà udanego wyjazdu. Wiele m∏odych harcerek i harcerzy nauczy∏o si´ zaradnoÊci i mnóstwa po˝ytecznych rzeczy... Teraz odliczamy dni
do zimowiska!
Czuwaj!
Dru˝ynowa 44 MDH-ek Kasjopea
im. Danuty Siedzikówny „Inki”
pwd. Mariola Majszyk
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Polak – W´gier dwa bratanki – rewizyta
W dniach 18-21 wrzeÊnia Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna goÊci∏o u siebie przedstawicieli Stowarzysznia Kerepes z w´gierskiego miasteczka
Kerepes po∏o˝onego na obrze˝ach Budapesztu.
W majowym numerze WS opisywaliÊmy przebieg spotkania na W´grzech,
a teraz przyszed∏ czas na rewizyt´.
ChcieliÊmy, by nasi goÊcie poznali pere∏ki zabytków Warszawy, poczuli klimat Starej Mi∏osnej i Weso∏ej, poznali
cz∏onków i sympatyków stowarzyszenia
oraz mieli okazj´ zakosztowania tradycyjnej, polskiej kuchni. Punktów programu sporo, a w∏aÊciwie tylko dwa dni,
dlatego plan wizyty by∏ doÊç napi´ty.
ZaprosiliÊmy Eric´ i pozosta∏ych cz∏onków stowarzyszenia do wn´trz Zamku
Królewskiego i Wilanowa. W strugach
deszczu spacerowaliÊmy po Starówce.
Ws∏uchaliÊmy si´ w histori´ Warszawy
w Muzeum Powstania Warszawskiego.
SkorzystaliÊmy z zaproszenia w∏adz
dzielnicy. Okaza∏o si´, ˝e ten punkt

programu wyjàtkowo spodoba∏ si´ W´grom. WÊród cz∏onków stowarzyszenia
sà radni miejscowego samorzàdu. Pada∏y wi´c konkretne pytania i toczy∏a
si´ o˝ywiona dyskusja. GoÊcie na ka˝dym kroku podkreÊlali, ˝e nie spodziewali si´ widzieç Polski takiej, jakà zobaczyli: nowoczesnej, czystej, zadbanej.
Ka˝dy z nich by∏ ju˝ wczeÊniej w naszym kraju. By∏y to wizyty z lat 70-tych
i 80-tych, trudno si´ wi´c dziwiç ich zaskoczeniu. Bardzo podoba∏o im si´ po∏o˝enie Weso∏ej i Starej Mi∏osnej. Byli
pod wra˝eniem fresków prof. Nowosielskiego w koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej. W drewnianym koÊció∏ku przyjà∏
nas ks. Proboszcz Krzysztof Cyliƒski.

OpowieÊç o po˝arze
i zniszczeniach Êwiàtyni wstrzàsn´∏a naszymi goÊçmi. Podczas przejazdów ulicami osiedla opowiadaliÊmy naszà histori´. Nie do uwierzenia, ˝e jeszcze nie tak
dawno nie by∏o kawa∏ka porzàdnego
asfaltu. Podczas wizyty w siedzibie stowarzyszenia planowaliÊmy wspó∏prac´.
Najbli˝szy projekt to
sk∏adanie wniosku
o dofinansowanie wspólnego przedsi´- biesiad´ i goÊcinne pokoje, firmie Smawzi´cia z Mi´dzynarodowego Fundu- kosz za tradycyjny, wspania∏y bigos, firszu Wyszehradzkiego. Zakoƒczeniem mie Pako za „najlepszy chleb, jaki w ˝ywizyty by∏o wspólne spotkanie integra- ciu jedliÊmy” oraz firmie Domeko
cyjne przy ognisku. Mimo ch∏odu za fantastyczne ognisko.
Podzi´kowania, i to ogromne, nale˝à
i deszczu, spotkaliÊmy si´ w gronie posi´
naszym t∏umaczom. Gabor przyjenad 50.-ciu osób. Nad ogniem upieklicha∏
specjalnie z Budapesztu, by towaÊmy barana i do póênych godzin rozmarzyszyç
nam przez ca∏y czas i t∏umaczyç
wialiÊmy o naszych
nawet
najbardziej
zawi∏e kwestie. Jola
tradycjach i zwyczajach. Jakie˝ by- Majsak-åwikowska, która poleci∏a na∏o nasze zdziwie- sze stowarzyszenie jako organizacj´
nie, ˝e W´grzy nie ch´tnà do wspó∏pracy, sprowadzi∏a
znajà innych grzy- na nasze po˝egnalne spotkanie a˝
bów ni˝ pieczarki. trzech dodatkowych t∏umaczy. MieliOni z kolei z uÊmie- Êmy wi´c pi´ç osób, które s∏u˝y∏y nam
chem przyj´li infor- pomocà w rozmowach. Kto s∏ysza∏ kiemacj´, ˝e Êliwki, dykolwiek w´gierski, wie, ˝e bez takiej
które jedzà – nazy- pomocy do ˝adnej wspó∏pracy nigdy by
wamy w´gierkami. nie dosz∏o.
˚egnajàc w niedziel´ rano naszych
Przez ca∏y pobyt
w´gierskich
goÊci, us∏ysza∏am wiele ciedobieraliÊmy mep∏ych
s∏ów.
Mam nadziej´, ˝e nasze
nu dla naszych gowspólne
plany
ju˝ wkrótce stanà si´
Êci tak, by poznali
rzeczywistoÊcià.
kuchni´ polskà. Mieli szans´ posmakoIzabela Antosiewicz
waç ˝urku i smalcu, zjedli kapuÊniak
i pierogi. Dzi´ki
goÊcinnoÊci salonu
Alkohole i Wina
Âwiata mogliÊmy
przygotowaç degustacj´ polskich
Przyjęcia
wódek. Kulinarnà
Okolicznościowe
cz´Êç tej wizyty
zorganizowaliÊmy
dzi´ki
du˝emu
wsparciu lokalnych
ul. Szosa Lubelska 20
przedsi´biorców.
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. 508 12 88 92
Dzi´kujemy Relub 022 612 93 98
stauracji „GoÊciwww.wesele.waw.pl
niec” za polskà
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Möchten Sie Berlin besuchen?
Godzina 3:50, 12 maja. S∏ysz´ natarczywy
g∏os budzika. Przez chwil´ zastanawiam si´,
dlaczego zosta∏em tak brutalnie wyrwany ze
snu. Po chwili ju˝ wiem – klasowa wycieczka
do Berlina! O 4:30 zbiórka pod szko∏à, a pó∏ godziny póêniej wyjazd. Sprzyjajàca aura pozwala
nam na szybkie dotarcie do granicy polsko-niemieckiej. Dzi´ki wstàpieniu Polski do strefy
Schengen nawet nie musimy si´ tam zatrzymywaç, wi´c oko∏o godziny 16 docieramy
do przedmieÊç metropolii.
Stolica Niemiec to nadzwyczaj zielone miasto.
Najwi´kszy i najs∏ynniejszy parko to Tiergarten.
Praktycznie ka˝dego dnia mo˝na zobaczyç tam
wielkie grupy berliƒczyków. Po kilkunastu minutach jazdy docieramy na Alexanderplatz, nieopodal którego mo˝na zobaczyç wie˝´ telewizyjnà,
koÊció∏ mariacki, fontann´ Neptuna, „czerwony
ratusz” oraz zabytkowà dzielnic´ Nikolaiviertel.
Jako pierwszy obiekt zwiedzania wybraliÊmy
s∏ynnà wie˝´. Wysoki na 368 metrów budynek
jest niezwyk∏y. W po∏yskujàcej sferze, na

205. metrze znajduje si´ taras widokowy, z którego roztacza si´ panorama Berlina. Wyraênie
widaç, ˝e miasto nie jest zabudowane szczególnie wysoko i brak mu punktu centralnego. Powy˝ej tarasu – obrotowa, ekskluzywna restauracja.
Kolejnym punktem naszej wizyty by∏a berliƒska
starówka – Nikolaiviertel. Ta Êredniowieczna cz´Êç miasta ma ciekawà histori´ – zbombardowana w czasie II wojny Êwiatowej, zosta∏a odbudowana w doÊç niecodzienny sposób. Zabytkowe budynki zrekonstruowano z... wielkiej p∏yty! Postarano si´ jednak, aby kamienice zachowa∏y swój elegancki wyglàd. Jeden z domów zosta∏ przeniesiony do Nikolaiviertel z Turyngii.
Ostatnim celem poniedzia∏kowej cz´Êci wyprawy by∏ niemiecki parlament – Reichstag. Budynek ten zosta∏ ukoƒczony w 1894 roku, jednak
podobnie jak wi´ksza cz´Êç Berlina zosta∏ zrujnowany w czasie II wojny Êwiatowej. W ciàgu

22

ponad 60 lat siedziba Bundestagu by∏a dwukrotnie modernizowana. Ostatni remont przypad∏
na lata 90. XX wieku, kiedy
postanowiono, ˝e to w∏aÊnie
w Reichstagu obradowali
b´dà deputowani ze zjednoczonych Niemiec. W kwietniu 1999 roku oddano
do u˝ytku zmodernizowany
budynek ze szklanà kopu∏à
zaprojektowanà przez sir
Normana Fostera. Z pewnoÊcià w∏aÊnie to dzie∏o architektury przyczynia si´ do tego, ˝e Reichstag jest najcz´Êciej zwiedzanym parlamentem Êwiata. Idàc rampà okalajàcà wn´trze „Glasskuppel” docieramy 47 metrów
nad ziemi´, gdzie mo˝emy
podziwiaç zielone tereny przed Reichstagiem lub
te˝ po∏o˝yç si´ na ∏aweczce i... wystawiç twarz
do s∏oƒca. Trzeba przyznaç, ˝e odwaga bardzo
op∏aci∏a si´ Niemcom. A˝ ˝al, ˝e pewien budynek na ulicy Wiejskiej w Warszawie wyglàda tak,
jak wyglàda...
Drugi dzieƒ wycieczki rozpoczà∏ si´ od przejazdu po Berlinie, a nast´pnie wizyty w miejscu
szczególnym dla mieszkaƒców stolicy – przy
Murze Berliƒskim. Bariera mi´dzy cz´Êcià
wschodnià i zachodnià by∏a w wielu miejscach
budowana w doÊç skomplikowany sposób. Mi´dzy dwoma murami istnia∏ ca∏y pas zabezpieczeƒ
o doÊç du˝ej szerokoÊci, gdzie znajdowa∏y si´
m.in. wie˝e dla ˝o∏nierzy strzegàcych granic,
asfaltowana ulica, zasieki oraz
oÊwietlenie. ¸atwo zatem zrozumieç, dlaczego tak niewielu
osobom uda∏o
si´ uciec z cz´Êci wschodniej
do zachodniej.
Kolejnym miejscem, które odwiedziliÊmy, by∏
symbol Berlina –
Brama Brandenburska. Zbudowana pod koniec XVIII wieku,
przez ponad 40 lat znajdowa∏a si´ w radzieckiej
strefie okupacyjnej. Obecnie zosta∏a wy∏àczona z ruchu ulicznego i jest dost´pna dla turystów.
Jeszcze jeden obowiàzkowy punkt wycieczki
po stolicy Niemiec to Gedächtnis Kirche. Po bokach zrujnowanej w czasie II wojny Êwiatowej,
neoromaƒskiej Êwiàtyni w 1961 roku powsta∏y
dwa futurystyczne szeÊciokàtne budynki. Wysoki to dzwonnica, natomiast niski – koÊció∏. Nast´pne miejsce, które warto zobaczyç w Berlinie,

to z pewnoÊcià Stadion Olimpijski. Zbudowany
w latach 30. XX wieku jest nazywany „Matkà Stadionów”. To w∏aÊnie tutaj w 2006 roku odby∏ si´
fina∏owy mecz mistrzostw Êwiata, w którym W∏ochy pokona∏y Francj´.

Ostatnia doba naszego pobytu w Niemczech
zosta∏a przeznaczona na odwiedzenie s∏ynnej
Wyspy Tropikalnej le˝àcej ponad 60 km od Berlina. W starym hangarze zlikwidowanego lotniska utworzono ma∏y raj. Mo˝emy zatem wybraç si´ na spacer wÊród bujnej roÊlinnoÊci lasu deszczowego, pop∏ywaç w Morzu Po∏udniowym o powierzchni 4000 m2 lub te˝ wykàpaç
si´ w lagunie. Do dyspozycji mamy równie˝
cztery zje˝d˝alnie, plac zabaw dla maluchów,
sztucznà pla˝´, le˝aki, wiele restauracji, alej´
handlowà a nawet pola namiotowe. Wybredni
mogà zagraç w golfa, wznieÊç si´ ponad wyspà w balonie lub te˝ za˝yç relaksu w SPA.
Wszystko przy doÊç niskich, jak na Niemcy, ce-

nach. To miejsce naprawd´ nale˝y poleciç ka˝demu, kto planuje sp´dziç wakacje u naszych
zachodnich sàsiadów.
Po wra˝eniach trzech ostatnich dni przysz∏o
nam po˝egnaç si´ z germaƒskimi krajobrazami
i powróciç do kraju. 15 maja, tu˝ przed godzinà 6 rano, pod szko∏´ podjecha∏ autokar ze zm´czonymi, ale szcz´Êliwymi turystami...
Karol Dziwiƒski
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Jak dobrze mieç sàsiada czyli
Rodzinny Dom Dziecka w naszej okolicy
Zapewne nie wszyscy z Paƒstwa wiedzà, ˝e
w naszej dzielnicy od kilku miesi´cy istnieje Rodzinny Dom Dziecka (RDD), gdzie mieszka
obecnie 5 dzieci – Iza (14 lat), Daria (13), Nikola (7), Patryk (4) – biologiczne rodzeƒstwo oraz
Fabian (8) ze swoimi zast´pczymi rodzicami
– Magdà i Markiem Olszewskimi, którym
przed 5 miesiàcami urodzi∏ si´ syn Tymoteusz.
Z czasem b´dzie ich wi´cej. Dom znajduje si´
w osiedlu Groszówka.
Mi∏o ˝e nasze miasto i dzielnica sprosta∏y zadaniu wybudowania i wyposa˝enia domu
na miar´ naszych czasów i potrzeb rodziny zast´pczej. Mi∏o ˝e doroÊliÊmy do Europy na tyle,
˝eby pomyÊleç o likwidacji domów dziecka i zastàpieniu ich domami rodzinnymi. Wreszcie mi∏o ˝e sà tacy ludzie jak Magda i Marek, którzy
chcà oddaç swój czas, uczucia, energi´ nie tylko swojemu dziecku, ale i tym, które tego tak
bardzo potrzebujà.
Celem napisania przeze mnie tego artyku∏u
jest oczywiÊcie poinformowanie naszych czytelników o fakcie powstania RDD w Weso∏ej, ale
g∏ównie chodzi mi o zainspirowanie do aktywnoÊci mieszkaƒców na rzecz b´dàcej w naszym sàsiedztwie rodziny. MyÊl´ tu o wolontariacie, jako
formie najbardziej bodaj w tej sytuacji korzystnej.
Wolontariat sprawdzi∏ si´ na naszym terenie
przez lata nie raz, np. w domach weso∏owskich
dzieci z pora˝eniem mózgowym. Zatem mo˝e
i tym razem moja propozycja wolontariatu, nie
chc´ patetycznie nazywaç jej apelem, spotka si´
z odzewem mieszkaƒców Weso∏ej. W pierwszej
kolejnoÊci przychodzi mi do g∏owy pomoc wolontariuszy w sprawach szkolnych dzieci z RDD,
a mianowicie nauka j´zyków obcych oraz pomoc
w przedmiotach Êcis∏ych, bo z tym u wszystkich
dzieci, jak Polska d∏uga i szeroka, sà zawsze jakieÊ, mniejsze lub wi´ksze problemy. Ja sama,

jako t∏umacz i lektor j´zyka rosyjskiego, zobowiàzuj´ si´ do systematycznej pomocy w nauce tego j´zyka, jeÊli tylko taka potrzeba zostanie mi
zasygnalizowana przez dzieci lub ich opiekunów.
MyÊl´, ˝e anglista, student bàdê nauczyciel byliby bardzo po˝àdani, mo˝e germanista czy romanista, dalej zapewne matematyk, fizyk, chemik…
Mo˝e uda∏oby si´ prowadziç w RDD zaj´cia popo∏udniowe z taƒca, teatru czy plastyki...? Mo˝e
zg∏osiliby si´ harcerze, trenerzy, instruktorzy,
chcàcy zorganizowaç dzieciom jakieÊ gry, zabawy na terenie RDD lub w okolicy raz czy dwa
w miesiàcu, aby zaspokoiç potrzeby ruchowe
dzieci? Mo˝e trafi si´ jakiÊ szalony komputerowiec i zarazi dzieci swojà pasjà, bàdê podzieli si´
wiedzà z tej dziedziny? Trudne jest te˝ po∏o˝enie
domu, w lesie, co mo˝e powodowaç k∏opoty
z dotarciem do szko∏y i przedszkola, a wi´c mo˝e by si´ trafi∏a jakaÊ „podwózka”? Szczegó∏y
oczywiÊcie b´dzie trzeba omówiç z prowadzàcymi Dom i jego mieszkaƒcami, rozpoznaç potrzeby, mo˝liwoÊci, problemy. To co pisz´, to tylko
kilka moich lu˝nych sugestii, które przychodzà
mi na myÊl od czasu, kiedy pozna∏am ten dom
i zamieszkujàcà go rodzin´, w moim odczuciu
bardzo dzielnà, uroczà, zawsze rozeÊmianà, ale
jednak potrzebujàcà wsparcia, sàsiedzkiej ˝yczliwoÊci, pomocy. W koƒcu nie na darmo ktoÊ kiedyÊ Êpiewa∏ „... jak dobrze mieç sàsiada, on zimà
si´ uÊmiechnie, jesienià zagada”. No w∏aÊnie, bo
jesieƒ i zima za pasem!!
Rodzinne Domy Dziecka w Polsce, jak wynika z dotyczàcych ich aktów prawnych, sà
od 1999 roku instytucjami pomocy spo∏ecznej,
funkcjonujàcymi na podstawie ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej oraz na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo∏ecznej i kolejnych

rozporzàdzeƒ dotyczàcych tego tematu. Pomoc
finansowa dla ró˝nych RDD jest ró˝na i uzale˝niona od wieku i stanu zdrowia dzieci, a tak˝e
wysokoÊci ich dochodów /renty, alimentów, zasi∏ków/, których po∏owa jest odliczana od pomocy, wyliczanej na podstawie przepisów.
Wy˝szà pomoc otrzymujà dzieci m∏odsze, chore oraz pozbawione dochodu i Êrednio w Polsce rodziny zast´pcze otrzymujà pomoc w wysokoÊci 580 z∏ (êród∏o: ww2.tvp.pl – komentarze do programu „Kochaj mnie”).
Jak widaç, nie sà to du˝e pieniàdze, a wi´c liczy
si´, jak sàdz´, ka˝da para pomocnych ràk, ka˝da
g∏owa pe∏na pomys∏ów, ka˝dy ˝yczliwy gest. Inicjatywa stworzenia RDD na naszym terenie jest
tak cenna, ˝e warto jà wesprzeç si∏ami sàsiadów.
Stwórzmy razem dzie∏o (wiem, ˝e to bardzo patetyczne, ale tak czuj´), które sta∏oby si´ wzorem dla
innych. Pomó˝my dzieciom z RDD i ich dzielnym
rodzicom w miar´ naszych mo˝liwoÊci i na miar´
ich potrzeb. Lepsze jutro tej gromadki dzieci
b´dzie jeszcze lepsze, a osoby, które w∏àczà si´
w pomoc, bez wàtpienia zaskarbià sobie sympati´
i wdzi´cznoÊç rodziny zast´pczej, wnoszàc pomys∏y, zara˝ajàc jakimÊ hobby, przekazujàc swojà
wiedz´ i doÊwiadczenie. RadoÊç dzieci, otoczonych (poza troskà zast´pczych rodziców i w∏adz),
równie˝ troskà najbli˝szego otoczenia b´dzie zapewne z niczym nieporównywalna.
Zatem nie zwlekaj Drogi Czytelniku i „... do
drzwi sàsiada zapukaj: puk, puk!”. Tak by∏o
w piosence, ale my, zanim zapukamy, zg∏oÊmy
ch´ç wizyty i wspó∏pracy, dzwoniàc wczeÊniej
na numer telefonu 793 101 115 lub piszàc
e-mail na adres: rdd.m.olszewska@wp.pl
Olga Krutikow

zalekcyjne, klasy II i III obj´te b´dà naukà p∏ywania
na basenie w Weso∏ej, zaÊ
w paêdzierniku uczniowie
klas trzecich przystàpià
do projektu w zakresie edukacji finansowej „Od grosika do z∏otówki”.
Nowy rok szkolny, jak zawsze, jest
ogromnym wyzwaniem dla uczniów,
rodziców i nauczycieli. Dzi´ki
wytrwa∏ej pracy nas wszystkich
na pewno uda si´ osiàgnàç zamierzone cele zarówno dydaktyczne, jak
i wychowawcze. A wi´c do roboty,
szkoda czasu! Wszak przed nami tylko 10 miesi´cy nauki, a potem... znów
b´dà wakacje!

Powitanie roku szkolnego 2008/09
w Szkole Podstawowej nr 173
1 wrzeÊnia w pi´knej, letniej scenerii
zainaugurowano kolejny rok szkolny
w Szkole Podstawowej nr 173. Jak zawsze, zatroskani losem swoich pociech
rodzice stawili si´ t∏umnie na uroczystoÊci. Ca∏oÊci podnios∏ej atmosfery
dope∏nili uczniowie w galowych strojach oraz pi´knie odÊpiewany hymn
paƒstwowy. Nie zabrak∏o tak˝e zaproszonych goÊci.
Nauk´ rozpocz´liÊmy w 31 klasach
z 683 uczniami, pod kierunkiem 66 nauczycieli. Warunki lokalowe szko∏y poprawi∏y si´ znacznie. Wykonano remont

generalny „ma∏ej sali gimnastycznej”
wraz z zapleczem, pozyskano dodatkowe pomieszczenie dla Êwietlicy szkolnej,
wymieniono lampy oÊwietleniowe
w „ma∏ej szkole”, odnowiono cztery sale lekcyjne. W lepszych warunkach pracuje te˝ obs∏uga kuchni i sto∏ówki.
Rok szkolny 2008/ 09 to kolejny pracowity rok, w którym wiele b´dzie si´
dzia∏o. Has∏em towarzyszàcym tegorocznej pracy jest motto „MYÂL¢,
BADAM, WIEM”.
Jak co roku w szkole dzia∏aç b´dà
pr´˝nie ko∏a zainteresowaƒ i zaj´cia po-

Majka Delura
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Tekst sponsorowany

„Rzeê nie tylko niewiniàtek...TRWA!!!”
Skoƒczy∏y si´ wakacje,
wróciliÊmy do domów, pracy, codziennych obowiàzków jednà z pierwszych
czynnoÊci jakà wykonujemy,
to sprawdzamy stan majàtku
na rynkach kapita∏owych
– tak czyni przedstawiciel
klasy Êredniej na ca∏ym
Êwiecie – rzecz normalna. My – Polacy te˝
w koƒcu mo˝emy zaczàç zbieraç. Niestety nie
mamy doÊwiadczeƒ i koniecznie chcemy uczyç
si´ na w∏asnych b∏´dach – zupe∏nie niepotrzebnie. Sà na polskim rynku doÊwiadczeni doradcy,
którzy monitorujà rynki kapita∏owe na bie˝àco
i sà w stanie przewidzieç pewne zale˝noÊci, tendencje, trendy, korelacje rynków lub ich brak czy
nieoczekiwane zmiany.
W ciàgu ostatnich pi´tnastu miesi´cy w Polsce (i nie tylko) du˝o si´ zmieni∏o. Dla wi´kszoÊci zmiany te by∏y niespodziewane, dla fachowców z bran˝y – od dawna oczekiwane
(„WS” z maja 2006 – por. art. ni˝ej podpisanego). Pierwsza informacja: (ku pokrzepienia serc)
ka˝da bessa, która przychodzi nieuchronnie
po hossie, ma w sobie du˝o ciekawych i bardzo
przyjemnych na kolejnà przysz∏oÊç zjawisk.
Trzeba je umieç wy∏uskiwaç w lawinie wiadomoÊci ró˝nych i je komentowaç w zakresie przydatnoÊci dla naszych decyzji biznesowych. Krótko
o nich napiszemy w dzisiejszej informacji dla inwestorów. WczeÊniej kilka faktów Êwiadczàcych
o zachodzàcych procesach rynkowych w poszczególnych cz´Êciach Êwiata: za ostatni okres
polskie indeksy gie∏dowe (od max. wielkoÊci zesz∏orocznych do 10.09.2008) zmniejszy∏y si´
o 36,1% – WIG 20 do 55,81% – WIG 40. W starej Europie spadki wynosi∏y przyk∏adowo: Londyn (FTSE) o 20,59% i niemiecki DAX o 24,05%,
ale w surowcowej pot´dze Êwiata – Rosji – spadek o 38,75% nastàpi∏ tylko w okresie kilku
ostatnich miesi´cy. W Azji zacz´∏o si´ pól roku
póêniej i jest wyraênie ró˝nie w poszczególnych
regionach: Hong – Kong spadek o 29,31%, Japonia o 32,35% i chiƒski Szanghaj o 61,31%,
a w Ameryce P∏d. w ogóle bardzo póêno. Na dziÊ
Brazylia traci 17,82%, a w USA, które koniecznie
prasa polska chce pogrzebaç „nowoczesny”
Nasdaq – spadek o 19,07% (jest w d∏ugofalowym trendzie wzrostowym!!!), „elitarny” SP 500
– spadek o 20,24% i szeroki DJ – spadek
o 20,24%. Zalecam pilnà obserwacj´ od dziÊ.
B´dà zmiany! Wbrew temu, co podajà Êrodki
masowego przekazu, brak jest silnej zale˝noÊci
pomi´dzy wielkimi makroregionami gospodarczymi Êwiata! Kierunki zmian wewnàtrz regionów sà równie˝ nieporównywalne. Najbli˝sze
miesiàce poka˝à efekty tych zmian intensywnie
zachodzàcych obecnie.
WNIOSEK 1: dywersyfikacja regionalno-walutowo-instytucjonalna jest nie tylko mo˝liwa, co
konieczna!!

24

WNIOSEK 2: dywersyfikacja produktowa jest
niezb´dna! Rynek walutowy czy rynek towarowy
chodzà odr´bnymi Êcie˝kami ni˝ rynek papierów wartoÊciowych (obecnej bessie na GPW
nie towarzyszy za∏amanie handlu na rynkach
pozosta∏ych).
Brak informacji na temat charakterystyki bessy!? SpecjaliÊci od hossy nie majà nic do powiedzenia, a speców od bessy nie ma po prostu. Próba wype∏nienia tej luki:
Pytania: Czego nale˝y oczekiwaç w trakcie
bessy? Co w niej jest pozytywnego? Jak powinni zachowywaç si´ Klienci instytucji finansowych – czy zmieniç doradców finansowych
na Êwiadomych zachodzàcych w Êwiecie
zmian?
Na pewno trzeba si´ uczyç rynków (ksià˝ki,
Internet, ˝ycie). Paƒstwo polskie nie zapewni
nam godziwych emerytur. Tego nie zapewni ˝adne paƒstwo. Oszcz´dzania i umiej´tnego inwestowania jego efektów nic nie zastàpi. Wa˝ny
jest czas rozpocz´cia!!!
Ten w∏aÊnie nastàpi∏: jest tanio (taniej
o 50%!!), Polska jest jedynym du˝ym krajem
Europy, który mo˝e si´ oprzeç wyraênemu spowolnieniu gospodarki, wzrost na poziomie 5,4%, inflacja – 4,5% (troch´ za wysoka
– rzàd obiecuje jà zmniejszyç w ciàgu trzech
kolejnych lat), kursy walutowe – w koƒcu trendy si´ odmieni∏y na korzystne dla przedsi´biorców! Na jak d∏ugo? Premier og∏osi∏ wejÊcie Polski do strefy Euro – na 2011 rok! Niewàtpliwie
deklaracja ta ustabilizuje rynki i zach´ci do czynów agendy paƒstwowe.
Kiedy si´ bessa gie∏dowa skoƒczy – nie wa˝ne! Jak si´ skoƒczy! Jakie informacje sà dla nas
pozytywnie? Czego mamy wyczekiwaç?
Kilka zdaƒ na ten temat:
Bess´ charakteryzujà (np): bankructwa firm,
zmniejszenie zatrudnienia i p∏ac, przej´cia firm.
To si´ dzieje – trzeba czytaç. Hiszpania – sektor
budowlany, USA finansowy, Polska – te˝ budowlany... Oczekiwana jest konsolidacja bran˝: silniejsi wykupujà s∏abszych (niekoniecznie wi´ksi). Firmy broniàc si´ przed przej´ciem wprowadzajà „ZMIAN¢”. Dotyczy oszcz´dnoÊci na kosztach, wy˝szej efektywnoÊci dzia∏alnoÊci, nowe
systemy zarzàdcze, zmian´ Zarzàdu, bàdê jego
elementów…. itd. Tak si´ dzieje w gospodarce
konkurencyjnej – rynkowej, a w Polsce:
przy wstrzymanej prywatyzacji wzrosnà napi´cia p∏acowe: pracownicy przyjdà po p∏ace
do paƒstwa!! Do strat dop∏aci podatnik! Nieszcz´Êcie to by by∏o!
Jest te˝ problem, który wyjdzie tj. prywatyzacji nomenklaturowej: w∏aÊciciel uw∏aszczony
na w∏asnoÊci spo∏ecznej nigdy nie b´dzie
przedsi´biorcà (w ka˝dym podr´czniku ju˝
o tym piszà od lat wielu)! Koszty spo∏eczne b´dà przeogromne: majàtek wyparuje, jeÊli nie

zosta∏ ju˝ przekazany do konsumpcji!!!! Czy te
zjawiska odbijà si´ na wskaênikach gie∏dowych: zobaczymy – jeÊli patologii by∏o du˝o, to
b´dzie kiepsko. Ale w polskim spo∏eczeƒstwie
sà gigantyczne pok∏ady prawdziwej (normalnej) przedsi´biorczoÊci: ludzie zak∏adajà firmy:
aby z nich ˝yç – po prostu! A rozwój firmy jest
niemo˝liwy bez pracy i inwestycji! Cz´sto ca∏y
zysk – 100% jest reinwestowany, a trwa to ca∏ymi latami, bo przecie˝ w Polsce kapita∏u
po prostu nie by∏o. Nieprawdà jest, ˝e najpierw
trzeba ukraÊç, aby za∏o˝yç firm´ prywatnà!
Gdyby ka˝dy polski przedsi´biorca zatrudni∏
tylko jednà osob´ w przysz∏ym roku – to ja nie
widz´ ˝adnych problemów. – niech politycy
wtedy tylko si´ k∏ócà i nic wi´cej nie robià – bo
mogà zaszkodziç.
Sà te˝ pozytywne elementy wychodzenia gospodarki z recesji: firmy odchudzajà si´, tnà
koszty, wprowadzajà zmiany w stylu zarzàdzania, wprowadzajà nowe sprawdzone w wy˝ej
rozwini´tych gospodarkach rozwiàzania w technologii prowadzenia firm. Na rynek wprowadzane sà nowe produkty, us∏ugi... klient powinien
oczekiwaç wy˝szego poziomu us∏ug Êwiadczonych przez firmy sprzedajàce…
A co b´dzie robi∏o paƒstwo?! NBP – goniàc
inflacj´ b´dzie zmuszony do podniesienia stóp
procentowych. To ju˝ nie 6% o których pisa∏em 2 lata temu, ale 7-9%?! W zale˝noÊci
od tempa bie˝àcych zmian i skutecznoÊci rzàdu
w likwidowaniu zagro˝eƒ, o których by∏o wy˝ej.
Rzàdowi ˝ycz´ wytrwa∏oÊci i skutecznoÊci w realizacji reformy emerytalnej! Bez kapita∏u nie
ma… tematu do ˝adnych rozmów o niczym!
Szko∏y, szpitale, górnicze pomostówki, rolnicze
KRUS- y, angielski w ka˝dej pierwszej klasie (tu
∏om górnika hutnika, czy stoczniowca na ulicach
Warszawy nic nie pomo˝e: zapomnijmy!) Polacy
chcà oszcz´dzaç, bo muszà, aby inwestowaç.
My tego chcemy – bo chcemy goniç Êwiat i Europ´. Trzeba poprawiç warunki do oszcz´dzania
i wprowadziç regu∏y uniemo˝liwiajàce likwidacj´
oszcz´dnoÊci przez inflacj´! (ka˝dy Êrednio-dobrze wykszta∏cony w Polsce ekonomista z doÊwiadczeniem w biznesie wie co trzeba zrobiç
w tym zakresie).
To b´dzie najwa˝niejszy test obecnego rzàdu!
Zapewniam Paƒstwa, ˝e „rynek” wszystko
zdyskontuje: prawdziwe dzia∏ania i te udawane,
a w pierwszej kolejnoÊci zaniechane. (W∏os
na g∏owie je˝à wypowiedzi jeszcze niedawno wiceministra finansów prof. Stanis∏awa Gomu∏ki
– np „Dziennik” z 25.07: „…nikt z przywódców
politycznych nie zajmuje si´ dostatecznie sprawami kluczowymi dla gospodarki kraju…”
To si´ wierzyç nie chce! Optymista!?
Doradca finansowy
ds. budowy portfeli inwestycyjnych
dr Jacek Rembiszewski
14 lat sta˝u na rynku finansowym.
601-801-890
jacek.rembiszewski@polrentier.pl
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Poranna kawa z kocim mlekiem
Kiedy dosta∏am mo˝liwoÊç przedstawienia
czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich mojej fundacji, d∏ugo zastanawia∏am si´, w jakiej formie
to zrobiç, ˝eby czytelnik nie zasnà∏ w trakcie literatury. I jak to zwykle bywa w tego rodzaju sytuacjach, rozwiàzanie przynios∏o samo ˝ycie.
W sobot´ 13 wrzeÊnia, kiedy ju˝ mia∏am
nadziej´, ˝e moja kocia
gromadka przynajmniej
do wieczora pozostanie
w niezmiennej liczbie
sztuk 60, zadzwoni∏ telefon. Kobieta zdenerwowanym
g∏osem
opowiedzia∏a, ˝e ma
w domu czwórk´ przemarzni´tych kociàt,
które znalaz∏a w kartonie, odwiedzajàc przypadkowo teren budowy swojego domu w Weso∏ej. Poprosi∏am, ˝eby przywioz∏a maluszki
do azylu. Na miejscu okaza∏o si´, ˝e majà ok. 3
tygodnie i niez∏e stadko pasa˝erów na gap´ (niewtajemniczonym wyjaÊniam, ˝e chodzi o pche∏ki). Koci´ta mia∏y sporo szcz´Êcia, bo od paru
dni i przez kilka nast´pnych na placu budowy
mia∏o nikogo nie byç. Gdyby nie màdra i b∏yskawiczna reakcja cz∏owieka, ma∏e bezbronne
stworzonka umiera∏y by samotnie z g∏odu i wy-
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zi´bienia. Dzisiaj ich sytuacja wyglàda bardziej
optymistycznie. Majà ciep∏e czyste pos∏anko,
dostajà co 4 godziny specjalnie przygotowane
mleko, które zast´puje im pokarm kociej mamy,
póki nie nauczà si´ samodzielnie jeÊç. W standard opieki w∏àczone sà tak˝e regularne masa˝e brzuszków i wizyta
u lekarza weterynarii
w najbli˝szych dniach.
Pche∏kowy problem
zosta∏ równie˝ skutecznie rozwiàzany.
Kiedy podrosnà, postaramy si´ znaleêç
dla nich kochajàcych
i odpowiedzialnych
opiekunów.
Podobne historie niestety bardzo cz´sto
spotykajà
naszych
czworono˝nych przyjació∏. Jest to smutne i nasuwa pytanie, jak wyt∏umaczyç tego rodzaju zachowania i jak im zapobiegaç? Jedno wiem z ca∏à
pewnoÊcià – pomaganie potrzebujàcym, które
od kilku lat jest naszym udzia∏em, to niezwyk∏e doÊwiadczenie i niepowtarzalne odczucia, których
nie da si´ niczym zastàpiç. Czasem przytrafiajà si´
te˝ ró˝ne zabawne przypadki, jak np. nasypanie
do porannej kawy mleka w proszku dla kociàt zamiast rozpuszczalnej Êmietanki, co stwarza praw-

dopodobieƒstwo dzielenia jej z którymÊ z naszych
sprytnych mruczàcych podopiecznych.
Zaglàdajcie na stron´ internetowà naszej fundacji. Mamy nadziej´, ˝e ktoÊ z Was znajdzie
w swoim sercu i w domu miejsce dla skrzywdzonego zwierzaka. Ka˝dy gest, ka˝dy pomys∏,
ka˝da pomoc jest niezwykle cenna.
Katarzyna B∏aszczak

Fundacja na rzecz obrony
praw zwierzàt SFINX
tel. 0-602-794-614
kasia@sfinx.org.pl
www.sfinx.org.pl
Lecznica dla zwierzàt
„Amicus”, ul. Hebanowa 16,
wykonuje nieodp∏atnie
znakowanie (czipowanie)
zwierzàt od 1 0 . 0 9 . 2 0 0 8
w godz. 19.00-21.00
lub innych, po uprzednim
telefonicznym umówieniu
wizyty (na wizyt´ nale˝y
zabraç ze sobà
dowód osobisty)

Tel: 0 606 482 555
22 773 10 88

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Toksyczne plotki o szczepionkach (cz´Êç II)
W poprzednim odcinku pisaliÊmy o l´ku
przed szczepieniem, które wydaje si´ byç
czymÊ nienaturalnym. Dla porównania opisaliÊmy „naturalny” przebieg chorób takich jak
b∏onica i t´˝ec, ˝eby przypomnieç jak nieprzyjazna potrafi byç natura. Dzisiaj opowiemy
o tym, jaka jest rzeczywista korzyÊç ze szczepieƒ oraz o tym, dlaczego tak ch´tnie o niej
zapominamy.
Przeciwnicy szczepieƒ twierdzà, ˝e: „Szczepienie to po prostu ˝adna korzyÊç, bo zdarza
si´, ˝e osoba zaszczepiona na danà chorob´
jednak na nià zachoruje, a osoby nieszczepione
i tak na tà chorob´ chorujà bardzo rzadko”.
Tak si´ sk∏ada, ˝e druga cz´Êç tego zdania jest
prawdziwa, ale do czasu. Szczepienie ochronne
rzeczywiÊcie nie daje ca∏kowitej gwarancji niezapadni´cia na danà chorob´. Gwarantuje ∏agodniejszy jej przebieg, a odpornoÊç w zale˝noÊci
od choroby uzyskuje 70-80% zaszczepionych.
Ca∏a uroda obowiàzkowych szczepieƒ polega
na tym, ˝e w populacji, w której na ka˝de dziesi´ç
osób tylko dwie czy trzy mogà si´ zaraziç, nie
mo˝e si´ szerzyç epidemia poniewa˝ osoba chora spotyka si´ prawie wy∏àcznie z ludêmi odpornymi. To w∏aÊnie sprawia, ˝e choroby obj´te programami szczepieƒ stajà si´ rzadkie, a ludzie,
którzy si´ nie zaszczepili umyÊlnie lub dzieci, które zosta∏y zwolnione ze szczepieƒ przez lekarza,
te˝ sà bezpieczne... oczywiÊcie tylko pod warunkiem, ˝e wszyscy inni pójdà si´ zaszczepiç. Choroby zakaêne tylko czekajà na okazj´, ˝eby wróciç. Za naszà zachodnià granicà, w Niemczech,
kilka lat temu zniesiono obowiàzek szczepieƒ, co
szybko zaowocowa∏o szerzeniem si´ krztuÊca.

W Stanach Zjednoczonych wolnoÊç jednostki stoi
ponad wszystkim, wi´c nie mo˝na wprowadziç
obowiàzkowych szczepieƒ na gruêlic´. Problem
jest jednak tak groêny, ˝e wprowadzono przymusowe leczenie. Przeciwnicy szczepieƒ mówià:
„Patrzcie jak fajnie: tam nie szczepià a gruêlic´
trzymajà w ryzach”. K∏opot w tym, ˝e trzymanie
w ryzach za pomocà antybiotyków, zamiast
szczepieƒ skutkuje powstawaniem ÊmiercionoÊnych szczepów lekoopornych, do których pokonania potrzeba wcià˝ nowych coraz silniejszych,
nieraz toksycznych (i dro˝szych) lekarstw. Dlatego szczepionek i obowiàzku szczepienia nie da
si´ dziÊ niczym zastàpiç.
To w∏aÊnie dzi´ki nim zwyczajny zjadacz chleba ˝yje w rzeczywistoÊci, w której morowe powietrze to odleg∏a historia, ale dokuczajà mu inne rzeczy, wi´c z przyjemnoÊcià s∏ucha kolejnej
bajki o tym, ˝e: „to nie szczepionki i antybiotyki
spowodowa∏y spadek umieralnoÊci na choroby
zakaêne, ale lepsza dieta i higiena”.
OczywiÊcie ka˝dy, kto chodzi∏ do szko∏y podstawowej wie, ˝e to nieprawda. Niebezpieczeƒstwo tego argumentu tkwi w tym, ˝e wielu ludzi
ch´tnie odrzuca tà najbardziej podstawowà wiedz´, bo chce uwierzyç w nowà, przyjaêniejszà
rzeczywistoÊç. W Êwiat, w którym mo˝liwe jest
zdrowie bez klasycznej, bezdusznej medycyny.
Medycyna, która jeszcze kilkadziesiàt lat temu
kojarzy∏a si´ z coraz lepszymi mo˝liwoÊciami
ratowania zdrowia i ˝ycia, dziÊ odbierana jest
jako gehenna. Nie bez przyczyny. Do korzyÊci,
które przynosi, ju˝ zdà˝yliÊmy si´ przyzwyczaiç. Za naszymi rosnàcymi wymaganiami coraz
trudniej jej nadà˝yç, a jej rozrost sprawi∏, ˝e sa-

mi lekarze coraz cz´Êciej si´ w niej gubià i b∏àdzà. Pacjent musi dziÊ mieç wiele cierpliwoÊci,
a cz´sto i szcz´Êcia zanim trafi we w∏aÊciwe r´ce. Dlatego bardzo chcemy wierzyç, ˝e jest coÊ
prostszego i przyjaêniejszego, a chcieç to móc.
Stàd tyle tej wiary wbrew rozsàdkowi. Si´gamy
po tajemnicze tybetaƒskie zio∏a, o których nie
wiemy, jak zadzia∏ajà, ale przynajmniej nie majà
wypisanych stu tysi´cy dzia∏aƒ ubocznych
na obowiàzkowej do przeczytania ulotce. Antybiotykom i szczepionkom mówimy nie, a stawiamy na diet´ i higien´. Odrzucamy rzeczy
przykre, przyjmujemy przyjemne – normalny
ludzki odruch. CzulibyÊmy si´ lepiej, gdyby samo zaszczepienie naszego malca stanowi∏o
gwarancj´ bezpieczeƒstwa, a nie tylko du˝à
szans´. Nasze dobre samopoczucie jest te˝ bardzo wa˝ne i nie ma nic z∏ego, jeÊli poprawimy
je, stosujàc jakieÊ ∏agodne czary. Wszystko
w porzàdku, póki nie zrezygnujemy z brzydkiej,
ale mocnej klasycznej medycyny. Ona nie jest
z∏a, po prostu ogranicza si´ do tego co mo˝na zaobserwowaç i zrozumieç, a nam do zdrowia i szcz´Êcia potrzeba nie tyle czegoÊ innego,
co czegoÊ wi´cej.
W trzecim, ostatnim, odcinku tego cyklu napiszemy o dodawaniu rt´ci do szczepionek
i zwiàzku szczepionek z autyzmem.

Listy do redakcji

wa∏am te˝ powrotu do kursowania autobusu co
pó∏ godziny, to ZTM postawi∏ taki warunek.
Mieszkaƒcy naszego osiedla powinni domagaç
si´ zwi´kszenia cz´stotliwoÊci kursowania 502,
ale nie kosztem tak niekorzystnej dla wielu mieszkaƒców zmiany trasy. Wyjàtkowo z∏oÊliwa by∏a
te˝ uwaga, dotyczàca „mi∏oÊników centrów handlowych przy ulicy Ostrobramskiej”. Nie mia∏am
na myÊli tych˝e bywalców, lecz ludzi tam zatrudnionych, którzy pragnà codziennie dotrzeç
do pracy bez przesiadania si´ i k∏opotliwego
oczekiwania na autobusy.
Tak wi´c propozycja przesiadania si´ do 525 nie
rozwiàzuje problemu. JednoczeÊnie pragn´ przypomnieç, ˝e po uruchomieniu nowego skrzy˝owania
Ostrobramskiej i Marsa w∏aÊnie autobus 525 skierowano trasà przez Goc∏aw, ale protesty mieszkaƒców Mi´dzylesia trwa∏y tak d∏ugo, a˝ ich autobus
powróci∏ na „starà tras´”. Pragn´ dodaç, ˝e autobus 502, kursujàc starà trasà, dowozi m∏odzie˝
do licznych warszawskich szkó∏, które tym razem
pozwol´ sobie wymieniç. Sà to:
– Zespó∏ Szkó∏ Spo˝ywczo-Gastronomicznych
przy ul. Komorskiej,
– Zespó∏ Szkó∏ Gastronomiczno-Hotelarskich
przy ul. Majdaƒskiej,
– Zespó∏ Szkó∏ Ekonomicznych przy ul. Szczawnickiej,
– Liceum Ogólnokszta∏càce im. Adama Mickiewicza przy ul. Saskiej,

– Zespó∏ Szkó∏ ¸àcznoÊci przy al. Stanów Zjednoczonych,
– Liceum Ogólnokszta∏càce im. Agnieszki Osieckiej przy al. Stanów Zjednoczonych,
– Liceum Ogólnokszta∏càce im. Boles∏awa Prusa
przy ul. Zwyci´zców.
Tak wi´c przestaƒmy myÊleç o tym, gdzie „mnie”
dowiezie autobus, lecz gdzie „my” nim dojedziemy.
Propozycja zmiany koƒcowego odcinka trasy 502
„rozbawi∏a” Panià, poniewa˝ nie doczyta∏a jej Pani
do koƒca. Chodzi∏o jedynie o to, aby autobus kursowa∏ Êrodkiem osiedla, a wi´c ulicà Fabrycznà, którà
doje˝d˝a∏by do ul. Jana Paw∏a II, a wi´c do po∏udniowej cz´Êci osiedla. Wówczas liczni mieszkaƒcy
bloków przy ul. Fabrycznej nie musieliby przemierzaç pó∏ osiedla, aby dotrzeç do przystanku. Jednak, aby zrozumieç te argumenty, trzeba nauczyç
si´ myÊleç nie tylko o sobie, ale tak˝e o innych ludziach, bo przecie˝ powinniÊmy si´ czuç cz∏onkami
jednej staromi∏oÊniaƒskiej spo∏ecznoÊci. Martwi si´
Pani o mieszkaƒców ul. GoÊciniec, którzy nie ˝yczà
sobie pod oknami kursujàcego autobusu, a dlaczego nie pomyÊli Pani o udr´czonych mieszkaƒcach
ul. Jana Paw∏a II, po której kursujà dwa autobusy,
a ich przydomowe ogródki dawno przesta∏y byç
miejscem odpoczynku.
¸àcz´ wyrazy szacunku dla Redakcji i czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

502
Szanowna Redakcjo.
Co prawda dyskusja dotyczàca kursowania
autobusu 502 na szcz´Êcie okaza∏a si´ bezprzedmiotowa, niemniej jednak bardzo pragn´ ustosunkowaç si´ do listów zamieszczonych w numerze sierpniowym, gdy˝ w pewnym stopniu
nawiàzujà do mojej wypowiedzi z numeru czerwcowego.
Przede wszystkim dziwi mnie niezwykle jednostkowy punkt widzenia autorów obu wypowiedzi.
„Szybsze dotarcie do celu” traktowane jest jako dojazd do centrum, a przecie˝ autobus to nie pociàg
intercity, który ma dowoziç do jednego celu. Autobus 502, kursujàc „starà trasà” dowiezie zainteresowanych do centrum, ale te˝ pozwoli innym pasa˝erom dotrzeç do ich miejsc pracy i nauki, a tak˝e
przesiàÊç si´ w dowolnym kierunku. Prawdà jest,
˝e na nowej trasie nie by∏o t∏oku, poniewa˝ mogli
nim jechaç tylko pasa˝erowie do centrum, natomiast odcinek trasy prowadzàcy po obrze˝ach Goc∏awia nie by∏ w ogóle wykorzystywany.
Nieuzasadniony jest niezwykle agresywny ton
autorki drugiego listu. Po pierwsze moja wypowiedê nie by∏a anonimem, gdy˝ moje imi´ i nazwisko znane by∏o redakcji i na ˝yczenie Szanownej Pani mo˝e zostaç udost´pnione. Nie postulo-

Dorota Wroƒska
Redaktor gazetki, z wykszta∏cenia biolog
Andrzej Wroƒski
Lekarz Chorób Wewn´trznych
oraz Specjalista Onkologii Klinicznej

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

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

tel. (022) 408 01 10

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

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

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

Tom Law
zaprasza:
• angielski w grupach
i indywidualnie
• wszystkie poziomy
• egzamin gimnazjalny
i maturalny
• egzaminy FCE, CAE i CPE
• semestr ju˝ od 600 z∏
• zni˝ki dla rodzin

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.

IMPREZY OKOLICZNOÂCIOWE

Dlaczego warto uczyç si´ z nami:

NA MAJDANIE

• native speakers
• internet, networking, eventy
• j´zyk niemiecki, hiszpaƒski
i francuski
• wykwalifikowani lektorzy
i nowoczesne metody

www.uaugusta.pl

Oferujemy profesjonalnà organizacj´ i realizacj´
imprez okolicznoÊciowych (do 60 osób) takich jak
wesela, komunie, imieniny, bankiety, spotkania
biznesowe, stypy.
W uzgodnieniu z paƒstwem zamówienia realizujemy
dopasowujàc si´ dogustu, smaku i charakteru
uroczystoÊci.
NE

NY
CE

YJ
NC
E
UR
NK
tel.: 022
KO

28

Majdan 21

789 00 37, 501 833 276
e-mail: uaugusta@vp.pl

Zapisy na kursy
do koƒca wrzeÊnia

022 773 32 70
0501 645 913

Plan zaj´ç na www.tomlaws.pl

T O M L AW ’ S S C H O O L O F E N G L I S H
Warszawa – Weso∏a, os. Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 18
Zapraszamy na warsztaty j´zykowe i rozwoju osobistego w naszym
nowym CENTRUM SZKOLENIOWYM – udost´pniamy sal´ tak˝e
firmom zewn´trznym.
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Nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ”
le jest czynne od godz. 6.00 do 19.00.
Plac zabaw o powierzchni 725 m2 znajduje si´ obok budynku od strony po∏udniowej w lasku sosnowym. Przedszkole przyjmuje dzieci z ca∏ej Warszawy i powiatu miƒskiego a szczególnie
z Weso∏ej i okolic oraz innych miejscowoÊci, gdzie rodzice, jadàc do pracy
w Warszawie, mogà po drodze oddaç
dziecko do przedszkola, zbaczajàc
z trasy naprzeciw restauracji McDonald’s na skrzy˝owaniu przy Trakcie
Lubelskim w lewo i po 3 minutach
w odleg∏oÊci 1500 m dojechaç
do przedszkola. Od 1 kwietnia 2008
roku przedszkole przyjmuje nabór
do ˝∏obka, przedszkola i zerówki
pod nr tel. 0-602 67 89 51, telefon
w sekretariacie przedszkola w godzinach 10.00-18.00: 0-22 401 05 00,
Informacje o przedszkolu na stronie
internetowej:
www.przedszkolekubus.pl
oraz
www.przedszkolekubus.republika.pl
e-mail: przedszkolekubus@op.pl

Cennik: ˝∏obek – 800 z∏ + wy˝ywienie, przedszkole 450 z∏. + wy˝ywienie,
zerówka ca∏odzienna 450 z∏ + wy˝ywienie, zerówka 4 godzinna 200 z∏. Przedszkole w ramach czesnego proponuje
zaj´cia dodatkowe: j. angielski, rytmik´, religi´ i dodatkowo p∏atne judo,
taniec, balet, plastyka, m∏odzi odkrywcy, gimnastyka korekcyjna i logopedia.
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-godzinnà lub nocnà, organizacj´
imprez okolicznoÊciowych dla dzieci
i rodzin (imieniny, urodziny, komunie
i inne). Wy˝ywienie zapewni firma
cateringowa w cenie 10 z∏ dziennie
(Êniadanie 2,50 z∏, obiad 5 z∏ i podwieczorek 2,50 z∏). Dogodny dojazd
do przedszkola sprawia ˝e przyjmujemy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z Weso∏ej z Warszawy i okolic oraz z powiatu miƒskiego i Miƒska
Mazowieckiego. Posiadamy wolne
miejsca. Nabór prowadzimy przez ca∏y
rok. Serdecznie zapraszamy!
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Tekst sponsorowany

1 wrzeÊnia 2008 roku rozpocz´∏o
dzia∏alnoÊç nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ” w Weso∏ej w dzielnicy Stara Mi∏osna przy ul. Jeêdzieckiej 21f,
lokal nr 13 w budynku biurowo-us∏ugowo-handlowym „Galeria Sosnowa”.
Przedszkole znajduje si´ na I pi´trze
„Galerii Sosnowa” o powierzchni 670 m2 w nowych i nowoczesnych
pomieszczeniach sk∏adajàcych si´
z 9 pokoi zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 50 m2 z ∏azienkami
w ka˝dym pokoju. Inne pomieszczenia
to kuchnia i zmywalnia, szatnia, pomieszczenia
socjalne.
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)
i ˝∏obek dla dzieci powy˝ej wieku
20 miesi´cy. W ka˝dej grupie maksymalna iloÊç dzieci – 20. Obecnie ka˝da
grupa korzysta z dwóch sal: jedna do zabawy i nauki druga do le˝akowania (najm∏odsze dzieci). Przedszko-
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524

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

• MECHANIKA POJAZDOWA
Tel. 022
przeglàdy okresowe – pogwarancyjne
przeglàdy pojazdów przed zakupem
naprawa uk∏adów hamulcowych
naprawa zawieszeƒ i uk∏adów jezdnych
naprawa skrzyƒ biegów
naprawy silnikowe (naprawy g∏ówne, naprawy g∏owic,
uk∏adów rozrzàdu)
• DIAGNOSTYKA I NAPRAWA
systemy wtrysku paliwa – benzynowe i diesla
elektroniczne systemy komfortu
uk∏ady hamulcowe ABS/ASR
systemy bezpieczeƒstwa AIR-bag i ESP
• UK¸ADY EOBD
• KLIMATYZACJA – OBS¸UGA I NAPRAWA
• GEOMETRIA KOMPUTEROWA
• WYMIANA OPON
• OBS¸UGA FLOT
• SAMOCHODY ZAST¢PCZE
• HOLOWANIE
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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

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE

Firma „KOMPLEKS“

Najw

• 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

RYBY W¢DZONE
metodà tradycyjnà, super Êwie˝e
(pstràg, jesiotr i inne)
Czynne od wtorku do piàtku 10-18, w soboty 10-15.
Sulejówek, ul. Kombatantów 130, tel. 22 783 23 29
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„DECOJUMA”
SULEJÓWEK
ul. Kombatantów 63
(jadàc ze Starej Mi∏osnej za torami w prawo)

tel. 022 760 10 52, kom. 0509 95 95 97
pon.-pt.: 10.00-18.00, sob.: 10.00-14.00

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
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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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)

Art. Szkolno-Biurowe
ZAPRASZAMY
* tusze, tonery
* laminowanie do A3
* bindowanie

* ksià˝ki
* pralnia i magiel
(punkt przyj´ç)
* prasa i bilety

Otwarte: poniedzia∏ek-piàtek od 7.30 do 18.00
sobota od 9.00 do 15.00
ul. Jana Paw∏a II 15e, tel.: 022 773 04 16, 501 075 094
sklep internetowy – www.kacper.net.pl

Biuro Księgowe

Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 022 773 15 68
licencja nr 0513/06
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CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 21.30
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

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

ZEGARMISTRZ

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

- PASKI; BRANSOLETY

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

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

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

ZAPRASZAMY DO NOWEGO PUNKTU
przy ulicy Rumiankowej 18, tel. 022 773 69 15

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio i prawie wszystko

nasz
nowy sklep

Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)

O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

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

PROTEZY • NAPRAWA

☛ TERAPIA MANUALNA

K L I M AT Y Z A C JA

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

PROFESJONALNIE
SPRZEDA˚ – MONTA˚ – KONSERWACJA

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

Klimatyzatory: HITACHI, FUJI ELECTRIC

ortopeda-traumatolog

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

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

s

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

res

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

Exp

tel. 022

do domów, sklepów, mieszkaƒ i innych obiektów
tel.

0 501 595 435,

fax 022 353 88 01, klimaromar@wp.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

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

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI

LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

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

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

APTEKA
LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

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

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

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW NR 3682/2003

BIURO RACHUNKOWE

AKTYW

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej
mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

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

TA X I - W E S O ¸ A
tel. 022

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h

A

D

A

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

AUTO NA GAZ
R

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

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

• FIZYKOTERAPIA
• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

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

•

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

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

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

Sulejówek – Mi∏osna, ul. Armii Krajowej 76
– czynne od 8 do 18
Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 10 – czynne od 8 do 16

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

Klub

Fitness Art
zaprasza na

Z a j ´ c i a f i t n e s s : aerobik, step,
body bike, pilates.
Ta n i e c : salsa, taniec brzucha,
taniec towarzyski, latino.
Z a j ´ c i a p r o z d r o w o t n e : joga, szko∏a
kr´gos∏upa, aktywne 9 miesi´cy, tai chi.
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
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Nieodp∏atna zbiórka z∏omu metali kolorowych,
puszek po piwie, akumulatorów, grzejników,
pieców, pralek, akumulatorów itp. a tak˝e makulatury (gazety, tektura) odb´dzie si´
w dniach 28-29 sierpnia. Prosimy o wystawianie przedmiotów przed posesje lub o kontakt telefoniczny pod nr. 0 503 90 26 53. JesteÊmy co miesiàc.
◗ 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. 022773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo,
lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona)
tel. 0-601-62-22-62.
◗ Licealista Staszica udzieli pomocy w nauce
i odrabianiu lekcji, z zakresu przedmiotów
Êcis∏ych gimnazjalistom i uczniom szkó∏
podstawowych. Tel. 514 842 229.
◗ 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.
◗ Opiekunki, siostry PCK na dy˝ury w domu
pacjenta (Weso∏a, Wawer) zatrudni´. Tel.:
(022) 815 30 62 lub (022) 815 30 66.
◗ 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.
◗ Przyj´cia okolicznoÊciowe w Majdanie.
www.uagusta.pl Tel. 501 833 276.
◗ BezpoÊrednio sprzedam dom parterowy,
podpiwniczony, wolnostojàcy, w Warszawie
– Starej Mi∏oÊnie, o powierzchni ca∏k. 250
m2. Pow. mieszk. 110 m2 – 4 pokoje+kuchnia. Rok budowy 1990. W∏asnoÊç
hipoteczna, media, ogrzewanie gazowe lub
w´glowe. Dzia∏ka 1549 m2 z budynkiem gospodarczym o pow. 18 m2. Gara˝ 2-stanowiskowy w podpiwniczeniu. Cena 1 650 000 z∏. Tel. 504-351-480 lub
022 773-19-75.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. Tel. 501 707 236.
◗ Lokal 44 m2 do wynaj´cia, Galeria Sosnowa, Stara Mi∏osna. Tel.: 022 773 15 68,
609 183 108.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI: skutecznie, sympatycznie – nauka, przygotowanie do egzaminow,
wszystkie poziomy, jezyk ogolny i specjalistyczne, t∏umaczenia. Tel. 504 69 79 18,
Weso∏a.
◗ OGRODY ma∏e i du˝e – projektowanie, takze
tarasy, ogrody na dachach, zielone wnetrza,
ogrodzenia, bruki, place zabaw, mozliwosc
realizacji projektu, nadzoru, pielegnacji.
Tel. 507 285 400 – in˝. arch. kraj. SGGW.
◗ Poszukiwana Studentka lub Licealistka
do opieki nad dwojgiem dzieci: 4,5 i 10 lat
(przyprowadzanie z przedszkola, odrabianie
lekcji). Praca w godzinach 14-18, najlepiej
codziennie lub przynajmniej 3 razy w tygodniu. Tel: 0 695 622 792.
◗ Poszukujemy wspó∏lokatorki do mieszkania.
Samodzielny pokój. Tel. 502 212 457.
◗ Zatrudni´ kucharza do restauracji.
Tel.: 022 7733002.
◗ M∏ody m´˝czyzna przyjmie dodatkowe prace. Mam 27 lat, jestem sumienny i pracowity. Tel.: 668477494.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´ do sklepu spo˝ywczego, tel: 609 056 604.
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◗ Zatrudni´ m´˝czyzn´ do pracy w sklepie
spo˝ywczym, tel 609056604.
◗ Francuski z dojazdem, wy∏àcznie Stara
Mi∏osna. Tel: 0 602 276 202.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA. Uk∏adanie glazury,
terakoty, paneli pod∏ogowych, wymiana
drzwi i wszelkie remonty osobiÊcie. Tel.
0-502-215-245.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – wszystkie poziomy, ka˝dy zakres, nauka, t∏umaczenia, konwersacje, przepisywanie cyrylicà. Tel. 504 697918. Weso∏a.
◗ PIELUCHY dla dzieci i doros∏ych hurtownia/sklep, Weso∏a Trakt Brzeski 55, godz.
9-16, 696-655-830.
◗ BIOLOGIA – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29
◗ GLAZURA, MALOWANIE, PANELE –
cyklinowanie; prace porzàdkowe w domu
i ogrodzie; referencje; 0513878452.
◗ Korepetycje z j. polskiego. Tel. 504238003.
◗ Poszukuj´ Pani do sprzàtania raz w tygodniu 70-ciometrowego mieszkania w Starej
Mi∏osnej. Tel. 607 036 976.
◗ Uczennica 1 klasy gim. ze Êrednià 5.5
ch´tnie pomo˝e w lekcjach dzieciom ze
Szko∏y Podstawowej. 25 z∏/60 min. Telefon: 515309193.
◗ J. NIEMIECKI. Korepetycje na ul. Pogodnej. 30 z∏/60 min. Tel. 694210279.
◗ PRACA W DOMU – telemarketing – dam swój
telefon. Prosz´ o kontakt tel. 603-400-948.
◗ Szukam opiekunki dla dwóch ch∏opców
w wieku: 4 lata i 5 miesi´cy oraz 2 lata
i 4 miesiàce. Od wrzeÊnia prowadzanie
i odbieranie starszego z przedszkola.
Ró˝ne godziny pracy. Stara Mi∏osna
– tel. 509 578 209.
◗ ÂLUSARZ REMONTOWY. Naprawa tokarek
i frezarek oraz innych maszyn mechanicznych. Prace tokarskie na tokarce sto∏owej.
Dorabianie tulejek, podk∏adek Êrub z mosiàdzu, aluminium, bràzu, ertalonu oraz innych
materia∏ów. Tel. 888-688-922.
◗ Pilnie poszukuj´ opiekunki do dwóki dzieci.
Kontakt 502702802.
◗ BRAMY, OGRODZENIA, BALUSTRADY, KRATY. TANIO! TEL: 0-604-210-338.
◗ Uk∏adanie tarasów drewnianych, ogrodzenia, instalacje elektryczne, us∏ugi remontowe i ogrodnicze, tel.: 506 627 666.
◗ Pilnie poszukuje nauczyciela chemii dla
ucznia trzeciej klasy gimnazjum. Tel.
501 732 736 lub 773 10 07.
◗ Sprzedam podr´czniki do 2 klasy
gimnazjum. Tel. 507-550-591.
◗ Sprzedam wózek 2-funkcyjny ADBOR
– gondola + spacerówka, os∏onka na nó˝ki, moskitiera, folia przeciwdeszczowa, kolor: dwa odcienie zieleni. Stan dobry. Cena 200 z∏. Tel. 22 77 33 298, 666 327 035.
◗ Poszukuj´ starszej osoby, która udzieli zdolnemu dziecku lekcji rysunku i malarstwa
w zamian za fachowe, dostosowane
do wieku lekcje z obs∏ugi komputera.
Tel. 022 773-22-68.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´. tel. 0602435250.
◗ Sprzedam FIATA UNO 1,0, 1992r, B+G, 5d,
centralny zamek, k. zielony, stan dobry,
do obejrzenia w Miƒsku Maz, Cena 2500z∏.
tel. 503 065 483.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie
halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ Logopeda, dojazd do ucznia. Telefon:
+504 530 760.

◗ Zatrudnie kobiet´ do sprzàtania, czasem
do pomocy w kuchni, raz w tygodniu. Mo˝e
byç emerytka. Telefon: 789-02-11 lub 668997-826 Wójcik.
◗ Korepetycje z matematyki. Tel 888 540 458.
◗ Poszukuj´ Opiekunki do 10 m-cznego
ch∏opca. Praca 3-4 dni w tygodniu w Starej
Mi∏osnej na osiedlu Akacjowa. Ewentualnie
nianio-gosposia
na
pe∏ny
etat.
Tel: 601 13 55 74.
◗ Poszukuj´ Pani, do SPRZÑTANIA mieszkania 1 raz w tygodniu, oraz Pani do PRASOWANIA. Osiedle Akacjowa Stara Mi∏osna
tel 601-13-55-74.
◗ Poszukuj´ osoby z wolnym czasem i ch´ciami do wyremontowania starego roweru, odp∏atnie. Tel. 0-508 273 721 lub 773 33 85.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie. Tel. 0880-086224.
◗ MATEMATYKA – korepetycje w zakresie
szko∏y podstawowej i gimnazjum udziela in˝ynier, skutecznie, tanio, dojazd,
tel. 0601492062.
◗ Geografia-korepetycje,
przygotowanie
do matury; student V roku geografii na UW;
tel: 790016588.
◗ Tipsy tanio: ˝elowe 50 z∏, akrylowe 40 z∏,
manicure, pedicure. Dojazd do klientki
gratis! Serdecznie zapraszam! Telefon:
798 361 530.
◗ Sprzedam wózek, spacerówk´, fotelik firmy
Roan dodatkowo du˝y kojec i le˝aczek bujany i chodzik. Kontakt 0501175896.
◗ Sprzedam komplecik na chrzest dla dziewczynki na 80 cm: sukienka z krótkim r´kawkiem, p∏aszczyk pikowany z woalkà odpinanà, kapelusik, buciki. Jeden raz u˝yty,
w idealnym stanie, cena 100 z∏. Tel.
22 77 33 298, 666 327 035.
◗ Szukam opiekunki do dwójki dzieci 5 i 8 lat.
Praca 1-2 razy w tygodniu, oko∏o 12 godz.
Tel.: 0-604832188.
◗ Malowanie i tynki dekoracyjne, stiuki, przeciery. Solidna firma. Faktury VAT. Tel.: 0692400706.
◗ Poszukuje opiekunki dla rocznego dziecka.
Ok 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu,
w Starej Mi∏osnej. Szukam osoby niepalacej
z doÊwiadczeniem. Tel. 691 125 170.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem u siebie w domu.
Tel. 695-230-276.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki POD¸ÑCZ¢ oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”. Tel.
022 773-82-27 lub tel. kom. 516-262-825.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691-257-038.
◗ 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.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603313-938.
◗ US¸UGI ELEKTRYCZNE, naprawa sprz´tu
AGD oraz monta˝ i naprawa domofonów.
Stara Mi∏osna – tel. 0500-322-255, JAN
STACHYRA.
◗ ANGIELSKI dla wszystkich. Tel. 698-054-151.

◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 88890-85-68, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne) tel. 022-773-19-85.
◗ Student sprzedaje odtwarzacze MP4. Prezentacja u klienta. Âwietny prezent.
Tel. 022 773-20-78, 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. 0501-086-581.
◗ Pracownika do hurtowni elektrycznej.
Od Pon-Piàt. 9-17. 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. 0507-097-028.
◗ OKNA, DRZWI, WITRYNY, PCV, aluminium –
sprzeda˝, monta˝. Tel. 697 867 035, email:
damar-us∏ugi@wp.pl
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608612-979.
◗ 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.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe,
OFE. Tel. 501 104 755.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel.
773-49-64, 0-602-707-127.
◗ Oddam w dobre r´ce 2 owczarki niemieckie
(1,5 roczna i 2,5 letnia suczka) tel. 0603960-833.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy TELAP.
W ofercie notebooki, monitory, telewizory,
akcesoria, sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna www.telap.pl Kontakt: 022 773 04 40,
504 251 007, 509 040 75.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP,
sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych.
Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝ GRATIS 0-603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”. Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki,
komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 0-603-313-938.
◗ BezpoÊrednio sprzedam spokojne i tanie
w utrzymaniu mieszkanie dwupokojowe
w Weso∏ej „Centrum” pilnie i za atrakcyjnà
cen´. Tel. 0608 054 270.
◗ Oddam zabawki ogrodowe: zje˝d˝alni´ (wysokoÊç 120 cm) i huÊtawk´ (wysokoÊç 190
cm). Stara Mi∏osna, tel. 022 773 12 89,
0665 039 476.
◗ Glazura, terakota, 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.
◗ Zapraszamy do Studia „Afodyta”: us∏ugi fryzjerskie damsko- m´skie i stylizacja paznokci, ul. Agatowa 18 (wejÊcie od ul. Platynowej) Stara Mi∏osna; tel. 022 7733626
lub 506258398.
◗ MATEMATYKA-KOREPETYCJE, rozwiàzywanie zadaƒ, przygotowanie do sprawdzianów, egzaminów, nadrabianie zaleg∏oÊci.
Solidnie, w mi∏ej atmosferze, z dojazdem
do ucznia. Studentka matematyki. Cena 3045 zl/60 minut. Zapraszam. Mój telefon: 511-790-274, email: zazuzi@o2.pl
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◗ Matematyka, biologia – wszystkie poziomy
nauczania. Nauczycielka z wieloletnim doÊwiadczeniem. Stara Mi∏osna 773-13-09.
◗ UBEZPIECZENIA – firma ALLIANZ. Zadzwoƒ
i umów si´ na spotkanie. Agent ubezpieczeniowy przyjedzie, wyjaÊni, wyt∏umaczy i doradzi. Kontakt: Stara Mi∏osna 0501 272 633.
◗ Gitara – nauka akompaniamentu ze Êpiewem. Tel.697-649-573.
◗ Studentka V roku rachunkowoÊci (studia
ekst.) poszukuje pracy w biurze. ZnajomoÊç
zagadnieƒ ksi´gowych, obs∏uga urzàdzeƒ
biurowych, prowadzenie biura. B. dobra znajomoÊç programu ksi´gowego SYMFONIA
FK, MK. Prawo jazdy kat. B, obs∏uga komputera. Tel. 501-479-165, 0-22 760-86-18.
◗ Zwracam si´ z uprzejmà proÊbà do ludzi
dobrej woli o wsparcie finansowe dla mojej
rodziny. Obydwoje z ˝onà jesteÊmy rencistami i mamy chore dziecko. Wszystkich
zainteresowanych naszà sytuacjà prosimy
o kontakt: 505-28-77-81.
◗ NIEMIECKI – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela absolwent germanistyki U.W. Dojazd gratis. tel: 0602-120632; 773-82-31.
◗ Pilnie potrzebna opiekunka. 2 razy w tygodniu (poniedzia∏ek, czwartek). Odbiór
z przedszkola i opieka w godzinach 17-21.
tel 0608-684-846.
◗ Wspólnota Mieszkaniowa poszukuje elektryka z uprawnieniami oraz pana do remontu wszelkich napraw w budynku. wspolnota135@wp.pl tel 0509-349-171.
◗ Zatrudni´ fryzjerk´ damsko-m´skà;
tel. 506258398.
◗ Poszukuj´ opiekunki do 2 letniego ch∏opca
w Zakr´cie, na pe∏en etat, od zaraz.
Tel: 0501-218 833 lub 0601-097-226.
◗ Nissan Primera kombi 2,0B, 140KM, salon
Polska 2000r. bezwypadkowy – mo˝liwoÊç
sprawdzenia auta w dowolnym ASO w Warszawie. Klimatronic, pe∏na elektryka, podgrzewane siedzenia, radio CD. Cena 22.900
pln. Kontakt 0 662 190 517 – Darek.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ Sprzedam bardzo ∏adna dzia∏k´ budowlana w Sulejówek-Mi∏osna pow. 1000m2
w dobrej cenie. Tel. 0792 544 555.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara Mi∏osna, tel. 604-403-067.
◗ Sprzedam 1/2 bliêniaka w Wawrze w stanie
deweloperskim atrakcyjna lokalizacja, bardzo ∏adnie zaprojektowany dom. Tel:
0 792 544 555.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie
stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Oddam materac 160x200. U˝ywany, ale
w dobrym stanie. Troch´ poplamiony, ale
da si´ na nim spaç. Tel. 604434101.
◗ Szko∏a J´zyków Obcych zatrudni lektorów
j´zyka angielskiego. Atrakcyjne zarobki,
praca w blokach po kilka godzin dziennie,
mi∏a atmosfera. E-mail: N-joy@n-joy.com.pl, tel. 604434101.
◗ Sekcja Karate Kyokushin zaprasza na
treningi. Wt. 17.30 i sb. 12.00. ul. Trakt
Brzeski 18 Tel. 604107118.
◗ PRACA – zatrudni´ osob´ do pracy w Biurze NieruchomoÊci w Weso∏ej, ul. Sikorskiego 26a. Tel.(022) 7735549.

◗ Korepetycji z j´z. rosyjskiego udziela rodowita Rosjanka z dyplomem warszawskiej
uczelni. Wszystkie poziomy. Pierwsza lekcja
– gratis. Dla sta∏ych uczniów zni˝ki. tel. 660330-450 oraz (22) 773-17-89 (wieczorem).
◗ Tanio sprzedam meble pokojowe, wózek
spacerowy, rowerek 2-5 lat, stemple budowlane, ˝yrandol, tel. 0 607377603.
◗ Emerytka zaopiekuje si´ dzieckiem, tel.:
661 906 318.
◗ Student informatyki pomo˝e w matematyce
zakres podstawówka/gimnazjum/liceum
tel. 507114084 po 17.
◗ Ksi´gowa z doÊwiadczeniem szuka pracy
w Weso∏ej, Sulejówku, w miejscowoÊciach
przy trasie lubelskiej i okolicach.
Tel. 695708695.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, systemy w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie itp.
Tel.: 509-358-336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Wykonam dekoracje sali weselnej z gotowych elementów w tonacji kremowo- brzoskwiniowej. Tel: 507 123 128. E-mail:
agnieszka_daniel@autograf.pl.
◗ Sprzedam elementy dekoracyjne do wystroju sali weselnej. Kolor kremowo-brzoskwiniowy. Tel: 607 676 755.
◗ Organizacja kinderparty i gardenparty oraz
obs∏uga przyj´ç wszelkiego rodzaju (urodziny, imieniny, jubileusze, chrzciny, komunie).
Kompleksowo, solidnie i z pomys∏em.
Tel.: 0505618300.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom
w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31,
kom. 0 604 753 455.
◗ Studentka Uniwersytetu Warszawskiego
udziela korepetycji z jez. angielskiego i polskiego, zakres gimnazjum i liceum. Tel. 022
7731527, 0 519441416.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematyki –
szko∏a podstawowa i gimnazjum – powtórzenia, pomoc w bie˝àcej nauce, pracach
domowych; j´z. polski-liceum- powtórzenia, przygotowanie do matury, pomoc
w prezentacjach. Tanio, mo˝liwoÊç dojazdu,
tel. 503 553 622.
◗ Szukam nauczyciela j. wloskiego do nauki
indywidualnej, poziom Êredniozaawansowany, najchetniej w godz. przedpo∏udniowych. Tel.: 691 70 85 95.
◗ Prace remontowo-wykoƒczeniowe, w tym:
malarskie, hydrauliczne, uk∏adanie glazury,
modernizacje ∏azienek, uk∏adanie paneli
oraz inne nietypowe. tel. 0 601 91 80 49.
◗ Budowa domów, roboty tynkarskie i wykoƒczeniowe – tanio i solidnie. Tel. 501 543 493.
◗ Sprzedam tapczan w b. dobrym stanie cena
100 z∏. Tel. (022) 773 22 62.
◗ Sprzedam wózek spacerowy, polski, kolor
khaki, du˝e pompowane ko∏a, przek∏adana ràczka, du˝y kosz na zakupy, parasolka
przeciws∏oneczna, stan dobry 120 z∏. Sulejówek, tel. 507952121.
◗ 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.
◗ Odpowiedzialnà panià do prasowania,
sprzàtania domu, 2-3 razy w tygodniu.
Tel. 0 505 013 259.

◗ Sprzedam WÓZEK ROAN MARITA, wielofunkcyjny z fotelikiem samoch. Kolor granatowy. Tel. 516-628-451.
◗ Korepetycje z biologii (wszystkie stopnie nauczania w∏àcznie z przygotowaniem do matury) i chemii (poziom gimnazjum). Biolog
z dyplomem licencjata. Tel. 508-401-244.
◗ GLAZURNIK – 20 LAT PRAKTYKI. Tel.:
501 80 50 46 lub 783 24 28 (po 20).
◗ Sprzedam wózek spacerowy – Chicco Pick
up (du˝e kó∏ka). Ciemno-niebiesko be˝owy.
Stan b. dobry. Cena 300 z∏. Tel. 601 397964.
◗ Pokój do wynaj´cia w Starej Mi∏osnej (dla
dziewczyny). Tel. 691-163-556.
◗ Do wynaj´cia budynek na dzia∏alnoÊç
gosp. 100 m2 + du˝a dzia∏ka. Tel. 783 25 43.
◗ Poszukuj´ NIANI dla pó∏torarocznej dziewczynki i szeÊciolatka po powrocie z zerówki. Praca 3 dni w tyg. ok. 9 godzin dziennie.
PILNE!!! Tel. 0600 450 269.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´, tel.: 692 40 14 88
◗ Mama 16 miesi´cznej dziewczynki ch´tnie
zaopiekuje si´ drugim dzieckiem (w podobnym wieku lub straszym). Jestem mi∏a i odpowiedzialna, a kiedy trzeba wymagajàca.
Mieszkam w SM. Tel. 600-33-53-63.
◗ Sprzedam tanio akwarium z pokrywà
z oÊwietleniem 100 l (80x35x40) wraz z szafkà pod akwarium (czarna) 70 cm wysokoÊci
z pó∏kà i drzwiczkami tel. 602 702 355.
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie,
sucha zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe. Staranne i fachowe wykonanie,
osobiÊcie, niepijàcy tel: 503 –759 –763.
◗ CHEMIA – korepetycje – gimnazjum, liceum,
przygotowanie do matury, tel. 605852325.
◗ Mama dwuletniego ch∏opca ch´tnie zaopiekuje si´ drugim dzieckiem w podobnym
wieku lub starszym. Mieszkam w St. Mi∏osnej. Tel. 516-628-451.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Posiadam referencje. Tel.: 660 924 802.
◗ Mam do sprzedania sukni´ Êlubnà (nie
prana), rozmiar 42-44, za symbolicznà
sum´. Tel. 516-628-451.
◗ J´zyk angielski – poziom podstawowy i ponadpodstawowy (2-6 klasa podstawówki).
Nauka w ma∏ych grupach – do 5 osób. Godzinne (60”) lekcje 2 razy w tygodniu, 3-cia
lekcja w tygodniu gratis! Solidnie i dok∏adnie. tel. 660-330-450. (22) 773-17-89.
◗ Sprzedam lodówk´ poj. 90l, na gwarancji. Cena 200 pln, do uzgodnienia. Tel. 788136907.

◗ Poszukuj´ pracy w chrakterze opiekunki do
dziecka. Tel. kont. 507-350-586.
◗ PRANIE DYWANÓW „na sucho”, usuwanie
roztoczy z ∏ó˝ek i materaców, czyszczenie
mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàdzenia firmy “KIRBY“. Tel.: 0
(22) 812 55 72, 0 513 678 008.
◗ Schudnij do „Sylwestra”. www.idealnafigura.com/eda tel. 601 23 85 62
◗ GLAZURA, TERAKOTA oraz inne prace
wykoƒczeniowe – solidnie. Tel. 798698433.
◗ Poszukuj´ opiekunki do 1,5 rocznej córeczki. Od paêdziernika, 3 dni w tygodniu, popo∏udniami. Kontakt: 0694-540-697.
◗ 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. W-wa Stara Mi∏osna. Tel. kontaktowy 511-398-156. ZAPRASZAM.
◗ Poszukuj´ opiekunki/Pani do odbierania 8letniego chlopca ze szkoly, dwa-trzy razy
w tygodniu. Tel 692 440 117
◗ Poszukuj´ studenta, który udzieli korepetycji z chemii, fizyki, matematyki gimnazjaliÊcie kl. III. Najch´tniej w domu ucznia
w Starej Mi∏osnej. Tel: 609 709 213.
◗ Poszukuj´ nauczyciela j´zyka angielskiego
dla gimnazjalisty. Najch´tniej doje˝d˝ajàcego do domu ucznia. Tel: 609 709 213.
◗ Wynajm´ studentom pokoje (∏azienka,
ogrzewanie). Sulejówek-Mi∏osna, blisko
stacji. Tel. 022 783 52 16.
◗ Zatrudni´ panià do prowadzenia domu. Wymagana umiej´tnoÊç prowadzenia samochodu oraz gotowania. Tel. 602 768 011.
◗ Konwersacje, nauka, t∏umaczenia. Nauczyciel z dyplomem Uniwersytetu Londyƒskiego. Tel.: 0513 669 905.
◗ Firma prowadzàca sklep internetowy przyjmie do pracy w magazynie 1 raz w tyg. studenta do pakowania lekkich paczek. Godziny do ustalenia. Kontakt: praca@nemex.pl
◗ Angielski – indywidualna nauka i konwersacje (studentka z Australii). Tel: 022 7733450.
◗ Sprzedam strój do chrztu dla dziewczynki,
polarowy, 3-cz´Êciowy (spodnie, pelerynka, czapeczka), bardzo ∏adny, rozmiar 6268. Odstàpi´ równie˝ niedrogo ubranka
po dziewczynce do rozmiaru 74 (spodnie,
dresy, bluzki, buciki rozmiar 20, kombinezony, kurtki, sukienki) w b. dobrym stanie.
Telefon: 0 501 546 848.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl

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
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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
POSZUKUJEMY:
domów, mieszkaƒ
i dzia∏ek
kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

• Warszawa ........................................ 022 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek ...................... 022 773 02 70
• Gm. Halinów – Wiàzowna ............ 022 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock ............ 022 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl
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Szanowny W∏aÊcicielu!
Czy wiesz, ˝e podpisujàc akt notarialny sprzeda˝y
swojej nieruchomoÊci bezwarunkowo przestajesz
byç jej w∏aÊcicielem!!!
Nie ma znaczenia fakt:
Czy bank kredytujàcy kupca (bàdê sam kupiec)
zap∏aci nale˝ne Ci pieniàdze!!!
Od 1990 r. pomagam Paƒstwu
sprzedaç dom, mieszkanie, dzia∏k´
w Starej Mi∏osnej i ca∏ej Warszawie.
Pisz – odpiszemy!
Dzwoƒ – oddzwonimy!

www.miko.pl

773 05 55
601 26 96 26
605 55 55 08

022

miko@miko.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 022 773 37 67, tel./fax 022 773 24 63

