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TA MALARKA
przemalowuje
nieba b∏´kity
wtapia s∏oƒca

Wiosna si´ budzi,

z∏ociste nici

powoli nadchodzi,

ziemi´ zmi´kcza
porannà rosà
po s∏odkim przebudzeniu

swojà zielenià uÊmiecha do ludzi.
B´dzie jasno, ciep∏o, kwietniowo...
Ka˝dy pomyÊli o niej to i owo.
Zm´czeni zimowà sennoÊcià

zape∏nia ob∏oki

Êmiac si´ b´dziemy, weselic,

stadami ptaków

a tà radoÊcià z innymi dzielic.

szybujàcych w przestrzeni
Irena ¸ukszo
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Zajàczki i kurczaczki, czyli wielkanocny marketing
˚yczymy wszystkim
czytelnikom
WiadomoÊci Sàsiedzkich
zdrowych, pogodnych i
pe∏nych szcz´Êcia
Âwiàt
Zmartwychwstania
Paƒskiego.
Niech radoÊç i spokój
wype∏nia wasze domy a
nadzieja jakà da∏ nam
Chrystus
Zmartwychwsta∏y
daje si∏´ do dalszej
w´drówki przez ˝ycie
redakcja
WiadomoÊci Sàsiedzkich
Ledwo ze sklepowych pó∏ek znikn´∏y
czekoladowe Miko∏aje i ∏aƒcuchy choinkowe, ledwo uporaliÊmy si´ z nat∏okiem
czerwieni, serduszek i ognistych wyznaƒ
walentynkowych, a ju˝ zewszàd wyglàdajà króliczki, zajàczki, ˝ó∏te kurczaczki
i jajka w poz∏otce. W KoÊciele Wielki
Post, a w sklepach – ju˝ Wielkanoc.

Spory o wy˝szoÊç Âwiàt Wielkiej Nocy nad Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia
wydajà si´ z tej perspektywy czysto akademickie. Ka˝de dziecko przecie˝ wie,
˝e wa˝niejsze jest Bo˝e Narodzenie, bo
wtedy przychodzi Miko∏aj czy inny
Gwiazdor i przynosi prezenty. Ale sytuacja ostatnio robi si´ nieco bardziej
skomplikowana, bo funkcjonujàcy regionalnie w niektórych cz´Êciach kraju
wielkanocny zajàc znakomicie zast´puje, czy mo˝e raczej uzupe∏nia, Miko∏aja
i panoszy si´ coraz powszechniej.
Czym si´ ró˝ni zajàc wielkanocny
od Jezusa? Jezus nie rozdaje dzieciom
czekoladowych jajeczek, ale zbawia dusz´. Tak reklamowa∏o si´ w okresie
Wielkanocy 2005 jedno z amerykaƒskich centrów modlitewnych. U nas, póki co, reklamujà si´ przede wszystkim
centra handlowe, a zajàc dzier˝y palm´
pierwszeƒstwa. Reklama z elementami
wielkanocnymi jest ju˝ co najmniej tak
powszechna, jak bo˝onarodzeniowa.
Z tym, ˝e o ile do tej drugiej ju˝ przywykliÊmy, o tyle Wielkanoc w przekazie komercyjnym stanowi jeszcze pewne zaskoczenie. Tym bardziej jednak dajemy
si´ na ten przekaz nabraç.
SpecjaliÊci od wmawiania nam, ˝e jeszcze
jeden ˝ó∏ciutki kurczaczek na pewno jest nam
niezb´dny, ju˝ dawno
stwierdzili, ˝e Êwi´ta, jakie by nie by∏y, dobrze
si´ sprzedajà. Bo na co
dzieƒ, zw∏aszcza w dobie kryzysu, mo˝emy
byç nieco mniej sk∏onni
do wydawania. Ale
Êwiàteczna atmosfera
powoduje, ˝e jakoÊ ∏atwiej nam si´gnàç
do kieszeni. I usprawiedliwiç jakiÊ drobny wydatek.
D∏ugo wydawa∏o si´
co prawda, ˝e Wielkanoc, ze wzgl´du na swojà religijnoÊç i osadzenie w tradycji koÊcielnej, z uwagi na swojà
wymow´, oprze si´ uj´ciu w plany mediów
i tabelki marketerów.
Okaza∏o si´ jednak, ˝e
wystarczy odpowiednie

Dzielàc si´ radoÊcià
najwi´kszego wydarzenia w dziejach Êwiata
ZMARTWYCHWSTANIA PANA
sk∏adamy wszystkim serdeczne ˝yczenia
Bo˝ego pokoju, radoÊci serca,
a blask Zmartwychwstania
niech zawsze opromienia ca∏e Wasze ˝ycie.
Niech Chrystus Zmartwychwsta∏y,
da nam wszystkim si∏´ do zmagania si´
z w∏asnymi s∏aboÊciami,
niech uczyni nas Êwiadkami
swojej prawdy i mi∏oÊci,
niech o˝ywi naszà wiar´ niegasnàcà nadziejà
na lepsze jutro.
Z radosnym ALLELUJA
Ks. Stanis∏aw Popis
(Proboszcz parafii Êw. Hieronima)
Ks. Krzysztof Cyliƒski
(Proboszcz parafii
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa)
elementy wyeksponowaç, inne troch´
schowaç i – szafa gra! ˚ó∏te kurczaczki
znakomicie zast´pujà czerwonoz∏ote
akcesoria choinkowe i czerwone – walentynkowe. Wszystko jest tylko kwestià
dobrej reklamy. A˝ szkoda by∏oby nie
skorzystaç z takiej okazji. Bo w∏aÊciwie,
czy choinka a˝ tak bardzo ró˝ni si´
od palmy? I to drzewo, i to drzewo. I to
ustrojone, i tamto.
Oglàdamy sobie zatem coraz cz´Êciej
weso∏e zajàczki, pluszowe króliczki, ˝ó∏te kurczaczki, kupujemy czekoladowe
jajka i czekamy niecierpliwie na zajàca.
W Wielki Piàtek robimy zakupy, w Wielkà Sobot´ – gotujemy, pieczemy, kroimy. GdzieÊ w mi´dzyczasie pakujemy
do koszyczków jajka, ciasto, zajàczki,
kurczaczki, kwiatuszki, piórka, serwetki… Koszyczki mamy coraz mniejsze,
coraz bardziej pe∏ne ozdób i poz∏oty.
I tylko dla baranka w tym koszyczku
coraz mniej miejsca. Zresztà, jak taki
baranek, z czerwonà choràgwià, wyglàda mi´dzy ˝ó∏tymi piórami i wyszczerzonym zajàcem…? Tylko patrzeç, a˝
pójdziemy z koszyczkiem Êwi´conki
do galerii handlowej. A dusza? A co
tam dusza! Grunt, ˝e zajàc by∏.
Anna Paw∏owska-Pojawa

1

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Ciep∏ych, pe∏nych radosnej nadziei
Êwiàt Zmartwychwstania Paƒskiego,
Pogody ducha i pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym
sk∏adajà
Stefan S∏owikowski
Przewodniczàcy Dzielnicy Weso∏a

Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a

Wielkanocne przepisy
MAZUREK KAJMAKOWY
Sk∏adniki
Masa:
100 g mas∏a
2 puszki s∏odzonego mleka skondensowanego
60 g cukru
1/2 ∏y˝eczki soli
150 g migda∏ów

Spód:
50 dkg màki
40 dkg mas∏a
20 dkg cukru pudru
4 zó∏tka (lub 2 ˝ó∏tka i 1 jajko)
Przygotowanie
Spód: zagnieÊç szybko i w∏o˝yç do zamra˝alnika na 30 min.
Masa: 2 puszki skondensowanego mleka s∏odzonego gotuj w wodzie przez 3 godziny na kajmak. Migda∏y sparz i zdejmij z nich skórk´.
Na patelni´ wrzuç cukier, gdy si´ skarmelizuje
dodaj posiekane migda∏y. Stale mieszajàc dodaj
kajmak. Pogotuj wszystko przez kilka minut.
Zdejmij z palnika i wmieszaj do niego zimne mas∏o, sól oraz kieliszek brandy. Mas´ wlej na mazurek, gdy przestygnie dekoruj polewà czekoladowà i cytrynowà oraz obranymi migda∏ami.

Mazurek orzechowy
Sk∏adniki
Masa:
25 dkg zmielonych orzechów w∏oskich
25 dkg cukru pudru
10 dkg màki
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10 dkg mas∏a
3 zó∏tka
Spód:
2-3 bia∏ka
10-15 dkg cukru pudru
Przygotowanie
Utrzeç w makutrze ˝ó∏tka z cukrem pudrem,
dodajàc w czasie ucierania mas∏o. Nast´pnie
dodaç màk´ i zmielone
orzechy. Wyrobione na
jednolità mas´ „ciasto”
wy∏o˝yç na spód zrobiony
z op∏atków lub cienkiego
wafla.
Bia∏ka ubiç na sztywnà
pian´ dodajàc w czasie
ubijania cukier puder.
Piankà przykryç równomiernie ca∏e ciasto. Mo˝na udekorowaç po∏ówkami orzechów w∏oskich.
Piec w Êrednio goràcym piekarniku (170 stopni) aby zbytnio si´ nie przyrumieni∏ ok. 40-50 min.

PASCHA
Sk∏adniki
2 l mleka
laska wanilii
0,5 l kwaÊnej Êmietany 18%
6 jaj
250 g mi´kkiego mas∏a
3/4 szklanki cukru pudru
bakalie – posiekane morele, figi, daktyle
Przygotowanie
Mleko zagotowaç z rozci´tà laskà wanilii. Roztrzepaç jaja ze Êmietanà i wlaç do wrzàcego mleka. Gotowaç powoli, nie dopuszczajàc do przy-

wierania do dna, a˝ ca∏y p∏yn w garnku si´ zwarzy i podzieli na ser i serwatk´. Ostudziç, usunàç
wanili´. Sitko wy∏o˝yç podwójnà warstwà gazy
i odcedziç ser. Maksymalnie go odcisnàç, najlepiej zostawiç na noc na sitku, a rano docisnàç.
Serek powinien byç prawie sypki. Mas∏o zmiksowaç z cukrem pudrem. Stopniowo dodawaç
do mas∏a ser i ucieraç na wolnych obrotach, a˝
powstanie spójny krem. Bakalie namoczyç jeÊli
trzeba, osuszyç, pokroiç nie za drobno, dodaç
do masy, wymieszaç ∏y˝kà. Wy∏o˝onà gazà misk´ nape∏niç doÊç p∏ynnà masà i wstawiç do lodówki, gdy st´˝eje odwróciç na talerz do góry
dnem, zdjàç gaz´ i udekorowaç.

Baba parzona
Sk∏adniki
50 dkg màki pszennej
250 ml mleka
15 dkg cukru
10 dkg mas∏a
5 ˝ó∏tek
5 gdk rodzynek
5 dkg obranych migda∏ów
1 jajko
Odrobina szafranu
Przygotowanie
Zagotowaç mleko. Po∏ow´ màki wsypaç
do miski i zlaç goràcym mlekiem. Wymieszaç.
Dro˝d˝e z resztà letniego mleka i ∏y˝eczkà cukru
zostawiamy na 15 min do wyroÊni´cia. ˚ó∏tka
utrzeç z cukrem. ¸àczymy wszystko, wyrabiamy,
a kiedy w cieÊcie pojawià si´ bàbelki dodajemy
stopione, letnie mas∏o i namoczone wczeÊniej rodzynki. Zostawiamy do wyroÊni´cia. Form´ smarujemy mas∏em, przek∏adamy ciasto i ponownie
zostawiamy do wyroÊni´cia a˝ podwoi swojà obj´toÊç. Wierzch smarujemy roztrzepanym jajkiem. Piec ok. godziny w temp. 180 stopni.
Anna Lato

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych
sk∏adamy Naszym Uczniom i Ich Rodzinom
Oraz Czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich
najserdeczniejsze ˝yczenia: du˝o zdrowia, radoÊci, smacznego jajka
i mokrego dyngusa oraz samych pogodnych dni
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy Szko∏y Podstawowej nr 173 W Warszawie - Weso∏ej
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Pisanki – tradycyjne sposoby zdobienia
Pi´knie zdobione jaja (b´dàce symbolem odradzajàcego si´ ˝ycia) od wieków zdobià polskie sto∏y podczas Êwiàt wielkanocnych. Nie powinno ich zabraknàç
w koszyku ze Êwi´conkà. Wprawdzie przez lata sposoby barwienia i dekorowania jaj zmieni∏y si´, ale tradycja pozosta∏a. W wielu regionach Polski przetrwa∏a
pierwotna forma zdobienia pisanek np. na Podhalu,
ziemiach lubelskich, rzeszowskich, radomskich, krakowskich i na Âlàsku. Znajdziemy na nich powtarzajàce si´ elementy, które ukszta∏towa∏y si´ przez wieki
trwania zwyczaju. Wzory najcz´Êciej wywodzi∏y si´
z przyrody, która podsuwa∏a pomys∏y, czym udekorowaç skorupk´. Uzupe∏nieniem rysunków, o których
mo˝na powiedzieç, ˝e sà arcydzie∏ami sztuki ludowej,
by∏a po prostu ludzka fantazja i tak zosta∏o do dzisiaj.
W kulturze ludowej jajku przypisywano rol´ magicznà,
zw∏aszcza Êwi´conemu. Wierzono w jego dobroczynnà
i ˝yciodajnà moc. Przed po˝arem chroni∏y pisanki
przetrzymywane za obrazem lub na oknie. Dobre plony
gwarantowa∏o zakopywanie jaj na polu, a dom zabezpiecza∏y skorupki pod strzechà i przerzucanie pisanek
nad dachem. W czasie choroby toczono jajko po ciele
chorego, a woda w której gotowano jaja mia∏a moc
leczniczà i upi´kszajàcà. Skorupkami jaj okadzano
zwierz´ta oraz podawano im do jedzenia w celach leczniczych. Przechowywanie pisanek w domu mia∏o zapewniç pomyÊlnoÊç. Wymiana pisanek mi´dzy pannà
a kawalerem by∏a potwierdzeniem uczucia

jednolite. Na batikowej pisance najcz´Êciej pojawiajà
si´ motywy solarne: s∏oƒce, wirujàca rozeta oraz swastyka (to nie pomy∏ka, swastyka jest prastarym motywem indyjskim, zaw∏aszczonym póêniej przez Hitlera).
DziÊ umieszcza si´ tam te˝ inne wzory. To wynik wzajemnych wp∏ywów tradycji ró˝nych regionów.

Pisanki – kraszanki (zwane
te˝ byczkami)
Kraszanki to jajka zafarbowane na jednolity kolor,
bez ˝adnych ozdób. Ca∏a sztuka robienia kraszanek
polega na tym, by stworzyç jak najwi´cej jajek
w ró˝nych barwach i odcieniach. Technik´ t´ stosowaç mo˝na zarówno dla jaj, jak i wydmuszek, pami´tajàc jednak o tym by zakleiç woskiem otwory
w tych ostatnich. Warto pami´taç, ˝e kolor mo˝emy
utrwaliç, zanurzajàc jajka w occie.
Pi´kne kolory skorupek mo˝na uzyskaç, stosujàc
naturalne barwniki roÊlinne. Âwie˝o wyciÊni´ty, lekko zakwaszony sok z buraka barwi pisank´ na ró˝ne
odcienie ró˝u i czerwieni, sok z jagód – na fioletowo, wywar z suchych ∏usek cebuli – na wszystkie
odcienie ciep∏ej ˝ó∏ci a˝ do rudawego bràzu, zaÊ
woda, w której gotowa∏ si´ szczypiorek lub Êwie˝a
zielona trawa – na zielono.

Na skorupk´ nanosi si´ specjalnym pisakiem rozgrzany wosk. Gdy zastygnie, jajo zanurza si´ w barwniku. Tradycja nakazuje zamiast kupionych w sklepie
syntetyków wykorzystaç „farby” naturalne”. Na czarno
barwi wywar z kory d´bu, na zielono – m∏ode zbo˝e,
na ró˝owo – burak çwik∏owy. Ró˝ne odmiany bràzu
i ˝ó∏tego mo˝emy uzyskaç, zanurzajàc jajka w wywarze
z ∏usek cebuli. Póêniej jajko polerujemy i uzyskujemy
bia∏y wzorek. Mo˝na wiele razy zanurzaç ufarbowanà
pisank´ w ró˝nych barwnikach. Dzi´ki temu uzyskamy
najbardziej charakterystyczne na Mazowszu „Êwiàteczne jajo” – kolorowe motywy wyrysowane na czarnym
tle. Na Kaszubach najcz´Êciej stosuje si´ wybarwienie

Pisanka wytrawiana kwasem to jajko pochodzàce z Kurpiów, ale metoda nie jest ÊciÊle
zwiàzana z ˝adnym regionem Polski. Skorupk´ farbuje si´ na jeden
kolor, potem wytrawia wzór kwasem. Dawniej uzyskiwanym z kiszonej kapusty, dziÊ kwasem solnym.

Pisanki – nalepianki/oklejanki

Barwniki z natury

Pisanki zdobione technikà
batiku

KwaÊna
Pisanka

Najbardziej znane „oklejanki” to pisanki ∏owickie, ta
technika by∏a te˝ cz´sto stosowana w województwie
krakowskim. Jajko okleja si´ kolorowym papierem, na
którym najcz´Êciej widniejà motywy ∏owickie - charakterystyczne kwiaty lub kogut. Wspó∏czeÊnie t´ metod´
zdobienia pisanek poleca si´ zw∏aszcza dzieciom. Mogà one z barwnego papieru, cienkiego materia∏u o ciekawym wzorze lub kolorowej samoprzylepnej folii wyciàç fantazyjne elementy, a potem nakleiç je na skorupk´ tak, jak podpowiada im wyobraênia.

Malowane farbami
Gdy nie chcesz si´ bawiç w topienie wosku, pomaluj pisanki tradycyjnie - farbami. Przygotuj kilka kolorów farb plakatowych. Aby jajka ∏adnie sch∏y, a wzorki
si´ nie rozmazywa∏y, postaw je na podstawkach (mo˝esz zrobiç je ze zrolowanej tektury). Wzorki maluj np.
wyka∏aczkami, albo ma∏ym p´dzelkiem.

Pisanki zdobione technikà
rytowniczà
T´ metod´ mo˝na stosowaç na jednobarwnych kraszankach ryjàc na nich delikatnie ostrym narz´dziem
jasny wzór. Mo˝na te˝ na „czystych"' jajkach wydrapaç
ornament, a nast´pnie zafarbowaç. Wtedy drapany
wzór wyjdzie nieco ciemniejszy ni˝ reszta skorupki.

Pisanki z sitowia
i skrawków w∏óczki
Technika ich wykonania polega po prostu na oklejeniu powierzchni jajka bia∏ym rdzeniem sitowia i kolorowà w∏óczkà. Stosuje si´ przy tym ornamenty spiralne,
∏àczone falistymi liniami. Sama technika wykonania powoduje, ˝e oklejanki wyró˝niajà si´ wypuk∏à fakturà.

Metod zdobienia jajek mo˝e byç tak du˝o jak pojemna jest wyobraênia autora - mo˝na robiç stempelki np. z gumek od o∏ówka, per∏owe pisanki malowane puszkiem (wyjdà zjawiskowo), obsypane kolorowymi koralikami, py∏kiem, ziarenkami, wyklejone
cekinami. Liczy si´ efekt koƒcowy oraz mo˝liwoÊç
oderwania si´ od rzeczywistoÊci i poÊwi´cenia kilku
chwil najbli˝szym.
Czego ˝yczy Paƒstwu i sobie.
Katarzyna Szaszkiewicz
êród∏o www.koradomowa.com

Wielki Post w tradycji prawos∏awnej
Ile razy spotyka∏am kogoÊ z krajów wschodniej s∏owiaƒszczyzny – Bia∏orusi, gdzie ˝yje moja daleka rodzina, czy Ukrainy skàd cz´sto przyje˝d˝ajà do nas znajomi i goÊcie, by∏am zdumiona wytrwa∏oÊcià, z jakà zachowuje si´ post
na tamtym obszarze. Postanowi∏am zag∏´biç si´
w ten problem i oto czego dowiedzia∏am si´
(po d∏ugich studiach) o poÊcie w tradycji prawos∏awnej:

Prawos∏awny kalendarz liturgiczny
Wschodnie chrzeÊcijaƒstwo przywiàzuje szczególnà wag´ do postu, który jest czasem duchowego przygotowania do Êwiàt. W prawos∏awnym kalendarzu liturgicznym jest oko∏o 200 postnych dni;
trzy razy wi´cej ni˝ Êwiàtecznych i dwa razy wi´cej
ni˝ zwyk∏ych. Sà cztery d∏ugie posty w roku: Wielki Post przed Paschà – 48 dni, (w tym roku od 2
marca do 18 kwietnia), Filipowski post przed Bo-

˝ym Narodzeniem – 40
dni (rozpoczyna si´
w dniu Êw. Filipa – 11 listopada, trwa do 6
stycznia), „Uspienski” 14-dniowy post
przed ZaÊni´ciem Matki
Bo˝ej – 14 dni (od 14 do
27 sierpnia), oraz Pio-

Pisanka prawos∏awna
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Wiktor Wasniecow, Ukrzy˝owany Jezus Chrystus
1885-1896, Sobór W∏adimirski w Kijowie

trowy, przed Êwi´tem aposto∏ów Piotra i Paw∏a
– od 8 do 42 dni, (w tym roku 27, od 15 czerwca
do 11 lipca). Do tego dochodzà jednodniowe posty
w wigili´ niektórych Êwiàt oraz cotygodniowe posty w Êrody i piàtki. Tydzieƒ wyglàda wi´c nast´pujàco: poniedzia∏ek, wtorek – zwyk∏e dni, Êroda
– post, czwartek – dzieƒ zwyk∏y, piàtek – post, sobota dzieƒ zwyk∏y, chocia˝ czasami bywa to wigilia
Êwi´ta, wtedy si´ poÊci, niedziela – Êwi´to.
Przygotowanie do Wielkiego Postu
Najd∏u˝szy i najwa˝niejszy post w roku wypada
przed Êwi´tem Paschy. Trwa on 7 tygodni, jednak
poprzedzajà go jeszcze 4 tygodnie duchowych
przygotowaƒ. Niedziele tego okresu majà swoje nazwy, zgodne z czytaniami tekstów liturgicznych. Sà
to niedziele: Pragnienia, Pokory, Mi∏osierdzia, Sàdu
Ostatecznego i Przebaczenia Win. Ta ostatnia, wypadajàca w przeddzieƒ Wielkiego Postu zwiàzana jest
z dawnà pi´knà tradycjà. Wszyscy, zarówno podczas cerkiewnej liturgii, jak
i w domu, proszà
swoich
bliskich
o darowanie ró˝nych
przewinieƒ, Êciskajàc
si´ po bratersku, ca∏ujàc
trzykrotnie i wybaczajàc sobie
nawzajem, by rozpoczàç Wielki Post bez urazy,
z czystym sercem.
Czysty Poniedzia∏ek
Wielki Post rozpoczyna si´, nie jak u nas Ârodà Popielcowà, lecz Czystym Poniedzia∏kiem,
nast´pujàcym nazajutrz po Niedzieli Przebaczenia Win. Czysty Poniedzia∏ek to dzieƒ od mycia,
szorowania, wyparzania si´ w ∏aêni, potem
sprzàta si´ i myje wszystko w mieszkaniu.
W Czysty Poniedzia∏ek, tak˝e dziÊ obowiàzuje post Êcis∏y, a we wszystkie nast´pne postne poniedzia∏ki, Êrody i piàtki nie
mo˝na jeÊç ˝adnych ciep∏ych daƒ. Nabia∏,
mi´so, ryby i t∏uszcze zwierz´ce sà w ogóle zakazane, t∏uszczów roÊlinnych mo˝na u˝ywaç jedynie w soboty i w niedziele.
Post od mi´sa rozpoczyna si´ ju˝ w∏aÊciwie tydzieƒ przed Czystym Poniedzia∏kiem,
w tzw. niedziel´ mi´sopustnà, nast´pna
po niej niedziela seropustna jest dniem od
którego rozpoczyna si´ tak˝e wstrzymanie
si´ od nabia∏u i ryb.
Pozostajà do wyboru kasze, w tym gryczana z
cebulkà zapijana kwasem, ziemniaki, kotlety
ziemniaczane z suszonymi Êliwkami i morelami,
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(co wiemy z rosyjskiej literatury), chleb i ró˝ne
obwarzanki, kisiel ˝urawinowy, konfitury, d˝emy,
miód, orzechy, warzywa gotowane i surowe, suszone owoce, kompoty, rozmaite zimowe przetwory, grzyby – suszone, marynowane, przygotowywane w postaci sosów, kapusta – kiszona,
duszona, zasma˝ana, z grzybami, ogórki.
Na wschodzie jest tyle smacznych daƒ z grzybów, ziemniaków i kapusty, bo postne dni sprzyja∏y ich wymyÊlaniu i przygotowywaniu.
Modlitwa, Êw. Efrema Syryjczyka, którà znajà
wszyscy na pami´ç
„Panie i W∏adco ˝ycia mego,
Ducha pró˝niactwa, rozpaczy, ˝àdzy w∏adzy
i pustos∏owia nie dopuszczaj do mnie. (pok∏on)
Duchem zaÊ czystoÊci, pokory, cierpliwoÊci
i mi∏oÊci obdarz mnie s∏uge Twego. (pok∏on)
O Panie i Królu pozwól abym widzia∏ swoje
przewinienia
I nie osàdza∏ brata mego,
Albowiem b∏ogos∏awiony jesteÊ na wieki wieków,
Amen” (pok∏on)
Êw. Efrem Syryjczyk
W Wielkim PoÊcie jest ona powtarzana wielokrotnie w domu i podczas d∏ugich wieczornych
nabo˝eƒstw, zwanych tradycyjnie „Jefimonami”, albo „stojaƒjami” (trzeba je przetrwaç
na stojàco), towarzyszà jej bite do ziemi pok∏ony – charakterystyczny gest wschodniego
chrzeÊcijaƒstwa.
Nie ma natomiast na Wschodzie nabo˝eƒstw podobnych do naszej „drogi krzy˝owej” czy „gorzkich ˝alów”,
Byç mo˝e dlatego, ˝e nie jest przyj´te podkreÊlanie bólu i cierpienia Chrystusa, wià˝àcego si´ z Jego ludzkà naturà. Tradycja wschodnia zwraca uwag´
wiernych na Boskà natur´ Zbawiciela, Bo˝e Synostwo, Królewskà GodnoÊç, dostojeƒstwo. Na krzy˝ach i ikonach Wschodu Chrystus
nigdy nie ma udr´czonej, wykrzywionej bólem
twarzy, wykr´conego spazmatycznym cierpieniem cia∏a, czasem nawet przedstawiony jest
w królewskich szatach, lub mi∏oÊciwie os∏oni´ty
przez Anio∏y.
Szczególne dni Wielkiego Postu
Podobnie jak 4 niedziele okresu przedpoÊcia,
tak i niedziele postne majà swoje nazwy. Na
szczególnà uwag´ zas∏uguje pierwsza z nich,
koƒczàca surowy pierwszy postny tydzieƒ, zwana Niedzielà Triumfu Prawos∏awia. Jest to
Êwi´to zwiàzane z ponownym dopuszczeniem
do pisania ikon za czasów bizantyjskiej cesarzowej Teodory w 843 roku, po d∏ugim okresie ikonoklazmu, w którym zabronione by∏o tworzenie
podobizn Chrystusa, Matki Bo˝ej i Êwi´tych.
Trzecia z kolei niedziela, przypadajàca na po∏ow´ postu to Niedziela oddawania Czci Krzy˝owi, krzy˝ wynosi si´ na Êrodek cerkwi i wszyscy nawiedzajàcy cerkiew, przez kolejne dni a˝
do piàtku, oddajà mu pok∏on. Dawniej w domu
przed tym dniem pieczono kruche s∏odkie ciasteczka w formie krzy˝yków, z rodzynkami lub
malinkami w miejscu gwoêdzi.

Ka˝dy dostawa∏ krzy˝yk na pamiàtk´ M´ki
Chrystusa i chrzeÊcijaƒskiej nauki o niesieniu swojego krzy˝a.
Dniem, w którym
dopuszcza si´ Êwi´towanie, jest te˝ wypadajàce 7 kwietnia Zwiastowanie. Nied∏ugo
przedtem cukiernica
Tradycyjne ciasteczka w
w domu nape∏nia∏a si´
formie krzy˝yków
s∏odkimi dro˝d˝owymi
ciasteczkami w kszta∏cie skowronków, a w wigilie Êwi´ta pieczono
wspania∏y kulebiak nadziewany czterema ró˝nymi farszami, z grzybów, ikry, rybiej wàtróbki
i ryb, dozwolonych wy∏àcznie w tym dniu.
Ostatnia niedziela przed Paschà, nosi, podobnie jak u nas nazw´ Niedzieli Palmowej, a w∏aÊciwie, w dos∏ownym t∏umaczeniu, Wierzbowej,
palmy robiono przede wszystkim z wierzby.
Wielki Tydzieƒ jest te˝ obchodzony w sposób
szczególny. W Wielki Czwartek, w cerkwi czyta
si´ 12 Ewangelii, ka˝dy wraca do domu z zapalonà Êwieczkà, którà potem znaczy krzy˝yk
na drzwiach domu, obory, stodo∏y.
W Wielki Piàtek nie mo˝na nic jeÊç a˝
do wyniesienia „P∏aszczanicy”- ogromnego p∏ótna lub ikony przedstawiajàcej z∏o˝enie Chrystusa do grobu.
P∏aszczanic´ k∏adzie si´ poÊrodku cerkwi
na podwy˝szeniu symbolizujàcym grób i wszyscy oddajà jej pok∏on.
Wielka Sobota to, podobnie jak u nas, dzieƒ
Êwi´cenia pokarmów i nabo˝eƒstwa Êwiat∏a, które
rozpoczyna trwajàcà ca∏à noc Wigili´ Paschalnà.
NajradoÊniejszym momentem tej Wigilii jest mo˝liwoÊç uÊciskania i uca∏owania ka˝dego trzykrotnie z chrzeÊcijaƒskim pozdrowieniem Chrystus
Zmartwychwsta∏!, na co si´ odpowiada: Prawdziwie Zmartwychwsta∏! Takie pozdrawianie i ca∏owanie jest zalecane od pó∏nocy, przez ca∏y tydzieƒ
po Êwi´cie Paschy.
Tak wi´c Wielki Post w tradycji wschodniej
zaczyna si´ (w przeddzieƒ tego okresu – w Niedziel´ Przebaczenia Win) i koƒczy (po pó∏nocy
w Êwi´to Paschy) ca∏owaniem i braterskimi
uÊciskami. W ten obyczaj warto si´ w∏àczyç!
Ewa Modrzewska
ewa.modrzewska@op.pl

Wiktor Wasniecow, P∏aszczanica, 1901,
Galeria Trietiakowska, Moskwa
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Z prac Rady Dzielnicy
Marcowà sesj´ Rady
Dzielnicy, która odby∏a sie
w dniu 19 marca, zdominowa∏y sprawy bezpieczeƒstwa. Po serii w∏amaƒ, jaka
dotkn´∏a centrum Weso∏ej
na poczàtku roku, szef naszej
dzielnicowej policji Adam
Karczewski zosta∏ zasypany
lawinà pytaƒ. Radni krytykowali brak mundurowych patroli na ulicach, niedostateczny kontakt dzielnicowych z mieszkaƒcami,
zbyt d∏ugi czas oczekiwaia na interwencje. Kolejny
goÊç – nowy Naczelnik obejmujàcego swym dzia∏aniem Weso∏à VII oddzia∏u Stra˝y Miejskiej Marek
Kubicki zaprezentowa∏ si´ du˝o bardziej przekonywujàco. Prezentacja pokazujàca statystyki dzia∏aƒ
Stra˝y Miejskiej, tak˝e interaktywna mapa bezpieczeƒstwa m. st. Warszawy, a przede wszystkim
sposób wypowiedzi, zosta∏y dobrze przyj´te. Wydaje si´ ˝e pod nowych dowództwem, nasi Stra˝nicy Miejscy powinni zaczàç dzia∏aç bardziej
sprawnie i skutecznie.
Kolejnym punktem sesji by∏o zaopiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla
Weso∏ej-Zielonej, Weso∏ej-Grzybowej oraz Weso∏ej-Groszówki. Na tym etapie procedury, ca∏y projekt
mo˝na albo uchwaliç, albo wyrzuciç do kosza.
Po burzy, jakà wzbudzi∏ na komisji infrastruktury,
mo˝na si´ by∏o spodziewaç równie goràcej dyskusji na sesji. Ma∏gorzata Zaremba reprezentujàca

osiedle Zielona postulowa∏a na posiedzeniu Komisji,
aby planu w takiej formie wogle nie uchwalaç i
znowu wprowadzaç w nim nowe rozwiàzania. Chyba jednak informacje z posiedzenia komisji
przekona∏y wi´kszoÊç radnych, zaÊ radna
Ma∏gorzata Zaremba wysz∏a z obrad przed
rozpoczeciem tego punktu, wi´c na sesji dyskusji
prawie nie by∏o. Rada Dzielnicy wyda∏a o nim pozytywnà opini´, ale na ostateczne zatwierdzenie trzeba jeszcze poczekaç do sesji Rady Warszawy. Mam
nadziej´, ˝e tam, ten plan równie˝ przejdzie bez
zgrzytów. Czekajà na niego bowiem dziesiàtki w∏aÊcicieli dzia∏ek budowlanych. A czekajà d∏ugo, gdy˝
procedura jego opracowywania zacz´∏a sie jeszcze
za czasów samodzielnoÊci miasta Weso∏a czyli ponad 10 lat temu...
Rada Dzielnicy zaproponowa∏a tak˝e, aby niewielkà uliczk´ (boczna od Topolowej) na osiedlu
Stara Mi∏osna, obecnie jeszcze bez nazwy, nazwaç imieniem ks. Józefa Iwaniuka, wieloletniego, zas∏u˝onego dla lokalnej spo∏ecznoÊci proboszcza parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Starej Mi∏oÊnie. Sylwetk´ ks. Józefa Iwaniuka
przybli˝ymy Paƒstwu w nast´pnym numerze WS.
Punkty informacyjne dotyczàce budownictwa
komunalnego, programu usuwania skutków zimy czy kontroli przeprowadzonych przez Komisj´ Rewizyjnà, przesz∏y ju˝ prawie bez echa.
Tu chc´ podaç wa˝nà informacje: naprawy
nawierzchni ulic i inne dzia∏ania zwiàzane
z usuwanie skutków zimy b´dà dokonywane

Inwestycje MPWiK
Budowa sieci wodociàgowych i kanalizacji w naszej
dzielnicy od kilku ju˝ lat realizowana jest przez MPWiK.
Teoretycznie plany inwestycyjne MPWiK powinny byç
uzgadniane z w∏adzami
dzielnicy, ale w praktyce bywa z tym ró˝nie. Obecnie,
po rozpocz´ciu inwestycji w oczyszczalni „Czajka”, MPWiK ogranicza do absolutnego minimum
realizacj´ innych projektów pomimo, ˝e niektóre
z nich ju˝ dawno powinny byç zakoƒczone.
Zarzàd Dzielnicy, starajàc si´ egzekwowaç
obowiàzki MPWiK w zakresie budowy sieci, ma
sukcesy, jednak ostatnio w swoich dzia∏aniach
nie jest skuteczny ze wzgl´du na priorytety przyj´te przez MPWiK. Zaproszeni na lutowà sesj´
Rady Dzielnicy przedstawiciele dzia∏u inwestycji
MPWiK podj´li prób´ przerzucenia odpowiedzialnoÊci za opóênienia na dzielnic´, jednak
po ripostach zarzàdu i radnych szybko wycofali
si´ z tej taktyki i przyznali otwarcie, ˝e
przed ukoƒczeniem „Czajki” inne inwestycje majà bardzo ma∏e szanse na realizacj´. Zwracali
uwag´, ˝e w krótkim czasie zbudowali w Weso∏ej kilkanaÊcie kilometrów kanalizacji i wodociàgów. Trzeba przyznaç, ˝e MPWiK wykona∏o sporo zadaƒ w zakresie budowy wodociàgów i ka-

nalizacji, ale nale˝y pami´taç, ˝e by∏o to realizowane na bazie naszych projektów przekazanych
do MPWiK oraz, ˝e inwestycje by∏y realizowane
z du˝ymi opóênieniami w stosunku do przedstawianych przez MPWiK harmonogramów.
Dzielnica, realizujàc inwestycje, szczególnie
z zakresu budowy dróg, nie mo˝e tolerowaç
opóênieƒ, które komplikujà realizacj´ zadaƒ w∏asnych. W odniesieniu do tegorocznych planów
inwestycyjnych MPWiK w naszej Dzielnicy nale˝y stwierdziç, ˝e tam gdzie sà najwi´ksze niedobory w uzbrojeniu w sieç kanalizacyjnà i wodociàgowà w zasadzie w dalszym ciàgu nic si´ nie
dzieje, jak chocia˝by w osiedlu Stara Mi∏osna
w rejonie cmentarza, gdzie mieszkaƒcy nie majà
dost´pu do wodociàgów. Wàtpi´, czy korzystanie
z wody ze studni na posesjach graniczàcych bezpoÊrednio z terenem cmentarza jest bezpieczne
i zgodne z obowiàzujàcym prawem. W osiedlu
Stara Mi∏osna MPWiK nie planuje ˝adnych prac
z zakresu budowy kanalizacji, t∏umaczàc, ˝e
oczyszczalnia Êcieków „Cyraneczka” nie jest ich
w∏asnoÊcià. Znajàc procedury obowiàzujàce
przy wdra˝aniu do realizacji nowych inwestycji
w MPWiK ju˝ teraz nale˝a∏oby przygotowaç projekty, aby po przej´ciu oczyszczalni mo˝na by∏o
zakopaç rury w ulicach. W przeciwnym razie Stara Mi∏osna jeszcze przez kilkanaÊcie lat b´dzie
odprowadzaç Êcieki do szamba.

Dy˝ury radnych
Radni Dzielnicy pe∏nià swoje
dy˝ury w ka˝dy poniedzia∏ek
w godz. 1700–1800 w budynku
Urz´du Dzielnicy. Radni ze
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
majà dodatkowy dy˝ur w ka˝dy
wtorek w godz. 2000–2200 w lokalu Stowarzyszenia (budynek
OSP Stara Mi∏osna). Zapraszamy tak˝e na forum internetowe
www.forum.staramilosna.org.pl
wg. opracowanego przez Wyzia∏ Infrastruktury
harmonogramu. Ale jeÊli ktoÊ zauwa˝y jakàÊ
awari´, która zosta∏a pomini´ta, lub wymaga
niezw∏ocznej interwencji, to prosz´ o niej powiadomiç Urzàd Dzielnicy najlepiej mailem:
sekretariat@wesola.waw.pl, lub faxem pod
numerem 0-22 773 60 61.
Kolejna sesja zaplanowana jest na czwartek 23 kwietnia, jak zwykle o godz. 14.00.
Szczegó∏owy program b´dzie dost´pny w internecie oraz na og∏oszeniach wywieszonych
na s∏upach informacyjnych w naszej Dzielnicy.
Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski
MPWiK otrzyma∏o od Weso∏ej gigantyczny
majàtek w postaci zbudowanej sieci wodociàgowo-kanalizacyjnej, projekty z pozwoleniami
na budow´, abonentów wnoszàcych op∏aty
za wod´ i kanalizacj´. Dlaczego wi´c otrzymujàc
na tacy gotowych do wspó∏pracy klientów nie
wykazuje o nich wi´kszej dba∏oÊci?
Z analizy przedstawionego harmonogramu
wynika, ˝e poza rozpocz´ciem rozbudowy SUW
w Starej Mi∏oÊnie MPWiK nie zamierza zrobiç nic
wi´cej poniewa˝ rozpocz´cie wszystkich pozosta∏ych inwestycji planowane jest na IV kwarta∏ 2009 roku a przewidziane do wydania pieniàdze zabezpieczono w kwotach symbolicznych.
Jest to bardzo z∏a informacja, bo kilku decyzjom
o pozwoleniu na budow´ w najbli˝szych miesiàcach up∏ywa termin wa˝noÊci. Mam nadziej´, ˝e
nie dojdzie do kompromitacji i MPWiK nie wyrzuci do kosza projektów sfinansowanych z naszych dzielnicowych pieni´dzy. Czy w firmie zatrudniajàcej tysiàce pracowników znajdzie si´
ktoÊ, kto nie dopuÊci do tego marnotrawstwa?
Józef WojtaÊ

Drogiej kole˝ance, pani Beacie
Grochowskiej i jej córce Oli
wyrazy wspó∏czucia sk∏adajà
Nauczyciele z Gimnazjum 119
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Inwestycje 2009
Jak pisa∏em miesiàc temu, bud˝et inwestycyjny zwi´kszy∏ si´ ju˝ do prawie 30 mln. z∏.
Poni˝ej publikujemy szczegó∏owy wykaz planowanych na ten rok inwestycji, wraz z przybli˝onym harmonogramem realizacji robót. Pragn´
tylko zwróciç uwag´, ˝e niektóre z pozycji to dopiero prace projektowe, co oznacza, ˝e ta inwestycja realnie rozpocznie si´ dopiero w przysz∏ym roku.

6

Poni˝szy wykaz nie zawiera tych inwestycji, które co prawda sà w bud˝ecie, ale z symbolicznymi
kwotami 10 tys. z∏. To inwestycje, na które wczeÊniej zosta∏y przygotowane projekty z pozwoleniami na budow´. Aby pozwolenia si´ nie przeterminowa∏y, zostanà rozpocz´te w stopniu symbolicznym, zaÊ faktyczna ich realizacja nastàpi w latach
kolejnych, chyba ˝e Dzielnica wygospodaruje jakieÊ dodatkowe fundusze jeszcze w tym roku i b´dzie mo˝liwoÊç przyÊpieszenia tych prac.
A sà na to spore szanse. Na rynku przetargów
budowlanych ju˝ widaç nadchodzàcà recesj´. Na

przyk∏ad w przetargu na projekt nowej szko∏y
w Starej Mi∏oÊnie wystartowa∏y 44 firmy. Najtaƒsza oferta opiewa∏a na ok. 140 tys. z∏, wi´kszoÊç
oscylowa∏a ko∏o 200 tys. Przypomn´, ˝e w bud˝ecie na ten cel, zgodnie z kosztorysem zarezerwowano 400 tys. Jest wi´c w czym wybieraç
i b´dà ju˝ pierwsze oszcz´dnoÊci. Mam nadziej´, ˝e na otwieranym nied∏ugo przetargu na budow´ ulic Biesiadnej i Diamentowej oszcz´dnoÊci b´dà jeszcze wi´ksze.
Marcin J´drzejewski
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Skarbomat w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a
13 marca Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Edward
K∏os podpisa∏ z Agnieszkà Londzin, Naczelnikiem Urz´du Skarbowego Warszawa–Wawer

porozumienie dotyczàce wspó∏pracy mi´dzy administracjà skarbowà a samorzàdowà w Dzielnicy Weso∏a.
Dzi´ki porozumieniu, w Urz´dzie
Dzielnicy Weso∏a zainstalowano
urzàdzenie o nazwie Skarbomat
(Urz´domat), które daje mo˝liwoÊç
sk∏adania deklaracji podatkowych
bez koniecznoÊci korzystania
z us∏ug poczty czy wizyty w Urz´dzie
Skarbowym przy ul. Mycielskiego.
Co to jest Skarbomat?
Skarbomat jest urzàdzeniem,
które s∏u˝y do przyjmowania i cechowania dokumentów, prowadzenia ich ewidencji oraz wydawania potwierdzeƒ ich wp∏ywu.
Jak dzia∏a Skarbomat?
Skarbomat przyjmuje dokumenty – VAT, PIT, CIT oraz NIP. Do maszyny wk∏adamy wype∏nione dokumenty wraz za∏àcznikami,
na dotykowym ekranie wprowadzamy NIP. Nast´pnie dokument
jest fotografowany, zszywany,
a my otrzymujemy potwierdzenie
przyj´cia dokumentu.
Kiedy mo˝na z niego skorzystaç?
Skarbomat jest dost´pny w godzinach pracy Urz´du Dzielnicy
Weso∏a, tj. w poniedzia∏ki w godzi-

nach: 8.00-18.00, a od wtorku do piàtku w godzinach: 8.00-16.00.
Urz´domat to kolejny krok w usprawnieniu
dzia∏aƒ Urz´du oraz u∏atwieƒ w obs∏udze klientów. Przypominamy, ˝e w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a w okresie rozliczeƒ podatkowych odbywajà
si´ dy˝ury pracowników Urz´du Skarbowego.
W tym roku urz´dnicy skarbowi b´dà dy˝urowaç 30 marca i 6 kwietnia (poniedzia∏ki) w godz.
14.00 – 18.00 oraz 18 kwietnia (sobota)
w godz. 10.00 – 14.00. W trakcie dy˝urów mo˝na nie tylko z∏o˝yç druki PIT, ale tak˝e otrzymaç
fachowà pomoc w ich wype∏nieniu.
El˝bieta Bareja
Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a
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Zapraszamy
Miłosnej
Zapraszamy do dwóch restauracji w Starej Miłosnej
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Rezerwacje i catering:

022 773 11 32
502 277 010
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25.04.2009 – bal Dzieci Kwiatów
muzyka na ˝ywo, lata 60-te i 70-te
(stylizacja mile widziana)
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Przyzwyczajenie drugà naturà cz∏owieka
Klasykà polskiej literatury
jest bez wàtpienia Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.
Stara Mi∏osna doczeka∏a si´
swojej w∏asnej klasyki,
w osobie zawsze aktywnego
dzia∏acza Zespo∏u, a obecnie
Zrzeszenia – Pana Kazimierza. Có˝ jest klasycznego
w tej postaci? To przedstawiciel wymierajàcego
powoli, choç niegdyÊ bardzo licznego grona osób,
robiàcego z∏ote interesy na wspólnym majàtku ludzi, którzy zaufali Zespo∏owi i postanowili wybudowaç w Starej Mi∏oÊnie swoje domy marzeƒ. Nie
raz pisaliÊmy o dziwacznych historiach i „paranormalnych” zjawiskach, dzi´ki którym wi´kszoÊç
traci∏a, a par´ osób zyskiwa∏o. W∏aÊciwie ca∏a historia Zespo∏u, da∏aby si´ scharakteryzowaç parafrazà s∏ów Churchila: „Jeszcze nigdy tak nieliczni,
nie zawdzi´cza∏ tak du˝o, tak wielu”.
Ten duch zdawa∏ si´ przetrwaç do dziÊ jedynie
w udzia∏owcach Spó∏ki Ziemskiej, którzy z uporem maniaka zapominajà, ˝e wybrano ich jako
ludzi honoru i powierzono wspólny majàtek, by
go przekszta∏ciç, a nast´pnie zwróciç tym, z których pieni´dzy zosta∏ zgromadzony. Jednak
niedawno od˝y∏ tak˝e w osobie Pana Kazimierza,
pe∏niàcego funkcj´ Przewodniczàcego Komisji
Rewizyjnej Zrzeszenia.
Jako ˝e naczelnym zadaniem Zrzeszenia jest
odzyskanie majàtku powierzonego Spó∏ce Ziemskiej, mo˝na by sobie wyobraziç, ˝e wszystkie

organy Zrzeszenia, w szczególnoÊci jego Komisja Rewizyjna, solidarnie wspó∏pracujà w celu
realizacji tego celu.
Nic jednak bardziej z∏udnego. Bowiem gdy pojawia si´ okazja zarobienia naprawd´ du˝ych pieni´dzy, niektórzy szlachetne cele chowaja do
kieszeni. Szczególnie, gdy z racji pe∏nionej funkcji
Przewodniczàcego Komisji Rewizyjnej, ma si´ dost´p do wszystkich, tak˝e poufnych, dokumentów
i wie si´ doskonale, jakie dzia∏ania dana organizacja planuje i jakie ma w tej sprawie argumenty.
Tak te˝ si´ przydarzy∏o Panu Kazimierzowi,
który przed laty w podobny sposób robi∏ intratne
interesy z Zespo∏em, a od kilku lat udawa∏ g∏ównego or´downika walki ze Spó∏kà, a kiedy si´ tylko nadarzy∏a ku temu sposobnoÊç – skwapliwie
skorzysta∏ by zrobiç ze Spó∏kà z∏oty interes.
Otó˝ nieca∏y miesiàc po tym, jak Dzielnicy nie
uda∏o si´ kupiç od Spó∏ki dzia∏ki pod szko∏´ przy ul.
Jeêdzieckiej (ze wzgl´du na zbyt wysokà cen´),
Pan Kazimierz kupi∏ t´ dzia∏k´ od Spó∏ki prywatnie.
OczywiÊcie - teoretycznie - ka˝dy ma prawo.
Tylko jeÊli pe∏ni si´ pewne funkcje publiczne, to
prawo formalne nie zawsze jest równe prawu
etycznemu i moralnemu. JeÊli si´ wie, na jakich
warunkach Dzielnica negocjuje jak najkorzystniejsze warunki zakupu dzia∏ki pod inwestycj´ tak
potrzebnà jak szko∏a, to nie negocjuje si´ za plecami konkurencyjnej oferty. JeÊli si´ wie, ˝e
Zrzeszenie podj´∏o proces ze Spó∏kà o zasiedzenie tej dzia∏ki, to b´dàc Przewodniczàcym jego
Komisji Rewizyjnej, nie kupuje si´ takiej dzia∏ki,

kserujàc sobie wczeÊniej i wynoszàc ca∏e segregatory dokumentów.
MyÊl´, ˝e Spó∏ka dlatego nie by∏a bardziej elastyczna w negocjacjach z Dzielnicà, bo mia∏a
w zanadrzu ofert´ Pana Kazimierza i wiedzia∏a, ˝e
i tak dzia∏k´ sprzeda. Ile publicznych pieni´dzy si´
nie uda∏o przez to zaoszcz´dziç, pewnie nikt nigdy
si´ nie dowie. A mówimy przecie˝ o transakcjach
rz´du 4-5 milionów z∏., wi´c raczej sporo...
No có˝, mo˝na powiedzieç – sprawa zamkni´ta. I pewnie tak, ale niesmak pozosta∏. Dla mnie
osobiÊcie tym wi´kszy, ˝e choç wiedzia∏em
o przesz∏ych dokonaniach Pana Kazimierza, gdy
wy∏ania∏ si´ obecny sk∏ad w∏adz Zrzeszenia, zaufa∏em mu i na niego g∏osowa∏em.
Rodzi si´ jeszcze jedno pytanie – czy w Êwietle
tego mo˝na ufaç innym cz∏onkom w∏adz Zrzeszenia? Wszak to ci ludzie majà przed sobà wa˝nà
misj´ odzyskania resztek majàtku powierzonego
Spó∏ce Ziemskiej? MyÊl´, ˝e mimo wszystko tak.
Wi´kszoÊç z nich znam od lat i zawsze murem
stawali w obronie majàtku wspólnego, którym
Spó∏ka Ziemska gospodarowa∏a jak swoim. A ˝e
u koalicjanta wzi´∏a gór´ jego prawdziwa natura?
To znaczy, ˝e jak to zwykle bywa, historia (ta najbli˝sza) nikogo niczego nie nauczy∏a. I z lekcji
PiS-u, który wzià∏ sobie za koalicjanta Samoobron´ ze skutkiem powszechnie wiadomym, nikt, nawet my na naszym lokalnym podwórku, nie wyciàga w∏aÊciwych wniosków. A szkoda.

Podaruj swój 1 procent podatku
Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu!

Przypominamy, ˝e od zesz∏ego roku odpisu 1% mogà dokonywaç równie˝ podatnicy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà i rozliczajàcy
si´ podatkiem liniowym 19% (PIT 36L).
Dyspozycj´ przekazania 1% podatku wpisuje
si´:
• w PIT 28 – cz´Êç O zeznania podatkowego
• w PIT 36L – cz´Êç N zeznania podatkowego
• w PIT 36 – cz´Êç P zeznania podatkowego
• w PIT 37 – cz´Êç H zeznania podatkowego
• w PIT 38 – cz´Êç G zeznania podatkowego
Dodatkowym usprawnieniem dla organizacji
OPP wprowadzonym w tegorocznych zeznaniach jest mo˝liwoÊç przekazania organizacji danych osobowych darczyƒcy, oraz rubryka
do wpisania celu darowizny. Podanie informacji
nie jest obowiàzkowe, ale zdecydowanie u∏atwi
organizacjom ich prac´. Tegoroczne darowizny
przesy∏ane by∏y z urz´dów skarbowych anonimowo, pojedynczo lub w transzach od wielu podatników jednoczeÊnie. ˚adna z organizacji nie
mog∏a tak naprawd´ sprawdziç wydolnoÊci systemu, bo brakowa∏o podstawowych informacji.
W tym roku b´dzie to u∏atwione.

Od kiedy ustawodawca podarowa∏ podatnikom ulg´ w postaci 1%
podatku nale˝nego, który
mo˝na przekazaç na cele
statutowe Organizacji Po˝ytku Publicznego, da∏o
to szans´ takim organizacjom wesprzeç ich
skromne bud˝ety. Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna jest takà organizacjà. Od dziesi´ciu
lat naszym g∏ównym celem sà dzia∏ania na rzecz
poprawy jakoÊci ˝ycia na Osiedlu Stara Mi∏osna.
Samodzielnie lub z zaprzyjaênionymi instytucjami
organizujemy m. in.: wyjazdy turystyczno-rekreacyjne, cykl koncertów kameralnych, wystawy,
konkursy, warsztaty plastyczne dla dzieci, zawody rowerowe, bieg maratoƒski i sztafety na dystansie 100 kilometrów. Prowadzimy rozgrywki
Sàsiedzkiej Ligii Siatkówki. Wspieramy okoliczne
domy dziecka i inne placówki opiekuƒcze organizujàc zbiórki darów. Wydajemy w∏asne pismo
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” (ukaza∏ si´ ju˝ 101.
numer). Wszystkie te dzia∏ania sà wynikiem wolontariackiej pracy cz∏onków i sympatyków naszego Stowarzyszenia. Wiele z wymienionych
dzia∏aƒ mog∏y nabraç rozmachu w∏aÊnie dzi´ki
zasileniu naszego bud˝etu wp∏atami z 1%.
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Na podejmowane dzia∏ania cz´sto uzyskujemy dotacje. Bywa jednak tak, jak na przyk∏ad
w tym roku, ˝e konkursy nie zostajà rozstrzygni´te z przyczyn formalnych. Czy to oznacza,
ze nie b´dzie wi´cej koncertów czwartkowych.
Nic podobnego. Tegoroczne, lutowe spotkanie
z podró˝nikami po Indiach oraz muzykà indyjskà
na ˝ywo sfinansowaliÊmy w∏aÊnie z ubieg∏orocznych wp∏at 1%. Dlatego zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà o wsparcie naszych dzia∏aƒ poprzez przekazanie przy sk∏adaniu rozliczenia
rocznego podatku dochodowego, 1% tego podatku na naszà rzecz. Mamy nadziej´, ˝e nasza
dotychczasowa aktywnoÊç dowodzi, ˝e pozyskane w ten sposób pieniàdze pozostanà
do dyspozycji mieszkaƒców Weso∏ej. One wrócà do Paƒstwa w postaci m.in. Êwietnych imprez: sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych
czy integracyjnych.
Od zesz∏ego roku przekazanie 1% jest du˝o
∏atwiejsze. Wystarczy jedynie, przy wype∏nianiu rocznego zeznania podatkowego w odpowiednich rubrykach wpisaç nazw´: Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, numer
KRS: 0000216303 oraz wyliczonà kwot´ 1%
podatku.

Marcin J´drzejewski

Z góry dzi´kujemy za ˝yczliwoÊç!
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
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Ochotnicy ze Starej Mi∏osny
ObecnoÊç stra˝y po˝arnej traktowana jest jako
coÊ oczywistego. Ka˝dy wie, ˝e jest ona po to aby
zajàç si´ po˝arem, przewalonymi drzewami
na drogach, zalanymi piwnicami czy nawet kotami,
które za ˝adne skarby nie chcà zejÊç z drzewa. Ale
czy my – mieszkaƒcy Weso∏ej – mamy ÊwiadomoÊç jak jest zorganizowana stra˝ po˝arna w naszej dzielnicy, kto w niej s∏u˝y, jakim sprz´tem dysponuje i co nale˝y do jej zadaƒ? OdwiedziliÊmy
dwie remizy stra˝ackie mieszczàce si´ w Dzielnicy Weso∏a: w Starej Mi∏oÊnie i w Centrum. W tym
numerze przyjrzymy si´ bli˝ej tej pierwszej.
Piszàc o stra˝y po˝arnej w Wesolej nale˝y zaznaczyç, ˝e jak na warunki warszawskie jest ona niezwyk∏a. Na obszarze Warszawy znajdujà si´ tylko
trzy jednostki ochotniczej stra˝y po˝arnej – jedna w Ursusie i dwie w Weso∏ej. Oznacza to, ˝e
w przeciwieƒstwie do innych dzielnic (gdzie obecna jest zawodowa stra˝ po˝arna) tutejsi stra˝acy wykonujà swojà prac´ spo∏ecznie. Zwyczajnie chodzà
do pracy i za∏atwiajà codzienne sprawy. Jednak gdy
dostanà sygna∏ o potrzebie interwencji, nawet
w Êrodku nocy, bez wahania ruszajà ˝eby ratowaç
i pomagaç. Prezes OSP w Starej Mi∏oÊnie Zbigniew
Mikos t∏umaczàc, jaka jest motywacja osób, które
decydujà si´ na wstàpienie do ochotniczej stra˝y po˝arnej, wskazywa∏, ˝e najwa˝niejsza jest ch´ç pe∏nienia s∏u˝by – czynienia czegoÊ po˝ytycznego dla spo∏eczeƒstwa. Podejmowane interwecje w wi´kszoÊci
nie sà ekscytujàcymi przygodami, jak to si´ byç mo˝e niektórym wydaje. Dlatego osoby, które nie majà
do tego serca, doÊç szybko rezygnujà.
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Starej Mi∏oÊnie podlega jednostce nr 12 w RadoÊci, która nadzoruje najwi´kszy teren w Warszawie – od Józefowa przez
Wa∏ Miedzeszyƒski do Wisly i z drugiej strony do Zakr´tu. Stra˝acy z Weso∏ej, pomimo tego, ˝e s∏u˝à
spo∏ecznie, wype∏niajà takie same zadania, jak ich
koledzy z Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. Niejednokrotnie razem z nimi rami´ w rami´ biorà udzia∏
w akcjach. W OSP w Starej Mi∏oÊnie jest 18 osób,
które potencjalnie mogà wyjachaç na akcj´. W wi´kszoÊci sà to osoby mieszkajàce blisko. Gdy przyj´te zostaje zg∏oszenie, osoba pe∏niàca dy˝ur, oprócz
w∏àczenia syreny, ma mo˝liwoÊç za pomocà zaledwie jednego przycisku poinformowania wszystkich
stra˝aków drogà telefonicznà o potrzebie interwencji. Do dyspozycji sà trzy pojazdy bojowe, jeden samochód transportowy i jeden samochód osobowy
do zadaƒ operacyjnych. Ciekawostkà jest fakt, ˝e
najwi´kszy wóz stra˝acki powsta∏ po przeróbce policyjnego pojazdu z armatkami wodnymi przkazanego przez policj´ z Legionowa. Budynek OSP w Starej Mi∏osnie zosta∏ niedawno zmodernizowany
i spe∏nia wszelkie wymagane normy. Z wie˝y obserwacyjnej rozpoÊciera si´ widok na wiele kilometrów
dooko∏a. Obok budynku znjaduj´ si´ Êciana, na której mo˝na odbywaç çwiczenia.
Statystyka najwa˝niejszych interwencji z roku 2008 dla OSP Stara Mi∏osna wyglàda nast´pujàco: gaszenie po˝arów – 16, zagro˝enia miejscowe – 21, zagro˝enia poza terenm gminy – 10,
dowóz wody dla mieszkaƒców – 9, pompowanie
wody – 4, wypadki – 2.

Zdawa∏oby si´, ˝e nic stra˝akom z osiedla Stara
Mi∏osna nie brakuje: zmodernizowany budynkek,
odpowiedni sprz´t. Jest jednak jedna bolàczka: coraz mniej ch´tnych do pe∏nienia s∏u˝by. JeÊli znajdzie si´ ktoÊ, kto odkryje w sobie takie powo∏anie,
to do spe∏nienia ma zaledwie kilka warunków: dobre zdrowie, troch´ wolnego czasu oraz koniecznoÊç odbycia odpowiedniego szkolenia.
Widzàc stra˝aków wyje˝dzajàcych na akcj´
pami´tajmy, ˝e sà to osoby, którym nikt nie ka˝e
tego wykonywaç, ani nie robià tego dla pieni´dzy
– majà zwyczajnie szczerà ch´ç s∏u˝by.
W nast´pnym numerze szczegó∏owo przedstawimy OSP w Weso∏ej – Centrum.
Adam K∏os

Moje
auto...

MOTOLAB
Warszawa-Wesoła
Trakt Brzeski 1

• PROMOCJE 2009 – szczegóły na naszej
stronie internetowej

tel.: 022 773 22 49
www.motolab.bosch-service.pl
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Weso∏e Przygody, czyli nasz
cykl wyjazdów turystycznych
Powoli si´ wyjaÊnia sprawa naszych
tegorocznych planów, w zakresie organizacji imprez turystycznych. Wiemy ju˝
ile dostaniemy dotacji (niestety ponad po∏ow´ mniej ni˝ wnioskowaliÊmy),
wi´c mo˝emy konkretyzowaç nasze plany wyjazdowe. Poni˝ej ostateczny wykaz
planowanych na ten rok imprez wraz
z nazwiskami ich kierowników.
1. 03.04-05.04.2009 – Biebrzaƒskie b∏ota – kierownik Kasia Szaszkiewicz
2. 10.05.2009 – Nieznana rzeka – Âwider (kajakowa) – kierownik Kasia
Szaszkiewicz
3. 22.05-24.05.2009 – W´drówka Pieniƒskimi szlakami – kierownik
Marcin J´drzejewski
4. 04.06-07.06.2009 (Uwaga! Trzeba
wziàç urlop na piàtek!) – Pi´kno
rozlewisk Rospudy (kajakowa)
– kierownik Marcin J´drzejewski

5. 04.06-07.06.2009 (Uwaga! Trzeba
wziàç urlop na piàtek!) – Rowerem
przez ost´py Puszczy Augustowskiej
– kierownik Maciej Szulepa
6. 18.09-20.10.2009 – Tajemnice i ciekawostki Mazur – kierownik Marek
Kossowski
7. 16.10-18.10.2009 – Pi´kno Ziemi
Sandomierskiej – kierownik Marcin
J´drzejewski
8. 11.12-13.12.2009 – Narciarski weekend – otwarcie sezonu – kierownik
Ania Lato
Na razie nie mamy szczegó∏owych kalkulacji i programów poszczególnych wyjazdów, b´dziemy je zamieszczaç na bie˝àco, w miar´ ustalania szczegó∏ów.
Dlatego te˝, zapisy przyjmujemy na razie na dwie pierwsze z tych wycieczek
(Biebrz´ i Âwider). Ch´tni mogà ju˝ si´
zapisywaç u kierownika biura Stowarzy-

Ten wyjazd b´dzie zupe∏nie inny. Jedziemy nad Biebrz´ w okresie tokowiska.
Serdecznie zapraszam na kolejnà im- Co prawda setki tysi´cy ptaków w´prez´ Stowarzyszenia Sàsiedzkiego z cy- drownych, które jeszcze dwa tygodnie
klu „Weso∏e Przygody”. Przepraszam ˝e wczeÊniej zatrzyma∏y si´ tam w swojej
znów tak póêno, ale do ostatniej chwili w´drówce, powoli zniknie z krajobrawa˝y∏y si´ losy naszej tegorocznej dota- zu. Ale za to inne gatunki rozpocznà
cji. Na szcz´Êcie ju˝ wiadomo, ˝e swoje barwne godowe rytua∏y. Wezbraw dniach 3-5.04 wybieramy si´ na wy- na po wiosennych roztopach Biebrza
praw´ na Biebrzaƒskie B∏ota.
zamieni tysiàce hektarów ∏àk w prawBagna Biebrzaƒskie to szczególne dziwe bagna. Nie b´dzie za to jeszcze
miejsce. Tak naprawd´, co 2-3 tygo- komarów, które sà prawdziwà plagà
dnie oferuje inne atrakcje. Gdy byli- od poczàtku maja.
Êmy tam jesienià, widzieliÊmy suche ∏àMo˝e byç ch∏odno i deszczowo.
ki, szukaliÊmy tropów wilków i z odda- A na pewno b´dzie b∏otniÊcie... Dlatego
li obserwowaliÊmy ∏osie, które w∏aÊnie trzeba si´ nastawiç na chodzenie w barkoƒczy∏y rykowisko.
dzo d∏ugich kaloszach lub... na bosaka.
Naszym partnerem w organizacji wyjazdu jest,
SPECJALISTYCZNY GABINET
tak jak poprzednio, biuro Biebrza Eco Travel
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
i pani Katarzylekarz stomatologii ogólnej
na Ramotowska.

Biebrzaƒskie B∏ota

STOMATOLOGICZNY

szenia – Kasi S∏uszniak pod nr
tel. 609 34 94 94, lub bezpoÊrednio u kierownika imprezy. Poniewa˝ dotacji
dostaliÊmy niewiele wi´cej ni˝ w roku
ubieg∏ym, a wyjazdów chcemy zrobiç
sporo wi´cej, ich koszt b´dzie Êrednio o
40,00-50,00 z∏ wy˝szy ni˝ w rok temu.
Koszt wyjazdu na Biebrzaƒskie B∏ota skalkulowaliÊmy na 180 z∏, zaÊ
na sp∏yw Âwidrem 40 z∏.
Informujemy tak˝e, ˝e w tym roku,
pierwszeƒstwo udzia∏u w wyjazdach majà mieszkaƒcy Dzielnicy Weso∏a (w koƒcu to nasz Urzàd je dofinansowuje). Tak˝e ze wzgl´du na ubieg∏oroczne doÊwiadczenia, byliÊmy zmuszeni wprowadziç pewne ograniczenia dla uczestników
i formalnie przypisaç kompetencje kierownikom wyjazdów. Dlatego zainteresowanych wyjazdami serdecznie prosimy
o zapoznanie si´ z zasadami uczestnictwa w wyjazdach, jakie sà opublikowane
na naszej stronie internetowej www.staramilosna.org.pl w dziale Turystyka,
w zak∏adce „Zasady uczestnictwa”.
Marcin J´drzejewski
Nocowaç: b´dziemy tak˝e jak jesienià
w hotelu Zbyszko w Goniàdzu.
Wy˝ywienie w standardzie: Êniadanie
i obiadokolacja oraz suchy prowiant
na czas w´drówki.
Wyjazd: w piàtek 3 kwietnia o godz.
17.30 spod budynku OSP Stara Mi∏osna.
Powrót: w niedziel´ 5 kwietnia
ok. 21.00 w to samo miejsce.
Koszt wpisowego: 180 z∏
Kierownik wyjazdu: Kasia Szaszkiewicz
Zg∏oszenia: do kierownika biura Stowarzyszenia
–
Kasi
S∏uszniak
tel. 609 34 94 94 lub bezpoÊrednio
do kierownika wyjazdu.
Przypominam o wprowadzonych
od tego roku zasadach uczestnictwa
w naszych wyjazdach. Prosimy o zapoznanie si´ z nimi, na naszej stronie internetowej www.staramilosna.org.pl
w dziale „Turystyka” i w zak∏adce „Zasady uczestnictwa”.
Serdecznie zapraszam
Katarzyna Szaszkiewicz

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

lek. stom. Anna Gajewska

( 022 773 38 83, 0 602 351 757
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI
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LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

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

Stylista wizerunku
dobranie odpowiednich kolorów, makijaż, fryzura,
strój na każdą okazję, zakupy z klientem.

Stylizacja ślubna 502 600 775

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Fitness Art
...to sposób
na ˝ycie
•
•
•
•

Bogaty wybór zaj´ç
Fitness
Taniec
Szko∏a kr´gos∏upa

• Yoga
• åwiczenia dla osób
z nadwagà
• Aktywne 9 miesi´cy

Wiosenne
spalanie kalorii!!!
Pomogà w tym urzàdzenia aerobowe
– bie˝nia, rowery treningowe, wioÊlarz, eliptyk
a tak˝e platforma wibracyjna!

Zapraszamy!
Fitness Art
Stara Mi∏osna, ul. Trakt Brzeski 60/60a
(obok delikatesów K&M)

Tel. (022) 773 14 33

www.fitnessart.pl

Sprzedamy...
sklep Baby Boom
Trudno by∏oby chyba znaleêç w Starej Mi∏osnej rodzin´
z dzieçmi, która nie zna∏aby naszego sklepu. Przez ostatnich 6 lat, przez Bumka przewin´∏y si´ tysiàce Mam, Ojców,
Dziadków i tych najwa˝niejszych klientów-Dzieciaków. 6 lat
rozwoju naszego sklepu, by∏o te˝ okresem du˝ych zmian
w naszym ˝yciu. Przyszed∏ moment, w którym chcemy realizowaç si´ zawodowo w troch´ innej dziedzinie.

Poniewa˝ Baby Boom zas∏uguje na kogoÊ, kto odda mu
ca∏à swojà pasj´, energi´ i serce, postanowi∏yÊmy poszukaç
mu nowego w∏aÊciciela.
Sklep jest dochodowy, ma Êwietnà lokalizacj´, solidnà
mark´ u wszystkich naszych producentów i dostawców
a przede wszystkim du˝e grono wiernych klientów. Mo˝e
te˝ staç si´ wspania∏ym wyzwaniem dla ka˝dej osoby, która
chcia∏aby porzuciç korporacyjny dryl i zaczàç realizowaç si´
na swoim.
Zapraszamy na zakupy :)
Marta - 606 249 150
Ania - 606 249 151

Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 0-22 40 30 765
• Medycyna Estetyczna i Kosmetologia Lekarska
- Usuwanie zmarszczek: Botox, kwas hialurunowy
- Zabiegi laserowe VPL: depilacja, fotoodm∏adzanie,
naczynka, przebarwienia (wszystkie zabiegi poprzedzone
konsultacjà lekarskà)
- Mezoterapia ig∏owa i bezig∏owa (ExcellDerm) – zmarszczki,
cellulit, wypadanie w∏osów
- Peelingi medyczne (migda∏owy, pirogronowy, Yellow Peel)
- Uj´drnianie cia∏a i redukcja cellulitu – fale radiowe RF

• Konsultacje lekarzy specjalistów
• Kosmetyka twarzy i cia∏a w oparciu o produkty firm:
Jean d'Arcel, Norel, Ericson Laboratoire
-

Mikrodermabrazja diamentowa, peeling kawitacyjny
Piel´gnacja d∏oni i stóp – fotel masujàcy SPA
Masa˝ podciÊnieniowy, masa˝ relaksacyjny
Zabiegi piel´gnacyjne dla kobiet w cià˝y

• Promocje sezonowe, kupony upominkowe, rabaty dla
sta∏ych klientów

ZAPRASZAMY!
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Co si´ w Weso∏ej buduje...
Ju˝
nied∏ugo
mieszkaƒcy osiedla
wojskowego w naszej dzielnicy b´dà
mogli pochwaliç si´
Êwiàtynià z prawdziwego
zdarzenia.
W po∏owie ubieg∏ego roku ruszy∏a bowiem budowa koÊcio∏a dla Parafii
Wojskowej p. w. Êw.
Andrzeja
Boboli.
Nowy budynek zastàpi dotychczasowà
kaplic´, która z powodzeniem spe∏nia∏a swoje zadanie,
jednak by∏a zbyt ma∏a.

Obecnie Êwiàtynia jest ju˝ na etapie
bardzo zaawansowanych prac budowla-

nych,
gdy˝
pod
koniec
ubieg∏ego roku zamkni´to
stan surowy.
W zadaszonym koÊciele
odby∏a si´ nawet pierwsza
pasterka, o czym mo˝na si´ dowiedzieç
od mieszkaƒców osiedla.
Na razie nie mo˝na jeszcze mówiç
o ostatecznym terminie oddania
do u˝ytku Êwiàtyni, jednak np. na plebani prowadzone sà ju˝ prace wykoƒczeniowe. Mo˝na wi´c mieç nadziej´,
˝e regularne nabo˝eƒstwa zacznà si´
odbywaç w nowym koÊciele jeszcze
w lecie.
Karol Dziwiƒski

Rodzinny Zlot Cykl Cyklistów – ju˝ po raz XI.
nami zapraszamy na piknik rowerowy,
który odb´dzie si´ na terenie naszego
gimnazjum. Oprócz slalomu dla najm∏odszych przygotowaliÊmy równie˝
liczne atrakcje dla troch´ dojrzalszych
adeptów jazdy na rowerach. B´dzie
mo˝na sprawdziç si´ w ró˝nych ciekawych konkurencjach. Tradycyjnie ju˝,
w ramach pikniku odb´dà si´ warsztaty plastyczne. Szczegó∏owy program
imprezy wraz z regulaminem rajdu
b´dzie dostepny ju˝ wkrótce na naszej
stronie: www.staramilosna.org.pl

Ciep∏y weekend w po∏owie lutego objawi∏ si´ wysypem rowerów wszelakich. To dobry znak, ˝e
licznie przyb´dziecie Paƒstwo na doroczne rowerowe Êwi´to, jakie planujemy
na 9 maja 2009 r.
Tegoroczny Rodzinny
Zlot Cyklistów b´dzie
przebiega∏ podobnie, jak
w zesz∏ym roku, w dwóch
formach aktywnoÊci. Doros∏ych oraz dzieci i m∏odzie˝
pod opiekà doros∏ych zapraszamy
na rajd rowerowy po Mazowieckim
Parku Krajobrazowym. Trasa b´dzie
bieg∏a okolicznymi szlakami turystycz-

nymi, jej d∏ugoÊç przekroczy 30 km,
dlatego wypraw´ t´ polecamy naprawd´ wytrawnym rowerzystom na przygotowanym do takich wypadów sprz´cie.
Z kolei dzieci m∏odsze wraz z opieku-

Pierwsze Gimnazjum Autorskie
im. Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej
serdecznie zaprasza

Uczniów oraz Rodziców

na spotkanie informacyjne w siedzibie szko∏y
(Stara Mi∏osna, ul Jana Paw∏a II 112)
w dniu 30 marca 2009 r. (poniedzia∏ek) o godzinie 18.00

Zapraszamy równie˝ na
Dzieƒ Otwarty Szko∏y 18 kwietnia
br. (sobota) o godzinie 10.00
tel. 022 795 75 95, fax 022 773 55 92
www.emanuel.pl
sekretariat@emanuel.pl

12

Izabela Antosiewicz
Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna
serdecznie zaprasza

4 kwietnia (sobota)
o godz. 11.00
do swojej siedziby
(budynek OSP Stara Mi∏osna)

na Wielkanocne
warsztaty plastyczne
dla ca∏ej rodziny
W programie

wyrób palemek
i Êwiàtecznych ozdób
Cena - 5 z∏ od osoby.
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Komunalne, czyli z∏oty interes
Sà w spo∏eczeƒstwie ludzie, którym si´ nie powiod∏o. Zabrak∏o im umiej´tnoÊci
lub po prostu mieli pecha.
DziÊ sà w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Bez wàtpienia trzeba im wspó∏czuç
i im pomagaç. Mi´dzy innymi
dlatego gminy majà przeró˝ne obowiàzki w zakresie pomocy spo∏ecznej. Jednym z nich jest zapewnienie mieszkaƒ potrzebujàcym, tzw. mieszkaƒ komunalnych.
Mieszkania komunalne powinny mieç podstawowy standard i niezbyt wielki metra˝. Sà wynajmowane potrzebujàcym mieszkaƒcom gminy

W Weso∏ej
nieweso∏o?
Na prze∏omie stycznia
i lutego przez Dzielnic´
przesz∏a fala doniesieƒ
o w∏amaniach do domów
prywatnych usytuowanych
w bezpoÊrednim sàsiedztwie, w rejonie Weso∏ej
Centrum. Zaniepokojeni
mieszkaƒcy zwrócili si´
o pomoc nie tylko do policji, ale tak˝e do W∏adz
Dzielnicy. Z ambony w koÊciele us∏yszeliÊmy
ostrze˝enia i apel o sàsiedzkà czujnoÊç. Niepokojàce wydarzenia zaowocowa∏y licznymi spotkaniami, zarówno z mieszkaƒcami jak i osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeƒstwo w Weso∏ej. Fakty obiektywnie plasujà Weso∏à w gronie dzielnic bezpiecznych, co jednak nie znaczy,
˝e pojedynczy mieszkaniec czuje si´ w Weso∏ej
komfortowo, s∏yszàc, ˝e jego sàsiadowi w∏aÊnie wyniesiono w bia∏y dzieƒ dorobek ˝ycia.
Mieszkajàc w Starej Mi∏oÊnie od 10-ciu lat pami´tam czasy, ˝e nie by∏o wÊród znajomych nikogo, kto nie zosta∏ okradziony. OczywiÊcie,
okazja czyni z∏odzieja i nasza niefrasobliwoÊç
cz´sto le˝y u podstaw faktu, ˝e stajemy si´
ofiarami kradzie˝y. Màdry Polak po szkodzie,
od czasu kradzie˝y dwóch rowerów, zawsze zamykam drzwi od gara˝u oraz bram´ na klucz,
a alarm uruchamiam nawet, gdy id´ do sàsiadki na kaw´. Nie o to chyba jednak chodzi, byÊmy ˝yli w twierdzy.
Efektem szumu medialnego wokó∏ styczniowych w∏amaƒ jest fakt, ˝e, przynajmniej w Weso∏ej Centrum, kradzie˝e si´ nie powtórzy∏y. Co
do pozosta∏ych statystyk – odsy∏am do najnowszego biuletynu informacyjnego urz´du, gdzie
zamieszczone zosta∏y dok∏adne dane z komisariatu policji. Dzi´ki wspólnym wysi∏kom Urz´du
Dzielnicy oraz Policji powsta∏a broszura pt. „Poradnik Bezpiecznego Mieszkaƒca”, której lektur´
serdecznie Paƒstwu polecamy.
Izabela Antosiewicz

za naprawd´ symboliczne pieniàdze, cz´sto nawet
poni˝ej ich kosztów utrzymania. Budowa takich
mieszkaƒ to olbrzymi wydatek dla ka˝dej gminy.
W Weso∏ej, mamy sporà pul´ takich starych
mieszkaƒ na osiedlu Warszawska. Ostatnio zosta∏
zbudowany nowy budynek komunalny na ul. Uroczej i jest planowany kolejny na ul. Nizinnej.
O ile rozumiem, ˝e trudno zostawiaç b´dàce
w trudnej sytuacji rodziny na pastw´ losu i trzeba pomagaç im w zdobyciu mieszkania na jakie
je staç, o tyle polityki wyprzeda˝y tych mieszkaƒ
pojàç ju˝ nie jestem w stanie. Otó˝ kilka lat temu,
zosta∏ ustawowo wprowadzony przepis, umo˝liwiajàcy wykup mieszkaƒ komunalnych przez ich
najemców z ogromnymi, si´gajàcymi 90% zni˝kami! Có˝ to za absurd! Budowaç nowe za grube miliony, a potem wyprzedawaç za symboliczne grosze?
W Weso∏ej przetrenowaliÊmy ten przepis
na w∏asnej skórze. Od razu zastrzegam si´, ˝e nie
mam najmniejszej pretensji do ludzi, którzy
chcieli skorzystaç ze swoich praw. I nie przeciwko nim pisz´ ten tekst. Po prostu uwa˝am, ˝e to
prawo jest totalnie absurdalne! Nikt mnie nie przekona, ˝e sprzedanie nawet najbardziej zniszczonego mieszkania w bloku w Weso∏ej za kwot´
ok. 200 z∏ (dwieÊcie z∏otych!!!) za m2, jest dla samorzàdu korzystne. Prosz´ nie gadaç o sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, o tym ˝e ktoÊ mieszka∏ tam
od 20 lat, ˝e dla samorzàdu utrzymywanie takiego

lokalu to niepotrzebny koszt... Taki proceder jest
po prostu amoralny! Tysiàce ludzi marzy o swoim
mieszkaniu, zaciàga kredyty, które sp∏aca latami,
a tu w Êwietle prawa rozdaje si´ prezenty warte kilkaset tysi´cy z∏otych! A gmina za grube miliony
musi budowaç nowe mieszkania komunalne!
Co gorsza, ustawa jest tak skonstruowana, ˝e
w∏aÊciwie nawet nie mo˝na nie sprzedaç takich
mieszkaƒ. Jak wszystkie absurdy, tak˝e ten rodzi
szereg patologii. Bo przecie˝ ka˝dy m∏ody, dynamiczny, przedsi´biorczy, zamiast braç kredyt
i sp∏acaç go latami b´dzie wola∏ ustawiç si´
w kolejce po praktycznie bezczynszowe mieszkanie od gminy, a po kilkunastu latach wykupi go
za bezcen! I w ten sposób, zamiast pomagania
ludziom w potrzebie, b´dziemy hodowaç d∏ugie
kolejki ch´tnych do obfitego udzia∏u w zasobnym torcie, jakim sà finanse publiczne. Tylko kto
za to b´dzie p∏aci∏ i jakà cen´?
Z przykroÊcià musz´ stwierdziç, ˝e ani Zarzàd
naszej Dzielnicy, ani du˝a cz´Êç radnych zupe∏nie nie rozumie tego problemu. OczywiÊcie,
mo˝na mówiç: takie prawo, co my tu mamy
do powiedzenia? Ale w PRL te˝ istnia∏o jakieÊ
prawo i gdyby wszyscy si´ do niego stosowali,
nadal byÊmy budowali komunizm. Wi´c mo˝e
jednak troch´ wi´cej odwagi? Wszak jako samorzàd jesteÊmy gospodarzami tego miejsca i to
my mamy po gospodarsku zarzàdzaç wspólnym
majàtkiem, a nie biernie realizowaç ka˝dy absurd, który jest nam narzucany z góry.
Marcin J´drzejewski

Znowu ginà koty
JakieÊ pó∏tora roku temu Weso∏à
wstrzàsn´∏a sprawa ginàcych na ul. Jod∏owej kotów. Sprawa o tyle przykra, ˝e
koty porywa∏ najprawdopodobniej jeden
z sàsiadów. Na jego posesji, znaleziono
bowiem profesjonalnà klatk´-pu∏apk´
na koty, z uwi´zionà w Êrodku ofiarà.
Mimo sporego szumu, z braku tzw. twardych dowodów prokuratura umorzy∏a
spraw´, bo sam podejrzany zezna∏, ˝e
klatk´ trzyma∏ w celu wy∏apywania
szczurów...
Niestety, obecnie sprawa od˝y∏a. Kilka
dni temu, w∏aÊciciele kolejnego kota,
z przera˝eniem na posesji tego w∏aÊnie
sàsiada znaleêli swojego konajàcego pupila. Wst´pne ogl´dziny wskaza∏y na bestialskie pobicie kijem. Po∏amane ∏apy,
rany, obra˝enia wewn´trzne...
Nie jestem w stanie pojàç, jak mo˝na si´ dopuÊciç czegoÊ takiego. Rozumiem, ˝e ktoÊ nie lubi kotów. Rozumiem ˝e je przep´dza. Ale skatowaç ˝ywe zwierz´ kijem???
OczywiÊcie znowu sytuacja jest trudna,
bo nie ma dowodów procesowych. Sà
tylko poszlaki, dosyç co prawda jednoznaczne. No i w∏aÊciciele kota sà bardzo

zdeterminowani, by wyjaÊniç prawd´.
Zlecili profesjonalnà sekcj´ zw∏ok. Zamierzajà wystàpiç z powództwem cywilnym. W spraw´ w∏àczy∏ si´ TOZ.
Na pewno pomocni byliby inni w∏aÊciciele zaginionych zwierzàt. Mo˝e ktoÊ coÊ
widzia∏, coÊ s∏ysza∏? Prosimy takie osoby
o kontakt z TOZ-em Weso∏a lub redakcjà WS. MyÊl´ ˝e takie procedery trzeba
ucinaç w zarodku. Bo jeÊli ktoÊ nie panuje nad sobà i wy˝ywa swoje frustracje
na ma∏ym kotku, to nast´pnym razem
mo˝e to zrobiç na dziecku czy na doros∏ym. Dlatego nie przechodêmy oboj´tnie obok takich spraw. Bo kiedy dotknà
nas, b´dziemy ˝a∏owali podwójnie.
Na koniec jeszcze dodam, ˝e wÊród sàsiadów sà ju˝ pierwsi, którzy postanowili
nie zostaç oboj´tni na to co si´ dzieje.
W∏aÊciciel innego, zaginionego kilka
miesi´cy temu kota, tak˝e zdecydowa∏
si´ na zg∏oszenie sprawy policji. Chce
tak˝e zainteresowaç sprawà opiek´ spo∏ecznà i psychologa szkolnego. W domu,
którego w∏aÊciciel najprawdopodobniej
je zabija, mieszkajà dzieci. Na kogo wyrosnà patrzàc na takie sceny?
Marcin J´drzejewski
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M∏odym okiem

Czyli jak m∏odzie˝ mo˝e sp´dziç
czas w naszej dzielnicy?
W Weso∏ej m∏odzie˝ jest bardzo licznà grupà
spo∏ecznà, szko∏y p´kajà w szwach, a na ulicy
widuje si´ m∏odych, od tych najmniejszych grajàcych w pi∏k´, po tych, co wracajà o 19 do domu, bo dopiero skoƒczyli lekcje! Kiedy ju˝ wrócimy do domu po ci´˝kim dniu pracy w szkole,
i padamy na fotel zaczynamy si´ zastanawiaç co
by tu zrobiç, gdzie iÊç? Niestety, wielu zadajàcych sobie to pytanie koƒczy przed ekranem
komputera, bàdê telewizorem i zalega tak a˝
do wieczora.
To, co m∏odzie˝ robi po lekcjach, w du˝ej mierze zale˝y od tego, co ∏atwe, co dost´pne, co
przyjemne i dobrze nag∏oÊnione. M∏odzie˝ naszej dzielnicy jest aktywna, du˝a cz´Êç ucz´szcza na liczne zaj´cia dydaktyczne i sportowe, ale

jeszcze nie ka˝dy wie, co tak naprawd´ jest tu
do roboty. Popatrzmy co mamy do dyspozycji
dla naszej m∏odzie˝y... Przede wszystkim najlepiej dost´pnym êród∏em ruchu sà SKS-y, organizowane w szko∏ach, w lato odbywajàce si´
na boisku, z bezproblemowym wst´pem. W naszej dzielnicy znajduje si´ te˝ klub tenisowy Pohulanka (przy ul. Rumiankowej), z krytymi kortami. W Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1
odbywajà si´ zaj´cia judo na specjalniej macie,
dla m∏odzie˝y w ró˝nym wieku. Âwietnym pomys∏em na z∏apanie kondycji jest te˝ wycieczka
na basen, który mamy pod nosem, i który jest
Êwietnie wyposa˝ony.
Ostatnimi czasy wzrasta na popularnoÊci taniec, a zaj´cia z tej dziedziny wyros∏y jak grzyby

(Biegowy) Sezon czas zaczàç
Prawdziwy biegacz zimy si´ nie boi i biega ca∏y
rok, bez wzgl´du na pogod´. Ale truchtacz niedzielny czy nawet nieortodoksyjny jogger poranny mo˝e
zapaÊç w sen zimowy. Jednak w marcu dzieƒ ju˝ coraz d∏u˝szy, s∏upek rt´ci w termometrze – coraz
wy˝szy, a mi´kka ziemia wr´cz zach´ca do tego, ˝eby po niej pobiegaç.
Pora zatem ko˝uchy i futra pochowaç na strychach i wyjÊç na biegowe Êcie˝ki. Okazji ju˝
od marca nie zabraknie. Bardziej zapaleni biegacze sezon ju˝ rozpocz´li – pierwszego marca, tu˝
za miedzà w Wiàzownej, odby∏ si´ XXIX Pó∏maraton Wiàzowski, który w tym roku zgromadzi∏
na starcie prawie 700 osób! Ale tak naprawd´
Wiàzowna to tylko test, próba si∏ i pierwsze przetarcie. Sezon biegów wiosennych startuje nieco
póêniej – w ostatni weekend marca, w tym roku
potrójnym pó∏maratonem – w Warszawie, Poznaniu i ˚ywcu.
W Warszawie przy okazji pó∏maratonu szykuje si´
prawdziwe sportowe Êwi´to – a˝ dwa dni z bieganiem w ró˝nych jego formach i konfiguracjach w samym sercu stolicy. Po raz pierwszy bowiem miasteczko maratoƒskie b´dzie ulokowane wzd∏u˝ Krakowskiego PrzedmieÊcia.

Ju˝ w sobot´, 28 marca, o 10.00. po Starówce
i okolicach b´dà biegaç uczestnicy sztafety przedpó∏maratoƒskiej 5x5. Potem zaplanowano atrakcje
tak˝e dla tych, którzy jeszcze nie sà przekonani, ˝e
bieganie to ich pasja. Tu˝ po po∏udniu wystartujà
„Duety do mety”, czyli wyÊcigi par z wózkami sklepowymi. Zaraz potem, tak˝e dla par, wyÊcigi par
po torze przeszkód z zawiàzanymi oczami. Nie zabraknie tak˝e rodzinnego rajdu z wózkami oraz zawodów dla panów. A na koniec dnia – nocne manewry czyli rajd orientacyjno-historyczny po centrum Warszawy.
Jednak creme de la creme, clou imprezy to niedzielny pó∏maraton. Zanosi si´ na rekordowà frekwencj´ – do 10 marca zapisa∏o si´ blisko 4 tysiàce
osób. Tylu zawodników nie by∏o jeszcze na ˝adnym
pó∏maratonie w Polsce! Warto zajrzeç na Krakowskie
PrzedmieÊcie i pokibicowaç, poczuç t´ atmosfer´ radosnego biegnàcego t∏umu.
WÊród startujàcych na dystansie 21 km 97 m
nie zabraknie tym razem kobiet. B´dà wÊród nich
tak˝e reprezentantki Kobiecego Teamu Biegowego. Zacz´∏o si´ jeszcze w grudniu, od czterech
dziewczyn w ró˝nym wieku, które postanowi∏y si´
zmierzyç z po∏owà maratoƒskiego dystansu.

Nasze “sreberko”
Barbara Koz∏owska z KS
WESO¸A srebrnà
medalistkà II
M∏odzie˝owych Halowych
Mistrzostw Polski w
∏ucznictwie
W dniach 13-14 lutego na hali Agrosu ZamoÊç zosta∏y rozegrane Mistrzostwa Polski M∏odzie˝owców i juniorów
w ∏ucznictwie.
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Reprezentantka KS Weso∏a Barbara
Koz∏owska powtórzy∏a sukces z roku
ubieg∏ego i zdoby∏a srebrny medal
w kategorii m∏odzie˝owców w strzelaniu z ∏uku bloczkowego i uzysku∏a tytu∏
Wice Mistrzyni Polski na rok 2009.
W zawodach wzi´∏o udzia∏ 198 zawodników i zawodniczek w konkurencjach strzelania z ∏uku bloczkowego
i klasycznego. Strzelano na dystansie 18 m.

po deszczu. W gimnazjum 119 organizowane sà
zaj´cia taneczne (np. breakdance, jazz, czy taniec towarzyski) w Êrody, poniedzia∏ki, piàtki.
W Starej Mi∏oÊnie funkcjonuje równie˝ prywatne
studio taƒca.
Âwietnà opcjà na produktywne sp´dzenie czasu
sà liczne kó∏ka pozalekcyjne organizowane w szko∏ach. Do dyspozycji sà m.in. zaj´cia rozwijajàce talenty matematyczne, przyrodnicze, a tak˝e plastyczne (np. zaj´cia z ceramiki), czy szachowe.
W Starej Mi∏oÊnie i Weso∏ej roÊnie równie˝ grupa
uprawiajàca sporty ekstremalne i walczàca o miejsca do jazdy, ale o tym w nast´pnym tekÊcie!
Rodzice! Zach´cajcie m∏odych do aktywnego
sp´dzania czasu, bo mo˝liwoÊci jest naprawd´
bardzo wiele! M∏odzi! Naprawd´ czasem lepiej
pójÊç na boisko, czy na rower, ni˝ zatracaç si´
przed ekranem! Opcji jest wiele, wi´c DO ROBOTY!
Marek Jadczak
autor jest Przewodniczàcym nowo wybranej
M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy
W mi´dzyczasie do∏àcza∏y do nich kolejne i kolejne. Coraz wi´cej paƒ deklarowa∏o ch´ç przebiegni´cia pó∏maratonu warszawskiego. Po trzech
miesiàcach przygotowaƒ stanà na starcie swojego pierwszego wielkiego biegu. Ju˝ od dzisiaj
trzymamy za nie kciuki. Tym, którzy nie pami´tajà, przypominam, ˝e Starà Mi∏osnà w Kobiecym
Teamie Biegowym reprezentuje pani prezes
SSSM, Iza Antosiewicz. O jej przygotowaniach
i walce ze s∏aboÊciami mo˝na poczytaç
na www.izabiegajaca.blog.pl.
A ju˝ od kwietnia zaczyna si´ regularny sezon
startów. Tylko w samym kwietniu i tylko po lepszej
stronie Wis∏y szykujà si´ dwa du˝e biegi – firmowany przez Nike bieg Oni konta One, czyli wielka
walka p∏ci w Parku Skaryszewskim (19.04) oraz
Bieg dooko∏a ZOO (18.04.) a tak˝e ostatni z cyklu
Zimowych Warszawskich Biegów Górskich w Falenicy (18.04). JeÊli do tego do∏o˝ymy Grand Prix
na Kabatach (5 i 10 km 4.04.) oraz rozpocz´cie rywalizacji o Puchar Maratonu Warszawskiego (bieg
na 5 km) – okazuje si´, ˝e w∏aÊciwie co tydzieƒ
mo˝na startowaç w jakimÊ biegu. A nic tak nie mobilizuje do treningów jak wiosna, odrobina rywalizacji i cz´ste starty.
Do dzie∏a zatem! To jest, chcia∏am napisaç,
do biegu! Sezon start!
Anna Paw∏owska-Pojawa

Po rundzie kwalifikacyjnej Barbara
Koz∏owska zajmowa∏a drugie miejsce.
Wygrany pojedynek i ju˝ upragniony
fina∏.
W pojedynku o z∏oty medal Basia
spotka∏a si´ z zawodniczkà z Dobczyc
Renatà LeÊniak. Wynik pojedynku 110
do 108 dla LeÊniak. Drugi reprezentant KS Weso∏a Marcin Koz∏owski zajà∏ 41 miejsce.
Gratulujemy i ˝yczymy udanego wyst´pu na Mistrzostwach Polski seniorów w Rzeszowie.
Hanna Koz∏owska
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Turniej szachowy w SP 173
W sobot´ 7 marca w SP 173 odby∏
si´ Turniej Szachowy Kwalifikacyjny
na V i IV kategori´. Zgromadzi∏ pasjonatów gry w szachy z naszej szko∏y
oraz z ró˝nych dzielnic Warszawy i jej
okolic.
Celem turnieju by∏o popularyzowanie gry w szachy jak równie˝ uzyskanie V i IV kategorii szachowej.
Rozegrano 6 partii systemem szwajcarskim po 30 minut na zawodnika.
Wszyscy uczestnicy turnieju prowadzili zapis rozgrywanych partii. S´dzià turnieju by∏a Agnieszka Brustman.
W turnieju wy∏oniono czterech najlepszych zawodników, którymi okazali si´:
● I miejsce – Micha∏ Jarczewski
– MKS Polonia Warszawa

II miejsce – Franek Bieleƒ – MKS
Polonia Warszawa
● III miejsce –
Patryk Bartold –SP 173
● IV miejsce –
Micha∏ Bazan
– MKS Polonia Warszawa.
Nagrody i dyplomy zwyci´zcom wr´czy∏a
dyrektor Mariola Wróblewska.
Wszystkim zawodnikom dzi´kujemy i gratulujemy osiàgni´tych wyników.
Gratulacje nale●

W bibliotece w Weso∏ej...
Miesiàc luty w Bibliotece Publicznej obfitowa∏ w wydarzenia kulturalne i ró˝nego rodzaju
imprezy.
Spotkania autorskie
W czwartek, 5 lutego Biblioteka w Weso∏ej
goÊci∏a znanà autork´ ksià˝ek dla dzieci, panià
Agnieszk´ Fràczek. Uczniowie kl. IV i V SP Nr 174
mogli si´ dowiedzieç czym sà np. homonimy
i synonimy, a potem poczytaç z panià Agnieszkà
„∏amiàce j´zyk” wierszyki.
13 lutego m∏odzie˝ uczestniczàca w warsztatach teatralnych spotka∏a si´ z panià Katarzynà
Kotowskà, znanà z publikacji o tematyce adopcyjnej („Je˝”, „Wie˝a z klocków”). Spotkanie by∏o „owocem” pomys∏u m∏odzie˝y, by wyre˝yserowaç i wystawiç wg w∏asnego scenariusza
przedstawienie poÊwi´cone adopcji. Przygotowania i prace nad spektaklem ju˝ trwajà.
Pani Kotowska wczeÊniej – 16 stycznia – spotka∏a si´ z dzieçmi z Przedszkola Nr 260. Pani
Kasia czyta∏a dzieciom „Je˝a”. Ksià˝ka ta zosta∏a napisana dla Piotrka, który jako dwuletnie
dziecko zosta∏ adoptowany przez p.p. Kotowskich. „Je˝” zosta∏ wydany dzi´ki staraniom Joanny Papuziƒskiej.
19 lutego Biblioteka G∏ówna zorganizowa∏a
spotkanie dla dzieci z przedszkoli z Pl. Wojska
Polskiego i „Pod D´bami”. Najm∏odsi obejrzeli
spektakl na motywach bajki Janiny Poraziƒskiej
„Kozucha K∏amczucha”.
Wszyscy aktywnie uczestniczyli w przedstawieniu, tworzàc papierowà „∏àk´”. Dzieci razem
ze zwierzàtkami prze˝ywa∏y leÊne przygody, by
na koniec przekonaç si´ jak wa˝ne jest mówienie prawdy oraz, ˝e k∏amstwo nigdy nie pop∏aca.
Dzieƒ póêniej Biblioteka zaprosi∏a do Gimna-

zjum 119 w Starej Mi∏oÊnie autork´ ksià˝ek dla
m∏odzie˝y, Joann´ Fabickà. Wszyscy zainteresowani mogli dowiedzieç si´ jak powsta∏ cykl ksià˝ek o perypetiach Rudolfa, a zaraêliwy humor pisarki pozostanie na d∏ugo w pami´ci uczniów.
Pani Joanna podarowa∏a dwie ksià˝ki z cyklu
o Rudolfie: jednà osobie, która du˝o czyta, drugà dla kogoÊ kto nie lubi czytaç.
27 lutego zaprosiliÊmy t∏umaczk´
i autork´ ksià˝ek dla dzieci – Mari´
Czernik. Spotkanie przeznaczone dla
cztero i pi´ciolatków odby∏o si´
w Przedszkolu Nr 260. Pani Maria prezentowa∏a zarówno ksià˝ki swojego
autorstwa (m. in. „Nic”, „Wypo˝yczalnia babç”), jak równie˝ te, które przet∏umaczy∏a na j´zyk polski (np. „Cukierek dla dziadka Tadka”). Spotkaniu
towarzyszy∏y rozmaite gry i zabawy,
tak, ˝e godzinna wizyta pani Czernik
w przedszkolu min´∏a szybko.
Spotkania dla doros∏ych
17 lutego w Bibliotece G∏ównej odby∏o si´ kolejne spotkanie poÊwi´cone kulturze islamu
(pierwszy wyk∏ad pt. „Âwiat Islamu” mia∏ miejsce 21 stycznia br.). Tym razem mieliÊmy okazj´
poznaç ˝ycie i dokonania proroka Mahometa.
Pan Daniel Artymowski przedstawi∏ jego postaç
na tle historyczno-kulturowym Êwiata arabskiego VI-VII w., odwo∏ujàc si´ do Koranu oraz innych êróde∏ literackich.
Tak jak poprzednio wyk∏ad ubogaci∏y recytacje Koranu i tekstów literackich w wykonaniu aktorów: Marii Reif i Stanis∏awa Banasiuka. By∏
równie˝ czas na zadawanie pytaƒ i dyskusj´, co
z pewnoÊcià przyczyni∏o si´ do poszerzenia wie-

˝à si´ równie˝ zwyci´zcom i tym, którzy zdobyli kategorie szachowe.
Teresa Osypiuk
Gra˝yna WiÊniewska

dzy s∏uchaczy na temat Mahometa i Âwi´tej
Ksi´gi Muzu∏manów oraz ich znaczenia w Êwiecie arabskim do czasów wspó∏czesnych.
Zaj´cia cykliczne
W Bibliotece G∏ównej rozpocz´∏y si´ nowe
cykliczne zaj´cia pt. „Wieczór bajek” (ka˝dy wtorek, godz. 17.), na które zapraszamy wszystkie
dzieci. Razem czytamy bajki, rysujemy, bawimy
si´ i uczymy.

Maluchy do lat trzech wraz z rodzicami lub
opiekunami spotykajà si´ na zaj´ciach pn. „Radosne Igraszki” (w poniedzia∏ki w godz. 10
– 12), prowadzonych przez wykwalifikowanego
pedagoga ze Studio Twórczego Rozwoju. Spotkania te równie˝ ∏àczà zabaw´ z naukà, nie brakuje zaj´ç ruchowych, czy wspólnego Êpiewu.
Pani Dorota Dobrowolska zaprasza m∏odzie˝
gimnazjalnà na warsztaty teatralne do Biblioteki
G∏ównej w ka˝dy piàtek na godz. 16-tà.
Wi´cej informacji o Bibliotece na naszej
stronie www.wesola.e-bp.pl.
Ma∏gorzata Kazimierska
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Kàcik bibliofila
Na piaskach pustyni
Rosie Thomas
80-letnia emerytowana lekarka Iris, jej
wieloletni wierny s∏uga Mamduh, wnuczka
Iris – nastoletnia Ruby, Xan – dawna wielka mi∏oÊç Iris – to tylko wybrane postaci pi´knej angielskiej
powieÊci, której akcja toczy si´ w Egipcie
rozdartym mi´dzy ludzkimi nami´tnoÊciami, wielkà mi∏oÊcià, a zagro˝eniami
i niebezpieczeƒstwami tajnych, bojowych
akcji drugiej wojny Êwiatowej.
Autorka – Rosie Thomas jest z zami∏owania alpinistkà i podró˝niczkà.
W jej ksià˝ce pi´knie opowiedziane losy bohaterów wplecione zosta∏y w kli-

mat i pejza˝e urokliwego i tajemniczego Kairu.
Zach´cam do przeczytania!
Iza Zych
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Thomas R. – Na piaskach pustyni
2. Glinek J. – Dziesiàta symfonia
3. Kimura R. – Motyl na wietrze
4. Dziurawiec A. – Póêny Gomu∏ka,
wczesny Gierek
5. Mehran M. – Woda ró˝ana i chleb
na sodzie
6. Himilsbach J. – Opowiadania zebrane
7. Burman C. – Ulice Babilonu: londyƒska zagadka
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1.Kerr P. – Dzieƒ Lampy i kobra królewska

„Z sercem wÊród zwierzàt”

– wystawa po∏àczona z licytacjà prac dla
wyjàtkowych zwierzàt
Dla wszystkich
mi∏oÊników zwierzàt, 4 kwietnia br.
w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” odb´dzie si´ wystawa, jakiej w naszej dzielnicy jeszcze
nie by∏o!
Zaprezentowane
zostanà przepi´kne
obrazy wykonane
przez znanà i cenionà malark´ panià
Bo˝en´ Wahl.
Swoje oryginalne
naczynia i rzeêby
przedstawià dzieci oraz doroÊli z sekcji ceramicznej prowadzonej przez Dorot´ ¸asisz. Niewàtpliwie
zainteresowanie wzbudzi tak˝e delikatna i niepowtarzalna bi˝uteria wykonana przed nastolatki
pod czujnym okiem plastyczki Magdaleny Guziƒskiej. Wszystkie zaprezentowane prace przedstawiaç b´dà oczywiÊcie zwierz´ta. Nie tylko te
do przytulania jak psy czy koty, ale tak˝e rybki,
czy... hipopotamy!
W trakcie trwania wernisa˝u, który rozpocznie
si´ o godz. 12.00 mo˝na b´dzie nie tylko podziwiaç i kupowaç prace, ale równie˝ korzystaç
z wielu zaplanowanych atrakcji. O niezwyk∏ych
historiach zwierzàt opowiadaç b´dà panie z Fundacji „Ostania Szansa”. Fundacja ta, zajmuje si´
opiekà nad schroniskiem dla porzuconych, ale
przygarni´tych przez panià Bo˝en´ Wahl czworonogów. Dodatkowo skorzystaç b´dzie mo˝-
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2. Gorgas M. – Pi∏ka no˝na (M∏ody odkrywca)
3. Deary T. – Szemrane czasy Stuartów
(Strrraszna historia)
4. Deary T. – Medyczny miszmasz
(Monstrrrualna Erudycja)
5. Calonita J. – Sekrety mojego ˝ycia
w Hollywood
Literatura popularnonaukowa:
1. Chevalier M. – Bukiety z krepiny
2. Gittleman L. A. – Menopauza: jak
w∏aÊciwie si´ od˝ywiaç, ˝yç zdrowo
i zachowaç seksapil w tym okresie
3. Kultura organizacji: badania etnograficzne polskich firm
4. Gebauer K. – Mobbing w szkole
5. Ko∏odziejczyk A. – Domowy salon
pi´knoÊci: poradnik nowoczesnej kosmetyki naturalnej
6. Michalski D. – Czes∏aw Niemen: czy
go jeszcze pami´tasz?
Iza Zych
Zapraszamy
na wystaw´ twórczoÊci

Andrzeja Kasianiuka,

na z bezp∏atnych porad lekarza
cz∏owieka, który od
weterynarii. Natomiast wszystkie
wielu lat tworzy
dzieci chcàce nauczyç si´ rysowaç swoje ukochane zwierz´ta,
b´dà mog∏y wymalowaç je
na kartkach, lub wyciàç z kolorowych papierków, a wszystko z poEksponaty mo˝na oglàdaç
mocà plastyczki Gra˝yny Bany.
i kupiç na wystawie w pracowni
Ze zdj´ç zawieszonych na Êcianach spoglàdaç b´dà na nas màMarii Surawskiej
dre i urocze psie mordki czekajàStara Mi∏osna, ul. Zdrojowa 23
ce na adopcj´...
tel. 502 276 317
Wernisa˝ rozpocznie trwajàcà
przez tydzieƒ
wystaw´, którà
b´dzie mo˝na
oglàdaç
w
dni
powszednie
od godz. 9.00-18.00. Wst´p
wolny, jedynym „bilecikiem”
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
mo˝e byç ma∏y podarunek
w postaci paczki suchej karzaprasza w czwartek 30 kwietnia
my, czy ciastka dla psa pozoo godz. 19:30
stawiony w koszu stojàcym
tu˝ przy wejÊciu.
do OÊrodka Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
Wszystkie uzbierane prena wydarzenie
zenty, oraz ca∏y dochód ze
sprzeda˝y prac przeznaczony
zostanie na schronisko dla
bezdomnych zwierzàt prowadzone przez panià Bo˝en´
Wahl.
W programie koncert zespo∏u „Balkan Sevdah” oraz
Do zobaczenia 4 kwietnia
prezentacja multimedialna o BoÊni. Szczegó∏y w
na Pogodnej!
kolejnym wydaniu WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Dorota ¸asisz

pisanki prawdziwe dzie∏a sztuki.

Czwartkowe
Wieczory Muzyczne

„Ba∏kany Okiem i Uchem - BoÊnia
Spotkanie kultur"

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.

Witajcie
wÊród
nas

Maja Dàbrowska
Urodzi∏a si´ 25 wrzeÊnia 2008 r.
Waga 4100 g, wzrost 57 cm.

KubuÊ Jarocki
Urodzi∏ si´ 24 lipca 2008 r.
Braciszek Piotrusia.

Martynka Gàsior
Urodzi∏a si´ 25 grudnia 2007 r.

Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego
sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà
do odbioru w sklepie. Nieposiadajàcym portretu nowonarodzonego 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 kwietnia 2009 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie
pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

Naczynia Kuchenne
Garnki • Patelnie • Sztuçce • No˝e
Czajniki • Galanteria Kuchenna • Porcelana
Zamówienia indywidualne, prezenty Êlubne itp.
Sklep – Sulejówek ul. Dworcowa 72, tel. 783-39-57

SPAWANIE ALUMINIUM
I STALI KWASOODPORNYCH
Trakt Brzeski 88
05-077 Weso∏a-Stara Mi∏osna
tel.

022 773 20 03
022 773 30 03

Zapraszamy do nowego salonu
Proponujemy okulary: korekcyjne, przeciws∏oneczne,
sportowe, oprawki, soczewki okularowe i kontaktowe,
badania okulistyczne a tak˝e akcesoria do okularów

P
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Salon Optyczny TWÓJ OPTYK S.C.
Ul. 1 Praskiego Pu∏ku 11, tel. 022 760 02 04
Czynne: Pon. 12-18, Wt-Pt. 10-18, Sob. 10-14
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Biesiady Sàsiedzkie 2009 – oj dzia∏o si´, dzia∏o

sycznà Biesiadà Sàsiedzkà, z muzykà,
smacznym jad∏em i wyÊmienità zabawà
do rana, o tyle druga impreza mia∏a
opraw´ szczególnà. Kto by∏ – ten wie, ˝e
ostatkowa Biesiada Sàsiedzka 2009 min´∏a pod znakiem Gali 100. numeru gazetki WiadomoÊci Sàsiedzkie. Tak si´
z∏o˝y∏o, ˝e w∏aÊnie numer lutowy opatrzony by∏ jubileuszowà cyfrà 100. PostanowiliÊmy wi´c w gronie redakcyjnym oraz Zarzàdu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, ˝e lutowy bal
b´dzie balem szczególnym. Na korytarzach pojawi∏a si´ dekoracja z wielkoformatowych reprodukcji niektórych
ok∏adek naszej gazetki, niedaleko szatni
wytapetowaliÊmy Êcian´ fragmentami
archiwalnych numerów, a wsz´dzie
w mo˝liwych widocznych miejscach wywiesiliÊmy banery reklamujàce nasze
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PoprosiliÊmy uczestników balu o wzi´cie udzia∏u w plebiscycie na naj∏adniejszà ok∏adk´. WÊród g∏osujàcych wylosowaliÊmy kosz pe∏en niespodzianek. Wy-
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Tegoroczny karnawa∏ powitaliÊmy
– 10 stycznia i po˝egnaliÊmy – 21 lutego
w iÊcie biesiadnym stylu. Oba bale zgromadzi∏y liczne grono osób, które chcia∏y skorzystaç z mo˝liwoÊci zabawy organizowanej od 10-ciu lat przez sàsiadów
dla sàsiadów. O ile pierwszy bal by∏ kla-

stowarzyszeniowe
imprezy organizowane przez ca∏y
rok kalendarzowy
dla
naszych
mieszkaƒców.
PrzygotowaliÊmy
tak˝e specjalny
program, który
mia∏ uatrakcyjniç
t´ szczególnà dla
nas
wszystkich
noc. O 21 rozpocz´liÊmy cz´Êç oficjalnà. Nutk´
wspomnieƒ zapoczàtkowa∏
Redaktor Naczelny wszystkich 100 numerów – Marcin J´drzejewski. A by∏o co wspominaç, bo gazetka
powstaje nieprzerwanie od 10-ciu lat
i pi´knieje nam w oczach. W kulminacyjnym momencie na sal´ wjecha∏ olbrzymi dwudziestokilogramowy tort
udekorowany ok∏adkà Setnego Numeru. Na torcie p∏on´∏o 100 Êwieczek.
Przy takiej iloÊci Êwieczek – sam Naczelny nie poradzi∏by sobie. ByliÊmy w pogotowiu, my, dawni i obecni cz∏onkowie
redakcji. W tym samym czasie wszyscy
obecni na balu, byli Êwiadkami premiery numeru. Musz´ przyznaç, ˝e ze wzruszeniem obserwowa∏am, jak wi´kszoÊç
zabra∏a si´ od razu do czytania. To dla
nas, redakcji, najwi´ksza nagroda. Widzieç, ˝e Paƒstwo czytacie naszà gazetk´. Tort, w opinii wielu osób, by∏ naprawd´ smaczny. Kto nie spróbowa∏,
niech ˝a∏uje. Starczy∏o dla wszystkich
ch´tnych, nawet z dok∏adkami. Nie by∏a
to jednak ostatnia atrakcja wieczoru.
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W numerze:
WieÊci z prac Rady i Zarzàdu Dzielnicy str. 2, 3 i 5
●●●
O k∏opotach OSP piszemy na str. 4
●●●
Mi∏oÊników siatkówki zapraszamy na str. 6
●●●
Alter Ego – ta wspania∏a organizacja rozpocz´∏a
prac´ w Starej Mi∏oÊnie. Czytaj na str. 7
●●●
Niespodzianka dla szaradzistów na str. 8
●●●
Dla przysz∏ych matek: Jak „Rodziç po Ludzku”
na str. 9
●●●
Zapraszamy na recital Hanki Bielickiej, str. 9
●●●
Wspomnienia z ferii (w domu i na wyjazdach)
str. 11, 13 i 18
●●●
NowoÊci w bibliotece i nowe wystawy (te˝ w bibliotece) str. 6, 11 i 12
●●●
Wiosna idzie, pami´tajcie o ogrodach! Przypomnienie na str. 15
●●●
Angielski od 1. roku ˝ycia? O metodzie Helen
Doron piszemy na str. 16

Lubi´

Ânie˝ne Êlady

zaglàdaç
do okien zimy

twoje usta
●●●
smakujà Êniegiem
A bezpaƒskie psy nadal straszà. Ich portrety na
przemarzni´te poca∏unki
str. 18
b∏yszczà na twarzy
●●●
p∏atki gnane nadziejà
uczepi∏y si´ rz´s
Na okres postu Tajemnica Âwiat∏a Ró˝aƒca
Âwi´tego na str. 19
nasze ciep∏o
roztapia Ênie˝ynki
●●●
d∏onie zaciskajà
Og∏oszenia drobne dziÊ na str. 21
ju˝ tylko wodny kszta∏t
wilgotniejà spojrzenia
gdy nasze Êlady
zasypuje Ênie˝ny sza∏
gwiezdna biel
wype∏ni∏a przestrzeƒ
otworzy∏a ramiona dla z∏udzeƒ
które chocia˝ tracà wyrazistoÊç
to widniejà jeszcze
d∏ugo
d∏ugo
Irena ¸ukszo

podziwiaç
lodowe rzeêby
zastyg∏e
w zdziwieniu
s∏uchaç
skrzypienia Êniegu
pod stopami
dosi´gaç
sopli lodu
i jechaç w dal saniami
czujàc Twój ciep∏y dotyk
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gra∏a ok∏adka ze zdj´ciem Magdy J´drzejewskiej ilustrujàca numer 44 z lutego 2004 r. Godzin´ po og∏oszeniu plebiscytu zaprosiliÊmy naszych goÊci
do udzia∏u w konkursie „utrzymujàcym
si´ w klimacie”. By∏ to oczywiÊcie taniec
na gazetce. Nie powiem, jedna z par mia∏a opory
przed deptaniem „naszej gazetki”, w koƒcu, po wyjaÊnieniach, ˝e to stary numer
– uleg∏a. Konkurencja by∏a
trudna, a wybór jury równie
skomplikowany. Ostatecznie
jednak uda∏o si´ wy∏oniç
zwyci´zców. Kolejnà konkurencjà rozgrywanà na sali
balowej by∏ – rzut gazetkà

na odleg∏oÊç.
I tu organizatorzy nie wzi´li
pod uwag´ pomys∏owoÊci zawodników.
Okaza∏o si´, ˝e
mo˝na tak
skr´ciç gazetk´, ˝e polecia∏aby du˝o dalej
ni˝ wymiary sali. Po rozegraniu pó∏fina∏u
˝eƒskiego i m´skiego okaza∏o si´, ˝e zwyci´stwo przypad∏o parze ma∏˝eƒskiej, przynajmniej
nie by∏o problemu z podzia∏em nagrody. Ju˝ po pó∏nocy zaprosiliÊmy naszych
goÊci do ostatniej konkurencji. Zawodnicy mieli zaÊpiewaç do wybranej melo-

dii fragment wyci´ty z gazetki. Tak, zdecydowanie poruszy∏ nas wyÊpiewany komunikat o budowie nowej stra˝nicy OSP.

W ten oto sposób Êwi´towaliÊmy wspólnie z naszymi sàsiadami niewàtpliwy sukces, jakim jest comiesi´czne ukazywanie si´ czasopisma tworzonego z pasjà przez spo∏eczników. Fakt ten doceniony zosta∏
tak˝e przez Burmistrza Dzielnicy, który na r´ce Redaktora
Naczelnego skierowa∏ list gratulacyjny dla ca∏ego zespo∏u tworzàcego kolejne numery WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Izabela Antosiewicz
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Pierwszy Dzieƒ Wiosny
Od szeÊciu lat pierwszy dzieƒ wiosny jest
w Gimnazjum 119 dniem szczególnym i oczekiwanym przez ca∏à szkolnà spo∏ecznoÊç.
Wszystko zacz´∏o si´ od „Wariacji fredrowskich” czyli przeglàdu klasowych teatrzyków uczniowskich wraz z towarzyszàcymi mu imprezami, póêniej zastàpionego
przez konkurs piosenki angielskiej.
Ze wzgl´du na ogromne zainteresowanie uczniów i powi´kszenie budynku
szkolnego mo˝liwa sta∏a si´ organizacja
wi´kszej imprezy, która nosi dziÊ nazw´
Festiwalu Piosenki Angielskiej.
Eliminacje do tego konkursu odbywajà
si´ tradycyjnie ju˝ w lutym i bierze w nich
udzia∏ ok. 50-70 osób., to znaczy ok. 10%
uczniów naszego gimnazjum.
W konkursie mogà startowaç soliÊci,
duety, zespo∏y wokalno-instrumentalne.
W tych kategoriach przyznawane sà
nagrody. Od dwóch lat przyznawana jest równie˝
nagroda Grand Prix dla uczestników, którzy
w sposób szczególny zaistnieli na scenie szko∏y
przez trzy lata.

Konkurs budzi wiele emocji i cieszy si´
ogromnà popularnoÊcià zarówno wÊród obecnych uczniów jak te˝ absolwentów, którzy licznie
odwiedzajà szko∏´ w tym dniu.

Absolwenci-laureaci poprzednich konkursów
wyst´pujà w roli festiwalowych gwiazd.
Zwyci´zcami naszych festiwali byli m.in. Patrycja Kazaadi, Weronika Bochat, Karol Jasiƒski,

Kasia S∏uszniak, Agnieszka Nowak, Edyta Szambelan, zespo∏y „Little Sisters” i „Muflony”.
Podczas ka˝dego przeglàdu mamy okazj´ poznaç nowe talenty.
W tym roku po raz pierwszy przyznana zostanie nagroda publicznoÊci.
Festiwalowym emocjom towarzyszà dodatkowe imprezy.
Pr´˝nie dzia∏ajàcy wolontariat organizuje zbiórki pieni´dzy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Polskiej Akcji Humanitarnej. W ubieg∏ym roku wspomagaliÊmy budow´ studni w Darfurze, w tym roku to „Akcja-edukacja”, pomagajàca dzieciom w Afganistanie.
Pierwszy dzieƒ wiosny to równie˝ okazja zdobycia dodatkowych punktów
w konkursie na „Super klas´” prowadzonym w naszym gimnazjum przez ca∏y rok
i zakoƒczonym przyznaniem nagrody dyrektora. Co roku, zgodnie z zaproponowanym tematem, klasy przygotowujà wspólnie prace plastyczne.
Wszystkich zainteresowanych dzia∏alnoÊcià
szko∏y zach´camy do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.gimnazjum119.waw.pl
Danuta Krzy˝anowska

Teatr w SP 174
W Szkole Podstawowej nr 174 (Plac Wojska
Polskiego w Weso∏ej) sala gimnastyczna zmienia
si´ czasami w sal´ koncertowà. Raz w miesiàcu
artyÊci prezentujà tu utwory muzyczne i sztuk´
wokalnà. Podczas koncertów dzieci poznajà ró˝ne instrumenty, biorà udzia∏ w zabawach umuzykalniajàcych, Êpiewajà, dowiadujà si´ wielu ciekawych rzeczy o polskiej kulturze, zwyczajach
panujàcych w naszym kraju, patriotyzmie.
Jednak 27 lutego sala gimnastyczna zmieni∏a si´ w teatr. Na „scenie” wystàpi∏a znana aktorka – Laura ¸àcz, która zaprezentowa∏a sztuk´ pt. „G´si baby Jagi”. Wzi´∏y w niej udzia∏...

dzieci z widowni. Przebrane w stroje teatralne,
kierowane przez aktork´, wspaniale zagra∏y
swoje role!
Przedstawienie bardzo podoba∏o si´ dzieciom.
Dzi´kujàc pani Laurze za przybycie, recytowa∏y
Jej wiersze.
Po zakoƒczeniu wyst´pów uczniowie mogli
nabyç ksià˝k´ pt. „Bajki i wiersze na cztery pory roku” autorstwa Laury ¸àcz, z imiennà dedykacjà.
Spotkanie przebieg∏o w mi∏ej atmosferze.
Ewa Knop, Pawe∏ Krajewski

Dzieƒ Babci i Dziadka w SP 174
Dzieƒ Babci i Dziadka odby∏ si´ w naszej
szkole w dniu 12 lutego. Na uroczystoÊç zapro-
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szeni zostali dziadkowie, rodzice naszych
uczniów, a tak˝e cz∏onkowie Klubu Seniora
z Weso∏ej. Przemi∏ych goÊci
przywita∏a dyrektor Ewa
Skolimowska, po czym odby∏a si´ cz´Êç artystyczna.
Uczniowie z klasy Oa
pod kierunkiem pani Bo˝eny
Cegie∏ki umilili czas swoim
najbli˝szym recytacjà wierszy i Êpiewem piosenek.
Klasa III wraz z wychowawczynià Danutà Midziak przygotowa∏a inscenizacj´ wed∏ug baÊni Andersena
pt.: „Choinka”. Dziewczynki
z klasy V zaprezentowa∏y ta-

niec latynoamerykaƒski, który przygotowa∏y
wspólnie z Gra˝ynà ˚urawickà.
Uczniowie w ten sposób pragn´li podzi´kowaç
babciom i dziadkom za trud w∏o˝ony w ich wychowanie oraz za dobre wychowanie ich rodziców. Po wyst´pie panie z Klubu Seniora nagrodzi∏y artystów s∏odkà niespodziankà.
Dzieci z grupy 0b (wychowawczyni Ewa
Knop) zaprosi∏y babcie i dziadków do swojej sali. Tam goÊcie obejrzeli program artystyczny,
podczas którego na „scenie” „wyros∏y” dla nich
kwiatki, a ch∏opiec – dziadziuÊ i dziewczynka
– babcia upiekli ciasta dla swoich wnuczàt. Mali
uczniowie recytowali te˝ wiersze i Êpiewali piosenki.
Po wyst´pach goÊcie wzi´li udzia∏ w konkursach. Wybrano babci´ – królowà i dziadka – króla. By∏y te˝ Êpiewy, taƒce i s∏odki pocz´stunek.
Bo˝ena Cegie∏ka
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Weso∏ej w trakcie rejestracji
We czwartek, 26 lutego br. mia∏o
miejsce zebranie za∏o˝ycielskie Stowarzyszenia pod nazwà Towarzystwo
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Weso∏ej. Zosta∏ wybrany Komitet Za∏o˝ycielski oraz w∏adze UTW. Komitet
Za∏o˝ycielski przygotowa∏ i z∏o˝y∏
wniosek o rejestracj´ Stowarzyszenia
w Krajowym Rejestrze Sàdowym.
Najbli˝sze trzy miesiàce to czas

na przeprowadzenie procedur rejestrowych, ale nie tylko… Jest to równie˝ czas, kiedy osoby zainteresowane
mogà ju˝ zg∏aszaç swój akces do Stowarzyszenia.
Jak g∏osi statut celem Stowarzyszenia jest m. in.: kszta∏towanie postaw
sprzyjajàcych uczeniu si´ przez ca∏e
˝ycie, w∏àczanie osób starszych do systemu kszta∏cenia ustawicznego po-

przez wspomaganie integralnego rozwoju osobowego, a zw∏aszcza sprawnoÊci intelektualnej i fizycznej; propagowanie kultury, sztuki.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: utw.wesola@wp.pl.
Punktem kontaktowym jest tak˝e Biblioteka Publiczna w Weso∏ej (ul. 1.
Praskiego Pu∏ku 31).
Wi´cej informacji zamieÊcimy w nast´pnym numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Regina Kozerska
(w imieniu Komitetu Za∏o˝ycielskiego)

Kampania „Dobry rodzic – dobry start”
Czas przyjÊcia dziecka na Êwiat jest dla rodziny pi´knym, ale i trudnym okresem. Ca∏kowita
zmiana dotychczasowego trybu ˝ycia, stres
zwiàzany z odpowiedzialnoÊcià za nowonarodzonego ma∏ego cz∏owieka, nieprzespane noce,
p∏acz dziecka, poczàtkowa nieumiej´tnoÊç odczytywania jego potrzeb mogà czasem wystawiç wytrzyma∏oÊç rodziców ma∏ego dziecka
na nie lada prób´. Poprzez szereg dzia∏aƒ Fundacja Dzieci Niczyje, w ramach programu Dobry
Rodzic – Dobry Start, stara si´ dotrzeç do jak
najwi´kszej liczby osób, które mierzà si´ z nowà
rolà rodzica i wesprzeç je swojà wiedzà i doÊwiadczeniem, by z tej próby wysz∏y zwyci´sko!

Dzia∏ania
W ramach kampanii agencja DDB Warszawa
przygotowa∏a na zasadzie non-profit przekazy
medialne promujàce ide´ dobrego rodzicielstwa
i przestrzegajàce przed konsekwencjami nieuwagi w opiece nad ma∏ym dzieckiem.

Organizatorzy
Ogólnopolska kampania spo∏eczna „Dobry
Rodzic – Dobry Start” prowadzona jest z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje we wspó∏pracy
z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo∏eczne.
Dzi´ki zaanga˝owaniu Miasta Sto∏ecznego Warszawy kampania ma szeroki zakres lokalny.
Cel
Kampania adresowana jest do rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz rodziców oczekujàcych na dziecko. Kampania b´dzie trwa∏a
od po∏owy marca do po∏owy maja 2009 r.
Kampania medialna ma na celu zwrócenie
uwagi na fakt, ˝e rodzicielstwo jest zadaniem,
z którym czasami trudno sobie poradziç. JednoczeÊnie massmedia, pokazujàc rodziców ma∏ych dzieci, prezentujà wizerunek wypocz´tych,
szcz´Êliwych doros∏ych i uÊmiechni´tych dzieci.
Dlatego te˝ rodzice, którzy napotykajà na problemy, wstydzà si´ o tym mówiç, traktujà swojà sytuacj´ jako niepowodzenie. Cz´sto nie wiedzà,
gdzie mogà szukaç pomocy.
Rodzice ma∏ych dzieci powinni wi´c otrzymaç
wsparcie, by dysponowali jak najwi´kszà wiedzà
o tym, co sprzyja prawid∏owemu i zdrowemu
rozwojowi ich dziecka, a co szkodzi; by wiedzieli, jak w trudnych sytuacjach zapanowaç
nad swoimi emocjami; by byli Êwiadomi, ˝e
w razie problemów zwiàzanych z rolà rodzica
istnieje szereg instytucji i organizacji, do których
mogà zwróciç si´ po porad´ i pomoc.

Dla rodziców przygotowano materia∏y edukacyjne: broszury i ulotki, m.in. „10 kroków ku temu, by staç si´ lepszym rodzicem”, „Zamiast
klapsów – jak z szacunkiem i mi∏oÊcià stawiaç
dziecku granice”, „Ostro˝nie dziecko”, „Stres
– poradnik dla rodziców ma∏ych dzieci”, „Prosz´, uwa˝aj na mnie!”, „Dobry Rodzic – Dobry
Start”. Dzi´ki zaanga˝owaniu „ambasadorów
kampanii”, czyli instytucji z ca∏ego kraju wspierajàcych dobre rodzicielstwo, materia∏y te b´dà
te˝ dost´pne w innych miastach Polski.
Do dyspozycji rodziców oddano tak˝e stron´
internetowà www.dobryrodzic.pl, na której mo˝na znaleêç wiele przydatnych informacji o opiece
nad ma∏ymi dzieçmi, adresy placówek, które
udzielajà pomocy rodzicom ma∏ych dzieci oraz
aktualnà ofert´ dla rodziców przygotowanà w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start.
Dobry Rodzic w Warszawie
Dzi´ki zaanga˝owaniu Urz´du m. st. Warszawy rodzice ma∏ych dzieci mieszkajàcy w Warszawie mogà korzystaç z bogatej oferty edukacyjnej i oferty wsparcia!

Zapraszamy rodziców maluchów do korzystania z oferty zawierajàcej:
• „Pakiet Dobrego Rodzica”, który mo˝e bezp∏atnie otrzymaç ka˝dy rodzic ma∏ego dziecka w Warszawie. Pakiet zawiera materia∏y mówiàce o tym, w jaki sposób radziç sobie
w trudnych rodzicielskich sytuacjach, gdzie
szukaç wsparcia i pomocy. Pakiet mo˝esz zamówiç na stronie www.dobryrodzic.pl
• wsparcie i pomoc psychologów, pedagogów
i po∏o˝nej w Praskim Centrum Dziecka i Rodziny prowadzonym przez Fundacj´ Dzieci Niczyje.
Rodzice mogà skorzystaç z:
– konsultacji indywidualnych;
– konsultacji ma∏˝eƒskich i rodzinnych;
– warsztatów umiej´tnoÊci rodzicielskich;
– grupy wsparcia dla rodziców.
Placówka czynna jest od poniedzia∏ku
do piàtku od 9:00 do 17:00 (we wtorki i Êrody do godz. 19:00).
Adres:
Fundacja Dzieci Niczyje
Praskie Centrum Dziecka i Rodziny
Ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
• spotkania rodzinne: w okresie marzec–czerwiec w Warszawie odb´dzie si´ szereg spotkaƒ i pikników rodzinnych, podczas których
b´dziemy mówiç m.in. o tym, jak radziç sobie
z trudnymi sytuacjami w opiece i wychowaniu
ma∏ego dziecka, o zasadach bezpieczeƒstwa,
jakie nale˝y zachowaç w opiece nad dzieckiem oraz metodach wychowania opartych
na szacunku i mi∏oÊci.
• planujemy te˝ dzieƒ otwarty dla rodziców
ma∏ych dzieci, podczas którego dla rodziców
i ich maluchów przygotujemy szereg aktywnoÊci, tj. wspólne czytanie, zabawy ruchowe,
s∏owem: wspólne aktywne leniuchowanie. Ale
b´dzie to tak˝e okazja, aby porozmawiaç z innymi rodzicami, psychologiem, pedagogiem,
po∏o˝nà.
Szczegó∏y dotyczàce spotkaƒ i pikników:
na stronie www.dobryrodzic.pl
ZAPRASZAMY!
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Dni Bezpiecznego Internetu
Luty to miesiàc
szczególnej dba∏oÊci
o
bezpieczeƒstwo
dzieci korzystajàcych
z Internetu.
Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony
jest Dzieƒ Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który odbywa si´ w ramach
programu „Safer Internet”. W Polsce DBI
obchodzony jest od
2005 r. Jego organizatorami sà Fundacja Dzieci
Niczyje oraz NASK.
W tym roku Dzieƒ Bezpiecznego Internetu
przypad∏ 10 lutego, ale nasi uczniowie uczestniczyli w zaj´ciach tematycznych ju˝ od po∏owy
stycznia. Dzieci wzi´∏y udzia∏ w Mi´dzynarodowym Quizie zorganizowanym z okazji DBI. Podczas akcji „Zima w mieÊcie”, bra∏y udzia∏ w zaj´ciach edukacyjnych przeprowadzanych wed∏ug
scenariuszy „Dziecko w Sieci”. Zaj´cia te by∏y
kontynuowane na lekcjach informatyki klas III.
Na szkolnym korytarzu pojawi∏a si´ tablica informacyjna dotyczàca zasad bezpieczeƒstwa i netykiety. Informacje te umieÊciliÊmy równie˝
na stronie WWW http://www.sp173.waw.pl.
Dzi´ki temu powsta∏ swoisty poradnik rodzica
oraz zbiór u˝ytecznych materia∏ów pomocnych
w rozmowach z dzieçmi. W ramach przeprowadzonej akcji ok. 300 uczniów klas IV – VI skorzy-
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sta∏o z kursu na platformie e-learning, dzi´ki czemu w przyst´pny i przede wszystkim atrakcyjny
sposób pozna∏o tajniki bezpiecznego korzystania
z Internetu. Podstawowe zasady, z którymi zapoznali si´ uczniowie to m.in.
● Mów, jeÊli coÊ jest nie tak!
● Zabezpiecz swój komputer!
● Nie ufaj osobom poznanym w Sieci!
● Nie podawaj swoich danych!

30
motortest
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Przypomnieniem akcji b´dzie artyku∏ publikowany przez uczniów na ∏amach szkolnej gazetki „SzkoleÊ”. Podj´te dzia∏ania uÊwiadomi∏y dzieciom, ˝e sà
one odpowiedzialnymi u˝ytkownikami sieci, a Internet to nie tylko korzyÊci i zabawa, ale równie˝ zagro˝enia. ÂwiadomoÊç dzieci nie zwalnia jednak nas
doros∏ych od odpowiedzialnoÊci i troski o stosowne
do wieku korzystanie z Internetu, programów i gier.
Zwieƒczeniem akcji by∏ zorganizowany przez naszà
szko∏´ dzielnicowy konkurs grafiki komputerowej
„Bezpieczny w Sieci”.
Patrycja Kraczek-Zimnicka

urodziny firmy motortest
a Klienci dostajà prezenty

Krzysztof Szadkowski
rok za∏. 1979

www.motortest.com.pl

Zapraszamy do Salonu przy ul. Hynka 2a (Warszawa-Ok´cie).
Godziny otwarcia: pon.–pt. 8.00–20.00, sob. 9.00–15.00.
Tel./fax 022 868-01-21

Oferujemy luksusowe samochody ró˝nych marek na zamówienie z gwarancjà.
Skupujemy auta u˝ywane – wszystkie marki za gotówk´.
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Listy do redakcji
GoÊciniec
Droga Redakcjo,
Pozwalam sobie na list krótki, ale dobitny. Prosz´
potraktowaç go jak apel mieszkaƒca dzielnicy do jego w∏adz. Znam si∏´ mediów z doÊwiadczenia zawodowego, nie kieruj´ si´ wi´c w ogóle do Ratusza;
Paƒstwo zrobià to skuteczniej. Apeluj´ o ustawienie
na ulicy GoÊciniec tzw. „Êpiàcych policjantów”!
JakiÊ czas temu samochód osobowy nie wyhamowa∏ w okolicy ronda z ul. Fabrycznà; zniszczy∏
bram´ wjazdowà oraz cz´Êç p∏otu. O ofiarach,
na szcz´Êcie, nic mi nie wiadomo. Na poczàtku tego roku na skrzy˝owaniu z nowowybudowanà ul.
Jeêdzieckà zderzy∏y si´ 2 samochody. Wydaje mi
si´, ˝e bez ofiar. Dzisiaj wieczorem (niedziela 18
stycznia 2009), przeje˝d˝ajàc GoÊciƒcem zobaczy∏em z oddali auta stojàce przy tym sam skrzy˝owaniu, w tym jedno z kogutem. PomyÊla∏em: „Znowu”. Mia∏em racj´. Tym razem skutki wypadku wyda∏y mi si´ bardziej op∏akane. Przedzia∏y silnikowe
obu aut wyglàda∏y na kompletnie zgniecione. Mam
nadziej´, ˝e nie by∏o ofiar, nie by∏o bowiem karetki.
Na tym koƒcz´ moje „mam nadziej´” i apeluj´
do w∏adz o ustawienie przynajmniej na najtrudniejszych skrzy˝owaniach „Êpiàcych policjantów”. Nic
innego nie rozwià˝e problemu pr´dkoÊci na ok. 800metrowej prostej o niez∏ej nawierzchni i niewidocznych skrzy˝owaniach. Na drugiej cz´Êci GoÊciƒca te˝
przyda∏oby si´ kilka ograniczeƒ, najbardziej w okolicy
budynku stra˝y po˝arnej. Nie zmienimy nawyków
polskich kierowców, ale pozwólmy naszym dzieciom
czuç si´ bezpiecznie w drodze do szko∏y.
A sàdzàc po geometrycznym przyroÊcie zdarzeƒ
drogowych, takie dzia∏anie wydaje si´ konieczne.
Zw∏aszcza, ˝e przybywaç b´dzie zmodernizowanych ulic takich jak Jeêdziecka.
Pozdrawiam serdecznie
(dane osobowe do wiadomoÊci Redakcji)
❦❦❦
Cd. w sprawie dymu z komina
W poprzednim numerze WS opublikowaliÊmy list
do redakcji na temat nieprzyjemnych dymów snujàcych si´ nad ul. Cienistà. Poniewa˝ listy do redakcji
publikujemy bez ingerencji w tekst (o ile nie zawierajà treÊci obraêliwych), nie zwróciliÊmy uwagi, ˝e
autor zamieÊci∏ pe∏ny adres nieruchomoÊci, której
w∏aÊcicieli obwinia∏ za istniejàcà sytuacj´. Serdecznie za to przepraszamy osoby zainteresowane.
Po tej publikacji, w∏aÊciciele powy˝szej nieruchomoÊci przyszli do redakcji z pretensjami za nag∏oÊnienie sprawy. Niestety, poczàtkowo nie skorzystali ze z∏o˝onej propozycji napisania sprostowania,
oÊwiadczyli jedynie ˝e majà wszelkà niezb´dna dokumentacj´ i nikt nigdy nie udowodni∏ im ˝e palà

w piecu substancjami niedozwolonymi, zapowiadajàc kroki prawne przeciwko nam i autorowi listu.
OczywiÊcie majà do tego prawo, co nie zmienia faktu, ˝e nad Cienistà ca∏y czas snujà si´ niemi∏o pachnàce dymy, b´dàce êród∏em tego sàsiedzkiego konfliktu. No i trzeba pami´taç, ˝e ka˝dy ma prawo proces wytoczyç, ale nie ka˝dy go wygrywa. Dlatego
pewnie lepiej by by∏o swojà aktywnoÊç ukierunkowaç na to, jak tych dymów si´ pozbyç i jak za˝egnaç
konflikt, zamiast go eskalowaç w sàdzie.
Ostatecznie wp∏yn´∏a do nas polemika z przytoczonym tekstem, z ˝àdaniem zamieszczenia jej
w ca∏oÊci i bez zmian co niniejszym czynimy.
OczywiÊcie, ka˝dy ma prawo przekonywaç do swoich racji jak chce. Tu treÊç i argumenty, które zosta∏y u˝yte w∏aÊciwie nie pozostawiajà z∏udzeƒ. Takich
wyjaÊnieƒ komentowaç nie ma sensu, ich forma
komentuje si´ sama za siebie...
Marcin J´drzejewski
W odpowiedzi na artyku∏ z setnego numeru WiadomoÊci Sàsiedzkich „Trujàce dymy nad ul. Cienistà”
przede wszystkim chcia∏bym zapytaç si´ jakie to kolesiowskie uk∏ady panujà pomi´dzy autorami listu,
a redakcjà i radnymi gminy, ˝e redakcja publikujàc ten
artyku∏ zdecydowa∏a si´ na z∏amanie prawa czyli krótko mówiàc pope∏ni∏a przest´pstwo. O czym nie wie
chyba tylko sam redaktor naczelny czasopisma,
przynajmniej jeden radny i analfabeci w Ameryce.
Nie mam zamiaru wdawaç si´ w polemik´ z konfabulacyjnymi historyjkami autorów, którzy takimi tekstami roz∏adowujà swoje frustracje i doskwierajàcà nud´.
Jednak˝e zdumiewa mnie sens drukowania takich
tekstów z czasopiÊmie, bo nie do tego jest powo∏ane
dziennikarstwo, o czym pami´taç powinni Redaktorzy o ile sà zawodowcami. Ani celem, ani zadaniem
dziennikarzy jest podsycanie sàsiedzkich sporów
i waÊni oraz bezpodstawne szkalowanie ludzi. JeÊli
redakcja zdecydowa∏a podjàç si´ prowadzenia tematu powinna ten materia∏ zweryfikowaç sprawdzajàc
przed podaniem do druku czy zawarte tam fakty majà cokolwiek wspólnego z rzeczywistoÊcià. Chyba, ˝e
wracamy do wczesnego Êredniowiecza i redakcja
urzàdza plac kaêni z dybami, pr´gierzem, szubienicà
i ka˝demu z oszkalowanych po przeprowadzeniu 10cio minutowej sondy internetowej od razu wyznacza
kar´ i termin jej publicznej egzekucji. Ale nawet we
wczesnym Êredniowieczu by∏y Sàdy które o tym decydowa∏y, choç tak jak
i dzisiaj w du˝ej mierze
decydowali mo˝ni tamtego i tego Êwiata. Ale
podobno mamy demokracj´, zwalczanie korupcji, nepotyzmu i uk∏adów. Mamy równie˝ g∏´boki kryzys.

OÊrodek Mediacji i Dialogu
zaprasza na

WARSZTATY UMIEJ¢TNOÂCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Wynika z tego, ˝e powszechny kryzys nie tylko
wp∏ynà∏ negatywnie na polskà gospodarkà ale równie˝ i na poj´cie misji dziennikarskiej redaktorów
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
/--------------------/
❦❦❦
List od mieszkaƒca
Z wielkim smakiem przeczytalem lutowy wywiad
z wiceburmistrzem panem Krzysztofem Kacprzakiem, ˝e uruchomili w∏adze Warszawy w sprawie budowy estakady w Starej M. Ciesz´ si´ te˝, ˝e zapad∏a cisza w sprawie budowy bezu˝ytecznego ronda
kolo Lidla (trzeba tylko postawiç znak pierwszeƒstwa
dla autobusów je˝d˝àcych dawnà Torfowà, ˝eby by∏o ∏atwiej; chyba, ˝e przy GoÊciƒcu mieszka ktoÊ
wa˝ny – to przepraszam). Natomiast niepokojà mnie
s∏uchy, ˝e ktoÊ ma pomys∏, aby robiç skr´t (i Êwiat∏a) w lewo z Jeêdzieckiej na Trakt Brzeski. Niech
Was Pan Bóg broni. Ca∏à korzyÊç z estakady wówczas diabli wezmà. I nie usprawiedliwi tego nawet
potrzeba dania komuÊ przy tej robocie zarobiç.
Pozdrawiam
Roman Strzemiecki, ul. Hiacyntowa
Gwoli wyjaÊnienia, skr´t z Osiedla w stron´ Warszawy ma byç nie z ul. Jeêdzieckiej ale z ul. Fabrycznej. To oczywiÊcie wp∏ynie na pr´dkoÊç ruchu
na Trakcie Brzeskim. Ale o to w∏aÊnie chodzi. W∏adze Dzielnicy, sa obowiàzane dbaç o interes mieszkaƒców, a nie tych co jadà tranzytem przez nasze
Osiedle. A na tym skrzy˝owaniu ju˝ zgin´∏o kilka
osób, by∏o te˝ wiele st∏uczek. Tak˝e w interesie
mieszkaƒców Osiedla jest, by usprawniç wyjazd z
Osiedla w stron´ Warszawy.
ZaÊ co do ronda przy Lidlu, to sprawa o tyle ucich∏a, ˝e w∏aÊnie jest og∏aszany przetarg na jego
budow´ i w trakcie wakacji rondo to powstanie. Bo
jest faktem, ˝e przy GoÊciƒcu mieszka ktoÊ wa˝ny - oko∏o 800 mieszkaƒców naszego Osiedla i to
dla nich to rondo ma powstaç.
Sugestii o tym, ˝e buduje si´ jakàÊ inwestycj´ by
daç komuÊ zarobiç komentowaç nie b´d´. Tym
bardziej, ˝e jest czyniona przez osob´ mieszkajàcà
przy dopiero co zbudowanej ulicy. Czy tamta budowa te˝ by∏a robiona by daç komuÊ zarobiç, czy dla
wygody mieszkaƒców ul. Hiacyntowej?

Marcin J´drzejewski

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

oezji 17

ul. P

Zapisy
na rok 2009/2010

wi´cej na www.patrimonium.com.pl
600 434 926, 609 537 807

tel. 773 25 90
0-505 115 773

GABINET WETERYNARYJNY

OKNA, DRZWI, WITRYNY, FASADY PCV ALUMINIUM

Âwiadomi rodzice – szcz´Êliwe dzieci

Izabela Rupiƒska - lek. weterynarii
St. Mi∏osna, ul. Hebanowa 16
tel. 022 773 10 88
606 482 555

Czynny 19.00-21.00
Wizyty ca∏odobowo
na telefon

SPRZEDA˚, MONTA˚ –
Warszawa-Weso∏a

D AMAR

Tel. 792 328 862
e-mail: damar-uslugi@wp.pl
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„Bajland” – sala zabaw dla dzieci

Godziny pracy przedszkola
Codziennie od godziny 6.00 do godziny 20.00.
Rodzic mo˝e zapisaç dziecko na dowolny czas.

Od 1 wrzeÊnia 2008 roku dzia∏a nowe Przedszkole Prywatne „KubuÊ” w Weso∏ej w dzielnicy
Stara Mi∏osna przy ul. Jeêdzieckiej 21 f lokal nr 13

Osoby prowadzàce
Dwie nauczycielki z wykszta∏ceniem wychowanie przedszkolne.

„KubuÊ” – prywatne przedszkole
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Od 1 lutego sala zabaw dla dzieci „Bajland”
przy Trakcie Brzeskim 62 a w Starej Mi∏oÊnie jest
filià przedszkola. Zapraszamy do „Bajlandu”
na zabawy ruchowe na sali: zje˝d˝alnie, baseny
z pi∏eczkami, tunele, wspinaczki, zabawki, zaj´cia
artystyczne dla dzieci – j. angielski, plastyka, taniec, balet, judo, gimnastyka korekcyjna, logopedia i inne. Organizujemy urodziny dla dzieci. WyÊwietlamy filmy w sali multimedialnej. Mo˝na zapoznaç si´ z ˝ywym legwanem w terrarium. Prowadzimy tez wypo˝yczalni´ strojów karnawa∏owych dla dzieci. Organizujemy dyskoteki dla dzieci. Zapraszamy grupy zorganizowane ze szkó∏
i przedszkoli. Posiadamy w∏asny autokar z 55
miejscami. Zapraszamy te˝ do bufetu dzieci i doros∏ych na s∏odycze, napoje, smacznà kaw´ i herbat´. Posiadamy automaty sprawnoÊciowe i ze
s∏odyczami i zabawkami. Organizujemy kameralne imprezy okolicznoÊciowe dla dzieci i doros∏ych
przy muzyce i pocz´stunku. Szczególnie zapraszamy na urodziny dla dzieci. Zapraszamy codziennie w godzinach od 11.00 do 20.00 (równie˝
w soboty i niedziele). Dzieci i rodzice z Przedszkola Prywatnego „KubuÊ” majà zni˝ki w „Bajlandzie”. Od 15 marca zapraszamy dzieci w wieku 25 lat do przedszkola w Bajlandzie nazwanego
„AKADEMIÑ MALUCHA”. Przedszkole w Bajlandzie kszta∏ci i wychowuje dzieci wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji ABC
Przedszkolaka wydawnictwa WSIP. Podczas pobytu dzieci w Bajlandzie dzieci kszta∏tujà swojà
osobowoÊç, uczà si´ podstawowych czynnoÊci
potrzebnych do ˝ycia, kszta∏tujà i rozwijajà zdolnoÊci i zainteresowania, zdobywajà nowa wiedz´.

Wy˝ywienie
Mo˝na wykupiç wy˝ywienie ca∏odzienne (tzn.
trzy posi∏ki dziennie: Êniadanie, obiad i podwieczorek) w jednorazowych pojemnikach z restauracji „Aplauz”. W cenie 15 z∏ dziennie.
Warunki organizacyjno-cenowe zaj´ç
Cena za 1 miesiàc zaj´ç (oprócz sobót i niedziel) wynosi: 490 z∏.* bez wy˝ywienia; 790 z∏.*
z wy˝ywieniem.
Dodatkowo za zaj´cia w soboty i niedziele:
– 150 z∏. bez wy˝ywienia; 250 z∏ z wy˝ywieniem;
Za 4 godziny dziennie (oprócz sobót i niedziel):
– 250 z∏* bez wy˝ywienia; 400 z∏* z obiadami.
* W ramach czesnego wliczone sà zaj´cia dodatkowe: rytmika, j. angielski.
– 980 z∏ z wy˝ywieniem i wszystkimi zaj´ciami
dodatkowymi tzw. full opcja.
– 150 z∏ za pobyt 2x w tygodniu np. wtorek
i czwartek od godz. 10.00 do 14.00 bez wy˝ywienia, 220 z∏ z obiadami.
Kontakt:
ul. Trakt Brzeski 62A, Stara Mi∏osna,
www.bajland.pl
tel. 022 773 39 74 lub
handlowiec Bajlandu: 0 668 00 30 30
w∏aÊciciel: 0 602 67 89 51

PRZEDSZKOLE PRYWATNE „KUBUÂ”
W WESO¸EJ – STARA MI¸OSNA
UL. JEèDZIECKA 21 f lok. 13
W „GALERII SOSNOWA” I p.
TRWA NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY DO:
• ZERÓWKA – 490 Z¸.(j. angielski, religia,
rytmika),
• ˚¸OBKA (OD 20 MIESI¢CY) – 800 z∏,
• ˚¸OBKA (OD 12 MIESI¢CY) – 1000 z∏,
• PRZEDSZKOLA GRUPY: 3,4,5 LAT – 490 z∏
(j. angielski, religia, rytmika).
+ WY˚YWIENIE CATERING: 10 Z¸. DZIENNIE
(3 POSI¸KI).
WE WSZYSTKICH GRUPACH SÑ WOLNE
MIEJSCA.
Ceny obowiàzujàce od 1 wrzeÊnia 2009 roku
INFORMACJE I ZAPISY: 0 602 67 89 51
ZAPISY e-mail: przedszkolekubus@op.pl
INFORMACJE: www.przedszkolekubus.pl
PRZYJMUJEMY DZIECI Z CA¸EJ POLSKI.

Zaj´cia dodatkowe
Przedszkole oferuje zaj´cia dodatkowe realizowane podczas zaj´ç: rytmika, taniec, balet, judo,
gimnastyka korekcyjna, plastyka, j. angielski.

DOJAZD OD TRAKTU BRZESKIEGO ulicà Jana Paw∏a II.
TYLKO 3 MIN. Samochodem – 1500 m.

Tekst sponsorowany

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 ka˝dy 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 prowadzi zerówk´ (dzieci szeÊcioletnie) i ˝∏obek dla dzieci od 1
roku ˝ycia. 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). Przedszkole 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. W przedszkolu dzieci rozwijajà swoje zdolnoÊci i umiej´tnoÊci oraz zainteresowania w zaj´ciach dodatkowych takich jak:
j. angielski, rytmika, plastyka, judo, klub m∏odego
odkrywcy, taniec, balet, gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia. Przedszkole przyjmuje dzieci z ca∏ej Warszawy i powiatu miƒskiego i otwockiego
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 Mc Donalds na skrzy˝owaniu przy Trakcie Lubelskim
w lewo w ulic´ Jana Paw∏a II i po 3 minutach w odleg∏oÊci 1500 m dojechaç do przedszkola. Obecnie
trwa nabór na nowy rok szkolny do ˝∏obka, przedszkola i zerówki pod nr tel. 0 602 67 89 51, telefon
w sekretariacie przedszkola w godzinach 10.0018.00: 022 401 05 00, Informacje o przedszkolu
na stronie internetowej:
www.przedszkolekubus.pl
e-mail:przedszkolekubus@op.pl
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). Szczególnie polecamy

organizacj´ urodzin dla dziecka. Za 500 z∏. polecamy (dla maksimum 20 dzieci): przygotowanà sal´
zabawy z kolorowymi Êwiat∏ami dyskotekowymi,
muzyk´ z dj, konkursy z nagrodami, wodzireja,
oddzielnie stoliki i zastaw´ do pocz´stunku. Za dodatkowà op∏atà (ok. 250 z∏.) organizujemy pocz´stunek z tortem, szampanem dla dzieci, s∏odyczami i napojami oraz kawà i herbatà dla doros∏ych.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

tel. 022 401 33 33

tel. 022 498 14 14

Salon zoologiczny

MARMURY GRANITY
KO¡CÓWKI KOLEKCJI

BIURO
PODRÓ˚Y

tel. 40 30 765
Centrum Zdrowia i Urody

25

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

C hemia i inne towary
z N iemiec
Godziny otwarcia:
pon-pt – 10-19
sob – 9-14

ANGELINA
SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY

FRYZJERSTWO DAMSKO-M¢SKIE
KOSMETYKA CHANTARELLE
Germaine de Capuccini

MANICURE – TIPSY, ˚EL AKRYL
PEDICURE, SOLARIUM
FARBY MATRIX L’Oréal
pon.-pt. - 9.00-20.00
sob. - 8.00-16.00
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05-077 W-wa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 29
róg ul. 1 Praskiego Pu∏ku

telefon:

022 773 39 20

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

Tekst sponsorowany

Ju˝ czas na zebranie wspólnoty mieszkaniowej
– Plan wydatków,
– Bud˝et na fundusz remontowy,
– Potrzebne prace, remonty, naprawy
itp.,
– Rezerwy ma rzecz niesp∏aconych nale˝noÊci,
– Sprawy gwarancyjne, prawne, ubezpieczenia itd.,
– Stawki zaliczek na poczet utrzymania cz´Êci wspólnych i na fundusz remontowy,
– Decyzje o udzielenie lub nie absolutorium zarzàdcy lub zarzàdowi
wspólnoty,
– Wybór nowych zarzàdców lub zarzàdów.
Jak zwo∏aç i zorganizowaç zebranie?
To administrator zajmuj´ si´ organizacjà i przebiegiem zebraƒ. Wspólnoty
nie majàce administratora organizujà
zebrania przez w∏asne organa tj. zarzàd. Podstawowe kroki jakie trzeba
podjàç w celu przeprowadzenia dobrego zebrania to:
– Zwo∏aç prawid∏owo zebranie na
ustalony termin i miejsce w sposób
zgodny z prawem,

Poczàtek roku to czas zebraƒ wszystkich wspólnot mieszkaniowych, to czas
spotkania najwa˝niejszego organu
Wspólnoty Mieszkaniowej. Tylko on
jest w∏adny podjàç ka˝dà decyzj´ dotyczàca nieruchomoÊci. Oznacza to rozliczenie wydatków za poprzedni rok,
skwitowanie zarzàdu, uchwalenie bud˝etu na ca∏y bie˝àcy rok, ustalenie
stawek zaliczek i podj´cie wszelkich
istotnych decyzji dla mieszkaƒców
wspólnoty. W poprzednim artykule pisaliÊmy o koniecznoÊci ukonstytuowania si´ wspólnoty. Teraz troch´ o zebraniach w∏aÊcicieli lokali, czyli najwa˝niejszej formy zarzàdzania przez
w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.
Zebranie roczne ma na celu podsumowanie ostatniego roku. Pozwala
w∏aÊcicielom zapoznaç si´ z sytuacjà
wspólnoty, stanem finansów, poziomem kosztów, p∏atnoÊci zaliczek. Te
dane sà przyczynà do podj´cia istotnych decyzji na kolejny rok. Podstawowe zadania jakie stojà przed wspólnotà
to podj´cie decyzji w drodze uchwa∏
obejmujàce:

– Powiadomiç w prawid∏owy sposób
wszystkich w∏aÊcicieli lokali w nieruchomoÊci,
– Przygotowaç sprawozdanie za ostatni rok wraz z informacjà o wykonanych zadaniach,
– Przygotowaç projekt bud˝etu na nowy
rok, plan gospodarczy i organizacyjny,
– Przygotowaç propozycje uchwa∏ dotyczàcych planu gospodarczego i organizacyjnego.
Stowarzyszenie „Akacjowa” od kilku
lat wspomaga wspólnoty w tym procesie. Dla cz´Êci wspólnot sama organizuje spotkania korzystajàc ze swoich
doÊwiadczeƒ.
Je˝eli masz czytelniku problem z organizacjà zebrania wspólnoty, nie
wiesz jak je przeprowadziç, jesteÊmy
pewni ˝e b´dziemy mogli pomóc.
Mo˝na nas znaleêç w Internecie
pod adresem http://www.akacjowa.pl/,
a tak˝e pod numerem telefonu
509 176 540. Mo˝na te˝ zadaç pytanie na adres poczty elektronicznej:
stowarzyszenie@akacjowa.pl.
Zarzàd Stowarzyszenia Akacjowa

Licencja
nr 0000505

DETEKTYW

Us∏ugi dla osób prywatnych i firm:
– rozwody, majàtek, wiarygodnoÊç biznesowa, badania
antypods∏uchowe, ekspertyzy, doradztwo, inne.
tel. 022 7730028
fax 022 7730029

www.renoma2.com.pl

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

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

KANCELARIA PRAWNA „VERBUM”
i KANCELARIA ADWOKACKA

Gra˝yna Policiƒska & Alojzy Policiƒski
✓

Doradztwo prawne w sprawach: cywilnych, karnych, rodzinnych,
spadkowych, podatkowych, pracowniczych.
✓ Doradztwo gospodarcze i finansowo-giełdowe.
✓ Konsultacje i opinie prawne.
✓ Działania w imieniu osób fizycznych i prawnych w sàdach i urz´dach.

ul. Jana Pawła II nr 25 lok. 14, IV pi´tro
Tel./fax: 022 760 01 31, e-mail: orbi_lex@wp.pl
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BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

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

KONSULTAC YJNY G ABINET O RTOPEDYCZNY

Dr Zbigniew Stolarski
Stara Mi∏osna
ul. Szmaragdowa 45

CHIRURG -ORTOPEDA
TRAUMATOLOG

tel. 022 773 37 44
kom. 0668 26 35 40

ALARMY, DOMOFONY,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
tel. 509 928 338

Mechanika pojazdowa
• Silniki, rozrzàdy
• Zawieszenia, hamulce
• Sprz´g∏a, g∏owice
• Alternatory, rozruszniki
Wystawiamy faktury VAT
4, Stara Mi∏osna
022 773 18 61 0601 737 573 ul. Jeêdziecka

Gabinet
We t e r y n a r y j n y
Lek. wet. Marcin i Marta Salewicz
• profilaktyka, szczepienia ochronne
• badanie laboratoryjne, zeskrobiny,

wymazy
• interna
• chirurgia mi´kka (narkoza wziewna)
– lek. wet. specjalista chirurg Jan
Plasota
• ortopedia, konsultacje ortopedyczne
(narkoza wziewna) – lek. wet.
specjalista chirurg Jan Plasota

ul. Moniuszki 14
Warszawa–Weso∏a
tel. 022 773 78 60
0 501 775 840
pn.-pt. 10-12, 15-20; sob. 10-15

• RTG, mo˝liwoÊç wykonania zdj´cia

w kierunku dysplazji stawów
biodrowych z wpisem do rodowodu
• USG po wczeÊniejszym umówieniu
• laseroterapia
• zdejmowanie kamienia naz´bnego
• wystawianie paszportów, czipowanie
• karmy lecznicze
• strzy˝enie, piel´gnacja i kàpiele
lecznicze

www.weterynarzwesola.pl

Firma „KOMPLEKS“
• Pranie dywanów
Sulejówek, ul. Sobieskiego 35
• Pranie tapicerek meblowych
tel. 022 783 46 06, 602 581 285
• Pranie wyk∏adzin dywanowych
• Pranie i czyszczenie tapicerek samochodowych ATRAKCYJNE CENY
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SALON FRYZJERSKI
Renata Chrzanowska
022-773-90-37

STYLIZACJA PAZNOKCI
Katarzyna Trociuk
0501-549-595
●

fryzjerstwo damsko-m´skie
● manicure
● pedicure
● przed∏u˝anie paznokci

Weso∏a, ul. Armii Krajowej 58 (I pi´tro) pn-pt: 9-18, sob: 8-15

30
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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

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

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98

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)
tel. 022

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

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho

PROJEKTOWANIE - ZAK¸ADANIE - PIEL¢GNACJA

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

OGRODÓW, TARASÓW, BALKONÓW

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

Ania

☛ MASA˚ LECZNICZY

0-691 260 269

☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

KANCELARIA PRAWNA

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne
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.

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

DO M BANKIETOWY ALICJA
wesela do 200 osób, komunie, przyj´cia okolicznoÊciowe,
bankiety, kompleksowa obs∏uga, zespo∏y, dj-e, foto, video!
Tel.: 022 773 35 61, 502 600 775 www.djalicja.waw.pl
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• REHABILITACJA PO URAZACH
• FIZYKOTERAPIA

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

•

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

•
tel.

DOJAZD GRATIS 24 h

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

PROTEZY • NAPRAWA

US¸UGI ELEKTRYCZNE

• MASA˚E: lecznicze, relaksacyjne i wyszczuplajàce

•

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

s

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

tel. 022

res

mgr Beata Dobrowolska-Horszczaruk

TA X I - W E S O ¸ A

Exp

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53

Warszawa-Weso∏a
ul. S∏onecznej Polany 5

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

Solidnie, ceny konkurencyjne
Tel.

0 502 028 554

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 022 773 83 49
fax 022 773 83 69

BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO
POJAZDOWE S. KOWALCZYK
- kompleksowe naprawy powypadkowe
- samochód zast´pczy na czas naprawy
- za∏awiamy wszystkie formalnoÊci w firmach
ubezpieczeniowych
NAPRAWY
BEZGOTÓWKOWE
- holowanie

022 783 58 21
0 601 276 191

Tel./fax
Kom.
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TKANINY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE

05-070 Sulejówek
ul. Paderewskiego 18
e-mail: slawekk7@op.pl

Najw
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o
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z
s
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w ok

icy

„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
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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

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

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
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Biuro Księgowe

Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny

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

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

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

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

OPTIMED☺

05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej, Zak∏ad Lecznictwa Specjalistycznego i Rehabilitacji,
04-330 Warszawa, ul. Kordeckiego 49 (wejÊcie od ulicy Serockiej)

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!
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KWIACIARNIA
przy sklepie

ROMA

SOLARIUM ZULUS
W naszej ofercie znajdziecie Paƒstwo
3 urzàdzenia opalajàce najwy˝szej klasy
renomowanych firm Êwiatowych

ul. Jana Pawła II 13 B / róg Jodłowej

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 6.00-21.00
sob. 7.00-18.00
niedz. 9.00-17.00

Tel. 022 773 12 93
Akceptujemy karty płatnicze

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
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia:
zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 022773-28-70.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0-515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0691-257-038.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy
i nauczyciel biologii; tel: 773-2829; 508 528 249.
◗ Tipsy: ˝elowe, french, szklane. Wtapianie
halogenów. Za∏o˝enie 70 z∏, uzupe∏nienie 50 z∏. Dojazd gratis. Tel. 0-509-464-146.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie
stopnie nauczania tel. 022-773-28-07.
◗ Szafy, garderoby, okna – 0-601-22-30-20.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD,
tak˝e inne tel. 022-773-96-35.
◗ Prace porzàdkowe w domu i ogrodzie,
drobne prace remontowe (+ glazura, terakota, malowanie); referencje; tel.: 513
878 452.
◗ 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.
◗ Us∏ugi elektryczne, naprawa sprz´tu AGD
oraz monta˝ i naprawa domofonów. Stara
Mi∏osna tel. 0500-322-255
◗ Auto na gaz – tel. 501-92-02-72, 888-9085-68, 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.
Od 1500pln netto. tel. (022) 7830218. E-mail: semielectronic@poczta.onet.pl.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów,
tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”.
Tel. 0507-097-028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608612-979.
◗ Stylizacja paznokcie: tipsy, ˝el, akryl, manicure, zdobienia artystyczne – produkty
Perfect Lady. Dojazd do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom
w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 022 872 96 31,
kom. 0 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitar-

ne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”.
Tel. 0-22 773-82-27 lub 0-516 262 825.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe,
OFE. Tel. 501 104 755.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie
(renowacja) maszynà KIRBY. tel. 783-2837; kom. 606-752-724.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów
– tel. 773-49-64, 0-602-707-127.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP,
sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych.
Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.
◗ Serwis drukarek komputerowych, Stara
Mi∏osna, tel. 604-403-067.
◗ Kupi´ ma∏e dwupokojowe mieszkanie
w Starej Mi∏osnej lub okolicy
tel. 668 126 186.
◗ Gara˝e, blaszaki, transport i monta˝
gratis 0-603-313-938.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603313-938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel. kom. 668 126 186 lub
tel. 022 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna, tel. 0-602 276 202
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 0-603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy
i dla domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Psycholog: www.terapia-psycholog.pl
◗ Us∏ugi transportowe, Mercedes Sprinter.
Max. ∏adow. 1250kg. Wystawiam faktury
VAT. Tel.: 602184541 lub 022 7604283.
◗ Zatrudni´ ekspedientk´ na po∏ow´ etatu.
Tel. 501 707 236.
◗ Francuski – przygotowanie do DELF, DALF,
matury, pomoc w pisaniu prac, konwersacje, korepetycje z grà przygodowà.
Tel. 695 622 792.
◗ Jamniczki szorstkow∏ose: szczeni´ta championa Polski Fiorello i Olchy, zapisy, odbiór
w koƒcu kwietnia, tel. 22 7734 087
◗ J´zyk rosyjski – nauka, t∏umaczenia, konsultacje, przepisywanie w cyrylicy – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros.
tel. 504 69 79 18.
◗ Ogrody, ogródki, dachy, tarasy, wn´trza,
parki, place zabaw itp. Wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, kontakt: jagnart@architekci.pl, tel. 507 285 400.
◗ Mieszkanko – ma∏e, samodzielne dla czystej, odpowiedzialnej, pracujacej Pani,
tel. 695 440 313.
◗ Oriflame – dostawy na zamówienie
– tel. 695 440 313.
◗ sprzedam: Spodnie cia˝owe (ró˝ne) rozmiar 38, ro˝ek niemowl´cy, ubranko
do chrztu dla dziewczynki, z polaru, 3-czesciowe rozmiar 62-68, ubranko do chrztu
2-cz´Êciowe, polarowe, dla ch∏opca, rozmiar 74; nowà kurtk´ firmy 5-10-15, rozmiar 62, kombinezony roz. 62 i inne, Êpiworek do spania rozmiar do 1,5 roku oraz
inne ubrania i buciki dla dziewczynki

do rozmiaru 74 (buty do rozm. 20). Telefon 0-501 546 84
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk)
zabudowa szeregowa 180 m2 4 pokoje +
piwnica (pokój z aneksem kuchennym i ∏azienkà) 2 ∏azienki 2 tarasy balkon kominek
nowe okna Stara Mi∏osna tel. 668449986
◗ Studentka UW udziela korepetycji z j´zyka
polskiego i angielskiego, poziom gimnazjum i liceum. tel 519441416
◗ Studenckie pogotowie komputerowe, naprawa, modernizacje urzàdzeƒ komputerowych. Fachowe porady, dojazd do klienta
gratis. Tel 791-067-611
◗ Niemiecki – korepetycje, przygotowania
do egzaminów udziela magister germanistyki U. W. Dojazd gratis. tel: 0602-120632; 022 773-82-31
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne-monta˝
gniazdek, kabli, domofonu i inne.
tel: 0501121776
◗ Kupi´ dzia∏k´ (min 800 m kw) lub dom
w Weso∏ej lub okolicach. Bez poÊredników.
tel. 608 069 169 lub 608 062 162
◗ „Fajne babki trzymajà si´ razem”. Damskie
wieczory w ka˝dy pierwszy piàtek miesiàca w Sulejówku – Pub KubuÊ ul. Paderewskiego 57, godz. 19, wst´p wolny, najbli˝sze spotkanie 6 marca 2009 r. Zapraszamy
tel. kontaktowy 608 062 162
◗ Âlusarz remontowy – naprawa maszyn
mechanicznych. Dorabianie tulejek, podk∏adek Êrub z mosiàdzu, aluminium, bràzu,
ertalonu oraz innych materia∏ów 888688-922
◗ Okna, drzwi, witryny, PCV, aluminiumsprzeda˝, monta˝, tel. 792 328 862, mail:
damar-us∏ugi@wp.pl
◗ Sprzedam dzieci´nce ∏ó˝eczko, bardzo ∏adne, na kó∏eczkach, prawie nowe, Bali. Pilnie. Tanio. Tel. 0603816804
◗ Francuski z francuzem – konwersacje. Cena 40 z∏/h. Kontakt: davybecker1@hotmail.fr, 0 602 628 314. A bientôt!
◗ Sprzàtanie domów i mieszkaƒ. Szybko, solidnie i tanio. M∏oda, dyspozycyjna, z du˝ym doÊwiadczeniem. Prasowanie, mycie
okien. Tel. 692 000 337
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1020 m2,
media, naro˝na. Halinów – Cisie, spokojna ∏adna okolica. Tel. 692 000 337
◗ Licealista udzieli korepetycji z j´zyka
angielskiego i chemii. Bardzo tanio. Mo˝liwoÊç dojazdu. Telefon: 889654123
◗ Studentka lingwistyki udzieli korepetycjiangielski, niemiecki. 35 z∏/1h w domu
ucznia. Tel.: 517 335 016, e-mail: bacha.bacha@op.pl
◗ Posiadam do wynaj´cia pomieszczenie
w Sulejówku, 102 m2, wysokoÊç 3 m,
na magazyn lub cichà produkcj´. Cena: 1500 z∏, tel: 022-783-12-69
◗ Pi´kne paznkcie!! Tipsy, ˝el, akryl, manicure, pedicure, tipsy na stopach, 3-D, zdobienia, makija˝e wieczorowe, bankietowe,
dzienne i okolicznoÊciowe, henna, regulacja. Tel: 790 442 015

◗ Szukam pedantycznej pomocy domowej
do codziennego sprzàtania i prasowania. 4-5 razy w tygodniu po 2 godz, bez
weekendów. Tel. 790 442 015
◗ Bukowina Tatrzaƒska – pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalnedom z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. tel. 504176-892
◗ Komputery – sklep internetowy Telap.
W ofercie notebooki, monitory, tv, cz´Êci,
sieci, serwis. Sprzeda˝ ratalna. Kontakt: 022 773 04 40, 0504 251 007
◗ Ubezpieczenia – firma Allianz zaprasza.
Agent
ubezpieczeniowy.
Kontakt:
0501 272 633, 022 773 04 40
◗ Monta˝
oraz
sprzeda˝
anten
telewizyjnych oraz satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz multiswitche.
Tel. 663-677-701 Weso∏a
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne-monta˝
gniazdek, kabli, domofonu i inne.
tel: 0501121776
◗ Poszukuj´ energicznej i dok∏adnej Pani
do sprzàtania mieszkania (80 m2) raz w tygodniu. tel. 601 135 574
◗ Zak∏ad Szkolenia Psów w Starej Mi∏osnej
zaprasza tel. 501 697 220.
◗ Ma∏y domek 56 m2, Stara Mi∏osna, 2 pokoje, kuchnia, ∏azienka, do wynaj´cia, 800 z∏
+op∏aty. tel. 501 697 220.
◗ Wynajm´ od 1 kwietnia mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie, 3 pokoje. Cena: 1600 z∏ +
koszty eksploatacyjne. tel. 502028554
◗ Remonty – glazura, terakota, hydraulika,
elektryka, systemy w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie itp. Tel.: 509-358-336. Stara
Mi∏osna i okolice.
◗ Instalacje i naprawy elektryczne i hydrauliczne. Tel.: 505-630-513. Stara Mi∏osna
i okolice.
◗ Instalacje sanitarne, gazowe, hydraulika,
monta˝
kuchenek,
pralek
itp.
tel. 0 22 773 82 27, kom. 0 516 262 825
◗ OFE i Prywatne Konta Emerytalne. Programy stypendialne dla dzieci. Bezp∏atne spotkanie w biurze lub u klienta. 502 460 894
◗ Miód pszczeli z w∏asnej pasieki oraz inne
produkty pszczele (py∏ek, propolis).
Tel: 695 143 121
◗ Pranie dywanów, wyk∏adzin, tapicerki. Super solidnie i tanio. Tel: 0518 957 645.
◗ Korepetycje. Matematyka. Szko∏a podstawowa, gimnazjum. Skutecznie, tanio, dojazd. Tel. 601492062
◗ Do sprzeda˝y dom w Weso∏ej 120m2
na dzia∏ce 600m2, po remoncie, 700.000 z∏
tel: 0-22 7735549
◗ Do sprzeda˝y bliêniak w Weso∏ej 150m2 800.000 z∏. Tel: 0-22 7735549
◗ Do sprzàtania oraz do dziecka potrzebna pani tel. 0502-24 66 99 Sulejówek-Mi∏osna.
◗ Us∏ugi remontowo-budowlane – terakota,
glazura, panele, k/gips oraz inne prace wykoƒczeniowe... 508-564-056
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Reklama:
Joanna Januszewska
0 607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

(pawilony przy delikatesach K&M
K&M)

P IELĘGNACJA TWARZY

Peeling kawitacyjny – bezinwazyjne oczyszczanie
Redukcja przebarwień – kwasy (migdałowy, polimlekowy, glikolowy)
Mikrodermabrazja – korundowa, diamentowa
SKIN MASTER MAX – fotodynamiczne odmładzanie, laser
Mezoterapia bezigłowa

P IELĘGNACJA DŁONI I STÓP

P IELĘGNACJA CIAŁA

Manicure, Pedicure – specjalistyczną aparaturą
Przedłużanie paznokci – żel/akryl

Elektrostymulacja – ujędrnianie ciała
Ultradźwięki – zwalczanie celullitu, wyszczuplanie
Zabiegi odżywcze i relaksacyjne, samoopalające

P EŁNY ZAKRES USŁUG FRYZJERSKICH

Stylizacja, koloryzacja, baleyage, trwała
Regeneracja zniszczonych włosów – sauna parowa

Z ABIEGI DODATKOWE
Makijaż permanentny
Makijaż okolicznościowy

S OLARIUM

Dwa łóżka opalające Ergoline

Wi´cej informacji, opisy zabiegów i ceny na www.kluburody.pl

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

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

Mieszkaƒcy Weso∏ej i okolic,
zainteresowani kupnem ksià˝ek
za poÊrednictwem strony internetowej wydawnictwa:

www.wydawnictwopert.pl
po dokonaniu wp∏aty na konto (bez uiszczania
op∏aty za przesy∏k´) mogà je odebraç w siedzibie
firmy SAPI – ulica GoÊciniec 14, Weso∏a.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zakupu naszych
ksià˝ek bezpoÊrednio w siedzibie firmy SAPI.

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

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

