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Przysz∏a wiosna radosna
Niech ju˝ przyjdzie do nas wiosna,
Wiosna pi´kna i radosna.
CzeÊç wiosno weso∏a,
Mam na imi´ Pola.
Przyjdê ju˝ do nas wiosno mi∏a,
Z nami b´dziesz w zgodzie ˝y∏a.
Hej wiosno, hej!
Przyjdê do nas dziÊ!
Niech si´ przebudzi ju˝ ka˝dy miÊ.
Niech przylecà ju˝ jaskó∏ki,
I biedronki i kuku∏ki…
Niech rozkwitnà przebiÊniegi.
I stopniejà wszystkie Êniegi.
Srogiej zimy nie chc´ ju˝ Przecie˝ wiosna ju˝ tu˝, tu˝ !
Pola Majcherczyk kl. III b

Zaszumia∏o, zaÊwieci∏o
CoÊ w przyrodzie si´ zmieni∏o.
Przysz∏a Ona, ta zielona,
Wieƒcem kwiatów przystrojona.
åwierka ptaszek, ciep∏o mi!
Ja chc´ wi´cej takich dni!
Kuba Kwasucki III d

Mazowiecki
Park Krajobrazowy
tutaj
sosny
z rozwianà grzywà w∏osów
przeglàdajà si´ w lustrze nieba
przestrzeƒ faluje Êwiat∏em
leÊne szlaki
otwarte na spacery
w Êpiewy ptaków
zaplàtuje si´ wiatr
zapachy
kwiatów
zió∏
bagien
wcià˝ odurzajà las

Foto: Katarzyna Szaszkiewicz
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Biebrzaƒskie klimaty
W Warszawie jeszcze tydzieƒ wczeÊniej sypa∏ Ênieg z deszczem... Ale dla
Êmia∏ków, których to nie zniech´ci∏o
Biebrza by∏a wyjàtkowo ∏askawa.
Weekend 4-5 kwietnia, kiedy to Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
zorganizowa∏o kolejnà wypraw´ w ramach cyklu Weso∏e Przygody, by∏ niesamowicie pogodny. Choç nad Biebrzà
zakoƒczy∏ si´ ju˝ szczyt „przelotów”,
to jednak pani Kasia Ramotowska

– nasz przewodnik
– poprowadzi∏a nas
sobie tylko znanymi
Êcie˝kami tak, ˝e
atrakcji nam nie zabrak∏o.
Poczàwszy
od spotkaƒ z niebieskimi w okresie godowym ˝abami moczarowymi (które pani
Kasia darzy jakàÊ niewyt∏umaczalnà estymà), bobrami, norkà amerykaƒskà, lisem, batalionami, kaczkami,
˝urawiami, rydzykami a˝ po kilka ∏osi, nic nie robiàcych sobie z towarzystwa podglàdajàcych je ma∏ych dwunogów.
By∏o wiele przepi´knych widoków, przeprawa przez rozlewiska Biebrzy i przecudnej urody zachód s∏oƒca ko∏o Wizny (na ok∏adce tego
numeru WS). Kto nie by∏, niech ˝a∏uje,
bo kilka wolnych miejsc zosta∏o. A tego co widzieliÊmy, ˝adne opisy i zdj´cia
nie przeka˝à. Nad Biebrzà trzeba
po prostu byç i zobaczyç samemu.
Marcin J´drzejewski
foto: Katarzyna Szaszkiewicz
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Z prac Rady Dzielnicy
Niestety, kwietniowa
sesja Rady Dzielnicy
znów na∏o˝y∏a sie z terminem wydania WiadomoÊci Sàsiedzkich.
Dlatego tylko w skrócie podam jej program,
a o szczegó∏ach merytorycznych
napisz´
w nast´pnym numerze. G∏ówne tematy
w porzàdku obrad, to jak zwykle na
wiosn´ sprawozdania za zesz∏y rok:
z wykonania bud˝etu Dzielnicy i z dzia∏alnoÊci OPS. Oba sprawozdania zosta∏y ocenione bardzo pozytywnie. By∏a
tak˝e informacje o funkcjonowaniu
Dzielnicowego Zespo∏u Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych, o stanie
utrzymania czystoÊci w Dzielnicy oraz
zieleni a tak˝e o kosztach funkcjonowania placówek oÊwiatowych.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy jest zaplanowana na czwartek 28 maja na go-

dzin´ 14.00, jak zwykle w siedzibie Urz´du Dzielnicy. Jej szczegó∏owy program
b´dzie dost´pny w internecie oraz na
s∏upach og∏oszeniowych.
Radny Dzielnicy
Marcin J´drzejewski

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

Szanowni Mieszkaƒcy,
Kilka dni temu otrzyma∏em kopi´ pisma, które do mieszkaƒców
osiedla Stara Mi∏osna skierowa∏
Zespó∏ Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp.
z o.o. Du˝e fragmenty tego pisma
dotyczà sprawy sàdowej prowadzonej przez Urzàd m. st. Warszawy
przeciwko Spó∏ce, w zwiàzku z jej
dotychczasowà dzia∏alnoÊcià.
Stwierdzenia zawarte w piÊmie,
a dotyczàce dzia∏alnoÊci m.st.
Warszawy sà w du˝ej cz´Êci nieprawdziwe, szczególnie w zakresie konsekwencji, jakie dla mieszkaƒców niesie ta sprawa. W zwiàzku z tym zamierzam je sprostowaç. Niestety,
czas ukazania si´ tego numeru WiadomoÊci Sàsiedzkich jest zbyt krótki,
aby odnieÊç si´ do zawartych w piÊmie zarzutów, w zwiàzku z czym
zamieÊcimy nasze stanowisko w nast´pnym numerze WiadomoÊci.
Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Plan zagospodarowania Stara Mi∏osna Po∏udnie
9 kwietnia br. odby∏o
si´ spotkanie robocze
w sprawie projektu
planu zagospodarowania
przestrzennego
„Stara Mi∏osna Po∏udnie”. W spotkaniu
udzia∏ wzi´li: projektant planu mgr in˝. arch. Robert Jaworski, przedstawiciele wydzia∏ów warszawskiego ratusza, przedstawiciele rady
i urz´du dzielnicy Weso∏a.
Projektanci przedstawili koncepcje zagospodarowania poszczególnych obszarów, po czym uczestnicy spotkania zadawali pytania i zg∏aszali uwagi. Dotyczy∏y
one takich obszarów tematycznych jak:
Granice planu. Pytano, jakie kryteria decydowa∏y o obj´ciu opracowaniem planu obszarów w przedstawionym kszta∏cie. Dlaczego po∏udniowa
granica planu jest tak „poszarpana”
(zabudowa mieszkaniowa i us∏ugowa
fragmentami wrzyna si´ g∏´boko w tereny leÊne, w innych miejscach pozostawiono tereny leÊne pomi´dzy obszarami intensywnej zabudowy mieszkaniowej). W odpowiedzi wyjaÊniano, ˝e
opracowaniem zosta∏ obj´ty obszar wyznaczony przez Studium Uwarunko-

waƒ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego m. st. Warszawy, a po∏udniowa granica planu jest granicà
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Dlaczego jednak las MPK przy ul.
Cienistej dochodzi a˝ do ul. Jana Paw∏a II, a na wysokoÊci ul. Fabrycznej z zabudowà mo˝na b´dzie wchodziç oko∏o 1,5 km w g∏àb lasu – tego nikt nie wie.
Wed∏ug mnie takie ukszta∏towanie
granic zabudowy prowokuje w∏aÊcicieli
dzia∏ek leÊnych do podejmowania prób
ich przekszta∏cenia w dzia∏ki budowlane. Dlatego nale˝a∏oby ju˝ teraz rozpoczàç prace nad wprowadzeniem
zmian granic MPK w taki sposób, aby
granica pomi´dzy lasem i zabudowà
przebiega∏a w zgodzie z logikà, nast´pnie zaktualizowaç Studium Uwarunkowaƒ, a na koniec wprowadziç zmiany
w planie zagospodarowania.
Komunikacja obszarów zabudowy
wchodzàcej g∏´boko w tereny leÊne
z centrum osiedla zaplanowana jest poprzez mocno wyd∏u˝one ciàgi komunikacyjne. Dla w∏adz samorzàdowych
uzbrojenie w media, wybudowanie dróg
a potem utrzymanie infrastruktury osiedlowej na tych obszarach b´dzie bardzo
kosztowne. Zwracano uwag´ na brak

po∏àczenia obszaru po∏o˝onego pomi´dzy ul. Szlacheckà i Szosà Lubelskà z ul.
Rumiankowà. Po skomunikowaniu tego
obszaru z ul. Rumiankowà mieszkaƒcy
mogliby korzystaç z niej idàc do: szkó∏,
przedszkoli, koÊcio∏a, komunikacji publicznej, placówek s∏u˝by zdrowia.
Wzd∏u˝ ulic: Trakt Brzeski i Szosa
Lubelska proponowano ciàgi wy˝szej
zabudowy us∏ugowej i wielorodzinnej,
która os∏oni osiedle przed ucià˝liwoÊcià tych dróg.
Zwracano uwag´ na niezgodnoÊci
oznaczeƒ na rysunku planu ze stanem
istniejàcym, jak chocia˝by w obszarze
ograniczonym obecnie ul. Rumiankowà, ul. Jana Paw∏a II i Kana∏kiem Wawerskim – istniejàca zabudowa to budynki wielorodzinne, natomiast na rysunku obszar oznaczony jest jako zabudowa jednorodzinna.
Trzeba przyznaç, ˝e projekt zosta∏
przygotowany w stosunkowo krótkim
czasie i je˝eli projektantom uda si´
utrzymaç takie tempo prac, to mo˝e
chocia˝ ta cz´Êç osiedla doczeka si´
wykonania planu zagospodarowania
przestrzennego w sensownym czasie.
Józef WojtaÊ
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A móg∏by byç nowy plac zabaw…
Na ogó∏, kiedy ktoÊ
atakuje tzw. Spó∏k´
Ziemskà, w odpowiedzi s∏ysz´ jak dobrotliwa i dbajàca o mieszkaƒców Osiedla jest ta
„firma”. Przecie˝, jeÊli
spó∏ka dostanie odszkodowanie za grunty pod drogami
– przeznaczy je dla ogó∏u mieszkaƒców.
To „prawda” ogólnie znana.
W Dzielnicy Weso∏a majà powstaç 4 place zabaw w 4 osiedlach
Weso∏ej. W Starej Mi∏oÊnie funkcjonuje ju˝ zbudowany si∏ami spo∏ecznymi ogólnodost´pny plac zabaw.

Plac ten ulokowany jest na terenie
b´dàcym w∏asnoÊcià Spó∏ki, a u˝yczonym 10 lat temu spo∏ecznemu komitetowi.
Zanim powstanie jakikolwiek plac
zabaw finansowany z bud˝etu Dzielnicy, musi mieç ona tytu∏ prawny do w∏adania terenem. Jest pomys∏ na lokalizacj´ drugiego placu zabaw w Starej
Mi∏oÊnie. To mocno obecnie zaÊmiecony lasek przy ulicy Jeêdzieckiej. Jak si´
zapewne wszyscy domyÊlajà, w∏aÊcicielem tego terenu jest Spó∏ka Ziemska.
Zarzàd Dzielnicy wystosowa∏ dwa pisma. Jedno z proÊbà o przekazanie lasku przy Jeêdzieckiej pod budow´ no-

Ulica Ks. Józefa Iwaniuka
Kiedy W∏adze Warszawy zaproponowa∏y, by jednà z uliczek na osiedlu Stara Mi∏osna nazwaç Przekàtnà, wielu
radnych zastanawia∏o si´, czy naprawd´ nie mamy swoich lokalnych osobowoÊci, których mo˝na by by∏o uhonorowaç nazwà ulicy. Pierwszym i jak si´
okaza∏o najlepszym pomys∏em by∏a inicjatywa radnej Krystyny Szyszko, by
ulicy nadaç imi´ ks. Józefa Iwaniuka,
wieloletniego proboszcza parafii w Starej Mi∏oÊnie. Na poprzedniej sesji Rada
Dzielnicy jednomyÊlnie uchwali∏a
wniosek o nadanie ulicy w∏aÊnie jego
imienia. Aby przybli˝yç sylwetk´ ks.
Józefa Iwaniuka, poni˝ej publikujemy
tekst uzasadnienia do uchwa∏y autorstwa pani Krystyny Szyszko.
Ksiàdz Józef Iwaniuk urodzi∏ si´ 18 paêdziernika 1926 roku w miejscowoÊci Sawki,
(pow. Radzyƒ woj. lubelskie). Rodzice zajmowali si´ rolnictwem. Mia∏ dwóch braci
i jednà siostr´. Ukoƒczy∏ szko∏´ podstawowà
w Sawkach, nauk´ kontynuowa∏ w Liceum
Ogólnokszta∏càcym w Bia∏ej Podlaskiej.
Po maturze wstàpi∏ do seminarium duchownego (Archidiecezjalne Metropolitalne Seminarium w Warszawie), które ukoƒczy∏
w roku 1952. W tym samym roku otrzyma∏
Êwi´cenia kap∏aƒskie z ràk ksi´dza Arcybiskupa Stefana Wyszyƒskiego. Prac´ kap∏aƒskà rozpoczà∏ w parafii p.w. Êw. Izydora
w Markach jako wikariusz. Nast´pnie by∏
wikariuszem w Parafii Êw. Augustyna w Warszawie, w dalszej kolejnoÊci w ˚yrardowie w parafii p.w. Matki Bo˝ej Pocieszenia, póêniej zosta∏ Rektorem koÊcio∏a
p.w. Êw. Micha∏a Archanio∏a w Grodzisku.
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21 lipca 1968 roku objà∏ Parafi´ NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏osnej
jako Proboszcz. By∏o to Jego ostatnie miejsce pracy duszpasterskiej. Zmar∏ 16 stycznia 1993 na kilka miesi´cy przed jubileuszem 25-cio lecia pos∏ugi kap∏aƒskiej
w naszej Parafii.
Ksiàdz Józef Iwaniuk to wielka osobowoÊç. Z jednej strony odwa˝ny i niez∏omny
kap∏an a z drugiej skromny, wr´cz ascetyczny
cz∏owiek uto˝samiajàcy si´ ze swojà parafià
i z jej mieszkaƒcami. Pos∏ugiwa∏ w naszej
parafii w okresie niezwykle trudnym. By∏y to
lata prze∏omu i poczàtku transformacji
ustrojowej. Jako cz∏owiek pochodzàcy ze
Êrodowiska wiejskiego by∏ realistà. Z jednej
strony czu∏ pi´kno polskiej ziemi i jej wspania∏ych krajobrazów, a z drugiej zdawa∏ sobie spraw´ z zagro˝eƒ praw cz∏owieka wynikajàcych z poczàtków niekontrolowanego
szybkiego rozwoju gospodarczego. To z tego
powodu stanà∏ niez∏omnie po stronie krzywdzonych mieszkaƒców Starej Mi∏osnej w poczàtkowym okresie budowy osiedla na tym
terenie. To On mówi∏ „Broƒcie tej ziemi,
broƒcie jej obecnych mieszkaƒców i broƒcie
tych przysz∏ych mieszkaƒców naszego osiedla.” By∏ inicjatorem powstania Komitetu
Obywatelskiego i by∏ jednym z pomys∏odawców stworzenia z miasta Weso∏a miasta ekologicznego, które mia∏o przyjàç nowych
mieszkaƒców i zapewniç zarówno im jak
i tym którzy tu ju˝ mieszkali, godne warunki
˝ycia. Za to by∏ niezwykle mocno atakowany
przez tych, którzy Starà Mi∏osnà i ca∏e miasto Weso∏a traktowali jako idealny obiekt
do robienia pieni´dzy. Patrzàc perspektywicznie interesowa∏ si´ równie˝ ˝yciem codziennym. W tych trudnych czasach,
w skromnej i niezamo˝nej parafii prowadzi∏
szerokà dzia∏alnoÊç charytatywnà. Nie by∏o

wego placu zabaw, a drugie z proÊbà
o przekazanie terenu pod istniejàcym
ju˝ placem zabaw tak, by Dzielnica
mog∏a go zmodernizowaç.
W myÊl – wszystko dla dobra mieszkaƒców, w∏adze Spó∏ki Ziemskiej nie
odpowiedzia∏y na ˝adne z tych pism.
Rozumiem, ˝e nie ma woli, by dosz∏o
do porozumienia z w∏adzami Dzielnicy. Szkoda tylko, ˝e cierpià na tym
dzieci, które z przyjemnoÊcià skorzysta∏yby z okazji do zabawy na nowym,
bezpiecznym placu zabaw!!!
Radna Dzielnicy
Izabela Antosiewicz
to proste. W sklepach by∏o niewiele, instytucja sponsora nie istnia∏a. Jemu uda∏o si´ pozyskiwaç dary ˝ywnoÊciowe i przekazywaç je
najbardziej potrzebujàcym.
By∏ estetà o wielkim poczuciu pi´kna. To
Ksiàdz Iwaniuk zaprojektowa∏ i wykona∏
prawie ca∏à stolark´ wewn´trznà KoÊcio∏a.
Sam zaprojektowa∏ ogrodzenie i w wi´kszoÊci wykona∏ jego drewniane elementy. To
Ksiàdz Iwaniuk „sprowadzi∏” do Starej Mi∏osnej artyst´ malarza, panià Ann´ Grocholskà, która wykona∏a wielkie dzie∏o malarskie przedstawiajàce w obrazach „Histori´ zbawienia cz∏owieka”. To w tym dziele
uj´te zosta∏y, zgodnie ze zwyczajami malarzy
Êredniowiecznych, dwa wielkie wydarzenia
tych czasów – wybór Polaka Jana Paw∏a II na Stolic´ Piotrowà i Jego pierwszà
pielgrzymk´ do Polski. To Ksi´dzu Iwaniukowi zawdzi´czamy, ˝e nasz koÊció∏ek
w Starej Mi∏osnej sta∏ si´ s∏awny daleko poza granicami naszej parafii. To do Tej Âwiàtyni, przyje˝d˝ajà przecie˝ pielgrzymi i z Polski i spoza Jej granic.
Uwieƒczeniem dzia∏alnoÊci Ksi´dza Józefa
Iwaniuka by∏o wpisanie 15 paêdziernika 1984 roku koÊcio∏a parafialnego w Starej
Mi∏osnej do rejestru zabytków.
Józef Iwaniuk to nie tylko ksiàdz, oddany
duszpasterz, artysta, estetyk, spo∏ecznik, ale
tak˝e wierny swym zami∏owaniom rolnik,
stolarz i pszczelarz potrafiàcy nawiàzaç kontakt z ka˝dym i stworzyç wokó∏ tego ciep∏à atmosfer´. Nic wi´c dziwnego, ˝e by∏ uwielbiany przez parafian i cieszy∏ si´ wielkim autorytetem w ca∏ym Dekanacie. Pami´ç o Nim jest
ciàgle ˝ywa, o czym Êwiadczà setki palàcych
si´ ciàgle zniczy przy Jego Grobie na cmentarzu w Starej Mi∏osnej. Projekt nazwania Jego
Imieniem ulicy w Starej Mi∏osnej to ho∏d dla
tego wielkiego Cz∏owieka.
JesteÊmy pewni, ˝e propozycja ta spotka si´
z poparciem i ˝yczliwym przyj´ciem przez naszych mieszkaƒców.
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PowieÊ sobie flag´ – oswajanie symboli
KiedyÊ pojawia∏y si´ samoistnie. R´ka wielkiego
brata, b´dàcego na ogó∏ dozorcà czy administratorem
budynku, zawiesza∏a je na dzieƒ przed wielkimi Êwi´tami. Kalendarz tych Êwiàt by∏ nieco inny ni˝ dzisiaj.
Ja z tego czasu pami´tam niewiele, ale wiem, ˝e
flagi paƒstwowe pojawia∏y si´ na budynkach u˝ytecznoÊci publicznej i na ca∏kiem zwyczajnych blokach i domach na pewno 1 maja i 22 lipca (i nie
chodzi∏o o urodziny dawnego E. Wedla). I chyba
jeszcze jakoÊ w paêdzierniku, kto chce – niech pogimnastykuje umys∏ i pomyÊli, co to by∏y za okazje.
Dzisiaj pojawiajà si´ cz´Êciej, bo i Êwiàt nam
przyby∏o. Ale nie tylko. Przyby∏a nam przede wszystkim, jakoÊ u progu naszego cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, w kwietniu 2004 roku, ustawa, która pozwala wieszaç flag´ w∏aÊciwie przez ca∏y okràg∏y
rok. Bo nie tylko z okazji Êwiàt paƒstwowych, narodowych czy lokalnych, ale tak˝e z okazji uroczystoÊci i wydarzeƒ z ˝ycia prywatnego – czyli de facto
zawsze wtedy, kiedy czujemy takà wewn´trznà potrzeb´. Nawet na urodziny teÊciowej i z okazji wyrzynania si´ pierwszych zàbków u potomka. Wa˝ne, ˝eby w tym wszystkim tylko pami´taç, ˝e jednak jest
to symbol narodowy i traktowaç jà z szacunkiem.
Polska flaga nie jest w swojej formie flagà wyszukanà. Pró˝no szukaç na niej skomplikowanego wzoru, gwiazdek, listków, ornamentu czy przepychu. Ot,
dwa poziome równej szerokoÊci pasy – bia∏y i czerwony. Skàd to zestawienie? Poczàtki polskiej flagi si´gajà koƒca XVIII wieku, poczàtku polskiej
„wielkiej smuty”, okresu zniewolenia i zrywów
wyzwoleƒczych. Biel i czerwieƒ by∏y prostymi, ale
wiele znaczàcymi barwami, a zaczerpni´to je z god∏a polskiego – bia∏ego or∏a na czerwonym tle. Ju˝
w 1792 roku podczas obchodów pierwszej rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja noszono bia∏o-czerwone stroje i szarfy symbolizujàce wiernoÊç ojczyênie. W trakcie zaborów zakazana, u˝ywana potajemnie, otaczana czcià, bia∏o-czerwona flaga powróci∏a
jako oficjalny symbol Polski po odzyskaniu niepodleg∏oÊci w 1918 roku. I nawet komuniÊci, którzy
po II wojnie zmienili wiele innych symboli, biel
i czerwieƒ flagi zostawili w spokoju, ograniczyli tylko mo˝liwoÊç jej u˝ywania. Ale poniewa˝ ograniczyli te˝ mo˝liwoÊç u˝ywania innych rzeczy, choçby
dlatego, ˝e w ogóle ich nie by∏o, albo by∏y dost´pne tylko dla wybranych, to kto by tam si´ przejmowa∏ takim drobiazgiem, jak flaga.
Kiedy 20 lat temu Polska odzyskiwa∏a swoje symbole, Polacy nie od razu odzyskali flag´. Bo flaga by∏a dobra, a jej wymowa symboliczna nie zmieni∏a si´.

Biel i czerwieƒ na dobre zakorzeni∏y si´ w ÊwiadomoÊci Polaków, opiewane przez poetów i pisarzy. Co
prawda z odcieniem czerwieni by∏ pewien problem,
ale ostatecznie uznano, ˝e polska czerwieƒ jest czerwienià karmazynowà, symbolem majestatu w∏adzy
i dostojeƒstwa. Z dostojeƒstwem zatem i rewerencjà
flag´ traktowa∏o nadal prawo, wyznaczajàc ÊciÊle bardzo kto i kiedy flag´ mo˝e sobie powiesiç. Na pewno
nie ka˝dy w ogródku na urodziny teÊciowej.
I dopiero wejÊcie do Unii Europejskiej zmieni∏o t´
sytuacj´. Zupe∏nie, jakby ustawodawca nagle wyobrazi∏ sobie, ˝e w kraju zaroi si´ od niebieskich flag
unijnych, a polskie flagi urz´dowe zniknà w tej powodzi. Dlatego ju˝ w lutym przyj´to ustaw´, zgodnie
z którà polskà flag´ mo˝e wywiesiç ka˝dy, tak˝e
z okazji uroczystoÊci i wydarzeƒ z ˝ycia prywatnego.
O oficjalnych nie wspominajàc. Tym razem jednak
ustawodawca si´ przeliczy∏. Polacy tak bardzo nauczyli si´, ˝e ktoÊ im te flagi wiesza i ˝e do flagi
trzeba na kl´czkach i czo∏obitnie, ˝e do dziÊ nie mamy ani zalewu flag, ani polskich, ani unijnych – nie
tylko na co dzieƒ, ale nawet wtedy, kiedy flag tych
mo˝na by si´ by∏o spodziewaç.
Polski problem z flagà polega chyba w∏aÊnie
na tym, ˝e traktujàc jà z nabo˝eƒstwem, nie
bardzo potrafimy si´ z nià zaprzyjaêniç. Bo te˝

i przyjaêƒ taka jest ma∏o polska. Z flagà si´ nie da iÊç
na wódk´. O flag´ trzeba dbaç – od czasu do czasu
upraç, wyprasowaç, staraç si´ jej nie niszczyç. Ale
chyba warto jà wpuÊciç do domu – skoro ju˝ nasi
pradziadowie wywalczyli, ˝eby mo˝na jà by∏o nosiç
legalnie, dziadowie przyczynili jej honoru, a ojcowie
i my sami – wolnoÊci. Zaprzyjaênijmy si´ z nià, zanim kolejni politycy uznajà si´ za jedynych majàcych moralne prawo do decydowania o polskiej fladze i wyznaczà nam kalendarzyk obowiàzkowego jej
wieszania. A pojawi∏y si´ ju˝ i takie pomys∏y… I zanim ktoÊ nam na naszym domu powiesi flag´, a my
nie b´dziemy wiedzieç kto, a co gorsza – dlaczego.
A dlaczego tyle piszemy o fladze? Bo ju˝ na poczàtku maja po raz kolejny b´dzie okazja, ˝eby si´
z polskà flagà zaprzyjaêniç. Drugiego maja przypada
wprowadzony kilka lat temu Dzieƒ Flagi, dzieƒ póêniej – Êwi´to narodowe. Rok 2009 jest te˝ rokiem,
kiedy tych flag tylko w ramach oficjalnych obchodów b´dzie mo˝na u˝ywaç wyjàtkowo cz´sto
– w miesiàc po majowych Êwi´tach szykuje si´
okràg∏a rocznica wyborów czerwcowych, potem obchody sierpniowe – powstanie, Êwi´to Wojska Polskiego, rocznica Porozumieƒ Sierpniowych, rocznica wybuchu II wojny Êwiatowej...
Anna Paw∏owska-Pojawa

Mój 1% - moja decyzja
Do wielu z naszych
Czytelników ten tekst
trafi w momencie,
kiedy ich zeznania
podatkowe b´dà ju˝
w docelowych urz´dach
skarbowych.
Wiemy jednak, ˝e
wielu z nas zostawia ten niezbyt ukochany obowiàzek na ostatnià chwil´.
Podobnie mo˝e byç z decyzjà, komu
przeka˝emy 1% podatku. Bombardowani reklamami w mediach zaczynamy si´ chyba troch´ gubiç w tej dobroczynnoÊci.
Mia∏am w zesz∏ym tygodniu bardzo
mi∏à chwil´. Pomaga∏am si´ rozliczaç
pewnej osobie i podczas standardo-

wych pytaƒ o dost´pne ulgi, kopie
przelewów itp. zapyta∏am dla kogo
mam przeznaczyç 1%. „Jak to dla kogo? Dla Stowarzyszenia Sàsiedzkiego.
Wyje˝d˝am na wycieczki, korzystam
z koncertów, dzieci z naszej rodziny
chodzà na warsztaty plastyczne. Moje
pieniàdze wrócà do mnie.”
Prywatnie i s∏u˝bowo (bo jak ma si´
czuç prezes tej organizacji) by∏o mi
bardzo przyjemnie s∏yszeç takie s∏owa.
Potraktujcie je Paƒstwo jako rekomendacj´ przy rozliczaniu Waszych tegorocznych „PIT-ów”.
Prezes Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
Izabela Antosiewicz

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej
W dalszym ciàgu trwa procedura rejestracyjna Stowarzyszenia. Czas oczekiwania
na zarejestrowanie wykorzystujemy na stworzenie ram organizacyjnych UTW, np.: ró˝nego rodzaju regulaminów, ale przede wszystkim oferty programowej. Nad programem pracuje Zarzàd oraz osoby zaproszone do wspó∏pracy. Aby mieç wi´ksze rozeznanie w oczekiwaniach potencjalnych s∏uchaczy UTW opra-

cowaliÊmy anonimowà ankiet´, o wype∏nienie
której prosimy wszystkich, którzy sà zainteresowani w∏àczeniem si´ w dzia∏alnoÊç Uniwersytetu albo te˝ tych z Paƒstwa, którzy majà jakiÊ pomys∏ i tym pomys∏em chcieliby si´ podzieliç z osobami opracowujàcymi program.
Ankieta b´dzie mo˝na dostaç w ka˝dej bibliotece publicznej w Weso∏ej. Mo˝na te˝ b´dzie
otrzymaç ankiet´ i wype∏nionà odes∏aç drogà

mailowà (utw.wesola@wp.pl).
Wype∏nione ankiety mo˝na b´dzie zostawiaç
w bibliotekach w Weso∏ej w godzinach pracy. Ponadto w ka˝dy piàtek w godz. 15-16 b´dzie mo˝na porozmawiaç z przedstawicielem Zarzàdu
w Bibliotece w Centrum Weso∏ej przy ul. 1. Praskiego Pu∏ku 31 (budynek Stra˝y Po˝arnej)
W imieniu Zarzàdu – Regina Kozerska
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ków mineralnych – koszty eksploatacji.
Jak to jest w Sulejówku i w Mszczonowie?
W obydwu przypadkach odwierty majà po oko∏o 1,5 km i dajà wod´ o temperaturze nieco powy˝ej 40oC. Woda z Mszczonowa jest bardzo
czysta, praktycznie nie trzeba jej odsalaç,
a po oddaniu ciep∏a mo˝e zostaç uzdatniona przez SUW i trafiç do kranów – to najlepsza
opcja, bo nie wymaga wt∏aczania wyzi´bionej
wody z powrotem w g∏àb ziemi dodatkowym
otworem. Rozwiàzania techniczne dla Sulejówka
nie sà jeszcze znane, a m∏odziutka spó∏ka „Geo-

geotermalne to niemal wy∏àcznie ich pok∏osie.
Wiercono równie˝ na Mazowszu. Nieudane odwierty czopowano, zasypywano, a ich dokumentacja jest pogrzebana równie g∏´boko w archiGdybyÊmy w Weso∏ej
wach. Wszystko wi´c musi si´ zaczàç od wyjamieli goràce êród∏o to ogrzeÊnienia, czy by∏y takie odwierty na terenie Wesowanie by∏oby prawie za dar∏ej. Grupka zapaleƒców – do których nale˝´
mo, moglibyÊmy zapomnieç
– w∏aÊnie usi∏uje to zrobiç. Pierwszy trop, który
o upiornych cenach gazu,
prowadzi∏ do terenu przedszkola w Weso∏ej Cenby∏yby te˝ tanie i wielkie batrum okaza∏ si´ fa∏szywy – to tylko g∏´boka studseny hydrotermalne – jak
nia. Dalsze poszukiwania opisz´ w nast´pnych
w ten na zdj´ciu – a do tego,
numerach.
kto wie, mo˝e w∏asna ekoloCo mo˝na zrobiç z takà wodà?
giczna elektrownia? Brzmi jak bajka,
Kiedy zostanie ju˝ wydobyta
ale jest to bardziej fantastyka naukowa
spod ziemi, energia geotermali to dosyç bliska, bo Weso∏a naprawd´
na jest czysta i niemal darmowa,
le˝y na terenie bogatym w wody hydroale musi byç wykorzystana blisko
termalne a w niedalekich miejscowomiejsca wydobycia, bo jej transÊciach jak Sulejówek czy nieco dalszy
port jest drogi, do tego powstaje
Mszczonów ciep∏a woda ju˝ p∏ynie
w sta∏ej iloÊci, niezale˝nej od biew kaloryferach i imponujàcych base˝àcego zapotrzebowania na cienach. A schodzàc na ziemi´, jakie sà
p∏o. W rezultacie ogrzewanie georealne mo˝liwoÊci wydobywania wód
termalne op∏aca si´ doprowadzaç
geotermalnych w Weso∏ej i co by nam
do miejsc o g´stej zabudowie np.
z tego przysz∏o?
do skupisk bloków, natomiast
koszty pod∏àczenia pojedynczych
Po pierwsze – znaleêç êród∏o
domów (samo przy∏àcze ok 10
ObecnoÊç ciep∏ej wody pod naszymi
tys z∏) sà dziÊ jeszcze zbyt wysostopami jest w zasadzie pewna. Niewiakie. Bardzo korzystne jest wykodomo tylko, czy nadaje si´ do wykorzyrzystanie takiej wody w basenach.
stania. Wa˝ne jest jakà ma temperatur´,
Wynika z tego, ˝e na geotermii
jak obficie pop∏ynie, jak g∏´boko le˝y
Termy Mszczonów. Baseny hydrotermalne z wodà o temp 34°C.
w tej chwili najbardziej skorzystai czy jest wolna od minera∏ów. Im wi´kTu widaç cz´Êç zewn´trznà czynnà od kwietnia do paêdziernika.
∏aby g´Êciej zabudowana i wyposza temperatura i im wi´kszy strumieƒ
wody, tym wi´cej uzyskamy energii. Od g∏´boko- termia Sulejówek” nie dorobi∏a si´ nawet strony sa˝ona w Wesolandi´ Weso∏a Centrum.
A co ze Starà Mi∏osnà? Korzystanie z energii
Êci zale˝y cena odwiertu, a od zawartoÊci zwiàz- internetowej, ale wiadomo ˝e woda nadaje si´
do celów grzewczych oraz geotermalnej przy rozproszonej zabudowie jest
leczniczych i b´dzie stano- mo˝liwe dzi´ki indywidualnym p∏ytkim odwierwi∏a jednà z atrakcji w cen- tom i pompom ciep∏a, ale to odmienna technolotrum pobytowego, które ma gia i opisz´ jà kiedy indziej. Natomiast geotermia
przyjmowaç zawodników w klasycznej formie na terenie Starej Mi∏osny byz Euro 2012.
∏aby dziÊ op∏acalna tylko w wypadku, gdybyÊmy
Na takà wod´ mamy trafili przys∏owiowà szóstk´ w totolotka, czyli leszans´ i my, ale trzeba jà ˝àcà w zasi´gu wierceƒ dobrej jakoÊci wod´
znaleêç. Jeden odwiert o temperaturze bliskiej wrzenia. Taka woda,
na tà g∏´bokoÊç kosztuje 5 oprócz wydajnego ogrzania domów w promiedo 8 mln z∏otych i to w∏a- niu 500 m, mo˝e wytwarzaç ∏atwy w transporcie
Ênie nadaje ca∏ej sprawie pràd elektryczny – tak si´ robi na Islandii. Znowu
posmak science-fiction. No fantastyka, ale jak odleg∏a?
ale jak te ksi´˝ycowe sumy
Odleg∏a o oko∏o 3 km. To na tej g∏´bokoÊci pozdobyli nasi sàsiedzi? Otó˝ dejrzewa si´ u nas istnienie wód o temperaturze
nie znaleêli pieni´dzy, ale ponad 90oC. A podejrzenia te dotyczà tylko nieju˝ istniejàce odwierty po- wielkiego skrawka Mazowsza i tak si´ sk∏ada, ˝e
wsta∏e przy poszukiwaniu w∏aÊnie na nim mieszkamy. Tyle na dzisiaj, ale
z∏ó˝ gazu. W latach 70-tych poniewa˝ w naszych czasach fantastyka zaskai 80-tych w ca∏ej Polsce kujàco szybko staje si´ praktykà, ciàg dalszy
wykonano takich wierceƒ oczywiÊcie nastàpi...
tysiàce i rodzàce si´ dziÊ
Dorota Wroƒska
ciep∏ownie i uzdrowiska

Weso∏a-Zdrój?

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

a jedyny w Warszawie
kryty obiekt zamienia
si´ – nie wiedzieç czemu – w lodowisko.
Cz´Êç z Was przytoczy przyk∏ad parku w MOK-u, który zosta∏ usuni´ty. Owszem istnia∏, ale zosta∏
zlikwidowany z powodu ha∏asu. Przeszkody wykonane z blachy nie nadajà si´
praktycznie do niczego. Sà Êliskie, niebezpieczne, g∏oÊne i rdzewiejà. Od jakiegoÊ czasu sytuacja polskich riderów
na pozór uleg∏a poprawie, jednak jest to
z∏udne wra˝enie. Powstajà nieliczne
parki, b´dàce czymÊ, czego lepiej w ogóle by∏o nie stawiaç. Dzielnice i miasta
przyj´∏y taktyk´ stawiania dwóch-trzech
przeszkód na pustym placu i nazywania
tego skateparkiem – to tak jakby na nie
skoszonej ∏àce postawiç dwie bramki
z drewna i nazwaç to „profesjonalnym
boiskiem”.
Po przeanalizowaniu tych wszystkich
danych pojawi∏a si´ inicjatywa MRD
(M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy) by o taki
obiekt z prawdziwego zdarzenia si´ postaraç. Jak ju˝ wczeÊniej wspomnia∏em
bez sensu jest ustawianie
„trzech przeszkód na
krzy˝”, a najwa˝niejszà
rzeczà w polskich realiach jest zadaszenie.
Obiekt o odpowiednio
du˝ej powierzchni i pomys∏owym rozmieszczeniu elementów jezdnych,
czynny przez ca∏y rok
niewàtpliwie by∏by magnesem Êciàgajàcym lu-

Wbrew Grawitacji!
Trudno nie zauwa˝yç faktu, ˝e w naszym sàsiedztwie tworzy si´ z dnia
na dzieƒ silniejsza grupa mi∏oÊników
sportów ekstremalnych, takich jak
BMX, deskorolka czy rolki. Wszystko

Êwietnie! – powiecie, ale uÊmiech spe∏za z twarzy w chwil´ po tym, jak uÊwiadomimy sobie, jak tragiczne sà warunki
do rozwijania swoich ekstremalnych
zainteresowaƒ przez m∏odzie˝.
Prawda jest taka, ˝e w Weso∏ej, podobnie jak w ca∏ej Warszawie, a nawet w ca∏ej
Polsce, prawie nie ma miejsc przygotowanych specjalnie dla „maniaków adrenaliny”. Takie miejsca okreÊla si´ mianem
„skateparków” i – w przeciwieƒstwie
do boisk pi∏karskich czy koszykarskich
– jest ich jak na lekarstwo. „Dlaczego nie
zaradzili temu sami je˝dzàcy?” – zapytacie. Odpowiedê jest prosta: podj´tych by∏o wiele prób, sk∏adaliÊmy petycje do ratusza, i to wszystko co byliÊmy w stanie zrobiç. Najwi´kszym jednak ciosem nie jest
sam brak tego „specjalnego miejsca”, lecz
to, ˝e nie raz budowaliÊmy coÊ sami
– skocznie w lesie, pojedyncze przeszkody, w co w∏o˝ono ogrom pracy i nie raz
w∏asne pieniàdze – by∏o niszczone, a to
przez wandali, a to przez leÊnictwo i tym
podobne instytucje, jako „konstrukcje
nielegalne”, natomiast „w zamian” nie zosta∏o postawione absolutnie nic, po czym
da∏oby si´ jeêdziç. Pozostaje wi´c tylko
ulica, która nie doÊç, ˝e jest nie bezpieczna dla nas i przechodniów, to sta∏a si´ te˝
miejscem utarczek z policjà (stwarzanie
zagro˝enia) jak i z samymi przechodniami, którzy cz´sto w doÊç niewybrednych
s∏owach mówià, co o nas myÊlà.
Sytuacja pogorsza sie zimà, kiedy
tak˝e „uliczna alternatywa” odpada,

30
motortest

®

dzi z Warszawy i okolic do naszej dzielnicy. Nale˝y te˝ przypomnieç, ˝e przeszkody w skateparkach sà produkowane ze
specjalnych materia∏ów o odpowiednich
kszta∏tach, przez co bezpieczeƒstwo jazdy
wzrasta diametralnie w stosunku do jazdy
ulicznej. OczywiÊcie, koszty przedsi´wzi´cia sà du˝e, ale w rzeczywistoÊci najwi´kszym problemem z jakim si´ borykamy
jest znalezienie dobrej lokalizacji. Zapotrzebowanie jest du˝e, dlatego mamy nadziej´, ˝e uda si´ stworzyç obiekt, który
da nam wszystkim powód do dumy!
W zwiàzku z niniejszymi przedsi´wzi´ciami MRD, informujemy o naszej inicjatywie pod∏àczenia do Pikniku Weso∏a
zawodów skateparkowych, majàcych
na celu stworzenie okazji do jazdy dla
okolicznych riderów, a tak˝e ukazanie
skali zapotrzebowania na taki obiekt, co
niewàtpliwie wesprze projekt powstania
parku na sta∏e.
Wi´cej o pracy MRD Weso∏a w nast´pnych numerach!
Marek Jadczak
Karolina Zadworna

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´.
NOWA – JESZCZE LEPSZA PROMOCJA – ZAPRASZAMY!
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Weso∏a Stówa 2009
czyli Stara Mi∏osna dla poczàtkujàcych twardzieli
Mazowiecki Park Krajobrazowy
w okolicach Starej Mi∏osny to takie
miejsce, gdzie nie mo˝na nie biegaç.
D∏ugie kr´te Êcie˝ki, piaszczyste podbiegi, górki i wàdo∏ki – wszystko to a˝
si´ prosi, ˝eby biegaç. Po MPK mo˝na
biegaç
bardzo
krótko
– 2 km, 5 km, 10 km – i bardzo d∏ugo
– 20, 30, a niektórzy jak majà
dobry dzieƒ potrafià pobiec nawet ponad 40 km.
Ale 100 km? Sto kilometrów to ju˝ wyzwanie dla twardzieli. Sto
kilometrów po piaszczystych i leÊnych
Êcie˝kach – to wyzwanie dla supertwardzieli.
Dla
poczàtkujàcych
twardzieli jest Weso∏a Stówa – bieg sztafetowy organizowany w MPK przez Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Mi∏osna. Dystans 100 km przebiega si´ tu na pi´ciokilometrowej malowniczej leÊnej p´tli.
Weso∏a Stówa odb´dzie si´ w tym roku po raz czwarty, ale po raz pierwszy
na nowej trasie, którà mieli okazj´
sprawdziç jesienià uczestnicy Marato-

nu w Starej Mi∏oÊnie. Lokalizacja startu/mety/miejsca oczekiwania na zmian´ niemal w samym lesie, tu˝ obok spalonego rancza, sprawia, ˝e wszyscy,
którzy zdecydujà si´ do Starej Mi∏osny
przyjechaç, b´dà mogli sp´dziç ca∏y
dzieƒ na ∏onie przyrody. A na koniec
dnia – zasiàdà przy ognisku i b´dà
mogli podzieliç si´ wra˝eniami!
W sztafecie mo˝e startowaç od 1 do 4 zawodników. Ka˝dy zawodnik musi przebiec co
najmniej 3 p´tle, czyli 15 km. W pi´ciokilometrowych odcinkach
nie powinno to sprawiç
problemów nawet mniej
doÊwiadczonym
biegaczom. Start – ju˝ o godz. 8.00.
Limit czasu na ukoƒczenie biegu wynosi 11 godzin – jest d∏ugi, bo i trasa
jest wymagajàca. W ubieg∏ym roku
na ∏atwiejszej trasie niektóre sztafety
mia∏y problem ze zmieszczeniem si´
w limicie 10 godzin – aby tego dokonaç
trzeba by∏o ka˝de 5 km pobiec w czasie
poni˝ej 30 minut. A to ju˝ dla mniej

doÊwiadczonych biegaczy jest wyzwanie nie lada, zw∏aszcza je˝eli pogoda
dopisuje i ˝ar leje si´ z nieba, a stopy
grz´znà w sypkim piasku mazowieckich wydm.
Problemu z limitem na pewno nie
b´dà mieli zwyci´zcy. W ubieg∏ym roku najlepsza sztafeta Grembudu ukoƒczy∏a bieg po 6 godzinach i 32 minutach, druga na mecie – Byledobiec
Anin – osiàgn´∏a czas 6 godzin i 40 minut. W tym roku zawodnicy z Byledobiec zapowiadajà rewan˝, a ˝e do∏àczyli do nich znakomici biegacze ze Starej
Mi∏osny – szykuje si´ ostra rywalizacja
i emocjonujàca walka od pierwszego
okrà˝enia.
Tak˝e kibice i zmiennicy na pewno
nie b´dà narzekaç na nud´ – SSSM zadba o odpowiednià opraw´ biegu, a po∏owa maja to niemal gwarancja, ˝e i pogoda b´dzie ∏askawa dla uczestników.
Wi´cej informacji o Weso∏ej Stówie
i formularz zg∏oszeniowy na stronie
www.staramilosna.org.pl. Zapraszamy do udzia∏u i do kibicowania!
Anna Paw∏owska-Pojawa

Zapraszamy w góry i na kajaki
W ramach naszego cyklu wyjazdów turystycznych rozpocz´liÊmy przyjmowanie zg∏oszeƒ na dwa kolejne wyjazdy – W´drówk´
Pieniƒskimi Szlakami (22-24 maja) oraz
Sp∏yw Rospudà (28-31 maja). Kto nie ma internetu ten pewnie mo˝e zaraz ˝a∏owaç, ale
nic na to nie poradzimy. Bo informacja niniejsza ju˝ od 3 tygodni jest na stronie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego i na Pieniny, w∏aÊciwie lista jest zape∏niona. Na sp∏yw, na dzieƒ druku
tego numeru WS, jeszcze jest ok 20 miejsc.
Zg∏oszenia przyjmuje Kasia S∏uszniak
pod numerem telefonu 0 609 34 94 94.
Dlatego decydowaç si´ trzeba szybko, bo oba
wyjazdy zapowiadajà si´ nad wyraz ciekawie.
Poni˝ej garÊç informacji:
Pieniny – w piàtek dojazd do miejscowoÊci
Kacwin k. Niedzicy, w sobot´ sp∏yw Dunajcem,
w´drówka szlakiem przez Trzy Korony, zwiedzanie zamku w Niedzicy a w niedziel´ zwiedzanie
zamku w Czorsztynie, w´drówka szlakiem przez
wàwóz Homole i powrót do Warszawy. Program
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imprezy jest opracowany pod kàtem osób majàcych choç troch´ doÊwiadczenia w w´drówkach
górskich. Trasy nie sà zbyt d∏ugie, ale mimo
wszystko nie zach´camy do udzia∏u osób zupe∏nie bez kondycji ani te˝ zbyt ma∏ych dzieci. Cena wpisowego: 140 z∏/osob´.
Sp∏yw Rospudà – UWAGA! Trzeba wziàç
urlop na piàtek 29 maja. Wszystkie noclegi sà
w Augustowie. Rano, autokarem doje˝d˝amy
na miejsce wodowania. Kajaki dowozi nam w to
miejsce firma, od której je wypo˝yczamy. Po po∏udniu autokar przyje˝d˝a na miejsce zakoƒczenia trasy i zabiera na miejsce noclegu. Nast´pnego dnia autokar przywozi nas w to samo miejsce i p∏yniemy dalej.
Trasa sp∏ywu:
I dzieƒ – szlak sp∏ywu kajakowego: Filipów – Baka∏arzewo (20 km)
II dzieƒ – szlak sp∏ywu kajakowego: Baka∏arzewo – Ma∏e Raczki (18 km)
III dzieƒ – szlak sp∏ywu kajakowego: Ma∏e Raczki – M∏ynisko (19 km)

W okresie wczesnoletnim szlak Rospudy jest
nieco trudniejszy, ze wzgl´du na szybszy nurt
rzeki, grodzàce koryto rzeki drzewa, g∏azy. Latem rzeka zarasta roÊlinnoÊcià i wówczas staje
si´ ∏agodniejsza. Jednak mimo tych potencjalnych przeszkód, szlak Rospudy jest dosyç ∏atwy, nawet dla niezbyt doÊwiadczonych kajakarzy. Dzienne trasy sà relatywnie d∏ugie, ale
szybszy nurt powoduje, ˝e fizycznie sp∏yw nie
jest strasznie m´czàcy. Bardziej m´czàce jest
wynikajàce z braku doÊwiadczenia w sterowaniu kajakiem wyplàtywanie si´ z szuwarów i konarów zwalonych drzew... Z doÊwiadczenia organizatorów wynika, ˝e na t´ wypraw´ spokojnie mo˝na zabraç dzieci, tak˝e niezbyt du˝e.
Warunek: na ka˝de zg∏aszane dziecko zg∏aszajàcy je musi zapewniç doros∏ego opiekuna.
Osoby nie majàce pary do kajaka te˝ mogà
si´ zg∏aszaç, b´dziemy kompletowaç z nich za∏ogi, niestety, w sposób losowy. Cena wpisowego: 190 z∏/osob´.
Marcin J´drzejewski
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Kàcik Adopcyjny Zwierzàt SOLARIUM ZULUS
Fundacja „Ostatnia Szansa” – tel. 0 513 430 207
Popio∏ek
2,5 miesi´czny piesek w typie jamniczka trafi∏ do schroniska z Bratem RUDKIEM, przyniesiony przez dzieci... te
dwa pieski to sam urok tzw. przytulanki,
weso∏e. Pilnie szukajà domu. Przebywajà
w domu Pani Bo˝eny Wahl.
Cywilka Druga
Trafi∏a do schroniska jako szczeni´
razem z siostrà, pracownicy nazwali je
Cywilka i Cywilka Druga. Obecnie liczy 1,5 roku, wysterylizowana. èle znosi pobyt w schronisku, smutna, cz´sto
staje si´ obiektem ataku innych psów.
bardzo ∏agodna i spokojna. jej siostra
– szcz´Êciara znalaz∏a
ju˝ wspania∏y dom
w Katowicach. Czy
Cywilka Druga te˝ go znajdzie?

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

1. ¸ó˝ko ERGOLINE 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem
posiadajàce lampy podwójnie bràzujàce.
2. ¸ó˝ko SOLTRON 600 z klimatyzacjà i nag∏oÊnieniem,
posiadajàce dwukolorowe, które oprócz lepszego opalania
nóg dodatkowo stymulujà przemian´ materii, poprawiajà
ukrwienie i pobudzajà profiilaktyk´ antycelulitowà.
3. TUBA (∏ó˝ko stojàce) posiadajàce 180 watowe lampy
z efektem bràzujàcym.
– W sprzeda˝y kosmetyki przed i po opalaniu
– Kàcik dla dzieci
– Karnety, karty sta∏ego klienta, promocje

promocja
ZBIERAJ PUNKTY – ODBIERAJ
NAGRODY
1 min. = 1 pkt.

Âroda
Siostra Piàtka, ok. 7 miesi´czna, bardzo
∏agodna, przymilna, troszk´ nieÊmia∏a
w przeciwieƒstwie do swojego brata. Czeka
na lepszy los, na nowy, sta∏y dom.

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)

SMACZNE JEDZENIE W SÑSIEDZTWIE
SÑSIEDZTWIE
Zapraszamy
Miłosnej
Zapraszamy do dwóch restauracji w Starej Miłosnej
UZ
PLA ki 60B

A
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Zapraszamy na
potrawy z nowej
karty menu

Rezerwacje i catering:

022 773 11 32
502 277 010
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O
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U S kolna 1
z
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Zapraszamy
do ogródka
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Listy do redakcji
W sprawie kotów
Szanowni Paƒstwo,
Jestem studentkà Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie, w∏aÊcicielkà du˝ego psa, mieszkankà ulicy Jod∏owej
w Starej Mi∏oÊnie.
Pisz´ do Paƒstwa w zwiàzku ze wstrzàsajàcymi wydarzeniami, które Paƒstwo doskonale ju˝ znacie: katowaniem kotów na Êmierç przez mojego sàsiada. Wiem, ˝e
cz∏owiek ten ma mieç za∏o˝onà spraw´ w sàdzie z powództwa cywilnego, rozmawia∏am te˝ ze znajomymi
z sàsiednich domów, którzy kota stracili i próbujà dochodziç sprawiedliwoÊci m. in. z pomocà dzielnicowego. Postanowi∏am zwróciç si´ jednak tak˝e do Paƒstwa, mo˝e
Paƒstwo macie szersze informacje: czy istnieje mo˝liwoÊç w∏àczenia si´ w dodatkowe dzia∏ania majàce na celu prawne ukaranie tego zwyrodnialca? Wprawdzie nie
zamordowano mi zwierz´cia, nie jestem stronà pokrzywdzonà, jednak s∏abo mi si´ robi oglàdajàc niemal codziennie tego cz∏owieka. Zn´canie si´ nad zwierz´tami, dzieçmi, kobietami i s∏abszymi w ogóle, jest sprawà na tyle pora˝ajàcà, ˝e bezpoÊrednio powinna dotyczyç nas wszystkich, a przynajmniej mieszkaƒców ulicy Jod∏owej.
Przera˝a mnie fakt, ˝e w zesz∏ym roku, wobec niemal
niezbitych dowodów na pope∏nienie przest´pstwa, spraw´ umorzono. Przera˝a mnie fakt, ˝e cz∏owiek ten ma
dwóch synów, którzy sà Êwiadkami takich zbrodni. Przera˝a mnie fakt, ˝e ˝ona tego cz∏owieka chodzi z uÊmiechem na ustach i udaje, ˝e nic o sprawie nie wie.
Bardzo prosz´ Paƒstwa o pomoc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie: co mogà zrobiç mieszkaƒcy ulicy Jod∏owej, którzy nie sà bezpoÊrednià stronà w sprawie? Nale˝y pami´taç, ˝e Joseph Fritzl te˝ wszystkim sàsiadom
mówi∏ „dzieƒ dobry”.
Z góry dzi´kuj´ za Paƒstwa zaanga˝owanie.
Z powa˝aniem
(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci Redakcji)
❦❦❦
Do informacji zamieszczonej w marcowym wydaniu
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” pt. „Znowu ginà koty” pragn´
za∏àczyç sprostowanie. Zg∏oszona przeze mnie na policj´
informacja nie dotyczy zagini´cia kota, ale ci´˝kiego pobicia wskutek, którego zwierz´ zmar∏o pomimo tygodniowego leczenia w przychodni weterynaryjnej. Zg∏osi∏em
równie˝ wczeÊniejsze okaleczenie bezdomnego kota, którego niezb´dne by∏o uÊpienie. Wszystkie opisane zdarzenia mia∏y miejsce w tej samej okolicy tj. na ul. Jod∏owej.
Niestety myÊl´, ˝e nawet fakt znalezienia konajàcego
kota (ca∏kowicie po∏amanego) na konkretnej posesji jest
jedynie poszlakà a nie dowodem obcià˝ajàcym osoby
tam mieszkajàce, co prawdopodobnie oznacza, ˝e zwyrodnialec (bo inaczej moim zdaniem nie da si´ nazwaç
kogoÊ kto dopuszcza si´ takich czynów) za jakiÊ czas zakatuje kolejne zwierz´. I niestety nie wiem jak temu zapobiec, a jednoczeÊnie nie wyobra˝am sobie, ˝e moja
wnuczka po raz kolejny b´dzie p∏akaç, bo ktoÊ zabi∏ jej
ukochanego kotka. Byç mo˝e ktoÊ z czytelników wie co
mo˝na zrobiç by podobne zdarzenia wi´cej si´ nie powtórzy∏y? CoÊ, co nie sprowadza si´ tylko do porady by trzymaç zwierz´ w domu, bo w∏aÊciciele kotów wiedzà, ˝e
w zasadzie jest to niewykonalne, gdy posiada si´ taras
z wyjÊciem na ogród.
❦❦❦
„Sielankowe osiedle”
Drodzy czytelnicy, nie wiem jak Wam, ale mnie
od doÊç dawna rzuca si´ w oczy reklama na naszym
cmentarzu „Sielankowe Osiedle” i nie tylko. Wydawa∏oby
si´, ˝e dobre, pi´kne miejsce, w otoczeniu lasów,
na wzgórzu, sielankowo..., tymczasem jest to reklama
dotyczàca domów, gdzieÊ w Wiàzownej. Byç mo˝e Êwiat
poszed∏ ju˝ tak daleko, ˝e nie wa˝ne sà takie szczegó∏y,
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dla mnie zaÊ jest to miejsce Êwi´te, miejsce spoczynku
wiecznego moich i innych bliskich, miejsce gdzie koƒczy
si´ ˝ycie i byç mo˝e zaczyna inne... i nie wydaje mi si´
stosownym umieszczanie jakichkolwiek reklam, szczególnie o takiej treÊci.
Byç mo˝e jest „sielankowo” ale niepowa˝nie i w z∏ym
stylu, a przede wszystkim nie po chrzeÊcijaƒsku.
Mieszkanka Starej Mi∏osnej
❦❦❦
„Kochani wielbiciele zwierzàt”
Mam nadziej´, ˝e list ten dotrze do wszystkich tych,
którzy biorà udzia∏ w nagminnym zanieczyszczaniu Êrodowiska psimi odchodami, najlepiej pod parkanem sàsiada lub miejscu zieleni czy lasu.
Bulwersuje mnie fakt, ˝e tak zaciekle bronià praw i wymogów naszych czworono˝nych, gdyby jeszcze zwrócili
uwag´ na to, ˝e powinni si´ nimi zajmowaç i po prostu
po nich sprzàtaç – Êwiat by∏by idea∏em. A có˝ by by∏o,
gdybyÊmy sobie wzajemnie „robili” pod p∏otem, wszak
„kupa” to „kupa” chronimy Êrodowisko ale mo˝e zacznijmy od sprzàtania po swoich milusiƒskich, no i do czego
jest nasza Stra˝ Miejska, czy˝by nie dostrzega∏a tego, ˝e
zasrywamy sobie w∏asne otoczenie? A gdzie sà matki
dzieci, które potem wybiegajà do parków i terenów zielonych z psià gnojowicà, czy˝by to nie robi∏o ˝adnego wra˝enia.
No có˝ myÊl´, ˝e Europa dla nas jest jeszcze daleko,
dà˝ymy do niej, ale brakuje nam tego czegoÊ – kultury!
Mieszkanka Starej Mi∏osnej
❦❦❦
Dot. Rondo przy LIDLU
W zamieszczonym w numerze 101 „WS” liÊcie p.
Strzemieckiego poruszonych jest kilka wàtków dotyczàcych komunikacji na osiedlu stara Mi∏osna. Nie zgadzam
si´ z opinià autora listu:
1/ Estakada (nad Traktem Brzeski) – pomys∏ mo˝e
i niez∏y, ale z chwaleniem go poczekajmy, gdy zostanie
zrealizowany. Up∏ynie bowiem wiele brudnej wody w „Cyraneczce” zanim takà estakad´ zobaczymy w Starej Mi∏osnej. Dlatego zanim to nastàpi, konieczne sà zmiany w organizacji ruchu, TU I TERAZ, ˝eby nie traciç ˝ycia ju˝
przy wjeêdzie na Trakt Brzeski! I tu przechodz´ do kolejnego wàtku:
2/ rondo przy Lidlu. Samo ustawienie znaku pierwszeƒstwa dla wybranego kierunku nie rozwià˝e problemu
„zatykania si´” tego skrzy˝owania. Ma∏o tego. Równie˝
wybudowanie tam ronda wiele nie zmieni, bo rondo to zatykaç si´ b´dzie dok∏adnie tak, jak dzieje si´ to z drugiej
strony Starej Mi∏osnej, gdzie spotykajà si´ GoÊciniec i Jana Paw∏a (vis a vis ul. Pi∏sudskiego).
Aby tego uniknàç konieczne sà zmiany ruchu, najpóêniej przy oddawaniu ronda do u˝ytku, np. uczynienie jednokierunkowà ul. GoÊciniec od tego nowego ronda w kierunku szko∏y i przedszkola (w stron´ Borkowskiej). Ale
ten wàtek by∏ ju˝ poruszany i zyska∏ wielu zwolenników,
mam zatem nadziej´, ˝e zostanie wprowadzony w ˝ycie.
3/ lewoskr´t z Fabrycznej w Trakt Brzeski. OczywiÊcie,
˝e jest potrzebny. Po pierwsze dlatego, ˝e bez niego
w czasie budowy ronda przy Lidlu Stara Mi∏osna „udusi
si´” – nie b´dzie jak wjechaç na Trakt.
Po drugie po to, aby to w∏aÊnie rondo ko∏o Lidla nie
korkowa∏o si´, a ruch rozk∏ada∏ si´ docelowo na trzy
wjazdy ze Starej Mi∏osnej na Trakt: z ronda przy Lidlu, z ul.
Fabrycznej i trzeci – z ronda naprzeciwko ul. Pi∏sudskiego. Wtedy dopiero zniknàç powinny codzienne poranne
korki i nerwy kierowców aby w∏àczyç si´ do ruchu w kierunku Centrum Warszawy.
Z powa˝aniem
(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci Redakcji)
❦❦❦
W nawiàzaniu do listu pana Romana Strzemieckiego
z ul. Hiacyntowej, zamieszczonego w ostatnim numerze

WiadomoÊci Sàsiedzkich, chcia∏abym wyraziç ca∏kowicie
odmienny poglàd na temat budowy ronda na skrzy˝owaniu ul Jana Paw∏a II i ul. GoÊciniec (ko∏o Lidla). Uwa˝am,
˝e rondo jest bardzo potrzebne nie tylko mieszkaƒcom
ulicy GoÊciniec ale wszystkim, którzy tamt´dy przeje˝d˝ajà. Moim zdaniem jest ono konieczne z dwu powodów. Po pierwsze u∏atwi kierowcom przejazd przez to ruchliwe skrzy˝owanie. Po drugie pieszym zapewni wi´ksze bezpieczeƒstwo. Obecnie kierowcy próbujàcy przedostaç si´ przez to trudne skrzy˝owanie wpadajà w „g∏upawk´” i zaczynajà zachowywaç si´ nieracjonalnie. Przepychajà si´ powodujàc zagro˝enie dla ruchu i pieszych,
a w szczególnoÊci dzieci.
Niezb´dna jest tak˝e przebudowa ulicy Jana Paw∏a II na odcinku od Traktu Brzeskiego do ul. GoÊciniec.
Po jednej stronie prosi si´ o chodnik dla pieszych,
a po drugiej o poszerzenie pasa w kierunku Weso∏ej. Zupe∏nie niezrozumia∏e jest dla mnie zw´˝enie pasa do jazdy na wprost co przyczynia si´ obecnie do jeszcze wi´kszego zatoru na tym skrzy˝owaniu.
Je˝eli ktoÊ ma wàtpliwoÊci co do koniecznoÊci przebudowy skrzy˝owania ulic Jana Paw∏a II i GoÊciniec
polecam „wizj´ lokalnà” w okolicach godziny ósmej
kiedy wielu mieszkaƒców próbuje „odstawiç” do szko∏y swoje pociechy i wydostaç si´ z osiedla do Warszawy lub Weso∏ej.
Iwona Borowska,
Ul. Diamentowa
❦❦❦
Ulica Szklarniowa
Niedawno jeden z Czytelników poruszy∏ w „WS” temat
wykorzystywania ul. GoÊciniec przez kierowców jadàcych z kierunku Lublina (tzw. „jazda na skróty”) przez co
cierpi m.in. przepustowoÊç pobliskiego ronda na skrzy˝owaniu GoÊciniec/Jana Paw∏a II.
Ja z kolei chc´ zwróciç uwag´ na skàdinàd podobnà
sytuacj´ po drugiej stronie Traktu Brzeskiego. Otó˝ dziesiàtki kierowców jadàcych z Sulejówka codziennie rano
i po po∏udniu urzàdza sobie skróty wykorzystujàc ulice
Szklarniowà jako dobry objazd korka tworzàcego si´
na ul. Pi∏sudskiego.
Dewastacj´ nieutwardzonej ulicy, rozpocz´tà przez
szambiarki i Êmieciarki wspaniale kontynuujà owe auta
osobowe i furgonetki. Ârednio raz w roku wyrównywana ulica, posypywana drobnym t∏uczniem, wytrzymuje
bez dziur do miesiàca czasu; w sezonie letnim p´dzàce
auta wzbijajà tumany kurzu od rana do wieczora, w sezonie zimowym mieszkaƒcy tonà w b∏ocie i ka∏u˝ach zalegajàcych w wyje˝d˝onych dziurach.
Temat wybudowania tej ulicy ciàgnie si´ co najmniej
od 2004 r., zg∏aszany by∏ radnemu Wojtasiowi (który obieca∏, ˝e Szklarniowa b´dzie utwardzona po skoƒczeniu budowy ul. Mazowieckiej) i burmistrzowi K∏osowi (tu mamy
oficjalnà odpowiedê burmistrza, z 28.04.2006 r. na list kilkudziesi´ciu mieszkaƒców, ˝e projekt ul. Szklarniowej b´dzie wykonany w 2007 r. zaÊ budowa wykonana b´dzie
w 2008 r. bo tak przewiduje Wieloletni Program Inwestycyjny...). Mamy 2009 r. i zdaje si´, ˝e ani p. WojtaÊ ani p.
K∏os nie pami´tajà o swoich obietnicach (mimo, ˝e o temacie Szklarniowej mieszkaƒcy nie dajà zapomnieç p.
åwiekowi i p. Pylakowi z Wydzia∏u Infrastruktury...).
Dlatego, jak czytam w „WS” wypowiedzi p. Wojtasia
i cz∏onków Zarzàdu Dzielnicy nt. Spó∏ki Ziemskiej, ludzi
honoru, dotrzymywania obietnic, etc. – to chcia∏bym zakrzyknàç: Panowie! Dajcie dobry przyk∏ad!
Na marginesie: ul. Szklarniowa (jak wiele innych
w SM) nie ma nawet metra chodnika, ani metra utwardzonej nawierzchni, natomiast ruch w godzinach szczytu
jest nieporównywalny do chyba ˝adnej innej drogi lokalnej w SM. Dlatego apel mieszkaƒców o wybudowanie
w koƒcu tej ulicy podyktowany jest przede wszystkim troskà o bezpieczeƒstwo w∏asne.
Z powa˝aniem, Dariusz Bartosik
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Jak byç dobrym rodzicem
Sà wÊród nas rodzice, którzy poszukujà odpowiedzi na pytanie, jak byç dobrym ojcem, jak
byç dobrà matkà. ˚yjemy w coraz mniej uporzàdkowanym Êwiecie, który ka˝dego dnia stawia przed nami
wyzwania. Jak byç dobrym pracownikiem, jak sprawnie
dzia∏aç jako szef, jak podo∏aç obowiàzkom ˝ony/m´˝a,
jak spe∏niaç oczekiwania rodziców? Pe∏nimy wiele ról
spo∏ecznych, ka˝da z nich stawia swoje wymagania
i oczekiwania.
Jako rodzice pe∏nimy rol´ przewodników po Êwiecie
dla swoich dzieci. Rola ta zmienia si´ z up∏ywem czasu.
Kim innym jesteÊmy dla maluszka, kim innym dla nastolatka, a jeszcze inaczej widzà naszà rol´ doros∏e dzieci.
Jakim przewodnikiem chcemy byç dla swojego
dziecka? Zastanawiamy si´ czasem, czym kierowaç si´
w wychowywaniu dzieci. Cz´sto jednak bezwiednie powielamy schemat, który wynieÊliÊmy z domu. Zastanawienie si´ nad metodami wychowawczymi przychodzi
najcz´Êciej wtedy, gdy pojawiajà si´ k∏opoty. Konflikt
mi´dzy rodzicami a dzieckiem jest sygna∏em, ˝e schematy w jakich funkcjonuje rodzina przestajà wystarczaç.
Pojawiajà si´ nowe sytuacje, które wykraczajà poza dotychczasowe doÊwiadczenie. To trudna sytuacja.
Wielu ludzi oglàda∏o serial o nieznoÊnych maluchach,
które wr´cz tyranizowa∏y swoich rodziców. Wydaje si´
zupe∏nie niezrozumia∏e, ˝e pi´ciolatek podporzàdkowuje
sobie matk´ do tego stopnia, ˝e ona nie chodzi na zakupy. Pytanie, na kogo wyroÊnie taki ma∏y domowy tyran? Czy naprawd´ b´dzie umia∏ byç szcz´Êliwy, czy odnajdzie swoje miejsce w ˝yciu, wÊród rówieÊników,
w szkole, w pracy? Takie ekstremalne przyk∏ady pokazujà, jak mocno mo˝na zaplàtaç si´ w roli matki, czy ojca.
A przecie˝ tymi matkami i ojcami nie by∏y osoby nieudolne ˝yciowo, mieli wykszta∏cenie, prac´, byli wolni od na∏ogów. Jak widaç, pewna nieumiej´tnoÊç pe∏nienia roli
rodzica nie jest zwiàzana ze statusem spo∏ecznym.
Czym kierujà si´ rodzice wychowujàc w∏asne
dzieci? Najcz´Êciej wzorami zachowaƒ wyniesionymi z domu rodzinnego. Niezale˝nie od tego,
czy kiedyÊ podoba∏y si´ im te zasady. Inni pos∏ugujà si´
intuicjà, rozmowami z innymi rodzicami, poradami zamieszczanymi w poradnikach, czy czasopiÊmiennictwie.
Wszyscy, na ogó∏, kierujà si´ dobrem dziecka, tak jak je
pojmujà. Wydaje si´, ˝e wi´kszoÊç rodziców zna dobrze
swoje dziecko, wie, jakich emocji doÊwiadcza, czego
potrzebuje, co je uszcz´Êliwia. Czy jednak na pewno?
Rodzice majà coraz mniej czasu dla dzieci. Zmiany
spo∏eczne wp∏ywajà na zmian´ trybu ˝ycia. Rodzi si´
wi´c pytanie – jak podo∏aç wielu obowiàzkom bez poczucia zaniedbania dziecka, czy utraty dobrego kontaktu
z nim. Niewiele matek, jeszcze mniej ojców mo˝e pozwoliç sobie na wielogodzinne uczestniczenie w ˝yciu
dziecka, obserwowanie jak rozwija si´, jak poznaje rówieÊników, nawiàzuje znajomoÊci, zachowuje si´ w grupie. Poznawanie Êwiata emocji bywa jeszcze trudniejsze.
PoÊpiech, nieuwaga, zamykajà buzi´ ma∏ego dziecka,
a potem… Nastolatek nie mówi o swoich uczuciach.
Zauwa˝ono, ˝e grupa aleksytymików wÊród m∏odzie˝y,
niepokojàco roÊnie. To m∏odzi ludzie, którzy nie umiejà
nazywaç stanów emocjonalnych, których doÊwiadczajà.
RoÊnie te˝ liczba dzieci, które nie umiejà radziç sobie ze z∏oÊcià.
Potrzebne sà nowe, efektywne metody porozumiewania si´ rodzica z dzieckiem. Szczególnà rol´
w efektywnym rodzicielstwie pe∏ni doskonalenie
umiej´tnoÊci komunikacji, rozumienia reakcji i zachowaƒ w∏asnych oraz dzieci, radzenia sobie w konfliktach. Podstawà jest ÊwiadomoÊç siebie, dba∏oÊç
o w∏asny rozwój w kierunku nazywania i wyra˝ania
emocji, potrzeb, próÊb, wdzi´cznoÊci. DoÊwiadczenie

zawodowe uczy mnie, ˝e doroÊli majà ogromne trudnoÊci w nazywaniu w∏asnych uczuç i potrzeb, cz´sto
ju˝ na poziomie ich identyfikacji.
Czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, ˝e wielu
z nas zosta∏o wychowanych w tradycji zaprzeczania
uczuciom. Na ogó∏ nie uÊwiadamiamy sobie, ˝e tak
ma∏o wiemy o swoich emocjach, ˝e cz´sto je t∏umimy,
nie rozpoznajemy ich w sobie. NieÊwiadomie wi´c
w tych samych schematach wychowujemy w∏asne
dzieci. Zapewne nie raz zetkn´liÊcie si´ Paƒstwo jeszcze
jako dzieci ze stwierdzeniem:” Nie p∏acz!” w sytuacji,
gdy by∏o wam smutno. Zdarza∏o si´ pewnie równie˝:
„Daj mi spokój, jestem zm´czony.”, gdy radoÊç rozpiera∏a i koniecznie chcieliÊcie si´ nià podzieliç z rodzicami. Co wi´c zrobiç, aby nasze dziecko mog∏o
swobodnie wyra˝aç swoje uczucia, nauczy∏o si´
te˝ szacunku dla uczuç innych osób?

Mówi si´ coraz powszechniej, ˝e inteligencja emocjonalna ma wi´ksze znaczenie w odniesieniu sukcesu
w ˝yciu ni˝ inteligencja racjonalna. Warto wi´c doskonaliç swoje umiej´tnoÊci wychowawcze, rozwijaç
umiej´tnoÊci komunikowania si´ i budowania pozytywnych relacji w rodzinie. Drogà do osiàgni´cia tak widzianego celu jest poznanie siebie, uÊwiadomienie
w∏asnych emocji i potrzeb. Umiej´tnoÊci spo∏eczne
najlepiej rozwijaç w grupie, pod okiem doÊwiadczonych trenerów. Zach´cam poszukujàcych i Êwiadomych
swej roli rodziców do udzia∏u w szkoleniu. Warsztatowe
formy pracy dajà szans´ na prezentowanie wielostronnych podejÊç, dzielenie si´ doÊwiadczeniem. W klimacie akceptacji i ˝yczliwoÊci uczestnicy mogà wzbogaciç
si´ o refleksj´ nad w∏asnymi zachowaniami i nawykami.
Âwiadomy swej roli rodzic b´dzie umia∏ u∏atwiç dziecku
wchodzenie w ˝ycie spo∏eczne i uczyniç je szcz´Êliwym.
Starajmy si´ byç jak najlepszymi przewodnikami
dla naszych dzieci.
Teresa Zar´ba, 600 434 926

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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Moje hobby: „radio-retro”
Radio nale˝y do tych zdobyczy techniki, które interesuje dos∏ownie ka˝dego, sta∏o si´ bliskie nam
wszystkim. Starzy i m∏odzi, na wsi i w mieÊcie s∏uchajà radia. Dzi´ki temu przekaênikowi hejna∏ z Krakowa rozlega si´ codziennie w ka˝dym domu jak
Polska d∏uga i szeroka. Radio informuje nas o ró˝nych wydarzeniach, uczy i dostarcza rozrywki.
Moje zami∏owanie do radia wzrasta∏o od lat dziecinnych. Doskonale pami´tam, jak montowa∏em
swój pierwszy radioodbiornik kryszta∏kowy, by∏y to
lata czterdzieste. Z wielkà radoÊcià prze˝ywaliÊmy
z kolegami, gdy w s∏uchawkach dociÊni´tych
do uszu zabrzmia∏y dêwi´ki audycji.
W póêniejszych latach nauki szkolnej wolne
chwile poÊwi´ca∏em zag∏´bianiu tajemnic radia. Zainteresowanie z lat szkolnych pomog∏o mi póêniej
w wyborze kierunku studiów. Wiele lat pracy zawodowej poÊwi´ci∏em przekazywaniu wiedzy m∏odym
radioamatorom. S∏uchajàc radia na pewno rzadko
zastanawiamy si´ nad tym jak dosz∏o
do odkrycia tego pi´knego wynalazku. Nie zdajemy sobie sprawy, ile
trudu fizyków i pomys∏owoÊci konstruktorów kryje si´ w tym ma∏ym
grajàcym pude∏ku.
To prawda, ˝e w naukach technicznych na przestrzeni krótkiego czasu
zasz∏y olbrzymie zmiany. Druga po∏owa XX wieku zmusza nas do dotrzymania kroku post´powi technicznemu. Wiedza nabyta przez nauczyciela wczoraj musi byç uzupe∏niona tym
co jest nowe dziÊ.

po raz pierwszy zastosowano anten´. Wykorzystanie
fal radiowych do celów ∏àcznoÊci pobudzi∏o umys∏y
wielu uczonych. Obok Popowa problemem tym zajà∏
si´ w∏oski in˝ynier Gulialmo Marconi (1874-1937).
Marconi za swoje pomys∏y ∏àcznoÊci bezprzewodowej uzyska∏ wielkie uznanie na Êwiecie. W 1909 roku dosta∏ on nagrod´ Nobla za pionierskie prace
przy rozwoju pomys∏u radiotechnicznego. Z przytoczonych faktów historycznych wynika, ˝e rozwój
techniki nie jest dzie∏em poszczególnych ludzi, ale
uporczywej pracy pokoleƒ badaczy, wynalazców
i konstruktorów. Pierwszy okres rozwoju radia
(1896-1900) pomimo uzyskania ju˝ du˝ych zasi´gów ∏àcznoÊci bezprzewodowej to „raczkowanie”.
Pami´tajmy, ˝e dotychczas nie znano lamp radiowych. Nadajniki radiowe u˝ywane w pierwszych latach dwudziestego stulecia by∏y typu iskrowego (wibrator Hertza). Gdy pracowa∏o kilka nadajników nast´powa∏y wzajemne zak∏ócenia. Dopiero zastoso-

Historia radia
Historia ta cz´sto jest przedmiotem dyskusji – kto by∏ wynalazcà radia, komu przypisaç zaszczyt odkrycia jednego z najwi´kszych cudów
techniki z prze∏omu XIX i XX wieku?
Czy mo˝na podaç jednoznacznà, zwi´z∏à odpowiedê? Wydaje si´, ˝e raczej nie!
Radio w dzisiejszym poj´ciu jest czymÊ znacznie
ró˝nym od swego pierwowzoru. Pierwsze urzàdzenia
radiowe nie przesy∏a∏y audycji s∏ownych i muzycznych. Poczàtkowo nadawano tylko „trzaski”, potem
kropki i kreski alfabetu Morse’a. Radio w dzisiejszej
postaci jest rezultatem pracy wielu wynalazców
i konstruktorów XX wieku, jak równie˝ dzie∏em wielu
fizyków. Pierwszymi uczonymi którzy przyczynili si´
do wynalezienia radia byli: Anglik Michael Faraday
(1791-1864) póêniej James Clark Maxwell (18311879), a tak˝e Niemiec Henryk Hertz (1857-1894).
Istnienie fal elektromagnetycznych zosta∏o udowodnione, ale radia jeszcznie nie by∏o. Du˝y wk∏ad
w wynalezienie radia wniós∏ wielki odkrywca i badacz chorwacki pochodzenia serbskiego – Miko∏aj
Tesla (1853-1943). Dzi´ki swoim racom Tesla by∏
o krok od wynalazku radia. ˚aden z tych fizyków nie
myÊla∏ o mo˝liwoÊci wykorzystania tego zjawiska
do praktycznego przesy∏ania sygna∏ów drogà bezprzewodowà.
Kilka lat póêniej, 7 maja 1895 roku w Petersburgu, fizyk rosyjski Aleksander Pepow (1859-1905)
wyg∏osi∏ odczyt i zademonstrowa∏ przyrzàdy umo˝liwiajàce odbiór sygna∏ów elektromagnetycznych
– by∏ to pomys∏ odbiornika radiowego, w którym
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wanie strojonych cewek indukcyjnych pomys∏u Lodge’a umo˝liwi∏o budowanie stacji o du˝ym zasi´gu.
Powa˝nà przeszkod´ w rozwoju radia stanowi∏ nie
rozwiàzany problem nadajnika. Telegraf iskrowy wytwarza∏ tak zwane drgnienia gasnàce. Konstruktorzy
chcieli, by nadawane fale mia∏y charakter ciàg∏y
(drgania niegasnàce).
W pierwszych latach XX wieku uda∏o si´ skonstruowaç odpowiednie generatory maszynowe
w postaci wielobiegunowych pràdnic, które dostarcza∏y zmiennych pràdów o wielkiej cz´stotliwoÊci
– by∏y to drgania niegasnàce. Decydujàce znaczenie
dla dalszego rozwoju radia mia∏y badania i wynalazki w zakresie techniki pró˝niowej, które doprowadzi∏y do skonstruowania lamp elektronowych: diody.
Lampy elektronowe umo˝liwi∏y skonstruowanie
nowych generatorów elektrycznych drgaƒ niegasnàcych. Osiàgni´to równie˝ mo˝liwoÊç przesy∏ania
dêwi´ków: muzyki i mowy za pomocà fal radiowych.
Od tego czasu okres „raczkowania” radia koƒczy si´.
Wybuch I wojny Êwiatowej by∏ tragicznym
okresem dla dalszego rozwoju radia. Nowe wynalazki podporzàdkowane by∏y wy∏àcznie potrzebom
wojskowym.
Po zakoƒczeniu I wojny Êwiatowej radiotechnika
wkracza na nowe tory – nadawania audycji radiowych dla szerszych kr´gów odbiorców. Pierwsze

audycje eksperymentalne nadano na poczàtku roku
1920 w Anglii, na fali 2800 m. Moskiewska Rozg∏oÊnia Radiowa nada∏a w 1922 roku pierwszà audycj´ radiowà.
Historia polskiej radiofonii zacz´∏a si´ par´ lat
póêniej. Po raz pierwszy w dniu 1 lutego 1925 roku
rozleg∏y si´ w eterze s∏owa: „Mówi Warszawa”. By∏y to s∏owa, które zosta∏y przekazane przez doÊwiadczalnà stacj´ radiofonicznà o mocy 0,3 KW uruchomionà w Warszawie. Polskie Radio regularne audycje zacz´∏o nadawaç od dnia 18 kwietnia 1926 roku. W grudniu tego samego roku uruchomiono nowy nadajnik o mocy 10 KW, który pracowa∏ na fali 1420 m. Radiostacja Raszyƒska uruchomiona w 1931 roku, pokrywa∏a swoim zasi´giem odbioru olbrzymià czeÊç kraju.
Chc´ zaznaczyç, ˝e wi´kszoÊç odbiorników radiowych w Polsce by∏a wtedy typu detektorowego
tzn., ˝e by∏y to radia na s∏uchawki. Detektor by∏ najpopularniejszym odbiorniczkiem i kosztowa∏ 39 z∏.
By∏ sprzedawany na raty. Odbiorniki lampowe w latach trzydziestych by∏y jeszcze dalekie do doskona∏oÊci, dwulampowy odbiornik
kosztowa∏ oko∏o 160 z∏. Z rozwojem radioodbiorników lampowych cena ich ros∏a, np. radioodbiornik pi´ciolampowy typ
5LC/II kosztowa∏ 1000 z∏
plus 120 z∏ za lampy.
Luksusowa
EKTRADYNA
– pi´ciolampowa wraz z antenà
ramowà U˝=4V i Ua=120V
kosztowa∏a 2000 z∏ +170 z∏
lampy. Popularna EKRADYNA 4ro lampowa, bateryjna kosztowa∏a 390 z∏ + 130 z∏
lampy, sieciowa (220V) 615 z∏
+ 166 z∏ lampy.
Zbiory moje nie sà tak du˝e by
oddawa∏y pe∏en obraz rozwoju radiotechniki w Polsce w latach 1926-1939, jednak˝e mo˝na obejrzeç wiele innych eksponatów. Du˝o radioodbiorników po II Wojnie Âwiatowej
zosta∏o wyrzuconych na Êmietniki, poniewa˝ nie by∏o
cz´Êci zamiennych do ich reperacji. Ludzie nie mieli
gdzie mieszkaç, w ma∏ych mieszkaniach ˝y∏o po kilka rodzin i na stary sprz´t cz´sto nie by∏o miejsca
wi´c pozbywali si´ go wyrzucajàc na Êmietnik. Zachowywa∏y si´ tylko nieliczne egzemplarze, które
przele˝a∏y gdzieÊ na strychach starych domów.
W zgromadzonych przeze mnie zbiorach mam
odbiornik detektorowy domofon z oryginalnà antenà,
izolatorami i s∏uchawkami wyprodukowanymi
w 1931 roku. Mam jeszcze kilka odbiorników radiowych wyprodukowanych w latach 1930-1934 oraz
wiele innych odbiorników lampowych przedwojennych i powojennych.
Polskie Radio urzek∏o mnie od lat dzieci´cych.
S∏ucham go z wielkà przyjemnoÊcià, jeszcze wi´kszà przyjemnoÊç sprawia mi s∏uchanie go na pi´knych polskich odbiornikach w obudowie z drewna.
Marzeniem moim jest ˝eby wspania∏e programy
Polskiego Radia by∏y s∏uchane przez rodaków na radioodbiornikach wyprodukowanych w naszym kraju.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich mi∏oÊników „Radia Retro” i zapraszam do wspó∏pracy, mój telefon: 022 773-73-81.
Mgr Zygmunt Bilbin
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Kinga Pastuszko Mistrzynià
Polski Juniorek w Szachach
M∏oda szachistka z Weso∏ej dorzuci∏a
do swoich osiàgni´ç kolejne trofeum – z∏oty medal Mistrzostw Polski!
Rok 2009 dla Kingi rozpoczà∏ si´ bardzo
udanie. Na prze∏omie lutego i marca triumfowa∏a w Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y do lat 12. Srebrny medal w Olimpiadzie zdoby∏a tak˝e uczennica Szko∏y Podstawowej nr 173 Ewa Haraziƒska. Te dwie
zawodniczki zdominowa∏y Warszawskà
Olimpiad´ deklasujàc rywalki. Ostatecznie
o w∏os Kinga wyprzedzi∏a Ew´.
Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y by∏a tylko wst´pem do najwa˝niejszej imprezy
– do Mistrzostw Polski Juniorek. Turniej rozegrano w ¸ebie w dniach 14–22 marca. Tu ju˝
˝artów nie by∏o – na Mistrzostwa przyjecha∏o 51
najlepszych juniorek z ca∏ej Polski – wÊród nich
dwie uczennice naszej szko∏y Kinga Pastuszko
i Ewa Haraziƒska.
Nasze zawodniczki wystartowa∏y znakomicie
– wygra∏y 3 pierwsze rundy. W czwartej rundzie
szachistka z Weso∏ej zremisowa∏a. W kolejnej
Kinga spotyka si´ z Judytà Lachowicz z Wroc∏a-

wia, wielokrotnà medalistkà Mistrzostw Polski
Juniorów, uwa˝anà przez wielu za g∏ównà faworytk´ turnieju. Odnosi z nià zdecydowane zwyci´stwo. Po pi´ciu rundach Kinga wychodzi
na prowadzenie i nie daje sobie ju˝ odebraç „˝ó∏tej koszulki” liderki. Nast´pne rundy, to dalszy
popis Kingi, która gromi kolejne przeciwniczki.
Ostatecznie w 11 rundach Kinga zdoby∏a 9

punktów, siedem partii wygrywajàc i cztery remisujàc. Szczegó∏owe wyniki turnieju mo˝na znaleêç na http://www.mzszach.l.pl/online/mpj2009/
Jest to dotychczasowy najwi´kszy sukces
Kingi i jednoczeÊnie kolejny sukces dla SP 173.
Do sukcesu tego przyczyni∏a si´ równie˝ nasza szko∏a, która umo˝liwia Kindze rozwijanie jej zdolnoÊci. Pomimo
ogromnej pracy i czasu jaki poÊwi´ca
treningom i wyjazdom na zawody Kinga
na bie˝àco nadrabia zaleg∏oÊci w szkole spowodowane nieobecnoÊciami.
Na zakoƒczenie plany naszej z∏otej
medalistki na przysz∏oÊç:
„Z∏oty medal w Mistrzostwach Polski
spowodowa∏, ˝e dosta∏am si´ do kadry
Polski Juniorów. Ponadto otrzyma∏am
nominacj´ do presti˝owej Akademii
Szachowej. B´d´ uczestniczyç w sesjach Akademii, na którym b´dà prowadziç szkolenie najlepsi trenerzy w Polsce. Ju˝ nie mog´ doczekaç si´ pierwszej sesji, która odb´dzie si´ w OÊrodku Przygotowaƒ Olimpijskich w Spale. Musz´ dobrze si´
przygotowaç do czekajàcych mnie na jesieni Mistrzostw Âwiata i Europy juniorek” – powiedzia∏a
szcz´Êliwa z∏ota medalistka Mistrzostw Polski.
˚yczymy dalszych sukcesów.
Teresa Osypiuk

Sukcesy naszych m∏odych biegaczek

Jak powszechnie wiadomo, kluby
sportowe dzia∏ajàce na terenie naszej
dzielnicy permanentnie borykajà si´
z problemami lokalowymi i finansowymi. Dzia∏ajà g∏ównie dzi´ki ogromnej
determinacji i pasji trenerów. Wszyscy
wià˝emy du˝e nadzieje z aktualnie budowanà halà sportowà przy Gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie oraz z b´dàcym
jeszcze w sferze planów obiektem
sportowym w Weso∏ej. Prawie ka˝dy
rodzic w dzisiejszych czasach, pr´dzej
czy póêniej boryka si´ z problemem
odciàgni´cia dzieci od komputera czy
telewizora i zara˝enia jakàÊ pasjà sportowà. W myÊl zasady „czym skorupka

za m∏odu nasiàknie...” warto zaczàç
aktywizowaç dzieci od ma∏ego. Zdarza
si´ równie˝, ˝e nawet dziecko nie
zach´cane specjalnie do konkretnych
dzia∏aƒ zaczyna „wybijaç” si´ na tle
grupy. I to w∏asnie jest TALENT. Tak
by∏o, ze znanà mi od ma∏ego i bliskà
sercu Anitkà Jarzyƒskà. Z ca∏à stanowczoÊcià mo˝na stwierdziç, ˝e Anita ma
talent do biegania. Niedawno stan´∏a
przed dylematem wyboru gimnazjum,
poczàtkowo wybra∏a sportowe na Siennickiej, jednak gór´ wzià∏ komfort psychiczny i obecnie uczy si´ w naszym mi∏oÊniaƒskim gimnazjum i z tego wyboru
jest zadowolona. Biegaç „na powa˝nie”
zacz´∏a
niedawno
w klubie sportowym
Legia pod troskliwym
okiem trenera Bogdana
Obrockiego.
Ju˝ w tym roku ma
pierwsze osiàgni´cia,
którymi ja w jej imieniu (ze wzgl´du na jej
wrodzonà
skromnoÊç) chc´ si´ z Paƒstwem podzieliç.

W ogólnopolskich (mi´dzywojewódzkich) zawodach biegów prze∏ajowych m∏odziczek, które odby∏y si´ 21
marca br. w Pas∏´ku na dystansie 1500 m zaj´∏a trzecie miejsce! Jej
klubowa kole˝anka, m∏odziczka starsza Ewa Ros∏an wywalczy∏a 15 miejsce
na dystansie 2500 m!
Serdecznie gratuluj´ dziewczyny i ˝ycz´ sobie i innym rodzicom ró˝nych talentów u naszych dzieci b´dàcych alternatywà dla komputera, game-boya i telewizora.
Katarzyna Szaszkiewicz
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Euforia biegacza – o moim pierwszym
pó∏maratonie w ˝yciu
Jestem uzale˝niona, ale nie b´d´ si´ z tego
leczyç. Przeciwnie, ca∏y czas zach´cam innych
do... biegania.

czy przypada 8-9 paƒ…na Êwiecie bywa nawet 50 na 50. Czas to zmieniç! – postanowiono
w Fundacji i powo∏ano do ˝ycia grup´ kobiet
w ró˝nym wieku, w ró˝nym stopniu zaawanso20-sty kilometr. O∏owiane nogi ledwo odrywawania biegowego. ¸àczy∏o je jedno – nigdy nie
jà si´ od asfaltu, w p∏ucach s∏ychaç tylko rz´˝eprzebieg∏y pó∏maratonu. Wra˝eniami, treninganie, a w duchu przeklinasz moment, w którym
mi, sukcesami i pora˝kami dzieli∏yÊmy si´ pipodj´∏aÊ decyzj´ o za∏o˝eniu adidasów. Ale z boszàc blogi. Efektem m.in. naszej pracy by∏
ku dociera do ciebie doping rodziny i znajomych,
udzia∏ 14,3 % paƒ w tegorocznym pó∏maratonie!
w dodatku meta ju˝ w zasi´gu wzroku. JakimÊ
Swój indywidualny plan treningowy zacz´nadludzkim wysi∏kiem wykrzeszasz resztki si∏
∏am w Sylwestra. Miejsce: górka przy ulicy Prai dobiegasz do mety. I nagle... niespodzianka!
buckiej. Technika: podbiegi. Partner treningowy:
Czujesz si´ jak nowonarodzona. MyÊl, ˝e to ju˝
mój mà˝ Piotr. W ten sposób sami sobie dalikoniec, cel zdobyty, s∏aboÊci pokonane, dodaje
Êmy do zrozumienia, ˝e czeka nas 3 miesiàce
skrzyde∏. JesteÊ najszcz´Êliwszà osobà na ziemi!
wyt´˝onej pracy. Za∏o˝enie mieliÊmy ambitTo si´ wydarzy∏o naprawd´ i w dodatku ma
ne…nie tylko skoƒczyç bieg, ale skoƒczyç go
swojà nazw´. To co mnie dopcha∏o do mety to
w okreÊlonym czasie.
euforia biegacza. Stan pojawiajàcy si´ podczas
Zima jaka by∏a – ka˝dy dobrze pami´ta. Biebiegu d∏ugodystansowego powodujàcy zwi´kszogaliÊmy w s∏oƒcu, deszczu, w kopnym Êniegu.
nà odpornoÊç na ból i zm´czenie. Teoria euforii
W ciàgu trzech miesi´cy zaliczyliÊmy niemal
biegacza pojawi∏a si´ w latach 70. w USA na fali
wszystkie pory roku. Temperatury prawie letnie–
rosnàcego entuzjazmu dla biegania, kiedy odkrypo∏owa lutego 13 st. i arktyczne – minus 20.
to receptory opioidowe Ì w mózgu. To one powoWiele razy mieliÊmy ju˝ doÊç, ale ca∏y czas widujà, ˝e organizm jest w stanie walczyç ze zm´dzieliÊmy przed sobà jasny, bardzo konkretny cel
czeniem i kryzysami na trasie. (êród∏o: Wikipedia)
– 29 marca, godz. 10, Krakowskie PrzedmieTyle teorii. Praktyka zacz´∏a si´ jesienià.
Êcie. To nas pcha∏o do przodu.
W listopadzie zdecydowaliÊmy z Piotrem, ˝e poNadszed∏ wreszcie dzieƒ startu. Po 650-ciu
ra zmierzyç si´ z dystansem wi´kszym
km treningu przysz∏a godzina prawdy. Stan´liÊmy
ni˝ 10 km. A ˝e od dawna ko∏acze nam si´
w naszej strefie startowej 4. Carrefour Pó∏maraw g∏owach pomys∏ przebiegni´cia maratonu,
tonu Warszawskiego. Ruszamy. Od strza∏u rozwybór pad∏ na 4. Carrefour Pó∏maraton Warpoczynajàcego bieg, do momentu przekroczenia
szawski. Chyba najlepsza wprawka przed wrzelinii startu przez nas mijajà prawie 2 minuty.
Êniowym maratonowym egzaminem. Czeka∏
Ostatni zawodnicy przekraczajà t´ lini´ 4 minuty
nas trud przygotowaƒ do tego dystansu i najpo czo∏ówce. Biegnà faworyci - zawodnicy z Kemniej przyjemna pora roku dla biegaczy – zima.
nii i Etiopii, Ma∏gorzata Sobaƒska biegnie po rePoprzednià zim´ przespacerowaliÊmy z kijami,
kord Polski, a my? My biegniemy w naszym
bojàc si´ zwyczajnie zimna, Êniegu, mokrych
pierwszym biegu d∏ugodystansowym po satysbutów i angin spowodowanych oddychaniem
fakcj´, po pamiàtkowy medal, po to, by poczuç
mroênym powietrzem. Ten rok mia∏ byç inny. Zieufori´ biegacza. Mamy strategi´, wyliczone mi´ma sta∏a pod znakiem wybranego przez nas
dzyczasy, jesteÊmy gotowi na wszystko i przygoprogramu treningowego, który mia∏ przekuç natowani do tego wysi∏ku – psychicznie i fizycznie.
sze plany w rzeczywistoÊç. W grudniu zostaPierwsze dziesi´ç kilometrów mija niesa∏am zaproszona do udzia∏u w nowym przedmowicie szybko. Jak lekko si´ biegnie, jak jest
si´wzi´ciu Fundacji Maraton Warszawski. Zofantastycznie. T∏um biegaczy, widoczne biegaczsta∏am cz∏onkinià Kobiecego Teamu Biegowego.
ki!, radoÊç i wspólny wysi∏ek, poczucie jakiejÊ
Cel jasny i wyraêny – sprawiç, by kobiety zaniesamowitej wi´zi z obcymi przecie˝ osobami.
cz´∏y biegaç, a nie dreptaç od czasu do czasu.
Choç, nie zawsze obcymi…wÊród widzów ma∏y
Startowaç w biegach masowych czy d∏ugodyAdaÊ z dziadkami, wÊród biegaczy – nasi osiestansowych imprezach biegowych. W Polsce
dlowi znajomi Piotr i Emilka. Trasa wiedzie pi´kstatystyki nie sà optymistyczne. Na 100 bieganymi ulicami Warszawy. Start i meta w salonie
Warszawy, na Krakowskim PrzedmieÊciu. W oddali ju˝
dawno zosta∏o barwne
Izabela Rupiƒska - lek. weterynarii
i nadzwyczaj t∏umne
miasteczko maratoƒSt. Mi∏osna, ul. Hebanowa 16
Czynny 19.00-21.00
skie na Placu Zamkotel. 022 773 10 88
Wizyty ca∏odobowo
wym.
Pokonujemy
606 482 555
na telefon

GABINET WETERYNARYJNY
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Most Gdaƒski, Most Âwi´tokrzyski, biegniemy
najd∏u˝szym tunelem w Polsce. Tu niespodzianka. Wbiegamy w ciemnoÊç tunelu, nasze odblaskowe elementy na koszulkach i getrach odbijajà zewn´trzne Êwiat∏o. Robi si´ jakoÊ kosmicznie. Z oddali zaczyna byç s∏ychaç odg∏osy…tak
to b´bny. U wylotu z tunelu stojà b´bniarze. Ile
energii by∏o w tej rytmicznej muzyce, ile si∏.
PrzebiegliÊmy tunel, jakbyÊmy skrzyde∏ dostali.
Potem si´ okaza∏o, ˝e troch´ za szybko. Na 20stym kilometrze opad∏am z si∏ i musia∏am zwolniç. Zamiast trzymaç si´ naszej taktyki i przyÊpieszaç, trzeba by∏o troch´ przystopowaç. Ale
wewn´trzna si∏a i determinacja pcha∏a mnie
do mety. Dobiegajàc do celu spotykamy wÊród
widzów kolejnych znajomych. Pani Malina si´
zapowiedzia∏a, ale Renata z rodzinà by∏a kompletnym zaskoczeniem. Ostatnia prosta, widzimy
ju˝ bramk´, widzimy zegar Timexa, który pokazuje czas od strza∏u…majàc w pami´ci opóênienie na starcie wiemy, ˝e wykonamy nasze za∏o˝enie, ˝e przebiegniemy 21 km 97 m w oko∏o 2
godziny.
Na mecie medale. Pi´kne pamiàtkowe medale, które w naszej kolekcji stanowià najwartoÊciowszy element. To nasz pierwszy pó∏maraton…takich prze˝yç si´ nie zapomina. Powoli
wracamy do samochodu. Przychodzi SMS z podanym wynikiem – oboje mamy ten sam
czas: 2.00.02. Te dwie sekundy dodajà tylko
smaczku. Ot, zegarmistrzowska precyzja.
Prze˝yliÊmy wspólnie pi´knà przygod´. I nie chodzi tylko o sam moment startu
w imprezie. Chodzi o ca∏y proces przygotowania, o stawianie sobie celu i osiàgni´ciu go,
o zmaganie si´ ze samym sobà, które zaowocowa∏o sukcesem biegowym, ale które tak˝e
zbli˝y∏o nas bardzo do siebie. Ale nie tylko
mnie i Piotra. Tak˝e Michalin´, Ani´, Juli´, El´
i Iz´ – dziewczyny z Kobiecego Temu Biegowego. No i rzesz´ biegaczy w Polsce, którzy
coraz bardziej widoczni sà na ulicach, w parkach, na leÊnych Êcie˝kach.
Co daje nam bieganie? Przede wszystkim
– eufori´ biegacza, która u mnie trwa∏a wyjàtkowo d∏ugo. Dopiero tydzieƒ po imprezie przesta∏am nosiç mój medal w torebce. Bieganie daje
nam poczucie wyjàtkowoÊci – podobno tylko 1% ludzi na Êwiecie potrafi biec bez przerwy
przez godzin´! Daje nam poczucie jednoÊci – nie
znam drugiej takiej grupy obcych sobie osób,
którzy majà ze sobà tyle wspólnego.
JeÊli po przeczytaniu tego tekstu zrodzi∏a si´
w kimÊ potrzeba za∏o˝enia butów i wybiegni´cia
to uÊmiecham si´ sama do siebie – euforia biegacza jest zaraêliwa!
Izabela Antosiewicz
www.izabiegajaca.blog.pl
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Qlturka

Sentymentalna podró˝ Pana Maleƒczuka
Maciej Maleƒczuk
„Psychodancing”
Niedawno Maciej Maleƒczuk og∏osi∏, ˝e nie b´dzie
ju˝ pisa∏ niczego w∏asnego. I jak powiedzia∏ – tak robi. Najnowszy krà˝ek z jego
nazwiskiem na ok∏adce to
nic innego ni˝ mix coverów piosenek z czasów
moich rodziców i dziadków. Artysta porywa si´
z motykà na s∏oƒce, czy mo˝e jest leniwym draniem, który wie, ˝e to co by∏o dobre nadal b´dzie
dobre i nie warto braç si´ do twórczej pracy?
W∏aÊciwie nie do koƒca wiadomo, którà z tych
opcji jest by∏y wokalista Pudelsów.
Wszyscy doskonale znamy takie utworki
(a mo˝e koszmarki?) jak „Wakacje z Blondynkà”
czy te˝ „P∏onàca Stodo∏a” (mój faworyt na tej
p∏ycie), które bi∏y rekordy popularnoÊci kilkadziesiàt lat temu. Maleƒczuk na pewno doda∏ im
Êwie˝oÊci, nieco zaostrzy∏, starajàc si´ nie pozostaç zupe∏nie w dancingowej stylistyce. Niektóre
z coverów jednak m´czà swoim znacznym podobieƒstwem do orygina∏u – co nie znaczy, ˝e
na p∏ycie zupe∏nie brak zaskoczeƒ. Napotkaç

mo˝na kilka w∏asnych kompozycji artysty, takich
jak „Duety” (ostra krytyka przemys∏u muzycznego i przyznanie si´ do bycia jego ofiarà) czy te˝
„Andromantyzm”. Przy okazji tej piosenki pragn´
osobiÊcie pochwaliç Maleƒczuka – sam zdecydowanie nie jest ju˝ m∏odzikiem, ale potrafi powiedzieç, ˝e m´˝czyzn w jego wieku podrywajàcych dziewczyny, które mog∏yby byç ich córkami uwa˝a za ˝a∏osnych – brawo! I to nie tylko
w tej ironicznej piosence – otwarcie mówi o tym
w mediach, doskonale wiedzàc o tym jak wiele

Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 0-22 40 30 765
Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400
• 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

• 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!

celebrities i ich fanom si´ nara˝a. Powróçmy
jednak do p∏yty – mo˝na tu znaleêç równie˝ ciekawy utwór grany wczeÊniej z Wojciechem Waglewskim pod tytu∏em „Kaczory”. Niestety temat, czyli obÊmiewanie braci Kaczyƒskich, mo˝e jest s∏uszny, ale na pewno przeterminowany.
Ciekawe natomiast sà zabawne wstawki, takie
jak komentarze Maleƒczuka (wypowiedê „Który
to zagra∏?” po d∏u˝szej solówce) czy te˝ s∏owa
wypowiadane przez inne osoby zaanga˝owane
w prac´ nad p∏ytà („Maleƒczuk? (...) Dla mnie to
jest skoƒczony facet ju˝ w ogóle...”).
Mo˝na by próbowaç broniç tej p∏yty – ˝e to
eksperyment muzyczny, ˝e artysta musi si´ rozwijaç, ale prawda jest bolesna – wolimy Maleƒczuka w rockowym repertuarze jaki reprezentuje
z zespo∏em Homo Twist i t´sknimy za jego nieraz obrazoburczà twórczoÊcià, której na tej p∏ycie jest niewiele. Pozostaje mieç nadziej´, ˝e artysta zmieni zdanie i powróci do tworzenia w∏asnej muzyki. A póki co mo˝emy obserwowaç jak
stary rockman zamienia si´ w lalusia z kilogramem tapety na twarzy, ca∏y czas próbujàc uciec
w swà dawnà stylistyk´.
Martyna Nowosielska

GABINETY LEKARSKIE:
Dr n. med. Joanna Pieles
ginekologia, po∏o˝nictwo, USG
Dr n. med. Ma∏gorzata ˚mijewska
endokrynologia
Dr Ewa Rudnicka
dermatologia ogólna i estetyczna
Dr Beata Longota
pediatria, dietetyka
Dr Urszula Reszotnik-WiÊniewska
kosmetologia lekarska, medycyna estetyczna
Dr Krzysztof Jacko
interna, medycyna pracy, medycyna tropikalna, Usg
Dr Dariusz Szewczyk
chirurgia, Usg
Dr Igor WiÊniewski
ginekologia, po∏o˝nictwo, Usg
Badania USG: ginekologiczne i po∏o˝nicze,
Usg piersi i tarczycy, Usg Doppler

Zapisy telefoniczne:

0-22 40 30 765
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a zaprasza!

Program na maj 2009 r.
OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A
M. ST. WARSZAWY
05-075 Warszawa–Weso∏a,
ul. Starzyƒskiego 21,
tel. 022 773 61 88,
domkultury@wesola.net
• 3 (niedziela) godz. 19.00 – WITAJ MAJOWA JUTRZENKO – koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja w wykonaniu Gra˝yny Màdrych
(sopran koloraturowy), Jacka Klubiƒskiego (bas) i Romana Mateckiego
(fortepian). Prowadzenie – Teresa Siewierska. KoÊció∏ Âw. Brata Alberta,
ul. Szeroka 2, Warszawa-Zielona.
• 10 (niedziela) godz. 16.00 – Z¸OTA
KACZKA – bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Lalek „Czarodziej”.
• 13 (Êroda) godz. 16.00 – „+/CZTERDZIESTOLATEK” – spotkanie Klubu Seniora.

• 16 (sobota) godz. 18.00 – SKRZYD¸EM NA WIETRZE – wieczór poetycko-muzyczny Urszuli Bia∏eckiej.
Âpiew i prowadzenie – Marek Tucho∏ka. Akompaniament – Maryna Budzich.
• 21 (czwartek) godz. 18.00 – Z cyklu
„Podró˝e bez granic” – OD CAPE
TOWN (RPA) DO SOUSSEVILLE
(Namibia). Pokaz slajdów i prelekcja
Ryszarda Czajkowskiego.
• 23 (sobota) godz. 15.00 – JUBILEUSZ 25-lecia OÂRODKA KULTURY
WESO¸A.
W programie wyst´py dzieci z sekcji
OK Weso∏a, wystawa zdj´ç z dzia∏alnoÊci OÊrodka, koncert zespo∏ów
m∏odzie˝owych oraz wiele innych
atrakcji. Gwiazda wieczoru – PARTITA. Prowadzenie – Andrzej Frajndt.
• 31 (niedziela) godz. 15.00 – DZIE¡
DZIECKA.

Czwartkowe Wieczory Muzyczne
– 30 kwietnia o godz. 19:30
w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
Urzàd Dzielnicy Weso∏a
zaprasza na koncert zespo∏u Balkan Sevdah i prezentacj´ multimedialnà „Ba∏kany – spotkanie kultur
– BoÊnia”.
Balkan Sevdah – zespó∏
ba∏kaƒskiej muzyki folkowej, powsta∏ we wrzeÊniu 2004 roku. Jest laureatem g∏ównej nagrody
na festiwalu „Miko∏ajki Folkowe 2004”. Wykonuje muzyk´ inspirowanà tradycjami muzycznymi wywodzàcymi si´ z ró˝nych
krajów Pó∏wyspu Ba∏kaƒskiego (Albania, Grecja, Turcja, Macedonia, Bu∏garia, BoÊnia, Serbia i Kosowo). Ostatnio
najcz´Êciej si´ga po motywy muzyczne
pochodzàce z Epiru w Albanii i Pirinu
w Bu∏garii. W sk∏ad zespo∏u wchodzà:
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Kasia Zadora – darabuka, djembe, riqq,
Oliwier Andruszczenko – klarnet, instrumenty perkusyjne,
Marcin Pukaluk – akordeon, Êpiew,
instrumenty perkusyjne,
Marcin Zadronecki – Êpiew, tambura,
buzuki, instrumenty perkusyjne
Pablo – bity, bass, przestrzeƒ.

OÂRODEK DZIA¸A¡
TWÓRCZYCH POGODNA
– Filia OÊrodka Kultury
05-077 Warszawa–Weso∏a,
ul. Jana Paw∏a II 25,
tel. 022 427 37 74,
pogodnakultura@jjs.pl
• 7 (czwartek)
godz. 16.00 – Spotkanie Klubu Seniora.
godz. 19.00 – WERNISA˚ wystawy
prac uczestników Modelarni Lotniczej.
• 19 (wtorek) godz. 19.00 – WERNISA˚ wystawy malarstwa Ma∏gorzaty
Bednarczyk.
• 28 (czwartek) godz. 19.30 –
CZWARTKOWE WIECZORY MUZYCZNE.
• 31 (niedziela) godz. 16.00 – Teatrzyk
Marionetkowy „Iskierka” Aleksandry Góreckiej.
Prezentacja multimedialna, która
b´dzie jednà z atrakcji wieczoru
w „Pogodnej”, to subiektywne spojrzenie na wspó∏czesnoÊç i histori´ regionu. Jest ona owocem cz´stych podró˝y na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Zdj´cia ukazujà ˝ycie codzienne
mieszkaƒców, wyjàtkowoÊç przyrody, architektur´, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem najwa˝niejszych
i najbardziej charakterystycznych
budowli. Teksty zawarte w prezentacji nie sà komentarzami do poszczególnych zdj´ç, ale krótkimi opowieÊciami o miejscach, ludziach, historii, kulturze, tradycji… Istotnym elementem jest ilustracja muzyczna opowieÊci. Fragmenty tradycyjnych pieÊni i melodii, które s∏ychaç
w podk∏adzie tworzà spójnà ca∏oÊç
z obrazem i dzi´ki temu odbiorca
przenosi si´ w inny, egzotyczny i fascynujàcy Êwiat.
Zapraszamy w czwartek 30 kwietnia
o 19:30 do ODT „Pogodna”,
ul. Jana Paw∏a II 25, I pi´tro.
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Chór Il Canto Magnificat
w Filharmonii Narodowej
Niedziela 22 marca 2009 roku
na d∏ugo pozostanie w pami´ci
kilkunastu dziewczàt z chóru Il
Canto Magnificat i ich rodziców. Tego dnia chórzystki stan´∏y na deskach Filharmonii
Narodowej, by zaÊpiewaç w ramach cyklu koncertów dla dzieci prowadzonych przez Jadwig´
Mackiewicz. By∏a to podró˝:„Z muzykà przez wieki”.
Nasz chór, nie da si´ ukryç, by∏
gwiazdà tego koncertu. To
na kanwie prezentowanych
przez nasze dziewcz´ta utworów Ciocia Jadzia snu∏a opowieÊç o stylach muzycznych w ró˝nych

epokach. Wielkie prze˝ycie, wielkie
wzruszenia, przepi´kny koncert.

Marzec w Bibliotece w Weso∏ej
Marcowe imprezy organizowane przez Bibliotek´
w Weso∏ej otworzy∏ wyst´p Teatrzyku „JaÊ” (3 marca). Dzieci ze szko∏y podstawowej w Zielonej obejrza∏y przedstawienie pt. „LeÊne SOS”. Ekoludek
i Nimfa Wodna opowiada∏y o wandalach zaÊmiecajàcych polskie lasy, w których jest coraz mniej miejsca dla jego pierwotnych mieszkaƒców. Najm∏odsi
mieli okazj´ zapoznaç si´ z problematykà ekologii,
a powa˝nym tematom towarzyszy∏a równie˝ zabawa,
m.in. sprzàtanie lasu razem z bohaterami spektaklu.
Uczniowie gimnazjum w Zielonej spotkali si´
(12 marca) z autorem ksià˝ek detektywistyczno-przygodowych dla m∏odzie˝y panem Arkadiuszem
Niemirskim. Nasz GoÊç, znany przede wszystkim
jako kontynuator cyklu powieÊci o przygodach Pana Samochodzika, przedstawi∏ swojà drog´ twórczà i karier´ estradowà.
Spotkanie uÊwietni∏ pokaz
multimedialny, a prawdziwà gratkà okaza∏y si´ skecze w wykonaniu pana Arkadiusza, m.in. na temat
praw rzàdzàcych Êwiatem
show businessu.
Cztery dni póêniej (16
marca)
Gimnazjum
Nr 119 w Starej Mi∏oÊnie
goÊci∏o panià Katarzyn´
Kotowskà. Spotkanie zorganizowane przez Bibliotek´ Publicznà w Weso∏ej,
poÊwi´cone by∏o zagadnieniu adopcji. Impreza sta∏a si´ okazjà do debiutu grupy teatralnej prowadzonej przez panià Dorot´ Dobrowolskà w naszej bibliotece. M∏odzie˝
przedstawi∏a scenki „z domu dziecka”. Potem nadszed∏ czas na dyskusj´ na temat Êwiadomych decyzji, które mogà zawa˝yç na ˝yciu drugiego cz∏o-

wieka, kwestii odpowiedzialnoÊci, wzajemnego
szacunku i empatii, niezb´dnej do prze∏amywania
l´ków towarzyszàcych zarówno dzieciom jak i rodzinom adopcyjnym.
Po raz kolejny aktorzy z teatru „Wariacja” przemienili bibliotek´ w kolorowy, bajkowy ogród, tym
razem warzywny. Przedstawienie odby∏o si´ w czwartek 19 marca, a publicznoÊç
stanowi∏y dzieci z Przedszkola
nr 259 i uczniowie klasy „0”
ze SP nr 171. Bohaterami
muzycznego spektaklu „Warzywko”, opartego na wierszach Jana Brzechwy, by∏y

W imieniu chórzystek oraz w∏asnym
chcielibyÊmy podzi´kowaç pani dyrygent Marcie Zamojskiej – Makowskiej
za trud przygotowania naszych dziewczàt. Zwa˝ywszy na fakt, ˝e
chór nie jest ju˝ sekcjà oÊrodka
kultury i próby odbywa∏y si´
w prywatnym czasie oraz
w prywatnym domu pani Marty, tym bardziej nale˝à si´ Jej
s∏owa wdzi´cznoÊci.
W naszych sercach obok
wzruszeƒ pozostaje ˝al, ˝e nie
ma w weso∏owskim oÊrodku
kultury atmosfery, która
wspiera∏aby twórczà dzia∏alnoÊç pedagogów z zami∏owaniem i pasjà. Trudno jest nam
si´ pogodziç z faktem, ˝e Chór
Il Canto Magnificat ma tak
po prostu przejÊç do historii.
Rodzice
W piàtek 27 marca, uczniowie klas trzecich ze SP
Nr 171 spotkali si´ z autorkà ksià˝ek dla dzieci, panià Ma∏gorzatà Kondej. Pisarka zaprezentowa∏a
ksià˝k´ „Sejf z milionem w Êrodku czyli Bestseller III b”, która porusza wa˝ne tematy choroby, akceptacji, przyjaêni, ale mówi tak˝e o sile nadziei
i marzeƒ. Nie zabrak∏o oczywiÊcie czasu na zabaw´
– dzieci mia∏y okazj´ rozwiàzywaç zagadki u∏o˝one
przez naszego GoÊcia.

Przypominamy, ˝e ca∏y czas mo˝na do∏àczyç
do grup w ramach cyklicznych zaj´ç odbywajàcych
si´ w bibliotece, a sà to:

burak, chrzan, sa∏ata, pomidor oraz inne pyszne warzywa. Dzieci z zapa∏em uczestniczy∏y w zabawie,
wygrywajàc w jarzynowych konkursach smakowite
i zdrowe nagrody-niespodzianki. Na zakoƒczenie
uradowani widzowie wr´czyli aktorom w∏asnor´cznie wykonane drobne upominki.

●

„Wieczór bajek” – we wtorki o godz. 17.00
wspólnie czytamy bajki i bawimy si´ z najm∏odszymi dzieçmi (w wieku do 6 lat);

●

Warsztaty teatralne – w piàtki o godz. 16.00 grupa m∏odzie˝y gimnazjalnej spotyka si´ na zaj´ciach teatralnych, które prowadzi pedagog i aktorka – Dorota Dobrowolska.

Zach´camy wszystkich do odwiedzania strony internetowej Biblioteki pod adresem: www.wesola.e-bp.pl.
Ma∏gorzata Kazimierska
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Kàcik bibliofila
Stuhrowie
historie rodzinne
Jerzy Stuhr
Kolejna opowieÊç
biograficzna, tym
razem Jerzy Stuhr,
znakomity aktor filmowy i teatralny
opowiada o swojej
rodzinie i sile, jakà mu ona daje. ˚ona Barbara, córka Marianna, syn Maciej, synowa Samanta i wnuczka Matylda to najbli˝sze osoby, które pozwalajà rozwijaç si´, kochaç, tworzyç,
po prostu byç tym, kim si´ jest.
W opowieÊci Jerzego Stuhra historia
rodziny splata si´ z historià Krakowa,
Polski i Europy.
Aktor przekaza∏ nam pi´kny, bogato
ilustrowany dokument o swoich przod-

kach i o czasach jego rodzinie wspó∏czesnych: od siedemnastowiecznej
Dolnej Austrii a˝ po dzieƒ dzisiejszy.
Wielkie mi∏oÊci, niezwyk∏e charaktery, trudne decyzje, narodziny i Êmierç,
Êluby i rozwody. Po prostu normalne
˝ycie wÊród bliskich.
Polecam!
Iza Zych
***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.Swarup V. – Slumdog. Milioner
z ulicy
2. Nabokov V. V. – Ada albo ˚ar – kronika rodzinna
3. Kinsella S. – Wyznania zakupoholiczki
4. Clarke A. Ch. – Burza s∏oneczna
5. Bukowski Ch. – Faktotum
6. Stec E. – Romans z trupem w tle

Ratowanie dzikich
zwierzàt w Polsce
W marcu br. Ko∏o Wolontariuszy SP 173 zorganizowa∏o akcj´
charytatywnà polegajàcà na zbiórce pieni´dzy dla WWF –
najwi´kszej mi´dzynarodowej organizacji ekologicznej, która
zajmuje si´ mi´dzy innymi ratowaniem dzikich zwierzàt w Polsce.

Wolontariusze w czasie akcji zebrali 200 z∏. 27 marca 16 wolontariuszy wraz z opiekunem odwiedzi∏o WWF przy ulicy WiÊniowej
w Warszawie w celu przekazania pieni´dzy oraz zapoznania si´ z
pracà organizacji. Pracownicy WWF przygotowali dla naszych
uczniów wspania∏à lekcj´ o ochronie dzikich zwierzàt.
DowiedzieliÊmy si´ jak chroniç dzikie zwierz´ta, i jakie sà
najnowsze projekty WWF. By∏y kolorowe slajdy, odlewy ∏ap
niedêwiedzia, plakaty. Dzieciaki dosta∏y ulotki, kalendarze, naklejki.
Najwa˝niejsze by∏y informacje o tym, jak mo˝emy chroniç dzikie
zwierz´ta. Dzieci zadawa∏y mnóstwo pytaƒ, na które pracownicy
WWF ch´tnie odpowiadali. Bogatsi o nowà wiedz´,
usatysfakcjonowani tym, ˝e choç troszeczk´ pomogliÊmy w
ratowaniu ginàcych gatunków, wróciliÊmy do domów, gdzie
natychmiast próbujemy wcieliç idee WWF w ˝ycie. To wcale nie jest
trudne!
Opiekun ko∏a pedagog Lucyna Kryszyƒska
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Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Nordqvist S. – Biedny Pettson
2. Kunzler-Behncke R. – Filip – ma∏y
wiercipi´ta
3. Romano P. – Magia papieru: ∏amig∏ówki, zabawy i zadziwiajàce sk∏adanki
4. Willis D. – Trolle – Sekretna Ksi´ga
Literatura popularnonaukowa:
1.Stuhr J. – Stuhrowie Historie rodzinne
2. Montignac M. – JeÊç aby schudnàç
– tajemnice naszego po˝ywienia
3. Chrostowski W. – KoÊció∏, ˚ydzi,
Polska
4. Martenka H. – Skàd si´ wzi´∏o moje
nazwisko?
5. Mitchell S. A. – Czy mi∏oÊç trwa
wiecznie: dzieje nami´tnoÊci na przestrzeni wieków
6. Tyrmand L. – Dziennik 1954
Iza Zych

Wycieczka do jednostki
28 marca dzieci
ze Szkolnego Ko∏a Krajoznawczo
Tu r y s t y c z n e g o
przy SP 173, pod
opiekà p. Urszuli
Orzechowskiej,
odwiedzi∏y Jednostk´ Wojskowà
w Weso∏ej. Zwiedzajàcym udost´pniono
pomieszczenia ˝o∏nierskie oraz Izb´ Tradycji. Mo˝na by∏o przeÊledziç szlak bojowy Korpusu Piechoty podczas II wojny Êwiatowej,
obserwowaç jak zmienia∏ si´ mundur ˝o∏nierza polskiego, poczàwszy od koÊciuszkowca do wspó∏czesnego komandosa
w Afganistanie. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ pociski
artyleryjskie oraz lornetka no˝ycowa s∏u˝àca do obserwacji otoczenia z okopów. Najwi´cej emocji wywo∏a∏y ogl´dziny czo∏gów
i wozów bojowych. Dzieci mog∏y do nich wchodziç, ustawiaç luf´ i symulowaç prowadzenie. Bra∏y do ràk karabiny, lornetki
oraz przymierza∏y czapk´ pancernà i komandoskà. Wizyta
w Jednostce Wojskowej dostarczy∏a wielu ciekawych wra˝eƒ.
Zarówno ch∏opcy jak i dziewczynki marzà o tym, aby w przysz∏oÊci zostaç ˝o∏nierzami.
Urszula Orzechowska

PRYWATNE PRZEDSZKOLE

ul. Poezji
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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

Jan Borkowski
Urodzi∏ si´ 29 grudnia 2008 r.

Jagoda Komorowska
Urodzi∏a si´ 5 wrzeÊnia 2008 r.
Waga 3840 g, wzrost 57 cm.

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 12 maja 2009 r.
Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

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

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

022 773 20 03
022 773 30 03
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Rodzinny Zlot Cyklistów i nie tylko...
Piknik „Zdrowe ˚ycie” w Starej Mi∏oÊnie,
9 maja 2009
To znowu ten czas! XI Rodzinny Zlot Cyklistów w Starej Mi∏oÊnie ju˝ 9 maja w sobot´
o godzinie 10-ej na terenie Gimnazjum
przy ulicy Klimatycznej.
Zlot Cyklistów od lat jest imprezà integrujàcà
najm∏odszych i najstarszych mieszkaƒców naszego osiedla. Pierwsze zawody odbywa∏y si´ na ∏àce parafialnej (przy drewnianym koÊció∏ku), potem
na terenie przy Gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie.
Zmaganiom sportowym zawsze towarzyszy∏y
ró˝ne dodatkowe aktywnoÊci przygotowane
specjalnie dla dzieci oraz rodzin bioràcych udzia∏
we wspólnej zabawie.
W tym roku zapraszamy rowerzystów na rajd
rowerowy zorganizowany przez Darka Lebiedzia,
wieloletniego organizatora imprez rowerowych
w Starej Mi∏oÊnie. Trasa rajdu prowadzi w rejony
Âwidra i wynosi nieco ponad 35 km (∏àcznie). Dla
tych, którzy dotrà na miejsce pikniku przewidzieliÊmy jak zwykle kie∏baski i napoje.
Wszystkich, którzy chcà wziàç udzia∏ w „konkurencjach medalowych” i poczuç smak rywalizacji, zapraszamy na Zlot Cyklistów i Piknik „Zdrowe ˚ycie” przy Gimnazjum, na którà z∏o˝à si´:
1. Turniej rowerowy (s´dziowana impreza z nagrodami dla dzieci w wieku od 3–12 lat) Rejestracja zawodników 10.00–10.30. Ka˝de
dziecko otrzymuje napój i lunch przygotowany
przez restauracj´ Aplauz. Kask obowiàzkowy!
2. Serwis i stoisko z rowerami, mo˝liwoÊç podstawowego tuningu sprz´tu.
3. Trikke – prezentacja innowacyjnego pojazdu
oraz konkursy dla dzieci i m∏odzie˝y.

4. Spotkanie fanów Nordic Walking – grupy ze
Starej Mi∏osnej i nie tylko, pokazy najlepszych
technik chodzenia, porady dotyczàce sprz´tu
i ubioru do chodzenia.
5. Spotkanie entuzjastów biegania – programy
treningowe dla poczàtkujàcych i zaawansowanych.
6. Turniej „Gry Boulle” przeprowadzany przez
harcerki.
7. Warsztaty plastyczne dla dzieci.
8. Baƒki olbrzymki.
9. WyBryki na rolkach.
10. Uroczysta dekoracja zwyci´skich dru˝yn
Turnieju Siatkówki.
11. Prezentacja Klubu Kobiet Przedsi´biorczych.
12. Ogródek kateringowy przygotowany przez
Restauracj´ Aplauz: bezp∏atne dania dla dzieci
bioràcych udzia∏ w konkursach oraz wybór

Witam wszystkich mi∏oÊników cyklosportu. Nasza
coroczna impreza tym razem odb´dzie si´ w sobot´ 9 maja.
Podobnie jak w roku ubieg∏ym zapraszam wszyst kich osiedlowych kolarzy na wypraw´. Tym razem
b´dzie to trasa d∏u˝sza ni˝ ostatnio. Do pokonania
mamy dystans oko∏o 35 km. Podczas jazdy b´dzie
mo˝na podziwiaç pi´kne widoki rzeki Âwider i otaczajàcych go lasów.
Zaczynamy tradycyjnie z boiska gimnazjum
przy ul. Klimatycznej, nast´pnie przez Mazowiecki
Park Krajobrazowy, Gór´ Lotnika do rzeki Âwider. Teraz Êcie˝kà wzd∏u˝ rzeki do mostu kolejowego, po
którym przejedziemy na drugà stron´. Tu w lewo
wzd∏u˝ rzeki do pi´knie po∏o˝onego na wysokim
brzegu w sosnowym lesie miejsca naszego postoju.
Tradycyjnie b´dzie na nas czeka∏ ciep∏y posi∏ek i napoje. Podziwianie uroków zakola rzeki i zjedzenie,
mam nadziej´ smacznych, kàsków dostarczonych
przez organizatora zajmie nam oko∏o dwóch godzin.
Po uzupe∏nieniu spalonych kalorii ruszamy w drog´ powrotnà wzd∏u˝ Âwidra do mostu. Na moÊcie
skr´camy w lewo na drog´ asfaltowà i dalej do
skrzy˝owania z szosà ∏àczàcà Józefów z Wiàzownà.

Przetniemy t´ drog´ by ponownie zag∏´biç si´ w leÊnych ost´pach okalajàcych rzek´ Mienia. Âcie˝kà
wzd∏u˝ Mieni dotrzemy do szosy lubelskiej gdzie
przeprawimy si´ na drugi brzeg rzeki. Stàd ju˝ pojedziemy prosto na Osiedle leÊnymi duktami.
D∏ugoÊç trasy z Osiedla nad Âwider oko∏o 17 km.
Droga powrotna to oko∏o 18 km. Ca∏a trasa przebiega cz´Êciowo znakowanymi szlakami turystycznymi,
co u∏atwi powrót tym, którzy zrezygnujà zanim dojedziemy do celu lub zgubià kontakt z grupà. Równie˝
drogi asfaltowe to punkty gdzie zm´czeni b´dà mogli skróciç tras´ i wróciç szosà na nasze Osiedle.
A teraz najwa˝niejsze!
Uczestnicy powinni wziàç pod uwag´ d∏ugoÊç
trasy oraz swoje, a w przypadku zabrania dzieci,
równie˝ ich mo˝liwoÊci kondycyjne, poniewa˝ z racji du˝ej grupy nie b´dziemy czekaç na wyjàtkowych maruderów.
Pr´dkoÊç prowadzàcych b´dzie oscylowaç
w przedziale 10–15 km/h.
Starsze dzieci oraz m∏odzie˝, je˝eli zechcà nam
towarzyszyç, mogà uczestniczyç w wyprawie
pod warunkiem, ˝e b´dà przebywaç pod opiekà doros∏ych (rodziców lub opiekunów).
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daƒ a’la carte dla osób doros∏ych.
13. Stoisko „Welness”: Fabryka Diet (www.fabrykadiet.pl), inne zaproszone firmy, np. Zepter, miody naturalne.
14. Zabawki, lody i wata cukrowa
15.Niespodzianki!!!
Impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna przy wspó∏pracy
z Klubem Kobiet Przedsi´biorczych – Weso∏a oraz
harcerzami i wolontariuszami ze Starej Mi∏osnej.
Wi´cej informacji na temat mo˝liwoÊci zaprezentowania swojej firmy lub produktów w ramach stoiska „Welness” udziela Ma∏gorzata Krukowska (501-645-913).
Zapraszamy serdecznie rodziny z Weso∏ej oraz
Paƒstwa znajomych, wraz z dzieçmi!
Ma∏gorzata Krukowska

Plan imprezy
8.30–10.00 Rozstawienie namiotów, stoisk, ogródka kateringowego, trasy mini wyÊcigów rowerowych; zabezpieczenie terenu (pod∏àczenie elektryczne, toalety)
9.30 – zbiórka przed startem rajdu rowerowego (trasa 35 km, zakoƒczona ogniskiem w lesie z kie∏baskami, powrót oko∏o godziny 15-ej)
10.30–11.30 Zawody rowero- 10.00–11.30 Prezentacja po- 11.00–13.00 Spotkanie fanów
Nordic Walking, spotkanie Klujazdów Trikke na tartanowym
we na placu (slalom, prze∏aj)
bu Kobiet Przedsi´biorczych,
boisku do siatkówki
11.30–11.45 Wr´czenie nagród
spotkanie entuzjastów biegania.
12.00–13.00 WyÊcigi Trikke
dla cyklistów
10.30–13.00 Warsztaty pla12.00 – Dekoracja zwyci´skich 13.00–13.15 Wr´czenie nastyczne
gród zwyci´zcom konkurendru˝yn siatkarskich
11.00-13.00 Boulle (harcerki)
cji Trikke

Prowadzàcy nie biorà odpowiedzialnoÊci za osoby bioràce udzia∏ w wycieczce.
Wszyscy uczestnicy wyprawy powinni odpowiednio przygotowaç swoje rowery. PodkreÊlam, ˝e
jedziemy doÊç daleko i w przypadku awarii b´dzie to
d∏ugi spacer do domu. Ka˝dy uczestnik obowiàzkowo musi posiadaç:
• zapasowà d´tk´,
• ∏atki,
• pompk´.
• oraz umieç samodzielnie poradziç sobie w przypadku przebicia opony.
A oto plan imprezy:
Start i meta tradycyjnie na boisku gimnazjum przy
ul. Klimatycznej 1
9.30 – Zbiórka
9.40 – Odprawa techniczna
9.45 – Ruszamy na tras´
11.15–13.30 – Planowany postój nad Âwidrem
13.30 – Ruszamy w drog´ powrotnà
14.30–15.00 – JesteÊmy na Osiedlu.
Dariusz Lebiedê
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S∏ów kilka o Trikke
Trikke to trójko∏owy pojazd nap´dzany wy∏àcznie si∏à ludzkich mi´Êni.
Wykorzystuje opatentowany przez
amerykaƒskà firm´ Trikke Tech. system dzi´ki któremu wszystkie trzy ko∏a
sà w sta∏ym kontakcie z ziemià (nawet
podczas g∏´bokich wychyleƒ od Êrodka
obrotu). Trikke ma brazylijsko-amerykaƒskie korzenie – zosta∏ zaprojektowany na poczàtku bie˝àcej dekady
w Kaliforni w USA.
Trikke pojawi∏ si´ na polskim rynku
w 2006 roku i od razu podbi∏ serca zapaleƒców nietypowych urzàdzeƒ.
W chwili obecnej populacja trikke
– manaików liczy ponad 1000 osób aktywnie uprawiajàcych tà dyscyplin´.
Trikke to doskona∏y produkt do zabawy i sp´dzania na sportowo wolnego czasu. Ka˝dy, kto spojrzy na jadàcego

na Trikke jest przekonany, ˝e widzi
pierwszy raz w swoim ˝yciu perpetum
mobile. Ta wyjàtkowoÊç poruszania si´
jak i dostarczanie dla organizmu jadàcego wielu endorfin stanowi wyjàtkowà cech´ Trikke – wyrabia poczucie posiadania
prawie nadprzyrodzonych mocy, niesamowitej si∏y i sprawnoÊci osoby je˝dzàcej.
Trikke jest produkowany w kilku rozmiarach – poczàwszy od modelu dla 57 latków, poprzez modele do wykorzystywania przez nastolatków w skate-parkach, a skoƒczywszy na najwi´k-

szych urzàdzeniach – roadsterach dla
osób doros∏ych, wyposa˝onych w pompowane ko∏a i tarczowe hamulce.
Ka˝dy trikke jest sk∏adany (zajmuje
to kilka sekund) i z ∏atwoÊcià mo˝e byç
przewo˝ony w tramwaju, autobusie,
metrze czy ka˝dym samochodzie. Nauka jazdy trwa 15 minut i jest doskona∏à symulacjà jazdy carvingowej na nartach, po∏àczeniem ruchu znanego z je˝d˝enia na rolkach,
dekorolce, hulajnodze i rowerze.
Od 2009 roku
trikke jest równie˝
dost´pny z nap´dem elektrycznym.
Trikke w takiej wersji nosi nazw´ Tribred i wyt´puje
w modelach z pompowanymi ko∏ami
(modele T12, T8Air i T78Air). Dzi´ki
akumulatorom
mo˝na rozp´dziç
Trikke bez anga˝o-

wania mi´Êni do pr´dkoÊci 28 km/h i jechaç z takà pr´dkoÊcià przez oko∏o 25 km na pojedyƒczym ∏adowaniu!
Ca∏oÊç wa˝y tylko 23 kg, szybko i ∏atwo
si´ sk∏ada do transportu tak jak Trikke.
¸adowanie roz∏àdowanego akumulatora
trwa maksymalnie do 4 godzin (przy zupe∏nym roz∏adowaniu akumulatora). Tribred jako urzàdzenie hybrydowe jest idealnym Êrodkiem transpotu w zat∏oczonych i zakorkowanych miastach. Mo˝e
s∏u˝yç równie˝ jako noÊnik reklamy,
urzàdzenie urozmaicajàce ró˝nego rodzaju eventy, Êrodek transportu podczas
imprez sportowych, koncertów etc.
Artur Chy∏a
Konstancin Jeziorna,
ul. Ko∏obrzeska 52A/9
www.totalfit.pl, artur@totalfit.pl
+48 502 66 51 77

Trikkowy Zawrót G∏owy
1. Nauka jazdy na trikke dla wszystkich zainteresowanych
– modele T5, T6, T78, T8, T12, Tribred (hybryda)
2. Carvingowy slalom równoleg∏y – rywalizacja na trasie
slalomu rozgrywanego równolegle na trikke
w kategoriach wiekowych lub rodzinnych. Wygrywa
najlepszy czas przejazdu w danej kategorii
3. Pokazy tricków i mo˝liwoÊci ewolucji z wykorzystaniem
trikke
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Znowu gramy i Êpiewamy,
czyli Konkurs Piosenki Angielskiej
Kolejny raz, jak co roku, w naszym gimnazjum
odby∏ si´ Konkurs Piosenki Angielskiej. Jest to
ju˝ szósty taki festiwal w szkole. Tradycyjnie, tà
uroczystoÊcià przywitaliÊmy wiosn´. W szkole,
po tygodniach zimy, zrobi∏o si´ weso∏o, i mimo
mieszanej pogody na zewnàtrz, na korytarzach
czuç ju˝ zapach nowej pory roku.
Przygotowania si´ zacz´∏y... i widaç to by∏o
na ka˝dym kroku, gdy˝ ju˝ od grudnia mówi∏o
si´ o konkursie. Na korytarzach i w ró˝nych innych zakamarkach szko∏y mo˝na by∏o coraz
cz´Êciej zobaczyç, a raczej us∏yszeç, çwiczàcych gitarzystów; duety ustala∏y kto, co i kiedy
Êpiewa, powstawa∏y plany choreograficzne i nowe aran˝acje wybranych utworów. Ju˝ pod koniec stycznia odbywa∏y si´ pierwsze próby
w szkolnej auli. Kandydaci zaprzyjaêniali si´
z mikrofonem. Im bli˝ej konkursu, tym wyraêniej
by∏o s∏ychaç dopracowywane wyst´py, cz´sto
tak˝e z towarzyszeniem w∏asnego akompaniamentu. A˝ w koƒcu nadszed∏ piàtek – 20 marca.
To w tym dniu mia∏o si´ wszystko rozstrzygnàç.
Rano odby∏a si´ ostatnia próba, sprawdzano
dêwi´k. Marek – jeden z konferansjerów, zapytany o ca∏y pomys∏ mówi tak: – Jest to bardzo fajna impreza, prezentuje si´ tu du˝o interesujàcych wykonawców, no i przychodzi sporo fajnych dziewczyn :) .
Rozpocz´∏o si´... doÊç uroczyÊcie – serdeczne powitanie
zebranych, oficjalne otwarcie
imprezy, og∏oszenie mi´dzyklasowego konkursu na Marzanny. Przedstawiono tak˝e konferansjerów: Marka i Len´,
uczniów klas trzecich, którzy
prowadzili festiwal w dwóch j´zykach.
Wyst´p otwierajàcy imprez´ by∏ pozakonkursowy, poniewa˝ jako pierwsza zaÊpiewa∏a absolwentka naszego gimnazjum, Edyta Szambelan, z akompaniujàcym jej na pianinie kuzynem,
obecnym uczniem szko∏y, Norbertem Szambelanem. Wykonali utwór „My Heart Will Go On”
i zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Nast´pny utwór, ju˝ konkursowy, pt. „White
Horse” wykona∏y Kasia Jurczyƒska oraz Ania
Rodziewicz. W pierwszej cz´Êci konkursu zosta∏y zaprezentowane min. takie utwory, jak: „Why
Should I Worry”, „This Is Me” z popularnego
ostatnio filmu „Camp Rock”, „Summer Wine”
czy „Two Princes”. Ka˝dej piosence towarzyszy∏y ogromne emocje i wiwaty ˝ywo reagujàcej
publicznoÊci.
W tym roku -jako nowoÊç -podczas konkursu odbywa si´ g∏osowanie publicznoÊci. Ka˝demu wykonawcy przyporzàdkowany zosta∏ numer, a uczniowie i nauczyciele mogli g∏osowaç
na swoich faworytów.
Cz´Êç drugà rozpocz´∏y... wyst´py solowe.
W tej cz´Êci zaprezentowano min. „Everytime
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We Touch”, „The Eye of the Tiger”, „Promise
Me”, „Game of Love” oraz, w wykonaniu Paw∏a
Rybickiego, „Don’t Worry, Be Happy” – ten
utwór porwa∏ publik´. Pawe∏ da∏ Êwietny pokaz
obycia scenicznego. Po zaÊpiewaniu piosenki
popisowo zataƒczy∏ break dance. Otrzyma∏
gromkie brawa i owacje na stojàco. – To by∏o
na pewno ciekawe i takie na luzie – mówi jedna uczennica – umia∏ do siebie przekonaç ludzi
i wiedzia∏, jak z nimi post´powaç. I wiesz… narodzili si´ fani!
Po solistach nadszed∏ czas na zespo∏y! Ca∏kiem nieêle sobie radzi∏y. Ka˝da kapela zagra∏a
jeden kawa∏ek – by∏y to „Hit Me Baby One More
Time”, „Sweet Child O” Mine” oraz „Whiskey In
the Jar”. I tym razem publicznoÊç
spisa∏a si´ znakomicie. Te wyst´py
zakoƒczy∏y cz´Êç
konkursowà
Po cz´Êç konkursowej...
...nadesz∏a pora
na wyst´py goÊcinne zespo∏ów.

Jeden twor z o n y
w ca∏oÊci
przez absolwentów
szko∏y, nazywa∏ si´
„Muflony”,
oraz drugi, „The Strangers” w sk∏ad którego
wchodzi tylko jeden uczeƒ naszego gimnazjum,
a reszta grupy to przyjaciele z innych szkó∏.
„Muflony” zagra∏y kilka w∏asnych utworów, dobrze przyj´tych przez publik´. By∏y to kawa∏ki
˝ywe, wpadajàce w ucho.
„The Strangers” za to zagrali kilka cover’ów
znanych zespo∏ów takich jak AC/DC czy Metallica. Podczas ich wyst´pu cz´Êç mniej tolerancyjnej muzycznie widowni opuÊci∏a aul´, udajàc si´
do przestrzeni rekreacyjnej, w której tradycyjnie
wolontariat organizowa∏ akcj´ zbierania funduszy na pomoc potrzebujàcym. W tym roku dochód ze sprzeda˝y ciast i ciasteczek i wykonanej
przez m∏odzie˝ „we∏nianej” bi˝uterii wspomóg∏
fundusz szkó∏ w Afganistanie. Reszta s∏uchaczy,
którzy zostali, zorganizowali wolnà przestrzeƒ
i rozkr´cili prawdziwe pogo?. Nauczyciele z niepokojem patrzyli na pogujàcà publik´, ale zobaczywszy, ˝e nic strasznego si´ nie dzieje, pozwolili taƒczyç dalej.
Wyniki og∏oszono... a nagród by∏o ca∏kiem
sporo! Oto one:
W kategorii Duety: Wyró˝nienie dla utworu

„Two Princes” wykonywanego przez dziewczyny
z klasy II A. Trzecie miejsce dla piosenki „White
Horse” wykonywanego przez Ani´ Rodziewicz
oraz Kasi´ Jurczyƒskà. Pierwsze miejsce ex
aequo zajà∏ utwór „Summer Wine” Êpiewany
przez Zuzi´ Krzy˝anowskà oraz Juli´ Skrzeszewskà; i utwór „Right Here Waiting For You” wykonywany przez Olg´ PrzypaÊniak i Sebastiana Hejduka.
W kategorii SoliÊci: Pierwszy raz przyznana nagroda za osobowoÊç scenicznà – Pawe∏
Rybicki za piosenk´ „Don’t Worry, Be Happy”.
Drugie miejsce ex aequo „Game of Love” w wykonaniu Tosi Oraczewskiej oraz „Don’t Speak”
zaÊpiewane przez Magd´ Jab∏oƒskà. Pierwsze
miejsce zaj´∏a Julia Skrzeszewska z piosenkà „Promise Me”.
W kategorii Zespo∏y: Wyró˝nienie za utwór „Hit Me
Baby One More Time” dla
dziewczyn z klasy III B i D.
Wyró˝nienie dla piosenki
„Whiskey in the Jar” zagranej przez m∏ody zespó∏ mieszany z klasy I A iB. Pierwsze miejsce dla Kamila Sobiszewskiego, Adriana Jagosza oraz Zosi Kowalewskiej
za utwór „Sweet Child O” Mine”.
Og∏oszono tak˝e wyniki w konkursie Marzanna 2009: Trzecie miejsce otrzyma∏a Marzanna klasy IIID a drugie ex aequo dosta∏y Marzanny klas trzecich F oraz G. Pierwsze miejsce
otrzyma∏a Kuk∏a klasy II E.
Nagrody Grand Prix za ca∏okszta∏t dokonaƒ
otrzyma∏y: Tosia Oraczewska, Iga Maruszak, Julia Skrzeszewska oraz Magda Jab∏oƒska. Dziewczyny bra∏y udzia∏ we wczeÊniejszych festiwalach oraz w innych szkolnych i Êrodowiskowych
przedsi´wzi´ciach muzycznych.
Mog´ Êmia∏o stwierdziç ˝e... tegoroczny
Konkurs Piosenki Angielskiej by∏ naprawd´ udany i ciekawy. By∏a bardzo du˝a frekwencja (mimo tego, ˝e nie wszystkie klasy by∏y obecne
z powodu wycieczki do Olsztyna, w auli nie by∏o
wolnych miejsc), jak zwykle przyby∏o te˝ wielu
absolwentów. Wszyscy si´ Êwietnie bawili, ka˝dy wychodzi∏ ze szko∏y zadowolony.
Pozostaje teraz tylko czekaç na nast´pny taki
festiwal i mieç nadziej´, ˝e b´dzie jeszcze lepszy
ni˝ tegoroczny.
Ale, ale! Do udzia∏u w podobnej, ale dzielnicowej imprezie zapraszamy wszystkich ch´tnych m∏odych mieszkaƒców Weso∏ej ju˝ 13
maja 2009 r.
O szczegó∏y regulaminowe pytajcie w waszych szko∏ach lub zaglàdajcie na naszà stron´
internetowà http://www.gimnazjum119.waw.pl/.
¸ukasz Michalak, ucz. G 119
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„O Staromi∏oÊniaƒskim Królu Midasie”
W ca∏ej Polsce i w Starej
Mi∏oÊnie trwa akcja „Poczytaj
mi tato”, przedstawiam wi´c
bajk´ „O Staromi∏oÊnieƒskim
królu Midasie”.
Osoby:
- „Król Midas - Zach∏anny
Edzio!”,
- „Królowa Bo˝ys∏awa”,
- „Drugi Król – Konstanty
Wielki” - ten, co zasta∏ Starà Mi∏osnà drewnianà, a
zostawia murowanà!”
- „Duet” - czyli spó∏ka jawna,
- „Spó∏ka Ziemska”,
- „Osiedlowa Rada Starszych”
- „Gromada Zafrasowanych Osadników”
Za górami, za lasami na skraju olbrzymiego grodu
zebra∏o si´ ponad 3000 pionierów osadników, którzy
postanowili wybudowaç wzorowà, przyjaznà,
mi∏osnà osad´ „im. 1000-lecia” - ze szklanych
domów. Przeznaczyli na ten cel wypracowany
dorobek, spieni´˝yli go i wykupili od miejscowych
gospodarzy kawa∏ gruntów liczàcy ponad 171
hektarów.
Po paru latach do grona osadników do∏àczy∏a
„Królowa Bo˝ys∏awa”, która nast´pnie poprosi∏a, aby
do osadników przyjàç tak˝e „Króla Midasa - czyli Zach∏annego Edzia”. Wartko wzi´li si´ do roboty.
Bo˝ys∏awa mia∏a w zanadrzu „z∏ote talary” w postaci
skutecznego dost´pu do kredytów bankowych. A
Król Midas – wiadomo, czego si´ nie dotknie
zamienia w z∏oto!
„Zach∏anny Edzio” bystro przystàpi∏ do budowy
zrazu jednego, a nast´pnie, na przyleg∏ej dzia∏ce,
drugiego Królewskiego Pa∏acu.
Patrzcie i uczcie si´ Zafrasowani Osadnicy! Król
Midas po nied∏ugim czasie zamieszka∏ równoczeÊnie
w dwóch Kapiàcych Z∏otem Pa∏acach - przy ulicy
pe∏nej jode∏ i innej zieleni. Chroniony jest, chyba
jako jedyny w osadzie, dwoma Przybocznymi
Dru˝ynami „Juventus” i jednoczeÊnie „Securitas”.
Pewnego dnia Król Midas postanowi∏ zbudowaç
pierwszy w osadzie - wspania∏y skarbiec w postaci
BANKU. Niewa˝ne, ˝e w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dzia∏ka by∏a
przeznaczona na budynki mieszkaniowo-us∏ugowe,
niewa˝ne, ˝e nie by∏o dojazdu i parkingów i tak
Edzio zbudowa∏ BANK. G∏ówna Architekturowa
Osady nie chcia∏a tego przep∏aciç zawa∏em serca i
na znak protestu poda∏a si´ do dymisji.
Pewnego dnia Król Midas postanowi∏ postawiç
okaza∏y budynek, aby przerwaç monotoni´
skromnych budynków innych Osadników. W ten
sposób pojawi∏a si´ „Kamiennica pod
Cherubinkiem”, i bardzo dobrze, bo po latach Edzio
korzystnie sprzeda∏ jà Australijczykowi i w ten sposób
powsta∏a spo∏eczna szko∏a dla bogatych dzieci
Osadników.
Nast´pnego dnia Król Midas postanowi∏ na
dzia∏ce przy GoÊciƒcu wybudowaç okaza∏à 3kondygnacyjnà kamiennic´ z mieszkaniami dla
Zafrasowanych Osadników. Nie mia∏o ˝adnego
znaczenia, ˝e w miejscu tym ze wzgl´du na istniejàcy
gazociàg Êredniego ciÊnienia, nale˝a∏o pobudowaç
budynek us∏ugowy. Niewa˝ne, ˝e u Burmistrza
protesty sk∏ada∏a Osiedlowa Rada Starszych. I tak
Zach∏anny Edzio postawi∏ na swoim i kamiennica
stoi!
W innej cz´Êci osady pojawili si´ nast´pni
budowniczowie „Duet, czyli spó∏ka jawna”. Szybko
przystàpili do zakoƒczenia budowy rozpocz´tych

bloków mieszkalnych, a nast´pnie, w po∏owie
Chocia˝ to racja ludzka niby jest najlepsza,
na wspólnych ziemiach Zafrasowanych
co sàdzi o cz∏owieku, spytano raz wieprza.
Osadników, w po∏owie na swoich wybudowali
Ów wi´c ryj za Êwiƒskiego unoszàc naczynia,
pi´kne osiedle zwane „Alejà wyci´tych
- Hm – rzecze – jako tako: nie najgorsza Êwinia!
D´bów”.
W mi´dzyczasie w przyjaznej, mi∏osnej
... A oto jak „Zach∏anny Edzio” kupowa∏ towary po
osadzie pojawi∏ si´ „Drugi Król – Konstanty Wielki”,
rozwiàzanym
Zespole Zafrasowanych Osadników:
który zasta∏ Starà Mi∏osnà drewnianà, a zostawia
Pad∏o
has∏o:
te wszystkie zapasy magazynowe
murowanà! Król „Konstanty Wielki” - bystro na
trzeba pilnie up∏ynniç za „symbolicznà z∏otówk´”.
gruntach zakupionych przez Zafrasowanych
Nazajutrz rano Edzio b´dàcy cz∏onkiem Rady
Osadników, a uzyskanych jedynie za procenty,
Starszych podjecha∏ pod magazyny ci´˝arówkà z
wybudowa∏ komercyjne mieszkaniowe osiedle
przyczepà i za∏adowa∏ to, co mia∏o realnà wartoÊç,
zwane: „Osiedlem pod zamurowanà Studnià”.
to, co móg∏ z ∏atwoÊcià zamieniç w z∏oto! Jakie˝ to
Król Midas nie móg∏ znieÊç, ˝e konkurencja si´
by∏y krzyki, pomsty i oburzenie - kiedy
rozwija, wi´c intensywnie przystàpi∏ do zakupu
Przewodniczàcy Rady Osadników kaza∏ mu to
kolejnych dzia∏ek budowlanych wzd∏u˝ bitej szosy
roz∏adowaç objaÊniajàc, ˝e to by∏a tylko licentia
prowadzàcej do grodu Lublin.
poetica!
... A teraz opowiemy jak Zach∏anny Edzio kupowa∏
... A teraz b´dzie o tym, jak Król Midas nabywa
ziemi´.
obrazy do swych Pa∏aców.
Zaczà∏ po kupiecku, nabywajàc aktem notarialnym
Pewnego radosnego dnia Król Midas wypatrzy∏ w
pierwsze 508 m2, potem ju˝ by∏o l˝ej. Wykorzystujàc
Siedzibie Rady Starszych pi´kny kolorowy, r´cznie
dekoniunktur´ budowlanà oraz z∏à atmosfer´ wokó∏
wykonany – Odrys Cz´Êci Dóbr Mi∏osna z 1887
osiedla Stara Mi∏osna nabywa∏ za marne z∏otówki
roku. Wmówi∏ Prezesowi, ˝e na koszt królestwa zrobi
dzia∏ki, nabywa∏ i nabywa∏ kolejne dzia∏ki.
kolorowe kopie, ˝e oprawi je w eleganckie ramy, ˝e
Wykorzystywa∏ wszelkie okazje. Na przyk∏ad
b´dà to wspania∏e upominki dla Zas∏u˝onych
wiedzia∏, ˝e w planach Osadników bardzo przesuwa
Osadników Starej Mi∏osnej! Minà∏ tydzieƒ, ani
si´ w czasie budowa bloku 216. Jako cz∏onek W∏adz
obrazu, ani kopii – nie ma! Minà∏ miesiàc, a o
Osady mia∏ dost´p do informacji, mia∏ dost´p do
obrazie ani o kopiach ani widu ani s∏ychu!
meldunków Zafrasowanych Osadników, którzy
- Królu, zwróç obraz!
wp∏acili na siedziby w tym gmachu. Jecha∏ wi´c z
- Jaki obraz? Przecie˝ nie macie go w spisie
propozycjà „nie do odrzucenia”! – „Panie, blok ten
inwentarzowym! Taki on Rady Osiedla jak i mój!
na pewno nie ma szans na realizacj´! Sprzedaj wi´c
I tyle widzieliÊmy obrazu! Zdobi on teraz Êcian´
Pan mi cesj´ na to mieszkanie, a ja sobie poradz´”.
Pa∏acu
Króla Midasa.
I tak przyk∏adowo 9 lipca 1998 r. Edzio kupuje od
Przez ostatnie ponad pó∏tora roku Zach∏anny
osadnika M.W. cesj´ na mieszkanie, za oko∏o 4 tys.
Edzio knu∏ intrygi, kopa∏ do∏ki i podkopy, oszukiwa∏
z∏. Nast´pnie po dwóch dniach, wymusza na
jak umia∏ Osiedlowà Rad´ Starszych – krà˝y∏ wokó∏
Prezesie Rady Starszych, zamian´ cesji na przydzia∏
„dealu ˝ycia”. To nic, ˝e trzeba wyrzuciç i podkopaç
dzia∏ki o powierzchni 325 m2 pod budow´
ekonomicznà egzystencj´ Osiedlowej Rady
jednorodzinnà, wzd∏u˝ szosy bitej prowadzàcej do
Starszych. To nic, ˝e trzeba mizdrzyç si´ i
grodu Lublin. Tak wi´c okazuje si´, ˝e za 4 tys. z∏
pertraktowaç ze Wspólnikami Spó∏ki Ziemskiej,
mo˝na kupiç 325 m2 dzia∏k´ – same z∏oto!
których brutalnie zwalcza∏ w ostatnich 7 latach!
Podobnymi metodami nabywa∏ kolejnà i kolejnà
A˝ wreszcie uda∏o si´!
dzia∏k´, a˝ uzyska∏ teren budowlany pod 12
W styczniu roku paƒskiego 2009, Król Midas
szeregowców. Tak wi´c kolejny raz Król Midas zakupi∏ za symbolicznà kwot´, za judaszowe z∏otniki
„Zach∏anny Edzio” - zamieni∏ bagno i b∏oto w
uzbrojonà we wszelkie media, ogromnà, liczàcà
trzeszczàce z∏oto!
ponad 1,3 ha dzia∏k´ przy ul. Jeêdzieckiej 20.
... A teraz dla humoru opowiem jak Edzio sprzeda∏
Uzyska∏ kolejne najatrakcyjniejsze tereny budowlane
groênego psa kaukaza, którego za darmo przejà∏ od
- staromi∏oÊniaƒskà „pere∏k´”.
sàsiada. Miejscowy osadnik J.G. zwierzy∏ si´ kiedyÊ
To, co realnie warte jest oko∏o 8 milionów z∏otych
Edziowi, ˝e potrzebuje do pilnowania magazynów
Spó∏ka Ziemska sprzeda∏a za marne 4 miliony!!!
groênego psa. Edzio na to: „Cz∏owieku, z nieba mi
To nic, ˝e teren przeznaczony jest na cele
spad∏eÊ! Musz´ wyjechaç i musz´ z ˝alem pozbyç
oÊwiatowe
i kulturalne Osadników – ON jak zwykle
si´ wspania∏ego groênego psa! Bierz go! Jak od
nie zwa˝ajàc na zapisy, zapewne zbuduje tu „Z∏ote
ciebie to tylko kilkaset z∏otych, prawie za darmo!”.
Tarasy”. To, co dla innych stanowi niegodziwoÊç i
- „Dobra!”
b∏oto, ON jak zwykle zamieni w z∏oto!
J.G. wsadzi∏ psa do kojca i obserwuje go. Pies
Królu Midasie, Królowo Bo˝ys∏awo - na koniec –
chodzi, ∏asi si´, ale nie szczeka. Nic to! Mo˝e si´
z ostro˝noÊci procesowej - zwracamy uwag´ na
oswoi? Mija tydzieƒ, pies dalej nie szczeka. J.G. po
s∏owa biskupa, poety i bajkopisarza, ˝e: „Prawdziwa
dwóch tygodniach zwraca si´ – „Królu, ten pies
cnota krytyk si´ nie boi”!
wcale nie jest groêny, wcale nie szczeka! A na to
Edzio –„Czy ja zmusza∏em ciebie, abyÊ kupi∏ tego
Zafrasowany Osadnik – Tadzio Opieka
psa? Po prostu naucz go szczekaç!”.
Król Midas prowadzi ekspansj´, powi´ksza swoje
UWAGA!
imperium, kupuje hektarowe w∏oÊci w okolicach
Wszelkie podobieƒstwa nazw, przydomków i
Kociszewskich, nabywa hektarowe w∏oÊci w
sytuacji sà w tej bajce fikcyjne i przypadkowe i
okolicach Mazowieckiej. Kupuje tereny i buduje
zapewne nie odpowiadajà naszej Osiedlowej
ogromnà will´ ambasadorskà dla rezydentów
rzeczywistoÊci. Bajkopisarz, jak wiemy u˝ywa
Kazachstanu w Wilanowie.
symboli.
Przesuwa Torfowà.
Buduje kanalizacj´ na zadaniu N 8 - do tej pory
Lecz brak sprawiedliwoÊci martwi go i boli...
Zafrasowani Osadnicy nie mogà si´ wyp∏aciç za tà
Gdy ktoÊ siebie poznaje w oÊle albo Êwini,
pomoc!
Niech siebie o to, a nie bajkopisarza wini!
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Wiosna radosna w SP 173
20 marca w SP 173 dzieci i nauczyciele
z klas I – III uroczyÊcie powitali wiosn´. Choç pogoda za oknem wyraênie dawa∏a nam si´ we
znaki i wskazywa∏a na to, ˝e zima nie ma
ochoty nas opuÊciç, atmosfera w szkole by∏a
zdecydowanie wiosenna.
Dzieci tego dnia by∏y ubrane na kolorowo,
a kolorem dominujàcym by∏ oczywiÊcie zielony. Klasy przystrojone by∏y motywami wiosennymi i wyglàda∏y jak ró˝nobarwne t´cze.
Powitanie Pani Wiosny odby∏o si´ na sali
gimnastycznej. Uczniowie klas I – III ucz´szczajàcy na ko∏o teatralne zaprezentowali swój
talent aktorski i przedstawili dwie inscenizacje: „Wiosnà dzieciom skrzyd∏a rosnà” oraz
„Pierwszy dzieƒ wiosny”.
Z wielkà przyjemnoÊcià oglàdaliÊmy weso∏e i dowcipne scenki, które dostarczy∏y nam
wiele radoÊci, aktorom zaÊ burz´ oklasków
i owacj´ na stojàco.
Nast´pnà atrakcjà by∏o – oczekiwane w napi´ciu – rozstrzygni´cie konkursów: literackiego
i plastycznego oraz wy∏onienie dzieci utalentowanych poetycko i manualnie.

Na konkursy wp∏yn´∏a ogromna iloÊç prac,
dlatego nagrodzonych osób by∏o wiele.
Nagrodzone wiersze (pi´knie zilustrowane

przez ich autorów) zostanà zebrane w tomik autorski pt. „Idzie wiosna radosna”, który znajdzie
zaszczytne miejsce w Bibliotece Szkolnej. Wiersze te mo˝na przeczytaç równie˝ na stronie internetowej SP 173. Wszystkich ch´tnych zaprasza-

my do odwiedzenie nas w Internecie i zapoznania si´ z twórczoÊcià naszych wychowanków,
poniewa˝ sà oni naprawd´ utalentowanymi poetami.
Konkurs plastyczny „Pierwsze wiosenne
kwiaty” cieszy∏ si´ wÊród uczniów ogromnym
zainteresowaniem.
Z nagrodzonych prac zosta∏a utworzona wystawa obrazów i teraz wszyscy mo˝emy je podziwiaç przechadzajàc si´ po korytarzach „ma∏ej szko∏y”. Wszystkim zwyci´zcom konkursu osobiÊcie gratulowa∏a oraz
wr´cza∏a dyplomy dyrektor Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz.
Du˝à niespodziank´ stanowi∏y przygotowane dla laureatów nagrody: drewniane zajàczki, kolorowe skarbonki oraz ceramiczne
zielone ˝abki.
Po zakoƒczonej uroczystoÊci dzieci uda∏y
si´ do swoich „t´czowych” klas, gdzie
wspólnie z paniami wychowawczyniami
Êwi´towa∏y kalendarzowe nadejÊcie wiosny.
I choç za oknami w dalszym ciàgu królowa∏a
Pani Zima, w naszej szkole zagoÊci∏a ju˝ wiosna.
Katarzyna Korczyƒska

Porzucone szczeniaki
31 stycznia w Weso∏ej-Zielonej syn wracajàc
do domu us∏ysza∏ dobiegajàce z lasu delikatne popiskiwanie. Idàc w stron´ dobiegajàcych odg∏osów
nagle natknà∏ si´ na gromadk´ malutkich szczeniaków. Przybieg∏ szybko do mieszkania, poinformowa∏
mnie o pieskach, z∏apa∏ torb´, koc i powróci∏
na miejsce. Okaza∏o
si´, ˝e maleƒstw by∏o
a˝ siedem. No có˝,
wszystkie
w∏o˝y∏
do torby i przyniós∏
do dom. Porzucone,
bezbronne pieski by∏y
zmarzni´te i g∏odne,
jeszcze Êlepe, mia∏y
poprzecinane wszystkie
∏apki, rany przy p´powinie, krwiaki w okolicach brzuszka. Po badaniach przeprowadzo-

nych przez weterynarza okaza∏o
si´, ˝e szczeniaki mia∏y dwa-trzy
dni. W karmienie i piel´gnacj´
maluchów zaanga˝owana by∏a
ca∏a rodzina, gdy˝ nale˝a∏o je
karmiç co godzin´, kilka razy
dziennie przemywaç myd∏em dezynfekujàcym, zmieniaç opatrunki. Uf, by∏o bardzo ci´˝ko, noce
nie przespane – jak z niemowl´tami. Warto by∏o ponieÊç ten
trud aby teraz na nie patrzeç, jakie sà pi´kne i szcz´Êliwe.
Obecnie szczeniaki majà trzy
miesiàce i najwy˝szy czas, aby
rozsta∏y si´ z sobà. W zwiàzku z tym poszukujemy
dla piesków nowych domów, gdzie otoczone b´dà
opiekà, ciep∏em i mi∏oÊcià.
Tel. kontaktowy:
022 760 25 14, 601 965 207.

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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PS: Dzi´kuj´ moim dzieciom, a szczególnie najstarszemu synowi, Arturowi za cierpliwoÊç i poÊwi´cenie.
Joanna Karbownik

KWIACIARNIA
przy sklepie

ROMA

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 022-773-36-10, 022-773-02-70, 0501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
oferty
937
940
930
896
923
938
946
885
925
945
941
899
936
846
927
944

Nr
oferty
1131
1079
1136
1116
1138
1137
1135
1134
1131
1066
1070
1147
1122
1165
1160
1163

Pow. Pi´tro Licz.
m2
pokoi
52,5 2/3
2
59 1/2
2
50 3/3
3
34,5 3/3
1
64 3/3
2
45,08 0/3
1
30 0/2
1
42,5 2/3
2
49 3/3
2
41,36 1/1
2
75 0/2
2
39 1/2
2
51 0/2
2
68 1/4
3
67 0/3
3
79,9 2/3
4

Rejon

Cena w PLN

Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Mi´dzylesie
Sulejówek
Weso∏a
Weso∏a
Mi´dzylesie
Weso∏a
Weso∏a
Sulejówek
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

360.000
365.000
422.000
263.000
395.000
279.500
181.000
310.000
310.000
299.000
176.000
310.000
394.600
570.000
565.000
487.000

Pow. Rejon

Cena
w PLN
759 Weso∏a
469.000
400 Stara Mi∏osna
400.000
800 Wiàzowna
170.000
2086 Zakr´t
729.000
956 Wiàzowna
199.000
824 Wiàzowna
175.000
1000 Halinów
300.000
11598 Halinów
2.145.600
759 Stara Mi∏osna
469.000
5.306 Mi´dzylesie
4.300.000
4.200 Zakr´t
870.000
1.800 WiÊniowa Góra 1.567.000
812 Mi´dzylesie
1.049.000
600 Halinów
210.000
3000 Konik Nowy
1.245.000
1027 Weso∏a
1.050.000

Rodzaj
dzia∏ki
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
budowlana
bud.-us∏.
budowlana
bud.-inwest.
bud-us∏ug.
budowlana
bud.-inwest.
budowlana
rolna
budowlana

Poszukujemy dla naszych klientów
mieszkaƒ, domów, dzia∏ek z terenu
Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod
numerem telefonu 022-773-02-70
adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr
oferty
565
583
564
568
584
582
578
577
576
575

Pow.
domu
188
150
280
330
200
206
300
252
240
368

Pow.
dzia∏ki m2
360
226
1380
437
180
801
387
174
1235
3000

Rejon
Wawer
Stara Mi∏osna
Wiàzowna
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Halinów
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
WiÊniowa Góra

Cena
w PLN
798.000
800.000
1.050.000
1.590.000
770.000
750.000
1.229.000
820.000
1.500.000
3.278.000

Rodzaj
domu
bliêniak
bliêniak
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment Êrodkowy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment Êrodkowy
kanadyjczyk
wolnostojàcy

Rok
2008
2009
2004
1992
2009
2000
1996
1997
1998

Stan wykoƒczenia
surowy zamkni´ty
stan deweloperski
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
surowy zamkni´ty
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
wykoƒczony
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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

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, 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
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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.

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 jak te˝
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 nowà 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.

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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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Poradnia Okulistyczna
dla Dzieci i Doros∏ych
Punkt Optyczny
Warszawa – Weso∏a / Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 25
Tel. 022 – 374 00 94
• Leczenie chorób oczu u dzieci i doros∏ych
• Leczenie jaskry, retinopatii cukrzycowej i zespo∏u
suchego oka
• Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
(profilaktyka jaskry)
• Angiografia fluoresceinowa
• Fotografia przedniego odcinka i dna oka
• Dobór okularów, soczewek kontaktowych i pomocy
optycznych
• Pomiar ciÊnienia Êródga∏kowego, Komputerowe badanie
wzroku
• Komputerowe badanie pola widzenia, Drobne zabiegi
okulistyczne
✓ Zapisy bez skierowania, Krótkie terminy
✓ Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)

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

www.optimed.waw.pl

Zapraszamy !!!

POMYSŁ NA WAKACJE I KREATYWNY WEEKEND
DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z…

• PLASTYCZNE WARSZTATY TWÓRCZE DLA DZIECI (SOBOTY W GODZ. 10.00-12.00)
• RADOSNE IGRASZKI – CYKL ZAJ¢å AKTYWIZUJÑCYCH DLA RODZICÓW Z DZIEåMI
W WIEKU 1-3 LAT (ELEMENTY TERAPII SENSORYCZNEJ, DOGOTERAPII, ITP.)
• FITNESS DLA MAM (PONIEDZIAŁKI I ÂRODY – GODZINA 17.30 I 20.00)
• AIKIDO DLA DZIECI – 3-7 I 7-12 LAT, W SOBOTY GODZ. 13.15 I 14.00
• WARSZTATY PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW
• WAKACJE RODZINNE Z J¢ZYKIEM ANGIELSKIM 28.06-05.07.2009 R.

INFORMACJE I ZAPISY: KONTAKT@OURPRESCHOOL.PL
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(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
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STUDIO PAZ
NOK
F RY Z J E R S T W O •
CI
SOL


Manikiur
 Pedikiur
 Tipsy

ARI



Parafina
 Henna
 Regulacje

Adres:

UM

C hemia i inne towary
z N iemiec



Makija˝
 Kosmetyki
do opalania

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 146

502-496-276
Przyjmujemy zapisy na czesania komunijne

Pn-Pt 1000-2000
Sob 900-1600

Godziny otwarcia:
pon-pt – 10-18
sob – 10-14

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

meble sosnowe
oferujemy:

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

5%

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

www.sosnowemeble.pl e-mail:meble.sosnowe@op.pl
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LUX DOM
MONTA˚ ORAZ
SPRZEDA˚ ANTEN
TELEWIZYJNYCH
I SATELITARNYCH

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

KONSULTAC YJNY G ABINET O RTOPEDYCZNY

Dr Zbigniew Stolarski

Nasz serwis antenowy wykonuje us∏ugi w zakresie:
• monta˝ zestawów platform TV N, Cyfra+, Polsat,
Trwam i na kart´
• monta˝ anten satelitarnych (wszystkie konfiguracje)
• ustawianie anten
• monta˝ anten lokalnych i cyfrowych
• okablowania, instalacje w domach jednorodzinnych
• rozbudowa i modernizacja istniejàcych systemów
RTV/SAT
• monta˝ telewizorów LCD i Plazma
• pod∏àczanie zestawów kina domowego
• czy twoja antena jest gotowa do odbioru sygna∏u
cyfrowego?

Tel:

663-677-701

Us∏ugi elektryczne

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

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

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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15% ZNI˚KI NA ZABIEGI NA CIAŁO DO KO¡CA MAJA

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

Aktualne Inwestycje

Autoryzowany
przedstawiciel firm

MOTOBI

“OSIEDLE POD D¢BAMI”
Stara Mi∏osna, ul. Kruszyny
ceny od 4850 z∏/m2 z dzia∏kà

domy w zabudowie bliêniaczej

W naszej ofercie równie˝ nieruchomoÊci z rynku wtórnego:

e
r ow er y el ek tr yc zn

EV-CONVERT

sk ut er y ele ktr yc zn e
SPRZEDA˚ I SERWIS
AKCESORIA
ul. Trakt Brzeski 65
05-077 Zakr´t
tel. 022 435 95 14

888-251-002

WARSZAWA

MI¡SK MAZ.

Trakt Brzeski
a
a
lsk

be

Zapraszamy:
Pon.-Pt. 9.00-18.00
Sobota 9.00-14.00

Lu

30

skut er y
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Biuro sprzeda˝y: Galeria Sosnowa, ul. Jeêdziecka 21F
Tel. (022) 401 33 33, www.konstans.com.pl

INTERBIKE

Sz

MIESZKANIA SPRZEDA˚:
• Stara Mi∏osna, mieszkania w OSIEDLU POD SOSNAMI
• Stara Mi∏osna, ul. Fio∏ków, 51m2, 2 pokoje, wykoƒczone, 385 000 z∏
• Stara Mi∏osna, ul. Fio∏ków, 86m2, 4 pokoje, wykoƒczone lux, 250 m2, 665 000 z∏
• Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 82m2, 3 pokoje, ogródek, 625 000 z∏
• Wola Grzybowska, ul. Chodkiewicza, 41m2, 2 pok, po remoncie, os. zamkni´te, cisza i spokój, 285 000 z∏
• Weso∏a/Groszówka, ul. Wspó∏czesna, 30m2, 1pok, mieszkanie w przedwojennej kamienicy, po remoncie,
udzia∏ w gruncie, 175 000 z∏, do negocjacji.
• Weso∏a/Zielona, ul. Warszawska, 46m2, wykoƒczone w wysokim standardzie wykoƒczenia, winda, balkon, 387 000 z∏
DOMY SPRZEDA˚:
• Stara Mi∏osna, 150/1060m2, wolnostojàcy, 950 000 z∏
• Weso∏a Zielona, 400/600m2, dwurodzinny Lux, 1 536 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 175/400m2, dwurodzinny, 1 300 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 240/160m2, segment, lux, 950 000 z∏
• Falenica, 147,244m2, do cz´Êciowego remontu, 2 tarasy, gara˝, 712 000 z∏
• Mi´dzylesie, 230/855m2, wolnostojàcy, do cz´Êciowego wykoƒczenia, 950 000 z∏.
DZIA¸KI:
• Stara Mi∏osna, 2111 m2, budowlana, 1 600 000 z∏
• Weso∏a, 964 m2, wszystkie media, prostokàt, wokó∏ zabudowa jednorodzinna, 776 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 1004m2, budowlana, media, warunki zabudowy na dom jednorodzinny, 880 000 z∏
• Stara Mi∏osna, 705m2, budowlana, media, warunki zabudowy na dom jednorodzinny, 461 000 z∏
LOKALE:
• Stara Mi∏osna, lokale w nowo wybudowanym Pawilonie handlowo us∏ugowym Galeria Sosnowa
o pow. 50,90 i 120 m2

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

2 km od Szosy Lubelskiej
w kierunku Miƒska Maz.
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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
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 022 795 15 94, 022 795 11 14
tel. kom. 0601 384 524
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ANGELINA

DOM POGRZEBOWY
„JANKOWSCY”

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

05-077 W-wa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 29
róg ul. 1 Praskiego Pu∏ku

telefon:

022 773 39 20

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

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

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

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

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

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

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

PROTEZY • NAPRAWA

Exp

OÊrodek Rehabilitacji
i Odnowy Biologicznej

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

•

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

•

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

•
tel.

Joga dla kr´gos∏upa

022 773 22 53

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

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

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

i´k

f ert
o
a
z
s

a

ol
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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Publikacja wyroku w sprawie Pana Rembiszewskiego
Niniejsze og∏oszenie w trybie wykonania zast´pczego ukazuje si´ na
podstawie punktu 1 i 3 wyroku Sàdu Okr´gowego w Warszawie z dnia 21 marca
2008 roku, syg. akt: II C 94/07, w których Pan Jacek Rembiszewski, jako
pozwany, zobowiàzany zosta∏ do opublikowania przeprosin, czego jednak
dobrowolnie nie wykona∏, poprzez podanie do publicznej wiadomoÊci
w periodyku „WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara Mi∏osna” punktu I wyroku Sàdu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2009 roku, sygnatura akt: I A Ca
990/08, który ma nast´pujàcà treÊç:

„Podane przeze mnie w czasopiÊmie WiadomoÊci Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna (nr 73 z paêdziernika 2006 r. – strona 20) okreÊlenia
o dzia∏aniach Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych
i Wielorodzinnych Sp. z o.o. oraz Panów Kowzana i Romanowicza sà
ca∏kowicie nieprawdziwe. Za ich podanie przepraszam. Jacek
Rembiszewski”.

O co chodzi?
W nr 73 WiadomoÊci Sàsiedzkich
p. Jacek Rembiszewski prezentujàc
swojà kandydatur´ na radnego m.st.
Warszawy m.in. odniós∏ si´ do Spó∏ki
Ziemskiej u˝ywajàc okreÊleƒ o „przeciwstawieniu si´ machlojkom panów
Kowzana, Romanowicza i Spó∏ki”
oraz „To˝ to zwyk∏y krymina∏”. OkreÊlenia te, jak mo˝na si´ domyÊliç, urazi∏y wskazane osoby i sprawa trafi∏a
do sàdu. Jako, ˝e ani ja ani nasza ga-

zeta nie byliÊmy stronà procesu – nie
znam uzasadnienia wyroku. Adwokat
Spó∏ki przekaza∏ mi tylko jego sentencj´. Mog´ si´ tylko domyÊlaç, ˝e zgodnie z obowiàzujàcà zasadà domniemania niewinnoÊci, nie wolno zarzucaç
przest´pstwa komuÊ, kto nie zosta∏
skazany prawomocnym wyrokiem sàdu albo nie posiada si´ niezbitych dowodów na takie przest´pstwo. Jak rozumiem w toku post´powania p. Jacek

SPECJALISTYCZNY GABINET

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

Dr n. med. Wojciech Bzd´ga

Rembiszewski takich dowodów nie
przedstawi∏.
Jest taki polski zwyczaj komentowania przez polityków niekorzystnych dla
siebie czy swojego ugrupowania wyroków sàdu. Ja politykiem nie jestem
i nieco staroÊwiecko stoj´ na stanowisku, ˝e wyroki sàdowe sà ostateczne
i komentowane byç nie powinny. Stàd
te˝ tylko przypominam t∏o sprawy
i w imieniu p. Jacka Rembiszewskiego
wyrok wykonujemy.
Marcin J´drzejewski

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

tel. 0500 322 255 – Jan Stachyra

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

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
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Znaleziono z∏oty kolczyk na parkingu przy ulicy Jana
Paw∏a II, w okolicy ulicy Azaliowej. tel. 792 297 457
◗ 19 lutego w Starej Mi∏osnej przy ul. Trakt Brzeski 77
zaginà∏ owczarek niemiecki. Wiek na chwil´ obecnà 7
miesi´cy, ma na imi´ BORUBAR, podpalany, bràzowe
∏apki i jedno ucho oklapni´te, ogon bardzo masywny.
Nagroda pieni´˝na! Kontakt: 0 501 388 562.
◗ 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 JAN STACHYRA.
◗ AUTO NA GAZ – tel. 501-92-02-72, 888-90-8568, 022-499-80-59.
◗ RENCISTA poszukuje pracy (stolarstwo i inne)
tel. 022-773-19-85.
◗ Wynajm´ 3 pokojowe mieszkanie. Sulejówek-Mi∏osna. Tel. 022 783 52 16.
◗ 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-sanitarne, 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. Czas schni´cia 1,5 godziny. tel. 783-2837; kom. 606-752-724.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu
tel.: 022-773-28-21, 0-506-032-318.
◗ Dom lux nowy, umeblowany 500/1400. Os. St. Mi∏osna. Wynajm´ na cele mieszkalne lub rezydencyjno-biurowe. Cena do negocjacji. Tel. 0 603 91 31 81.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e,
przysi´g∏e, expresowe tel. 022-773-28-70.
◗ SKRZYPCE – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 0515-34-94-60.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie – tel. 0-691-257-038.
◗ BIOLOGIA – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 773-28-29; 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.
◗ 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, sam. MERCEDES Sprinter. Max.
∏adow. 1250kg. Wystawiam faktury VAT. Tel.:
602184541; 0227604283.
◗ Sprzedam u˝ywany rower dla dziecka w wieku 3-8
lat, odkr´cane kó∏ka, regulacja wysokoÊci siode∏ka.
Tel. 022 773-26-93, 0695708695.
◗ JAMNICZKI SZORSTKOW¸OSE – szczeni´ta championa Polski FIORELLO i OLCHY ze znanej weso∏owskiej hodowli. Odbiór prze∏om kwietnia i maja
po szczepieniach, odrobaczaniu, tatuowaniu, z metryczkami Zw. Kynologicznego i ksià˝eczkami zdrowia – tel. 22 7734 087.
◗ 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.
◗ Stancja w Miƒsku Mazowieckim 0-603-313-938.
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 022 848 77 96.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna, tel. 0602 276 202
◗ OGRODY, ogródki, dachy, tarasy, wn´trza, parki, place zabaw, otoczenie rezydencji i hoteli, dla biur
i osób fizycznych projektuje in˝ynier z dyplomem
SGGW. Na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, tak˝e systemy nawadniajace. Kontakt: jagnart@architekci.pl, tel. 0 507 285 400.

◗ MIESZKANKO – ma∏e, samodzielne dla czystej, odpowiedzialnej, pracujacej Pani, tel. 695 440 313.
◗ ORIFLAME – dostawy na zamówienie – tel.
695 440 313.
◗ Zamieni´ dwa mieszkania na dom w stanie surowym
lub do remontu. Tel: 507 728 313.
◗ Weso∏e urodziny dla dzieci z muzykà i konkursami,
w wyznaczonym miejscu dj. alicja 502 600 775.
◗ DJ na urodziny, imieniny lub na innà imprez´, konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie. Tel.
502 600 775, 022 773 35 61.
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie, konkursy,
502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ Komunie, wesela i inne imprezy. 502 600 775,
www.djalicja.waw.pl. Dom Bankietowy.
◗ Gara˝e do wynaj´cia, 70 m2 powierzchni. Sulejówek
-Mi∏osna. 022 78 35 216.
◗ Nieodp∏atnie odstàpi´ ma∏y magiel domowy prasowalnic´. Kontakt tel. kom. 697 211 638.
◗ Poszukiwana studentka lub licealistka do pomocy
w odrabianiu lekcji dla 10-letniej dziewczynki. DoÊwiadczenie nie wymagane, ale konieczne dobre podejÊcie do dzieci. Praca oko∏o 1 godz. codziennie
po po∏udniu. Tel: 695 622 792.
◗ Wulkanizacja opon w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Trakt Brzeski 77. Potrzebujesz opon letnich, zimowych a mo˝e
ca∏orocznych? Sprzeda˝, serwis, przechowywalnia
opon. Tel. 22 773 80 66, 0 501 388 562 borut7@wp.pl
◗ Szukam pracownika z doÊwiadczeniem do zak∏adu
wulkanizacyjnego – Stara Mi∏osna. Kontakt
0 509 141 182, 0 501 388 562.
◗ PZU SA – agent ubezpieczeniowy – doje˝d˝am
– 600 45 20 10.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med.
chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 0-601-62-22-62.
◗ MATEMATYKA. Korepetycje dla gimnazjalisty. Student Politechniki Warszawskiej. Tel. 660549145.
◗ Korepetycje z j´zyka Francuskiego wszystkie poziomy. Tel. 661-460-821.
◗ Restauracja TelePizza w Starej Mi∏osnej zatrudni osoby na stanowisku: Pizzer/ka. Nie wymagamy doÊwiadczenia. Wymagana pe∏na dyspozycyjnoÊç.
Tel. 509 440 700.
◗ Korepetycje z CHEMII, studentka V roku chemii na
UW, poziom gimnazjum i liceum. Tel: 694-146-528,
e-mail: msochacka-84@o2.pl
◗ Pyszne ciasto do kawy. Odbiór osobisty lub do 10 km
dostawa gratis. Zadzwoƒ i zamów ju˝ dziÊ. Telefon 609.103.039 lub e-mail monika77_77@o2.pl
◗ JeÊli lubisz kosmetyki Oriflame, chcesz kupowaç je
taniej, a do tego chcesz zarabiaç, to zadzwoƒ:
0 601 898 611.
◗ Gimnazjalistka z doÊwiadczeniem ch´tnie b´dzie wyprowadzaç psy. Tel. do mamy. 608 092 306.
◗ Uk∏adanie kostki brukowej, malowanie mieszkaƒ oraz
ogrodzeƒ tel, 506195647.
◗ Sprzedam obuwie komunijne dla dziewczynki w rozmiarach 31-36, 4 modele. Obuwie pochodzi ze zlikwidowanego sklepu „Sznurówka”, informacje
pod nr tel. 0 502 611 063.
◗ STUDENCKIE POGOTOWIE KOMPUTEROWE, naprawa, modernizacje urzàdzeƒ komputerowych. Fachowe porady, dojazd do klienta gratis. Tel 791-067-611.
◗ D&D COMPANY – sprzeda˝ i monta˝ drzwi antyw∏amaniowych, wewn´trznych, okien PCV, bram gara˝owych, Weso∏a ul. Trakt Brzeski 14A. Pn-Pt 10-18,
Sob. 10-15. ZAPRASZAMY!
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka, t∏umaczenia, konsultacje, przepisywanie w cyrylicy, zapraszam – doÊwiadczony lektor i tlumacz jez.
ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Tanio sprzedam sukni´ Êlubnà rozm. 38 + dodatki
tel. 668 449 986.
◗ Zatrudni´ kobiet´ do sprzàtania, czasem do pomocy
w kuchni, raz w tygodniu. Mo˝e byç emerytka. Telefon: 789-02-11 lub 668-997-826 Wójcik
◗ AVON – dostawa do klienta – tel. 692 485 777.
◗ Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 1p. – 350 000 z∏ (cena do negocjacji) w bloku ul. J. Paw∏a II 33, Stara Mi∏osna. tel. kom. 509044062.
◗ Wylewki, posadzki agregatem (mixokretem) zacierane
mechanicznie. Laserowe nanoszenie poziomów, g∏adzie
gipsowe (zacierane mechanicznie) oraz remonty i wykoƒczenia wn´trz tel. 509-519-926 lub 022 773-94-67.
◗ Regeneracja tonerów do drukarek HP, sprzeda˝ materia∏ów eksploatacyjnych. Stara Mi∏osna, tel. 606-939-443.

◗ Drobne naprawy domowe – „Z¸OTA RÑCZKA”.
Tel. 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Wynajm´ pokój w mieszkaniu 3-pokojowym w Starej
Mi∏osnej na ulicy Rumiankowej. Dwa pokoje sà zaj´te, wspólna ∏azienka, kuchnia. Cena 450 z∏.
Tel. 607263604.
◗ WYNAJM¢ bezpoÊrednio mieszkanie, ok 90 m2, 3
pok, oddzielna kuchnia, ∏azienka z wannà i prysznicem, miejsce parkingowe. Nieumeblowane. Na osiedlu Stara Mi∏osna. Tel 0600 450 269.
◗ PIASKOWANIE,
POKRYWANIE
METALAMI;
tel. 507 459 985.
◗ Wspólnota Mieszkaniowa w Warszawie-Weso∏ej zatrudni emeryta/rencist´ na gospodarza budynku (z∏otà ràczk´). Tel 0509-349-171, wspolnota135@wp.pl
◗ Wymiana Wodomierzy, instalacje gazowe, sanitarne
i inne. Wieloletnia praktyka, uprawnienia.
Tel. 0 22 773 82 27 lub 0 503 583 568.
◗ Sprzedam nowego laptopa HP PAVILION 698 054
151.
◗ Sprzedam atrakcyjne mieszkanie dwupoziomowe
ok. 117m2 w Centrum Weso∏ej 0 792 58 00 78.
◗ Sprzedam 1/2 Bliêniak ok. 170 m2 z dz. ok. 400 m2.
Bliski Wawer. 0792 58 00 78.
◗ STYLIZACJA PAZNOKCI: tipsy, ˝el, akryl, manicure,
zdobienia artystyczne – produkty Perfect Lady. Dojazd
do klientki gratis! Serdecznie zapraszam 691-945-598.
◗ Ma∏˝eƒstwo poszukuje do wynaj´cia mieszkania 2pokojowego. Pilnie bezpoÊrednio. Tel. 519 190 469.
◗ Solidna Firma Budowlano-Remontowa wykoƒczy Twoje mieszkanie, dom, biuro. Szeroki zakres prac remontowo-budowlanych. 0 519 190 469, 0 503 353 226.
◗ Solidna z referencjami podejmie sprzàtanie,
tel: 0505284078 po 19-tej.
◗ PIELUCHY dla dzieci i doros∏ych hurtownia/sklep.
Realizacja zleceƒ NFZ (niskie odp∏atnoÊci), Weso∏a
Trakt Brzeski 55, godz 9-16, 696-655-830.
◗ UBEZPIECZENIA – firma Allianz zaprasza. Zadzwoƒ,
agent ubezpieczeniowy przyjedzie, wyt∏umaczy, doradzi. Kontakt: 0501 272 633, 022 773 04 40.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ ANTEN TELEWIZYJNYCH I SATELITARNYCH sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz
multiswitche. Telewizja N, Cyfra +, Polsat i na kart´,
Trwam. Tel. 663-677-701.
◗ 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. Tel.
0-603-313-938.
◗ Studentka filologii rosyjskiej udzieli korepetycji z j´zyka rosyjskiego na poziomie podstawowym i Êrednio-zaawansowanym. Pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowanie do matury. 603779535, od_teraz@tlen.pl
◗ Instalacje i naprawy elektryczne i hydrauliczne
tel: 505-630-513. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Remonty – glazura, terakota, hydraulika, elektryka,
systemy w∏amaniowe, malowanie, g∏adzie, itp.
Tel.: 509-358-336. Stara Mi∏osna i okolice.
◗ Angielski – nauczyciel j´zyka angielskiego. Korepetycje, konwersacje, przygotowanie do egzaminów.
Tel. 506 661 672.
◗ Firma „Bud-Mir” oferuje us∏ugi remontowe: glazura,
terakota, zabudowy z karton-gipsu, malowanie itp.,
tel. 0514 56 86 55.
◗ Biurko drewniane (np. sosna) kupi´ niedrogo. W dobrym stanie, z szufladami. Tel. 604.409.344.
◗ Sprzedam dzia∏ki budowlane 1700 m2 i 1161m2
w Góraszce, media w drodze, dojazd drogà utwardzonà. Cena 300z∏/m2 – tel. 0 669 952 732.
◗ Sprzedam dom drewniany (kanadyjczyk) zabudowa szeregowa 180 m2 4 pokoje +w piwnicy pokój
z aneksem kuchennym i ∏azienkà 2 ∏azienki 2 tarasy, balkon, kominek nowe okna Stara Mi∏osna,
tel. 668449986.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 773-4964, 0-602-707-127.
◗ KOMPUTERY – sklep internetowy TELAP. W ofercie
notebooki, monitory, telewizory, akcesoria, sieci,
serwis. Sprzeda˝ ratalna www.telap.pl Kontakt:
022 773 04 40, 504 251 007, 509 040 75.

◗ US¸UGI REMONTOWE. Glazura, terakota, uszczelnianie tarasów, ocieplanie poddaszy, Êcianki dzia∏owe,
malowanie, g∏adzie, sufity podwieszane, tynki strukturalne, drobne prace domowe, itp. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Serwis komputerowy u Klienta. Naprawa i konfiguracja komputerów (instalacja systemów operacyjnych,
programów, czyszczenie z wirusów i koni trojaƒskich, wykonywanie kopii zapasowej danych). Sieci
przewodowe i bezprzewodowe. 504 946 519.
◗ Wynajm´ mieszkanie 100 m2 trzy pokoje + kuchnia
bardzo ∏adne 1300 z∏ tel 510 33 37 23.
◗ NAPRAWA AGD-pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis. Tel. 0-501-049-250.
◗ Poszukuj´ opiekunki do 1,5 rocznego dziecka. Praca
w Starej Mi∏osnej, 8 godz. od poniedzia∏u do piàtku.
tel. 0 691 125 170.
◗ Sprzedam Êliczne ubranko do chrztu dla dziewczynki
rozm. 68 (sukieneczka, p∏aszczyk, kapelusik, buciki)
tel. 0691 125 170.
◗ Sprzedam u˝ywany fotelik rowerowy OK BABY SIRIUS. Mocowany do ramy, regulowane oparcie i podnó˝ki. Stan dobry. 100 z∏. tel: 022-773-12-89 prosz´
dzwoniç w godz. 18-20.
◗ Remont i malowanie domów drewnianych, tarasów,
ogrodzeƒ, dachów, paneli pod∏ogowych. 600 874 044.
◗ Sprzedam ubranko do chrztu dla dziewczynki 80 cm:
sukienka lniana z krótkim r´kawkiem, elegancka,
p∏aszczyk pikowany, kapelusik pikowany, buciki.
W bardzo dobrym stanie, raz u˝ywane. Cena 100 z∏.
Tel. 666-327-035.
◗ Wykonam us∏ugi elektryczne-monta˝ gniazdek, kabli,
domofonu i inne. Tel: 0501121776.
◗ Stolarnia meblowa z tradycjami w nowej siedzibie
poleca us∏ugi ul. Borkowska 22c.
◗ Sprzedam dzia∏k´ – 844m, Bia∏o∏´ka, Modliƒska 184.
Tel. 501-321-471.
◗ Do sprzeda˝y budynek jednorodzinny 235 m2 w stanie surowym w Weso∏ej Zielonej; super lokalizacja
i dojazd; 750 tys. Tel. 7735549.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio 83 m2, 3 pokoje, dwa tarasy.
Osiedle Akacjowa. Tel. 022 773 10 51, 371 81 71.
◗ Pilnie poszukuj´ niani do opieki nad dwójkà dzieci
(1,5 i 8,5 lat). Poniedzia∏ek – piàtek w godz. 7-17.
Referencje mile widziane. Tel. 0 608 821 966.
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie mieszkaƒ, biur.
Tel.: 0504- 960-914.
◗ 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.
◗ Us∏ugi OGRODNICZE, sprzàtanie ogrodów, tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´ o kontakt tel:
0507 097 028.
◗ Kierownik budowy – Nadzory tel. 0608-612-979.
◗ Szukam Pani do sprzàtania domu jednorodzinnego
w Starej Mi∏osnej. Wymagania: dok∏adne sprzàtanie
i pozytywny stosunek do pracy. Tel. 600 712 831
◗ Remonty, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie glazury,
paneli pod∏ogowych, malowanie (agregat malarski),
sucha zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie, niepijàcy
tel: 503 759 763.
◗ Sprzàtanie domów oraz porzàdki wiosenne w ogródkach. Szybko i dok∏adnie. Prasowanie, mycie okien.
Du˝e doÊwiadzczenie w tej pracy, na terenie Starej
Mi∏osnej. tel 693622060.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 3 pokoje z kuchnià, 2 pi´tro, ul. PoÊwiaty, tel: 502 028 554.
◗ Sprzedam spodnie cià˝owe, roz. 38. Ró˝ne rodzaje
i kolory, spódnic´ i sukienk´ cià˝owà oraz: raz u˝yty
becik niemowl´cy, Êpiworek, roz. 62, Êpiworek
na 1,5 roku (nowy). Telefon 0501 546 848.
◗ GLAZURA-HYDRAULIKA. Uk∏adanie glazury, terakoty,
paneli pod∏ogowych wymiana drzwi i wszelkie remonty osobiÊcie tel. 0-502-215-245.

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Najlepiej przesy∏aç je e-mailem na adres:
wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
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Reklama:
Joanna Januszewska
0 607 31 46 67
reklama@
staramilosna.org.pl

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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

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

Zapraszamy do nowego salonu
• 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

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

PR

CJ
OMO

E!

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

WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE

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.

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

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

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

